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  .تحددها هیئة التحكیم ال تنشر المجلة أي عمل إال بعد تقید صاحبه بكل التعدیالت التي -
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الحمد هللا حمدا  یلیق بجالل وجهه و عظیم سلطانه و أصلي  و أسلم على من بعثه اهللا 

األمانة ونصح لهذه األمة و كشف بإذن ربه الغمة رحمة مهداة  ونعمة مسداة بلغ الرسالة وأدى 

  ...حتى أتاه الیقین و على آله وصحابته أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ثم أما بعد

یأتي العدد الثاني من مجلة المیزان متأخرا بعض الشيء لظروف فاقت قدرتنا و طالت عن 

  .لوال تلك  العوائقباعنا رغم  حرصنا الشدید على مواكبة زمن اصداره 

كما یقال فقد سعینا للملمة الشمل و التكیف ''  ما ال یدرك  كله ال یترك جله''مع ذلك  و 

مع الصعاب لبلوغ استصدار هذا العدد  الذي  عُلق كل تلك المدة بعد حرصنا أن تكون 

العابرة  المداخالت من جنس واحد انسجاما مع عنوان هذه المجلة التي تنطق باسم مخبر الجرائم

  .للحدود ولم یتحقق  لنا رغم تواصلنا مع  أهل الفكر و تعاطینا مع  اهل التخصص

جاء هذا العدد  كسابقه مزیجا  من المقاالت التي المست أطیاف القانون المختلفة لذلك 

إیمانا  منا أّن المیسور ال یسقط بالمعسور أملین أن نحقق  مقصدنا فیما سیاتي من األعداد 

  .نا  أن تكون أكثر إنسجاما مع  ما سطرناه من أهدافالتي أمل

نسأل اهللا التوفیق و السداد لكل من ساهم في هذا اإلنجاز و بذل الجهد في صدوره بهذا 

  .الشكل القشیب و اهللا من وراء القصد و هو یهدي السبیل

  

 خلواتي صحراوي / د.مدیر المجلة أ
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 زةيبراهيمي فا : واألستاذة                               ماالدكتورة براهيمي سه: إعدادمن  

    'أ'مساعدة قسم   أستاذة                           بمعهد الحقوق ' أ'قسم  أستاذة محاضرة

  01جامعة الجزائر كلية الحقوق                       حمد بالنعامةأالمركز الجامعي صالحي 
  :الملخص 

للتأمين الصحي أهمية كبرى في الحفاظ على صحة وسالمة العمال والموظفين ، وقد برزت      
مساهمته بعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، لذلك ال بد من تفعيل برامج التأمين الصحي 

وزيادة الوعي لدى العمال ألهميته في حياتهم وخاصة عمال , وتخصيص موارد مالية لدعمه ونشره 
وموظفو القطاع العام الذين يعانون من ضعف في الدخل الذين لن يكونوا وحدهم قادرين على تحمل 

الطبية والذي انعكس على  تكاليف العالج ، وخاصة  بعد ظهور التقنيات الحديثة وتطور التكنولوجيا
  .أجور الخدمات الصحية و أصبحت العمليات الجراحية الحديثة ذات كلفة عالية

 . التنمية االجتماعية ،التنمية االقتصادية ،التأمين الصحي : الكلمات المفتاحية 
هي جتماعية المنتهجة من قبل الدول و احد أعمدة السياسة اال 1االجتماعية التأميناتيعد نظام  :مقدمة 

كالصحة  تعكس درجة االهتمام التي توليها الدول لألفراد، كونها تشمل كافة جوانب حياة اإلنسان
التقاعد ، ويعد موضوع التامين الصحي أهم الركائز التي يرتكز عليها نظام الضمان والبطالة و 

االجتماعي كونه يمس عنصرا هاما في الحياة اليومية لألفراد أال وهي الصحة حيث يهتم بالتكفل بكافة 
،  1883األخطار الصحية التي يمكن أن يتعرض لها اإلنسان ، وكانت أول خطوة قي ألمانيا عام 

ث سنت الدولة قانوًنا يقضي بإلزام العمال في صناعة محددة يتقاضون دخًال أقل من مستوى معين حي
من  ،باالشتراك في صندوق المرض ويمول الصندوق بمساهمة إلزامية لكل من الموظف ورب العمل 

 1920وفرنسا  1910ثم بريطانيا  1902هنا بدأ التأمين الصحي في ألمانيا ثم تبعتها النرويج عام
  .إللزامي معظم الدولا عم التأمين الصحي 1930وبحلول عام 

ي احد وقد اعتبرت االتفاقية العربية الخاص بالمستوى األدنى للتأمينات االجتماعية التامين الصح     
مؤتمرات العمل جنيف و  هو ما يتناسب مع المعايير الدولية و اتفاقيةالجتماعي و صناديق الضمان ا
ه الكبيرة على حياة اإلنسان سوا من تانعكاساو  نظرا ألهميته البالغة و تأثيراته، و 2العربية و الدولية 

ية و التنمالناحية النفسية أو الناحية االقتصادية و باألحرى انعكاساته على التنمية بشكل عام 
 :ومنه نطرح اإلشكالية التالية       ،ارتأينا التطرق إليه بالدراسة ،االجتماعية خصوصا االقتصادية و 
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 و ما ما ماهية النظام التأمين الصحي ؟ و ما مدى تأثيره على التنمية االقتصادية و االجتماعية ؟
  ؟مدى التوافق في نظام التامين الصحي بين الضوابط الشرعية و القانونية 

فلإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا إتباع الخطة المبينة أدناه والتي اقتضت منا دراستها المزج         
في  المنهج الوصفي:حيث استخدمنا بالتكامل المنهجيبين بعض المناهج العلمية في إطار ما يسمى 

وص القانونية والتنظيمية في تحليل النصلمنهج التحليلي توضيح اآلراء الفقهية وخاصة التعريفات ،وا
،وبغرض اإللمام بمختلف جوانب الموضوع واإلجابة على وكذا بعض قرارات المنظمة العالمية للصحة 

نستعرض خطوطها العريضة مختلف التساؤالت اعتمدنا تقسيم ثنائي للخطة التي تتكون من مبحثين 
 :فيما يلي

حاولنا :  اإلطار المفاهيمي لنظام التامين الصحي  وذلك من خالل مطلبين:األول المبحث خصصنا*
في المطلب  األول نتناول ماهية نظام التأمين الصحي و المطلب الثاني تعرضنا  فوائد التأمين 

                                                                                        .الصحي على أطرافه و المجتمع
تطرقنا إلى آليات تمويل نظام التامين الصحي و دوره في التنمية  المبحث الثانيأما في *

ويلية الموارد التم: المطلب األول خصصناه:االقتصادية و االجتماعية مقسمة إياها إلى مطلبين 
والمطلب الثاني تناولنا دور التامين الصحي في تحقيق التنمية ، لمؤسسات التامين الصحي 

  .االقتصادية و االجتماعية 

وتتويجا لما تمت دراسته في المبحثين زودناه بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها أضف إلى * 
  .ذلك بعض التوصيات و االقتراحات 

  .اإلطار المفاهيمي لنظام التأمين الصحي   :األول المبحث

كان التأمين يسعى إلى توفير نوع من الضمان للجماعة من عواقب األخطار التي قد تهدد  إذا        
حياتها و أموالها فان مرد ذلك هو عجز الفرد الواحد عن تغطية األضرار التي تلحقه نتيجة الحوادث 

فان انتشار األفكار الفلسفية التي .لتي كذلك تلحق الضرر بالغير الطبيعية أو ألخطاء  الصادرة عنه وا
سادت في القرن الثامن عشر والتي تقدس المذهب الفردي وال يقبل بذوبان الفرد في الجماعة سعت 
بدورها على ضعف التضامن األسري هذا من جهة ومن جهة أخرى فان ظروف الحياة في المجتمع 

لم تكن في الحسبان في ظل المجتمعات الريفية التي يسودها نظام أدت إلى تعرض األفراد مخاطر 
التأمين و باألخص التأمين الصحي و الذي حاولنا التطرق إليه في هذا المبحث بنوع من التفصيل 

  .مقسمينه إلى فكرتين أساسيتين أوال ماهية هذا النظام و ثانيا برامح هذا النظام 
  .الصحيماهية نظام التأمين : المطلب األول

إن إدخال اآلالت المتطورة ذات المعدالت اإلنتاجية المرتفعة واستعمال المركبات الكيميائية          
والعضوية والمواد المشعة يعرض العنصر البشري لمخاطر اإلصابة والمرض وهذا األمر يتطلب إيجاد 

ثمارًا بحد ذاتها ألن المبالغ التي فحماية العنصر البشري تعتبر است,كل الوسائل الوقائية التي تقيه منها 
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تصرف على برامج التأمين والبرامج الوقائية من أجل حماية العامل تعتبر محدودة بالمقارنة مع تكلفة 
فقدان العامل نفسه أو إصابته بعجز أو مرض مهني ،و للخدمات الصحية أيضًا أهمية كبيرة على 

و لها انعكاسات إيجابية سواء ُنظر , ادية واالجتماعيةمختلف جوانب الحياة وعلى مسيرة التنمية االقتص
فالخدمات الصحية الجيدة تؤدي إلى زيادة إنتاجية , إليها من الناحية اإلنسانية أو من الناحية اإلنتاجية

وذلك بسبب استمراريتهم في المواظبة على الدوام من دون عوائق تتعلق باألمراض , األفراد العاملين
و ,ى العكس فإن سوء الخدمات الصحية له انعكاسات سلبية على الفرد وعلى المجتمعوعل, وقلة النشاط

القضاء على هذه السلبيات إن وجدت يكون من خالل مراقبة األداء الصحي ومحاولة إصالح الخلل 
، وفيما يلي سنحاول 3ألن ذلك ذات مردودية عالية على عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية 

ى المفاهيم األساسية كنشأة التأمين الصحي ومفهومه وأهم أنواعه وأهدافه وتأمين التركيز عل
  .اإلصابات

التأمين قديم، ويدعي بعض الكتاب أنه قد عرف بصيغته نشأة التأمين الصحي :الفرع األول 
المعاصرة منذ أيام اإلغريق، إذ كان المحاربون عندئٍذ يجتمعون للمساهمة بأقساط في صندوق يقوم 

إن الفينيقيين عرفوا التأمين البحري بصيغة مشابهة لما سبق، وقد : وقيل.بتعويض أسرة الجندي القتيل
ومن الثابت أن التامين بالصورة التي نعرفها اليوم كان معروًفا ،عاشوا قبل نحو ألفي سنة قبل الميالد 

م شركة 1310يطالية سنة في أوروبا في القرن الرابع عشر الميالدي، وقد كان في مدينة فالندرز اإل
م 1752متخصصة في التأمين، أما أول شركة تأمين تظهر في الواليات المتحدة فكانت في سنة 

  . 4أسسها بنيامين فرانكلين الذي صار بعدئٍذ رئيًسا للواليات المتحدة
لقد نشأ التأمين الصحي تاريخيًا مع التطورات الحاصلة  من خالل تجميع الموارد ورصدها لضمان 

فقد شكل حرفيو أوروبا في العصور الوسطى نقابات الصناع التي أنشأت ,الحماية من مخاطر المرض
ي والتي يسهم فيها كل عضو بشكل دور ,صناديق لدعم األعضاء في أوقات العوز الناتج عن المرض 

وتوسعت وتطورت هذه الصناديق مع التطور االقتصادي إذ ساد مفهوم مشاركة المخاطر التي تهدد ,
وبدأت مجموعات العمال والمزارعين في المنطقة الواحدة بإنشاء صناديق ,دخل العامل بسبب المرض 

لتوفر المرض أو جمعيات الدعم التعاونية لهذا الغرض وجمعت هذه الجمعيات مساهمات المشاركين 
العون والدعم لألعضاء المحتاجين فقط وليس بهدف الربح أو االستثمار فقد كان المبدأ األساسي لهذه 

ثم أخذت تتعاقد ,وفي بداية األمر وفرت هذه الصناديق والجمعيات الدعم النقدي ,الجمعيات التكافل 
صة فبادر أرباب العمل ثم طورت خدماتها الطبية الخا,مع مقدمي الرعاية الصحية لرعاية أعضائها 

  .5في المهن الخطرة مثل أعمال التنقيب بإلزام العمال باالشتراك في هذه الجمعيات
  مفهوم التأمين الصحي : لفرع الثانيا

  .يد اوال مصطلح التامين بصفة عامة دالبد من تح، 6قبل التعرض لتعريف التامين الصحي
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نُة بمعنى، وقد أِمَن أَمانًا و َأَمَنًة بفتحتين فهو آِمٌن و آَمنُه األَماُن و األمَ : في اللغة:تعريف التأمين / أ
ضد الخوف   واألمن من األمن واألمانآمنت غيري وقد أمنت فأنا أمن و ، 7غيره من األْمِن واألَمانِ 

والمقصود منه طمأنينة النفس وسكونها بتوفير أسباب الطمأنينة، و كذلك تستعمل كلمة األمن عند 8
و إذا جعلنا البيت مثابة للناس (وكذلك  9)وآمنهم من خوف   : (من ذلك قوله تعالى و . الخوف

  .10ويقال أمنُه تأمينًا وائتمنه واستأمنه)وأمنا
وصار يستخدم التأمين للداللة على عقد خاص تقوم به شركات التأمين تدفع بموجبه مبلغًا في حال 

،ال بد للناظر للتأمين أن يتنبه إلى الفرق بين 11وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسطًا من المال 
فالتأمين كنظرية ونظام مقبول إذ انه تعاون بين .تناول التأمين كفكرة ونظرية وبين تنظيمه في عقد 

مجموعة بين الناس لدفع أخطار تحدق بهم بحيث إذا أصابت بعضهم تعاونوا على تفتيتها مقابل مبلغ 
  . 12ضئيل يقدمونه 

عقد يتم بين شركة التأمين ومستأمن معين تتعهد هذه الشركة بمقتضاه بدفع مبلغ من :  حفي االصطال
عقد يلتزم المؤمن أو هو ،ام المستأمن بدفع مبلغ مالي محددالمال ،عند حدوث خطر معين ، مقابل التز 

ًا من المال أو بمقتضاه أن يؤدي إلى المَؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ
إيرادًا مرتبًا أو أي عرض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقيق الخطر المبين في العقد، وذلك 

لقد تناول بعض الفقهاء الفرنسيين تعريف . نظير قسط أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على انه عقد  :PLANIOLالفقيه بالنيول  عرفهفقد  ،حول الموضوعدون إتحاد في الرأي التأمين لكن 

بمقتضاه يتحصل المؤمن له على تعهد من المؤمن بأنه يقدم له مبلغا من المال في حالة وقوع خطر 
بأنه عقد يتحصل المؤمن :  semienالفقيه سوميانو  ،13معين مقابل دفع قسط او اشتراك مسبقا وعرفه
الخسارة المتحملة نتيجة خطر معين مقابل مبلغ معين من له على تعهد من المؤمن بأمن لهذا األخير 

  .المال يدفع المستأمن إلى المؤمن ليضيفه إلى رصيد االشتراك
بأنه عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين على : hemardهيمار : وفي هدا اإلطار يعرفه الفقية 

خذ على عاتقه مجموعة من التعهد لصالحه أو لصالح الغير في حالة تحقق خطر من المؤمن الذي يأ
  .ويجري المقاصة بينها وفقا لقوانين اإلحصاء. المخاطر 

  :  أما الفقهاء العرب فقد انقسموا إلى تعريفهم للتأمين إلى فريقين 
ويبدو انه متأثر بالفقه الفرنسي والذي يعرف التأمين بأنه عقدا يأخذ فيه المؤمن على   :الفريق األول*

مقابل أن يدفع .األخطار محتملة الوقوع يرغب المؤمن له أن ال يحملها منفردا  عاتقه طائفة معينة من
  .هذا األخير قسطا أو شراكا محددا

ها جمع أكثر عدد ممكن ويعرف التأمين بأنه عملية فنية وتزاولها هيئات منظمة مهام:الفريق الثاني*
وفقا لقوانين  ذه المخاطرالمتشابهة ويتحمل المؤمن عن طريق المقاصة أعباء همن المخاطر 

  .14لى تعويض مالي)المؤمن له(وذالك يتحمل المؤمن يعينه في حال تحقق الخطر.اإلحصاء
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بالرغم عن اندثار التفرقة بين العقد واالتفاق في الوقت الحاضر نجد ان القانون  :في القانون / ج
موجبه شخص أو عدة أشخاص العقد اتفاق يلزم ب:منه تنص على أن 54المدني الجزائري في المادة 

ولقد حاول المشرع الجزائري إعطاء تعريف للتأمين وفي هذا ,بمنع أو فعل أو عدم فعل شيء ما 
عقد يلزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى :15من القانون المدني الجزائري  619الصدد نصت المادة 

ن المال أو أي أداء مالي آخر في المؤن له أو الغير المستفيد الذي اشترط  التأمين لصالحه مبلغا م
 04-06اما قانون  ،حالة تحقق الخطر المبين في العقد ذالك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى 

يمكن تقديم األداء عينيا ,إضافة إلى إحكام  الفقرة األولى من هذه المادة 200616فبراير20مؤرخ في 
ويالحظ من هذا التعريف أنه يمكن تطبيقه على كل ،في تأمين المساعدة والمركبات البرية ذات محرك 

وٕاهماله للجانب الفلكي رغم أنه ال يقل أهمية , التأمينات المختلفة سواء على األشخاص أو االموال  
عن الجانب القانوني للممتلكات ، ورغم أن هذا التعريف جاء شامال لجميع العناصر القانونية للتأمين 

ذالك أن التأمين في ,ال انه يؤخذ عليه ليس سوى مظهر خارجي لعملية فنية يقوم عليها التأمين إ,
حقيقته عملية تعاون منظم على نطاق كبير بين العديد من األشخاص المستأمنين الذين قد يتعرضون 

  .لمخاطر دون أن يتحمل هو الشيء من ماله الخاص
قتصر على الجانب واحد دون الجانب األخر فإذا كان ونحن نرى أن تعريف التأمين يجب أن ال ي

فإن للجانب التقني أو الفني له أهمية لدى المؤمن أيضا الذي عليه أن ,الجانب القانوني هو األهم
  .يجري تقديراته بطرق إحصائية بين المخاطر واألموال المحصل عليها لتغطية هذه المخاطر

ويتعهد ,هو عقد يتم بموجبه دفع أقساط التأمين للمؤمن التأمين الصحي  تعريف التأمين الصحي/ ب
وبدفع مصاريف العالج ,المؤمن لقاء ذلك بدفع مبلغ معين دفعة واحدة أو على أقساط للمؤمن له
،أي أن التأمين يشمل  17واألدوية كلها أو بعضها وذلك في حال مرض المؤمن له خالل مدة التأمين

للمريض في العالج وفي تعويض األجر خالل فترة العجز المؤقت  الرعاية الصحية والحماية التأمينية
ويقصد بالمريض هنا من أصيب بمرض غير إصابة العمل , أو التوقف عن العمل بسبب المرض

  .كاألمراض التي تعتري اإلنسان بكافة أنواعها
ت الجهاز اإلداري وحق االنتفاع بهذا النوع من التأمين يشترط االشتراك لمدة سنة إّال العاملين بوحدا

للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والقطاع العام فال داعي الشتراط المدة ألنه عند التحاقهم 
ويتم تمويل هذا , بالعمل في هذه الجهات يكونوا قد خضعوا لكشوفات أثبتت مدى مالءمتهم وسالمتهم

  :التامين من المصادر التالية 
أجور العمال بنسبة محددة قانونًا والنسب التي يلتزم صاحب العمل االشتراكات التي تقتطع من - 

  .بدفعها 
  .رسوم العالج التي تحصل من العامل عند كل حال مرضية- 
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أما من حيث شموليته فيضم كافة األفراد الذين يعولهم العامل من آباء أو أوالد أو زوج وذلك تبعا - 
  .ألحكام التأمين الصحي وقوانين البلد

يشمل التأمين الصحي بشكل عام عدة أنواع من العقود التأمينية 18أنواع التأمين الصحي:لثالث الفرع ا
  :إال أن كًال منها يهدف إلى الحماية ضد مخاطر مختلفة وأهمها, التي رغم ارتباطها ببعضها البعض

المؤمن والذي يوفر دفعات منتظمة عند عدم قدرة , التأمين ضد فقدان الدخل:تأمين دخل العجز* 
عليه على العمل بسبب المرض أو اإلصابة وتكون أهلية تحصيل الدفعات على أساس افتراض فقدان 

  .ولكن تعرف فعلياً غلى أساس عدم القدرة على ممارسة العمل, الدخل
وتشمل تكاليف , يوفر تكاليف الرعاية الطبية الناتجة عن اإلصابة أو المرض:تأمين التكلفة الطبية* 

إضافة إلى األدوية , لمستشفيات وخدمات التمريض والخدمات الصحية األخرى ذات العالقةاألطباء وا
فقد تكون بالتعويض المباشر عن التكاليف ,وقد تأخذ المنافع التأمينية عدة أشكال .والتجهيزات الطبية

وباإلمكان .رة أو بدفع مبالغ نقدية محددة أو بتوفير الخدمات المباش,إما لمقدم الخدمة أو للمؤمن عليه 
تكاليف  ،تكلفة الجراحة ،تغطية تكاليف المشفى :تقسيم هذا النوع من التأمين إلى أربعة أنواع هي

 19التكاليف الطبية الكبرى،الخدمات الطبية العادية
يضطلع نظام التامين الصحي بالعمل على تحقيق عدد من  أهداف التأمين الصحي:الفرع الثالث 

  :مايلي األهداف من بينها 
إزالة العائق المالي بين المريض و حصوله على الخدمة الطبية ،وتوفير خدمات طبية متكاملة  - 

للمواطن بكلفة مقبولة باإلضافة إلى رفع مستوى االطمئنان االجتماعي لدى الفرد ، وتحسين مستوى 
تقديم الخدمات الطبية المنافسة  في كذلك الحث على مزيد من التنويع و الخدمات الطبية المقدمة له ،و 

.  
إذ يحقق التأمين الصحي الفائدة لإلطراف ذات العالقة ، فبالنسبة للمؤمن عليه سواء كان موظفا أو   - 

عامال او طالبا ، ومع زيادة كلفة الخدمات الصحية ، أصبح المرض الذي يهدده ال يشكل هما لما 
، وبدون التامين الصحي فان الخيارات  يحمله  من معاناة جسدية بقدر ما يرافقه من أعباء مالية

المتاحة لمن ابتلي بمرض إما الصبر على المرض و عدم المعالجة أو اللجوء لبيع الممتلكات او 
  .االستدانة و أحيانا اللجوء إلى ممارسات غير أخالقية كالسرقة 

ذا كان التأمين ويكفل التامين الصحي االطمئنان االجتماعي لدى العمال و الموظفين ، السيما إ - 
الصحي شامال للموظف ولمن يعول ، كما يعزز التامين الصحي و يوثق العالقة بين الموظف أو 
العامل و زمالئه ، عندما يشعر كل فرد منهم أن زمالءه ساهموا في تحمل أعباء العالج معه، بما 

  .يدفعونه من أقساط
لصحي الباهظة التكاليف ، وبالتالي تخفيف المساهمة في توفير موارد مالية لتمول نفقات القطاع ا - 

األعباء عن ميزانيات العامة للحكومات و المؤسسات أو الشركات او األفراد المسئولين عن عالج 
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العاملين لديهم ، حيث تين من تجارب الدول المتقدمة الغنية انه ال يمكن ألي دولة مهما بلغت قوتها 
ي الباهظة بالكامل و بدون مشاركة من األفراد المستفيدين االقتصادية ان تتحمل نفقات القطاع الصح

  .من هذه الخدمات 
توفير فرص عمل جديدة في شركات و مؤسسات التامين اإلجبارية ، حيث تسمح الدول بتأسيس  - 

شركات تقوم بأعمال التامين و تحتاج هذه الشركات إلى كادر وظيفي ، األمر الذي يسهم بتوفير 
 20.خل القومي ، وانتعاش الحركة االقتصاديةمداخيل إضافية للد

آليات التكافل االجتماعي لتحقيق شمولية  ترسيخ مفهوم وفلسفة ومبادئ التأمين الصحي كآلية من- 
شرائح المجتمع بجميع فئاتهم العمرية ومقدراتهم االقتصادية  التغطية السكانية والخدمات الطبية لكافة

 .حية المتباينة لتحقيق التكافل ، العدالة والمساواة في المجتمعوأحوالهم الص وتركيبتهم االجتماعية
من خالل توفير الخدمات  تحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة وتقوية روح التكافل االجتماعي - 

 . المجتمع الطبية الشاملة والمتكاملة بأسلوب تكافلي يضم كافة أفراد
 .والدولة تكلفة العالج على األسر وضع األسس العامة لكيفية المشاركة في تخفيف عبء- 
لتقديم أفضل الخدمات الطبية  إدارة نظام قومي للتأمين الصحي بالتنسيق مع اإلدارات التنفيذية- 

 للمؤمن لهم وتطويرها وفقًا لمبدأ المشاركة في التكلفة
لى القيم الصغيرة مستندًا إ ُمشاطرة المخاطر الصحية بين أصحاب االحتياجات الكبيرة واالحتياجات- 

  .واألعراف االجتماعية الرشيدة
  21.الصحي النظام ومرونة التشريع والتطبيق يحققان غايات التأمين علمية - 

  فوائد التأمين الصحي على أطرافه و المجتمع : :المطلب الثاني
البد من اإلشارة لفوائد التأمين الصحي لألطراف ذات العالقة  فوائد التأمين الصحي لألطراف:أوال

فالتأمين الصحي فيه الحل لكثير من المعضالت الصحية كما أن فيه فائدة لكافة األطراف ابتداًء 
بالمواطن المؤمن عليه، مرورًا بجهات العمل وانتهاء بمقدمي الخدمات الصحية والتأمينية ويمكن 

  :22تلخيص فائدة كل طرف في ما يلي
مع زيادة كلفة الخدمات ):و طالبًا أو غير ذلكسواء كان موظفًا أو عامًال أ(بالنسبة للمؤمن عليه -

الصحية أصبح المرض الذي يهدد كل واحد منا ال يشكل همًا لما يحمله من معاناة جسدية بقدر ما 
يرافقه من أعباء مالية ينوء بحملها األغلبية العظمى من المواطنين ألن مستوى الدخول تراجع بينما 

فالخيارات المتاحة لمن أبتلي بمرض إما الصبر على المرض الكلف تزايدت، وبدون التأمين الصحي 
وعدم المعالجة أو اللجوء لبيع الممتلكات أو االستدانة وأحيانا اللجوء لممارسات غير أخالقية مثل 

ولكن التأمين الصحي يكفل االطمئنان االجتماعي لدى العمال . السرقة أو الرشوة أو التسول
كما يعزز التأمين الصحي   تأمين الصحي شامًال للموظف ولمن يعولوالموظفين، السيما إذا كان ال
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ويوثق العالقة بين الموظف أو العامل وزمالئه، عندما يشعر كل فرد منهم أن زمالئه ساهموا في 
  .تحمل أعباء العالج عنه باألقساط التي يدفعونها بجوار ما تدفع عنهم جهة العمل

من العدل والمساواة في تلقي الخدمات الصحية، فبطاقة و التأمين الصحي يكفل أعلى حد ممكن 
التأمين الصحي يحملها مدير الشركة كما يحملها أبسط الموظفين كالسائقين والحرس والمراسلين 

، فالخدمات العالجية األساسية )جناح ، أولى ، ثانية ، ثالثة(وغيرهم، وحتى لو اختلفت درجة اإلقامة 
عند . غيرها ال تختلف باختالف موقع الموظف في الهيكل الوظيفيمن أدوية وفحوصات وعمليات و 

بحاجه للتزلف والمحاباة لهذا وذاك حتى يتمكن ) أو العامل(تطبيق التأمين الصحي لن يعد الموظف 
من الحصول على حقوقه بالمعالجة السليمة المنصفة، فالمعالجة سترتبط بوجود المرض أو عدمه 

  .قناع واختالق األعذار واألمراض والتي غالبا ما تكون مفتعلهوليس بمقدرة المرء على اإل
تستفيد جهات ):سواء كانت جهات حكومية أو خاصة(بالنسبة فوائد التأمين الصحي لجهات العمل -

العمل من توفير التأمين الصحي لموظفيها وعمالها برفع اإلنتاجية من خالل المحافظة على صحتهم 
و كذلك . الحد من الخسائر الناجمة عن االنقطاع عن العمل بحجة المرضوبالتالي رفع إنتاجيتهم و 

تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظفين والعمال وتعزيز ارتباطهم بجهات عملهم وشعورهم أن جهة 
  .عملهم ال تعنى فقط بما يقدمه العاملون لجهة العمل، إنما تهتم أيضًا بأوضاعهم الصحية واالجتماعية

ين الصحي يساعد جهات العمل أن تؤدي التزامها نحو العاملين بشكل عادل ومنصف إن تطبيق التأم
حيث أن القيادات اإلدارية يصعب عليها أحيانًا التفريق بين الصادقين   بعيدًا عن أية محاباة وانتقائية

والكاذبين في ادعائهم للمرض، مما يؤدي إلى صرف مخصصات لبعض المدعين دون وجه حق بدافع 
  .ة، وفي المقابل قد يمنع الصرف لمن هم في حاجة ماسة حقيقية وذلك ألسباب إدارية أو ماليةالشفق

بعض جهات العمل تصرف مبالغ محدودة سنوية أو شهرية لمنتسبيها لكنها تواجه مشكلة عند حدوث 
البحث حالة مرضية كبيرة ألحد الموظفين أو العمال، وقد يلجؤوا للجمع من كافة العاملين أو محاولة 

  . عن دعم من الزكاة أو غيرها، بينما عند وجود التأمين الصحي ستنتفي الحاجة لكل ذلك
سواء كانت مستشفيات أو أطباء أو (فبالنسبة لفوائد التأمين الصحي لمقدمي الخدمات الصحية - 3

فيستفيد مقدمو الخدمات من تطبيق التأمين الصحي بزيادة عدد ):صيدليات أو مراكز تشخصيه
المرضى، حيث يحدث تدفق كبير للمرضى ألن الجميع يصبحون قادرين على مراجعة مقدمي 

ويكون مقدمي .وذلك تحت مظلة التأمين الصحي - أحيانُا  - الخدمات الصحية بأسعار زهيدة أو مجانًا 
 الخدمات الصحية مطمئنين ألن الجهات المؤمنة قادرة على دفع أية تكاليف مهما ارتفعت، طالما أنها

  .ضمن الشروط التعاقدية
أنظمة التأمين الصحي الحديثة التي تطبقها الجهات المتخصصة تؤدي إلي رفع مستوى الخدمات  إن

الصحية المقدمة، كما تولد التنافس بين مقدمي الخدمات الصحية، ألن هذه األنظمة تعطي للمريض 
ن جموع المرضى المؤمن عليهم كامل الحرية في اختيار الطبيب والمستشفى الذي يريد، مما يعني أ
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سوف يتوافدون على المستشفيات ذات الخدمات األفضل وفي هذا تحفيز لمقدمي الخدمات الصحية أن 
  .يبقوا في الصدارة كي ال يتجاوزهم اآلخرون

التأمين الصحي أحد أهم أنواع التأمين وأكثره  يعتبر23فوائد التأمين الصحي على المجتمع: ثانيًا 
حساسية بأفراد المجتمع ومنظماته وذلك نتيجة لما له من اثر ايجابي في توفير األمان، ارتباطًا و 

االدخار، حماية األسرة، الوقاية من األمراض ومساهمته في التنمية االقتصادية حيث تنبع أهمية 
  :التأمين الصحي من عدة عوامل اجتماعية واقتصادية يمكن ذكر بعضها

يساهم التأمين الصحي في تحقيق :  شعور الفرد والمجتمع باألمانالتأمين الصحي ودوره في  
االستقرار النفسي واالجتماعي واالقتصادي لفئات العمال والموظفين والتخلص من مظاهر القلق 
  .الممكن حدوثه نتيجة لعدم توافر األموال للعالج

بية األفراد واألسر والتي يصل وخاصة أن كلفة الرعاية الطبية الحديثة أصبحت فوق القدرة المالية لغال
  .تأثيرها في بعض الحاالت المرضية إلى لجوء الفرد لبيع كل ما يملك والتدين في سبيل العالج

إن االهتمام بالمفاهيم الصحية الوقائية والتركيز عليها حيث إن :التأمين الصحي ودوره في الوقاية -  
والحفاظ على الصحة من خالل االهتمام بالجانب أحد األهداف التي يقوم عليها التأمين هو الوقاية 

الوقائي والعالج المبكر مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى الصحي وهبوط معدالت المرض وتخفيض 
  .النفقات العالجية الباهظة

يساهم التأمين  في توفير موارد مالية لتمويل :لتأمين الصحي ودوره الفاعل في عملية االدخارا - 
صحي الباهظة التكاليف، وبالتالي تقليل األعباء على الميزانية العامة للحكومات نفقات القطاع ال

  .والمؤسسات والشركات واألفراد المسؤولين عن عالج العاملين لديهم

 .آليات تمويل نظام التامين الصحي و دوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية :المبحث الثاني
  الموارد التمويلية لمؤسسات التامين الصحي  :المطلب األول

في إطار تصنيف الموارد التمويلية لنظام التامين الصحي و لجهات المكلفة بتوفيرها ، فاته يمكن 
  24:تقسيم انظمة التامين الصحي الموجودة إلى قسمين رئيسيين هما 

يضا نظام و يطلق عليه أ وهو التامين الذي تنشاه وتديره الدولة: نظام التامين الصحي الحكومي - 
م أو الضرائب أو االثنين من التامين عن طريق الرسو  ع، ويتم تمويل هذا النو ين الصحي اإلجباريالتام

مقابل اية الصحية التي تقدمها الدولة ،بموجبه يحق لكل دافع ضريبة ان يتلقى خدمة الرعمها ، و 
في  يطبق هذا النظامتامين الصحي ، و االقتطاع اإلجباري لصالح الضرائب المخصصة لتمويل ال

  .، و كذلك في استراليا و اليابان الدول األوروبية مثل ألمانيا
يمكن تقسيم هذا النظام إلى نظامين فرعيين هما التامين التجاري  و : ظام التامين الصحي الخاص ن- 

وما إذا شركات أو  وذلك حسب الجهة التي تقوم بتنفيذ و تمويل البرنامج ،.التامين غير تجاري 
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مؤسسات تجارية او تعاونية آو غير ربحية او هيئات تطوعية ، و ينتشر التامين الخاص التجاري في 
العديد من الدول ،ويكون في معظم األحيان بالتوازي مع وجود نظام تامين حكومي ، وال يوجد أي 

المجمعة عن طريق  نظام صحي يتحمل تكالي الخدمات الصحية من األموال المسددة سلفا أو
الضرائب أو اشتراكات التامين ، حيث يتطلب معظمها شكال ما من أشكال الدفعات المشتركة ، ذات 

او التكاليف /الطبيعة غير الرسمية في بعض األحيان ،و الغرض المنشود هنا هو الحد من الطلب و 
ان إال يكون القسط  ذو الصلة التي تتكبدها الحكومات او صناديق التامين ، غير انه من األهمية بمك

الذي يدفعه المرضى أنفسهم بصورة مباشرة عند توفير الخدمات لهم مرتفعا الى حد يحد من سبل 
الحصول على الرعاية و يحول دون توفير الحماية من المخاطر المرتبطة بتكاليف الرعاية الصحية 

 .الفردية 
ومع ذلك فتأثير نظام التمويل الحلي ال يعتمد على الطريقة التي تحصل بها األموال فحسب ،وعليه 
يعتمد  أيضا على الطريقة التي يتم بها تجميعها  ثم  يتم استخدامها في تقديم أو شراء الخدمات 

م أحيانا دون ، وهو أمر يتعلى مسألة تحصيل اإليرادات فحسب الصحية ، و ينبغي أن يتركز االهتمام
وزارة الصحة ، ويمكن أيضا إجراء تحسينات في الكفاءة و المساواة عن طريق بحث السبل التي يتم 
بها تجميع اإليرادات ، ثم استخدامها لشراء الخدمات و التدخالت الصحية و تقديمها ، وتحتاج 

ت أخرى أو اة أو وزار سواء أكانت وزارة الصح –المنظمات التي تشكل جزءا من نظام التمويل الصحي 
إلى حوافز مالئمة من اجل تحقيق هدف   –، أو مقدمين من القطاع الخاص صناديق التمويل الصحي

  .25التغطية للجميع من خالل تحصيل اإليرادات الكافية ، واتخاذ الترتيبات المناسبة للتجميع و الشراء 
  .تصادية واالجتماعيةدور التامين الصحي في تحقيق التنمية االق :المطلب الثاني

  التأمين الصحي ودوره في عملية التنمية االقتصادية:الفرع األول

الذهنية والحيوية هي العامل األساسي لكل قدراته اإلنتاجية ، والقدرة على تحمل  إن صحة اإلنسان 
بتنمية  إمكانات و اعتمادات خاصةالرعاية الصحية تعتمد على ما يتيحه االقتصاد الوطني من  أعباء

ويساهم التأمين الصحي في دعم االقتصاد الوطني من ,  الموارد والطاقات في قطاع الصحة والدواء
خالل زيادة فرص االستثمار في القطاع الصحي وفروعه المختلفة وتشجيع المستثمرين على توظيف 

لعمل داخل مؤسسات وشركات التأمين وفي مما يؤدي إلى زيادة فرص ا, أموالهم في المشاريع الصحية
وأصبح ينظر للتأمين الصحي على أنه من أساسيات . الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات الطبية

االستثمار في ,  البشرية وهدفًا من أهدافها ، ألن االهتمام بالصحة يعتبر اهتمامًا بالتنمية التنمية
أس المال البشري ، وذلك نتيجة لما يسببه النمو استثمارًا في ر  – بشكل سليم - القطاع الصحي 

  26. إنتاجية رأس المال البشري وبالتالي من زيادة في معدل النمو االقتصادي الصحي من زيادة في
 التأمين الصحي ودوره في التنمية االجتماعية : الفرع الثاني
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على الخدمات الصحية وتحقيق العدالة والمساواة حق الفرد في الحصول  يؤكد التأمين الصحي على   
من خالل تعميق مبدأ المشاركة بين ,  الهدف األساسي المتمثل في توفير الصحة للجميع ، وصوًال إلى

التأمين الصحي لن  وبدون. والموظف وبين الموظفين أنفسهم الدولة والمواطن وبين صاحب العمل
سوى عدد قليل من ) الكبرى  خصوصًا العمليات الجراحية(  يتمكن من دفع تكاليف المعالجة الباهظة

بما فيه من آلية تكافلية يمكن األفراد من  األفراد القادرين على الدفع ، وبالتالي فإن التأمين الصحي
  .بمبالغ معقولة تلقي الخدمات الالزمة ذات الكلفة العالية

والقانوني في معظم دول العالم  -التزامهم األدبي  على أداء يساعد التأمين الصحي أصحاب العمل   
مسبقًا يمكن للفرد  والتأمين الصحي يعني أيضًا أنه مقابل قسط معلوم. تجاه العاملين لديهم - 

، وبالتالي فمن األهمية  والمؤسسة تجنب خسائر محتملة تؤدي ألثار اقتصادية واجتماعية وخيمة
المرصودة مسبقًا ، وبالتالي فان  وضعه ضمن الميزانيةبمكان وجود قسط معلوم بمكن احتسابه و 

  27.األخطار التأمين أحد الطرق األكثر فعالية في التعامل مع
 اإلسالميةان التامين الصحي يحقق مبدأ التكافل وفق شريعتنا وأهم ما يمكن استخالصه :الخاتمة

في الحفاظ على المكتسبات الصحية و تطوير تقنين الخدمات الصحية و ليس  إسهامهالى  باإلضافة
في  إسهامهالى  بأسعار مالئمة اضافةضرورية  أساسيةهذا فحسب بل و يكفل للمريض تلقي خدمات 

  :االقتراحات التي تختم بها ما يلي ومن أهم التوصيات و  ،االنتعاش االقتصادي 

و  المستشفياتجودة الخدمات الصحية التي يجب ان تتبناها  اييريجب العمل على وضع مع-  
   العتمادها ضمن البرامج الصحية لدى مقدمي الخدمة الصحية  المستوصفات

التعاوني وضرورة برامج التأمين الصحي  أهمية األفرادتطبيق برامج للتوعية الصحية توضح لجميع  -  
لالستفادة من هذه البرامج دون مبالغة في طلب خدمات عالجية  األمثل األسلوبمن جهة وتشرح لهم 

  ال ضرورة لها 
  .عمل دراسات مماثلة لمعرفة العوامل المؤثرة على قسط التأمين -  
  .التمويل المتعلقة بالتامين الصحي  القيام بدراسة الستراتيجيات- 
  

                                                 
التأمينات االجتماعية هي ركيزة مهمة في عملية بناء المجتمع المهني ،ويحتل مكانة مهمة في الهيكل  1

االقتصادي ألي دولة ،و بالتالي فهو يتأثر بمختلف تغيرات االقتصادية المحلية و الخارجية، وعرفه بالنشارد 
، تحمل الحكومة لجزء من تكاليفه ، قيام عنصر اإللزام :على انه ذلك النظام الذي يتوفر فيه العناصر التالية 

الخ من العناصر األخرى ، و يمكن تعريفه كذلك انه تامين إجباري يفرض على فئة ...الحكومة بدور المؤمن ،
معينة ولكن لصالح فئة أخرى ضعيفة في المجتمع قد يتعرضون لإلصابة في أموالهم او شخصهم نتيجة خطا من 

ت األمومة و المرض، تأمينات العجز و الوفاة و الشيخوخة ، تأمينات العمل و فئة أخرى و تنصب على تأمينا
  :الحوادث و اإلمراض المهنية ،التامين على البطالة لمزيد من المعلومات انظر
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محمد زيدان ، محمد يعقوبي ،فعالية الموارد التمويلية المتاحة لمؤسسات التامين االجتماعي الجزائري في تحقيق 
مالية لنظام الضمان االجتماعي ، الملتقى الدولي السابع ، الصناعة التأمينية الواقع العملي و أفاق السالمة ال

  .الشلف الجزائر  2012ديسمبر  04-03التطوير تجارب الدول ،
 .م1990و كذلك عامر سليمان عبد الملك، التأمينات االجتماعية في الدول العربية، بيروت، 

من جداول األعمال المؤقتة  12.13منظمة الصحة العالمية ،جمعية الصحة العالمية الثامنة و الخمسون البند  2
 تقرير األمانة العامة .الشاملة  ، التأمين الصحي االجتماعي ، التمويل الصحي المستدام و التغطية 2005افريل 

جامعة  ،قسم  إدارة األعمال قتصادية واالجتماعية،التأمين الصحي ودوره في عملية التنمية اال،ةسلمان سالم3
                                        .                                               01كلية االقتصاد ،دون ذكر السنة ، سوريا،ص دمش

 المكتبة الشاملة - جدة –العزيز جامعة الملك عبد ،مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي،الصحي تأمين القري، العلي 4
 .03سلمان سالمة ، المرجع السابق،ص 5
واستخدام البطاقات الصحية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  محمد جبر األلفي، التأمين الصحي 6

  .المكتبة الشاملة 
 .العدد الثالث عشر،المكتبى الشاملة .الصديق محمد األمين الضرير، التأمين الصحي

 .13/22ج" أمن"لسان العرب مادة   7
  131محمد رواس قلعبي ص/ مباحث في االقتصاد اإلسالمي في أصول الفقه د 8

 نظرة فقهية موجزة ألبرز مسائلهعقد التأمين  هاني بن عبد اهللا بن جبير،:انظر
 الشاملة  في ضوء الفقه اإلسالمي،المكتبة وتطبيقاته المعاصرة محمد بدر المنياوي، التأمين الصحي 9

  . 223المنجد األبجدي ص , ) أ م ن(مادة )26ص(مختار الصحاح  10
 .ورمز له مج وهو اللفظ الذي أقّره مجمع اللغة العربّية ) . أمن(مادة ) 1/28(المعجم الوسيط  11
  ) .33ص (نظام التأمين مصطفى الزرقا , ) 1080/  7(الوسيط في شرح القانون المدني للسنهودي  12
 .11-10جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري ،ديوان المطبوعات ،الجزائر، ص 13

  10- 11المرجع السابق ص - جديدي معراج/ د 14
 القانون المدني 15
دار بلقيس  2006فيفري  27في  06/04قانون رقم -قانون التأمينات حسب آخر تعديل له–مولود ديدان  16
 3ص
  .160ص . 2003بيروت، , قد التأمين حقيقته ومشروعيته،منشورات الحلبيع ,عبد الهادي السيد 17
 .03سلمان سالمة ، المرجع السابق،ص 

  370، ص 2008، دار وائل ، األردن  حربي محمد عريقات،التأمين وٕادارة الخطر   18
 .04سلمان سالمة ، المرجع السابق،ص 19
 07.06محمد زيدان ، محمد يعقوبي، المرجع السابق ،ص  20
 .04سلمان سالمة ، المرجع السابق،ص 21
 .04سلمان ،سالمة المرجع السابق ،ص 22
 .04لمان ،سالمة المرجع السابق ،ص 23
 .07سلمان ،سالمة المرجع السابق ،ص 24
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و تقرير االمانة لعامة للمنظمة العالمية للصحة .07محمد زيدان ، محمد يعقوبي ، المرجع السابق ، ص 25

 .المرجع السابق 
 .04سلمان ،سالمة المرجع السابق ،ص 26
 .04سلمان ،سالمة المرجع السابق ،ص 27











































































































































































































































































































































 250 

 عقوبة جریمة الزنا بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائري

 تاهونزة نور الدین: طالب دكتوراه

  براهیمي سهام : تحت إشراف الدكتورة

كلیة الحقوق والعلوم  -مخبر الجرائم العابرة للحدود                                  

السیاسیة                                               

.                                     المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة -                                           

  :ملخص

لقد أحاطت الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائري حمایة جنائیة لألسرة من خالل تجریم   

الزنا ووضع عقوبة له، حیث أن الشریعة اإلسالمیة أقرت عقوبة بین الرجم حتى الموت للمحصن 

بس في صورة وعقوبة الجلد لغیر المحصن في حین أن قانون العقوبات الجزائري سلط عقوبة الح

  .جنحة

  .جریمة زنا، عقوبة، شریعة إسالمیة، قانون جزائري: الكلمات االفتتاحیة

  : مقدمة

تعتبر جریمة الزنا من الصفات الذمیمة لما تمثله من اعتداء خطیر على نظام األسرة حیث       

وقد یتعدى  تعتبر سببا مباشرا في انحالل الروابط األسریة واالختالط في األنساب وضیاع النسل،

جرمه إلى كیان الجماعة وسالمتها حیث تتفشى فیه اآلفات االجتماعیة واألمراض التناسلیة وهذا 

ما یؤثر سلبا على الفطرة السلیمة واألخالق الفاضلة داخل المجتمع فینخر بنیانه ویقطع 

وتجریمه  ولهذه االعتبارات كلها حرص اإلسالم ثم القانون الجزائري على تحریم الزنا 1أوصاله

من أجل إیجاد حمایة أفضل لكیان األسرة ، وبالتالي إلى أي مدى استطاعت هذه التشریعات 

المحافظة على الروابط األسریة من حیث درجة العقاب، لذا سنتطرق لعقوبة جریمة الزنا من 

میة  أركان وعقوبة الزنا في الشریعة اإلسال: المبحث األول:خالل تقسیم هذه الدراسة إلى مبحثین 

  .أركان وعقوبة الزنا في القانون الجزائري: المبحث الثاني، و

  أركان وعقوبة الزنا في الشریعة اإلسالمیة  : المبحث األول

یعتبر الزنا في الفقه اإلسالمي من الكبائر حیث صنف في القرآن الكریم بعد الشرك باهللا      

َم اللَُّه ﴿َوالَِّذیَن ال : وقتل النفس لقول اهللا تعالى َیْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإلًها آَخَر َوال َیْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

ولهذا كله شدد اإلسالمفي تحریم الزنا ورصد له العقوبة في الدنیا قبل 2ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوال َیْزُنوَن﴾

فرج آدمي مطیق  إیالج مسلم مكلف حشفته في"اآلخرة ، ویكون الزنا في تعریفه عند المالكیة 

بأنه الوطء الحرام في قبل المرأة الحیة في "في حین أن تعریف الحنفیة جاء  3"عمدا بدون شبهة

ومعناه وطء ذكر مكلف فرج امرأة ال تحل له شرعا بدون شبهة  4"غیر الملك أو شبه الملك

ء الكامل وال وبالتالي ومن خالل هذه التعریفات نجد انه ال تقوم جریمة الزنا إال بحصول الوط
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یعاقب فاعلیها إال بتوفر أركانها وطرف إثباتها ومن ثّم تسلیط العقوبة وفقا ألحكام الشریعة 

  .اإلسالمیة وهذا ما یتم التطرق إلیه من خالل هذین المطلبین 

  .أركان جریمة الزنا وطرق إثباتها: المطلب األول

دل على قیامها وحسب أحكام الشریعة إن إثبات جریمة الزنا ال تقوم إال بتوفر أركان ت      

أركان ، أوال وجود نص یحظر فعل الزنا ویعاقب علیه وثانیا إتیان ) 03(اإلسالمیة یوجد ثالث 

  5الفعل المجرم أي الوطء المحرم وأخیرا تعّمد الوطء، أي القصد الجنائي

  .أركان جریمة الزنا في الشریعة اإلسالمیة: الفرع األول

  .نص یدل على حرمة الزنا ویعاقب علیه وجود: الركن األول

لقد وصف اهللا نفسه أنه لیس بظالم للعبید حیث أنه تعالى ال یعاقب على جریمة إال بعد        

ان یحذر منها ویقدر عواقبها ویبین مخاطرها وضررها للفرد والجماعة وفي هذا السیاق فإن اهللا 

َنا تَْقَرُبوا َوَال ﴿: حیث قال عّز وجّل قد بّین في آیات كثیرة تحریم فعل الزنا ِإنَُّه  الزِّ

ِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن﴾ویقصد به الزنا، أما في : وقوله تعالى 6﴾ َسِبیًال  َوَساءَ  َفاِحَشةً  َكانَ  َم ذَٰ ﴿ َوُحرِّ

ْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة  َوَال َتْأُخْذُكم ﴿:ما یخص العقاب قول اهللا تعالى الزَّاِنَیُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

َوْلَیْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة مَِّن  ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِدیِن اللَِّه ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اْآلِخرِ 

﴾وهذه اآلیة تبین حدود عقوبة الزاني غیر المحصن ، أما حدود الزاني المحصن 7(2) اْلُمْؤِمِنینَ 

: أأحصنت؟ قال (لى اهللا علیه وسلم فقد جاء في السنة قصة ماغر لما زنا قال له رسول اهللا ص

   8)نعم، قال اذهبوا به وارجموه

  .یتمثل الركن الثاني في الوطء المحرم: الركن الثاني

یقصد به إثبات وطء تام بین رجل وامرأة برضاهما المتبادل وتنفیذا لرغبتهما الجنسیة خارج 

ضمن أفعال الزنا وال یتوجب ، وبالرغم من أن هناك وطء محرم لكنه ال یدرج 9األطر الزوجیة

علیه الحد ألنه یقع خالل المعاشرة الزوجیة مثل وطء زوجته الحائض أو النفساء أو الصائمة أو 

  .المحرمة بل یتوجب علیه عقوبة یقدرها القاضي

  .ویتمثل في الركن المعنوي أي تعمد الوطء: الركن الثالث

ا أنه یأتي امرأة ال تحل له شرعا ولو قصد إذ یتوفر لدى الجاني قصد ارتكاب جریمة مع علمه به

إتیان امرأة أجنبیة فأخطأها فأتى زوجته فإنه ال یعتبر زنا ألن الوطء الذي حدث غیر محرم ومن 

قصد معاشرة زوجته وصادف أنه وجد امرأة على فراشه فأتاها على أنها زوجته فإنه ال یعتبر 

الجنائي ال بد للجاني أن یكون عاقال مكلفا لعلم زاني النعدام العلم وقت الفعل زیادة على القصد 

  .الحرمة أن یتقید باألمر والنهي

  .طرق إثبات جریمة الزنا في الشریعة اإلسالمیة: الفرع الثاني

  .أجمع فقهاء الشریعة اإلسالمیة أن إثبات جریمة الزنا تكون بالشهادة أو باإلقرار
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بالشهادة حیث أن العدد المشترط حسب أحكام نصوص ثبتت الزنا : إثبات بالشهادة أو البینة. 1

القرآن الكریم هو أربعة شهود رجال ألنه ال تقبل شهادة النساء في واقعة الزنا إال أن اإلحصان 

فإنه یثبت بالرجال والنساء، وأن یكون الشهود مكلفین بمعنى البلوغ والعقل ألنه ال تقبل المجنون 

دول فال تقبل شهادة الفاسق وكذلك الحریة فال تقبل شهادة والصبي وكذلك یتطلب توفر شرط الع

أما فیما  10العبید وأخیرا أن یكون الشهود مسلمین ألن أهل الذمة والمشركین ال تحقق عدالتهم

ِتي َیْأِتیَن اْلَفاِحَشَة ِمن  یخص عدد األربعة شهود دون ذلك أو أكثر فهو بدلیل نص اآلیة ﴿َوالالَّ

نُكْم﴾نَِّساِئُكْم َفاْستَ  شرط أن یكون إدالء هؤالء الشهداء في مجلس واحد أي 11ْشِهُدوا َعَلْیِهنَّ َأْرَبَعًة مِّ

في اجتماعهم في مجلس الشهادة وقت أدائها ، وكذلك بقائهم على أهلیتهم فلو ماتوا أو غابوا أو 

كان  ارتدوا سقط الحد، وكذلك أن یكون الجاني المشهود علیه ممن یتصور منه الوطء ، وٕان

: بشك في شهادة الشهود فإنه یفسر لصالح المتهم ویسقط بذلك الحد لقوله صلى اهللا علیه وسلم

  12".ادرءوا الحدود بالشبهات"

وهو أن یقر الزاني على نفسه أمام القاضي أنه ارتكب جریمته الموجبة للحد : اإلثبات باإلقرار. 2

إقراره مقصورا على نفسه وال یتعدى إلى  ، شرط أن یكون هذا اإلقرار من البالغ العاقل ویكون

غیره بمعنى إذا أقّر الرجل على نفسه بأنه زنى بامرأة وأنكرت هي فإن الحد یطبق علیه وحده 

دون أن یمتد إلى غیره إال إذا أقر الغیر بالفعل ، وكذلك أن یكون اإلقرار صریحا ال یحتمل 

السكران وأن یكون اإلقرار ممن یتصور منه التأویل أو الشك، في حین ال یقبل إقرار المكره أو 

  .أما فیما یخص التقادم فإن الجریمة ال تسقط به وعلیه فإنه باإلقرار ولو بعد زمن بعید 13الزنا

  .عقوبة الزنا على ضوء الشریعة اإلسالمیة: المطلب الثاني

ِلَك َعَلى  ﴿ َوُحرِّمَ : یعتبر الزنا حدا من حدود اهللا حیث حرمه بنص اآلیة لقوله تعالى   ذَٰ

اْلُمْؤِمِنیَن﴾وأوجب على من تعدى هذا الحد عقوبة مشددة لما لها من آثار عكسیة على الفرد 

والجماعة ثم إن الشریعة اإلسالمیة فرقت في العقاب بین المحصن أي المتزوج وغیر المحصن 

  .سواء كان عازبا أو مطلقا

  .المیةعقوبة الزاني المحصن في الشریعة اإلس: الفرع األول

لقد شّدد اإلسالم في عقوبة الزاني المحصن باعتباره قد أخل بالروابط الزوجیة ثم أنه قد نال ما 

یلبي حاجته الجنسیة في الحالل إال أنه سلك مسلك الحرام، وحتى یقوم اإلحصان یشترط أن 

 یؤتى الزنا من قبل متزوج في نكاح صحیح ألنه كل نكاح محرم أو فاسد ال یحصن كما یرى

والثیب : "...جمهور العلماء ، كما یشترط أن یكون الوطء من القبل لقوله صلى اهللا علیه وسلم

أي أن الزواج الحكمي قبل الدخول ال یحصل به اإلحصان كما یشترط في " بالثیب الجلد والرجم

 المحصن العقل والبلوغ، أما شرط اإلسالم فاختلف فیه العلماء حیث یرى المالكیة والحنفیة أن

لكن  14"من أشرك باهللا فلیس بمحصن: "اإلسالم من شروط اإلحصان لقوله صلى اهللا علیه وسلم
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الشافعي وأحمد وأبو یوسف ال یرون أن اإلسالم شرط ألن الرسول األعظم رجم یهودیین ولو كان 

اإلسالم شرطا لما رجمهما على حد قولهم وذهب أبي حنیفة إلى القول أن المتزوج من كتابیة إذا 

زنى ال یرجم ألن الكتابیة ال تحصن المسلم، ویقصد بالرجم عند الفقهاء وهو أن یرمى الزاني 

المحصن بالحجارة وغیرها حتى یقتل وقد رجم الرسول صلى اهللا علیه وسلم ماغر والغامدیة حتى 

قتال وقد زاد علي بن أبي طالب حد الجلد قبل الرجم إذا جمع بینهما عند جلد شراحة یوم 

س ورجمها یوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب اهللا ورجمها بسنة رسول اهللا وهذا ما ذهب إلیه الخمی

أحمد والظاهریة والشیعة، أما جمهور العلماء فذهبوا أنه ال یجمع بین الجلد والرجم حیث روي 

عن جابر رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا علیه وسلم رجم ماغر ولم یجلده ورجم الغامدیة ولم 

، أما فیمال یخص كیفیة تنفیذ الرجم 15لدها وهذا ما ذهب إلیه عمر وعثمان رضي اهللا عنهمایج

في مذهب مالك إذا كان المرجوم رجال أقیم علیه الحد وهو قائم وال یحفر له حفرة وال یوثق ألن 

لها ، وٕاذا كان المرجوم امرأة فإنه یحفر 16"النبي صلى اهللا علیه وسلم لم یحفر لماغر ولم یوثق

حفرة إال صدرها حتى تتستر، وٕاذا هرب المرجوم لم یتبع ویوقف تنفیذ الحد إذا كان المرجوم مقرا 

ویعد فراره رجوعا عن إقراره ، أما إذا فر المشهود علیه فإنه یمسك به ویرجم حتى الموت، وكذلك 

َطاِئَفٌة مَِّن اْلُمْؤِمِنینَ ﴿َوْلَیْشَهْد َعَذاَبُهَما :تكون واقعة الرجم عالنیة أمام المإل لقوله تعالى
﴾ ألن 17

حضور الناس تعتبر زیادة في التنكیل ألن التفضیح قد یضر أكثر باعتباره عذاب نفسي وكذلك 

تهم العالنیة في الرجم  حتى یتعظ الحضور ویعتبروا وینصرفوا عن فعله ، وكذلك تحقق العالنیة 

د علیه بسرعة أما في الجلد فیكفي في كثرتهم حتى یشاركوا في الرجم ویقضوا على المحدو 

ینبغي أن یقیم حد الزنا بین : "حضور شخص واحد مع مقیمي الحد، ویقول القرطبي رحمه اهللا

وعن وقت الرجم فإنه یقام في أي وقت في  18"أیدي الحكام وال یقیمه إال فضالء الناس وخیارهم

ى لتحرزه من الهالك عكس الصیف أو الشتاء وحتى في مرض المرجوم ألنه حد مهلك فال معن

الجلد، كما یستحسن لكل راجم أن یتعمد القتل  ویكون الرجم بحجارة متوسطة الحجم أي ال یرمى 

بالحصبات الخفیفة حتى ال یطول عذابه وال بالكبیرة فیستعجل موته ویفوت به التنكیل المراد به، 

به في اآلخرة لقوله صلى اهللا  عند موت الزاني یكون جزاءه براءة من فعله في الدنیا وال یعذب

  "لقد تابت توبة لو قّسمت على أهل األرض لوسعتهم: "علیه وسلم حین أقام الحد على الغامدیة

  .عقوبة الزاني غیر المحصن على ضوء الشریعة اإلسالمیة: الفرع الثاني

لقد حددت سورة النور عقوبة الزاني البكر وهي الجلد مائة جلدة والتغریب لمدة   

ْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوَال تَْأُخْذُكم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي   ﴿:لقوله تعالى19عام الزَّاِنَیُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

خذوا عني ، خذوا عني، فقد جعل اهللا لهن سبیال، البكر : "ِدیِن اللَِّه﴾ وقوله صلى اهللا علیه وسلم

أي هناك عقوبة مقدرة فلیس للقاضي أن ینقص منها أو یزید فیها " بالبكر جلد مائة وتغریب عام

ألي سبب أو یوقف تنفیذها أو یستبدلها، كما أن ولي األمر ال یملك العفو فیه ویكون جلد الجاني 
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بسوط ضربا متوسطا مائة ضربة ویشترط أن ال یكون الضرب یابسا حتى ال یجرح أو یبرح وأن 

یصیب الجسم ألنها تؤدي إلى ما یؤدي یبس السوط وكذلك أن ال یكون به عقد في طرفه الذي 

ال یكون السوط أكثر من ذنب واحد حتى ال تحسب الضربة ضربات بعدد أذنابه، فإن كان 

، ویرى مالك وأبو حنیفة أن تنزع عن الرجل 20السوط ذنبان احتسبت الضربة ضربتان وهكذا

عي ال یجرد المجلود من ثیابه إال ما یستر الزاني ثیابه إال ما یستر عورته عكس أحمد والشاف

عورته عكس أحمد والشافعي ال یجرد المجلود من ثیابه وأن یترك علیه قمیصه إال إذا كانت 

المالبس غلیظة أو محشوة نزعت منه، كما یرى مالك أن یتم جلده قاعدا وال یقید وقت الضرب 

مدود، أما المرأة الزانیة فإنها تجلد وهي أما الحنفیة والشافعي وأحمد فیضرب الزاني قائما غیر م

جالسة خوفا من كشف عورتها، وأما فیما یخص الضرب فیكون متفرقا على سائر األعضاء 

ولیس في مكان واحد حتى ال یتم تمزیق جلده، ویرى مالك أن یكون الضرب في الظهر وحده وال 

ویشترط في الجلد أن " ومذاكیرهاتق وجهه : "یضرب في الوجه والفرج لقوله صلى اهللا علیه وسلم

ال یؤدي إلى هالك المحدود ألنه حد زجر وال حد مهلك وال یقام في البرد الشدید وال في الحر 

الشدید وال یقام على الحامل حتى تضع حملها وعلى النفساء حتى تطهر وال على المریض حتى 

لعقوبة الثانیة لزاني البكر وقد یشفى وهذا مالك وجمهور العلماء ، أما فیما یخص التغریب فیعد ا

اختلف فیه حیث یرى مالك وأبي حنیفة أن التغریب معناه الحبس لمدة ال تزید عن سنة في بلد 

غیر البلد التي شهدت واقعة الزنا واما احمد والشافعي فیرون أن التغریب معناه النفي من البالد 

أما المسافة فیرى بعض الفقهاء أن ال  الذي شهد واقعة الزنا إلى بلد آخر ویوضع تحت الحراسة،

تقل عن مسافة القصر ویرى البعض اآلخر أن النفي ورد مطلقا فیجوز نفیه ولو میال واحدا حیث 

یتم منعه من العودة إلى الدیار قبل تمام مدة النفي، ویرى مالك وجمهور العلماء أن التغریب 

یعتبر حدا وال واجبا كالجلد وٕانما هو عقوبة واجبا وهذا حد كالجلد ، اما أبو حنیفة فیرى أنه ال 

تعزیزیة،أما بالنسبة للمرأة فیرى المالكیة أن التغریب جعل للرجل دون المرأة وال یجوز نفیها دون 

، أما فیما 22محرم، ویرى الشافعیة وأحمد وابن حزم أن التغریب عقوبة واجبة على رجل وامرأة

  .كفي حضور شخص واحدیخص العالنیة فال یهم كثرة الشهود بل ی

  أركان وعقوبة الزنا في القانون الجزائري: المبحث الثاني  

في الحقیقة إن القانون الجزائري ال یعتبر كل وطء في غیر الحالل زنا بل یقتصر فقط على الزنا 

الحاصل من الزوجین على اعتبار أن فیه انتهاك لحرمة الرابطة الزوجیة وسبب النحاللها ومن 

لمشرع الجزائري لوضع حمایة جنائیة تجرم هذا الفعل وتعاقب علیه وغرضه من ذلك هنا تدخل ا

المحافظة على الروابط األسریة وعدم تفككها وزیادة على ذلك أنه ال یجیز المتابعة القضائیة إال 

بناء على شكوى الزوج المتضرر، في حین أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف جریمة 

ثالث مواد في قانون العقوبات تنص على هذه الجریمة، وقد عرف  03خصص  الزنا رغم أنه
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هو كل وطء أو جماع تام یقع من رجل متزوج أو : "األستاذ عبد العزیز یسعد هذه الفاحشة بقوله

ومن خالل هذا  23"مع امرأة متزوجة استنادا على رضاهما المتبادل وتنفیذا لرغبتهما الجنسیة

لسلوك هو اعتداء على الفطرة الزوجیة ومن هنا قد أقر المشرع الجزائري التعریف نرى أن هذا ا

  .عقوبة جنائیة عل كل من ینتهك هذه الرابطة المقدسة ویهدد وحدة الكیان األسري

  أركان جریمة الزنا وطرق إثباتها والعقوبة المقررة وفق القانون الجزائري: المطلب األول  

من  339توافرت أركانها المادیة والمعنویة مجتمعة وحسب المادة ال تقوم جریمة الزنا إال إذا 

قانون العقوبات الجزائري فإن الركن المادي یتمثل في وقوع الوطء وأن تكون الرابطة الزوجیة 

  .قائمة مع توفر القصد الجنائي وٕاذا ثبت ذلك أقرت العقوبة

  أركان جریمة الزنا: الفرع األول  

لجریمة إال بحصول وطء تام أي إیالج عضو الذكر في فرج األنثى في ال تقوم ا: وقوع الوطء. 1

غیر حالل وبالتالي إن القانون ال یعاقب بالشروع في الزنا كما هو الحال في جریمة اإلجهاض، 

وكذلك ال یعاقب في الحاالت التي یرتكبها أحد الزوجین مع غیره مثل المالمسات الجنسیة أو 

  .24بیعي بل یشترط االتصال الجنسي المباشرالقبالت أو أي اتصال غیر ط

یشترط أن یقع الوطء وعالقة الزواج قائمة فعال على أساس عقد زواج صحیح : قیام الزوجیة. 2

، وٕاذا كان 25مكرر من قانون األسرة الجزائري9و  9یتوفر فیه ركن وشروط النكاح حسب المواد 

لزواج عبر القضاء ویسجل في سجل الحالة الزواج عرفیا فإنه ال تقوم به الجریمة حیث یثبت ا

من نفس القانون، أما إذا وقع بین الزوجین طالق رجعي فإنه  22المدنیة حسب نص المادة 

یجرم ألنها ال تزال في عصمته، أما إذا كان الزواج باطال أو فاسدا جاز للمحكمة أن توقف 

، وكذلك ال تعد زنا إذا حصل الدعوى الجزائیة إلى حین الفصل في الدعوى أمام قاضي األسرة

  .ذلك في فترة الخطوبة ألنها لیست عقد بل وعد بالزواج

تتطلب قیام جریمة الزنا بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل األصلي أو شریكه : الركن المعنوي. 3

متى ارتكب الفعل عن إدارة أو علم بأنه متزوج  وأنه یعاشر شخصا غیر زوجه ویكون ذلك 

ام وبمعنى آخر إذا ثبت الوطء أنه حصل بدون رضا كما لو تم تحت إكراه أو خدیعة برضاهم الت

فإن الجریمة ال تقوم أما فیما یخص الشریك فیشترط فیه العلم بأن الطرف اآلخر محصنا فإذا 

كان یجهل الرابطة الزوجیة أثناء جرمه وأثبت ذلك للقاضي فإن القصد الجنائي یكون منتفیا، أما 

  .لزوجة ضحیة اغتصاب فإنه یعاقب المعتدي وحدهإذا كانت ا

طرق إثبات جریمة الزنا في القانون الجزائري إذا توافرت األدلة حسب ما جاء به : الفرع الثاني

من قانون العقوبات الجزائري وهي محضر إثبات بالجنحة یحرره ضابط  341نص المادة 

انت الواقعة في الحال أو عقب ارتكابها الشرطة القضائیة وأن تكون الجنحة في حالة تلبس إذا ك

في وقت قریب بشكل یوحي بقیامها مثال في وضعیة ارتداء الثیاب أو قد وجدت في حیازته أشیاء 
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أو آثار تدعو إلى افتراض مساهمته في الجنحة لكن في حالة الشروع بالزنا فإنه ال یعاقب علیها 

ت الجریمة بل تقوم كذلك في حال اإلقرار إذا ، ولیس التلبس هو الطریق الوحید إلثبا 26القانون

ورد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم شرط أن یكون واضحا دون لبس أو غموض 

ویتناول مضمونه صراحة ذكر العالقة الجنسیة في رسائل نصیة ورقیة أو الكترونیة وكذلك ذكر 

ادته دون إكراه، أما اإلقرار أمام المشرع اإلقرار القضائي ویقصد به االعتراف أمام القاضي بإر 

الشرطة القضائیة فإنه ال یعتد به وكذلك فإن الشهادة ال یؤكد بها لدلیل إثبات وأن أي إقرار فإنه 

  27.من قانون اإلجراءات الجزائیة 213یخضع للسلطة التقریریة للقاضي حسب المادة 

  العقوبة: الفرع الثالث

م العرض منهج المشرع الفرنسي ذلك ان األصل إن المشرع الجزائري قد نهج في جرائ  

، إذا كان 28فیه أن ال جریمة وال عقوبة على الممارسات الجنسیة التي تتم وفق الشروط اآلتیة

الطرفان قد تجاوزا سن الرشد وتوفرت لدیهما اإلرادة والرضا وتمت في غیر عالنیة ولم یكونا من 

س واحد فال عقوبة على الزنا وبالتالي فإنالمشرع المحارم ولم یكونا متزوجین ولم یكونا من جن

الجزائري ال یعتبر كل وطء في غیر حالل زنا إال إذا كان أحد األطراف زوجا وال تحرك الدعوى 

إلى بناء على شكوى الزوج المضرور الذي یقدم طلبه إلى السلطةالمختصة ضد الزوج الجاني 

القانون قید النیابة العامة في تحریك الدعوى  بتهمة ارتكابه لجریمة الخیانة الزوجیة حیث أن

وجعله حق شخصي للزوج المضرور حصریا یعبر فیه عن إرادته في تحریك الدعوى ضد الزوج 

اآلخر بغیة توقیع العقاب وال ینقضي هذا الحق إال في حالة التنازل عن الشكوى أو وفاته وطالما 

هم الزوج الضحیة دون غیره فإنه ال تصح أن المشرع جعل جنحة الزنا جریمة ذات طابع خاص ت

المتابعة إذا أصدرت الشكوى عن والد الزوج المضرور أو أخیه أو ابنه أو حتى من فروع أو 

، غیر انه یجوز لزوج الضحیة 29أصول الزوج الجاني بسبب ما ألحقه من عار أو فضیحة للعائلة

ضوع دون سواه وال تخضع الشكوى أن یوكل غیره لتقدیم الشكوى على أن تكون خاصة بهذا المو 

إلى أي إجراءات شكلیة معینة إذ یكفي أن یفصح الشاكي عن نیته في تسلیط العقوبة على 

الجاني وما دامت المتابعة الجزائیة معلقة على الشكوى فإن سحبها یضع حدا للمتابعة ضد 

التي نصت في من قانون العقوبات  339الفاعل األصلي أو شریكه وهذا عمال بحكم المادة 

فقرتها األخیرة على أن صفح الزوج المضرور یضع حدا لكل متابعة وذلك خالل سیر المحاكمة 

أما العفو بعد صدور الحكم النهائي فإنه ال یرتب آثاره وفي حالة عدم الصفح فالعقوبة تكون 

ز من قانون العقوبات الجزائري بالحبس من سنة إلى سنتین دون تمیی 339حسب نص المادة 

  .بین الزوج والزوجة وتطبق نفس العقوبة على الشریك

  عذر االستفزاز في جریمة الزنا وأركان عقوبة زنا المحارم: المطلب الثاني
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نحاول التطرق في هذا المطلب إلى جریمتین متعلقتین بجریمة الزنا، األولى یقصد بها   

لقتل في حق أحد طرفي العالقة الحالة أو الظرف الذي یدفع بالزوج أو الزوجة الرتكاب جریمة ا

الزوجیة المتلبس بالزنا أو شریكه بغرض الدفاع عن الشرف أما الصورة الثانیة هي زنا المحارم 

  :حیث تشدد العقوبة على مرتكبیها وهذا ما سیتطرق له من خالل الفرعین اآلتیین

  .عذر االستفزاز في جریمة الزنا في القانون الجزائري: الفرع األول

عرف قانون العقوبات الجزائري عند االستفزاز في جریمة الخیانة الزوجیة بل نّص لم ی  

من قانون العقوبات على أنه ال یستفید مرتكب القتل والجرح والضرب من  279علیها في المادة 

األعذار إذا ارتكب أحد الزوجین على الزوج اآلخر أو على شریكه في اللحظة التي یفاجئه فیها 

س بالزنا فمن خالل نص المادة یمكن تعریف عذر االستفزاز بأنه حالة من حاالت في حالة تلب

األعذار القانونیة المخففة في جریمة القتل والجرح العمد إذ ارتكب أحد الزوجین على الزوج 

  30.اآلخر او على شریكه في اللحظة التي یجده في حالة تلبس بالزنا

  :ريأركان عذر االستفزاز في القانون الجزائ

صفة الجاني حیث یشترط أن یكون الجاني أحد الزوجین وأن یكون المجني علیه هو الزوج  - 

اآلخر أو شریكه وهذا العذر قاصر على شخص الزوج الضحیة، فال یشمل أقارب الزوج أو 

أقارب الزوجة حتى ولو كانوا فروع أو أصول الذین یریدون الثأر لشرفه أثناء غیابه، أي أن 

  .ّیق دائرة الفاعل وحصرها في الزوج المضرور فقطالمشرع قد ض

والتلبس هو أن یوجد الزوج الجاني في حالة ال تدع مجاال : مفاجأة الزوج لزوجه متلبسا بالزنا - 

للشك في أن الزنا قد وقع، فال یعذر الزوج المضرور إال إذا ارتكب القتل لدى مفاجأته لزوجه 

للقاضي أن عملیة القتل أو الضرب جاءت نتیجة فوریة اآلخر في حالة تلبس، وعلیه أن یثبت 

لمشاهدة واقعة الزنا، وقد جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر من الغرفة الجنائیة بتاریخ 

من طرق اإلثبات المنصوص علیها في "حیث جاء فیه  34051ملف رقم  20/03/1983

حالة التلبس بالزنا وٕاثبات ذلك في  قانون العقوبات معاینة ضابط الشرطة القضائیة 341المادة 

محضر، ولما كان یتعذر غالبا مشاهدة المتهمین متلبسین بالزنا، فإنه یكفي أن تقع مشاهدتهما 

عقب ارتكاب الجریمة بقلیل وهما في وضعیة أو ظروف أو حالة ال تترك مجاال للشك في أنهما 

  31"باشرا العالقة الجنسیة

إن الزوج المضرور من الزنا یستفید من األعذار إذا ارتكبت : لالقتل والجرحوالضرب في الحا - 

، ألن الزوج 32هذه األفعال في اللحظة التي یفاجئ فیه الزوج الزاني وشریكه متلبسین بالزنا

الضحیة یكون حینها في حال تأثر وانفعال بسبب اإلهانة الالحقة به ویكون تحت تأثیر الغضب 

الثأر لشرفه، فإذا انقضى زمن كاف لزوال الغضب سقط  الذي یمتلك عواطفه ویستفزه إلى

  .33الغضب، وتقدیر الزمن الكافي لتهدئة ثائرة الزوج المهان مسألة موضوعیة یقدرها القاضي
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تخفیف العقوبة یكون وجوبیا عند قیام العذر فتخفض العقوبة من سنة إلى خمس : العقوبة - 

اإلعدام أو السجن المؤبد، والحبس من سنة أشهر إلى سنوات إذا تعلق األمر بجنایة عقوبتها 

سنتین إذا تعلق األمر بجنایة أخرى والحبس من شهر إلى ثالثة أشهر إذا تعلق األمر بجنحة 

  .من قانون العقوبات الجزائري 283وهذا وفق نص المادة 

  جریمة وطء المحارم وفق القانون الجزائري: الفرع الثاني

مكرر  337لمحارم في القانون الجزائري فقد نص علیها المشرع في المادة أما الفاحشة بین ذوي ا

من قانون العقوبات الجزائري والتي ال تقوم بها الجریمة إال بتوفر أركانها وقد عرفت المادة أعاله 

الفاحشة بین ذوي المحارم على حسب العالقات الجنسیة التي ترتكب بین أولي األقارب من 

وثانیا اإلخوة واألخوات الشقیقات، من األب أو األم أو مع أحد فروعه ثم رابعا الفروع أو األصول 

األم، األب والزوج أو الزوجة واألرمل أو األرملة أو أرملة ابنه أو مع آخر من فروعه وخامسا 

والد الزوج أو الزوجة أو زوج األم أو زوجة األب وفروع الزوج اآلخر وسادسا وأخیرا من أشخاص 

هم زوجا ألخت أو ألخ، وبالتالي من خالل هذا التعریف نستخلص أن الفاحشة تقوم یكون أحد

، أولها قیام عالقة جنسیة بمعنى ال تقتصر العالقات الجنسیة على الوطء  34على ثالث أركان

الطبیعي الذي یحصل بإیالج عضو التذكیر في فرج األنثى بل یشمل كل اتصال جنسي وٕان 

إن كان الجاني ذكرا أو أنثى ومن ثم نشمل كل العالقات الجنسیة، كان غیر طبیعي وال یهم 

اللواط، المساحقة، والركن القاني یشترط أن تتم العالقة الجنسیة برضا الطرفین فإذا انتفى الرضا 

تحول الفعل إلى اغتصاب أو فعل مخل بالحیاء وكذلك ینتفي الرضا إذا كان الفاعل قاصرا غیر 

ل اغتصابا على القاصر أو فعال مخال بالحیاء مع ظروف مشددة ویتمثل ممیز ومن ثّم یعد الفع

الركن الثالث في القیام القرابة العائلیة أي أن تتم العالقة بین المحارم كما ورد ذكرهم في نص 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري ویقصد بالقرابة النسب أو اإلرضاع أو  337المادة 

الركن المعنوي ویتمثل في القصد الجنائي أن یكون الجاني قد أتى ، وثم یأتي بعد 35المصاهرة

  .الفاحشة عن وعي وهو على علم بالقرابة العائلیة فإذا ثبت جهله سقطت الجریمة

ال تقوم الجریمة إال إذا توافرت األركان المادیة والركن المعنوي وما یستفاد من نص  :العقوبة

إما جنایة أو جنحة حسب درجة القرابة فتكون جنایة في مكرر هو أن الجریمة تكون  337المادة 

األقارب من الفروع أو األصول و اإلخوة واألخوات الشقیقات من األب أو األم ففي كلتا : حالتین

الحالتین یعاقب الجاني من عشر إلى عشرین سنة، وتكون جنحة في الحاالت األخرى وتطبق 

في الحاالت الثالثة والرابعة والخامسة وتطبق علیها عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات 

  .علیها عقوبة الحبس من سنتین إلى خمس سنوات في الحالة السادسة

  :الخاتمة
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في ظل المقارنة في ماهیة عقوبة الزنا ومقدارها بین الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري نجد أن 

خطیرة وٕانما یعتبرها جنحة جزاؤها  هناك اختالف كبیر، فالمشرع الجزائري ال یعتبر الزنا جریمة

بضعة أشهر یقضیها المجرم في الحبس مكفول الطعام والشراب والعالج أما الفقه اإلسالمي فإنه 

یعتبر الزنا من الكبائر التي تفتك بالروابط األسریة وباألفراد وبالجماعات فهي حد من حدود اهللا 

رر لها عقوبة تنسجم فعال مع خطورة هذه ال ینالها التخفیف أو العفو وال اإلسقاط، لذلك ق

الجریمة، ألن التساهل مع هذه الجرائم یؤدي إلى االنحالل الخلقي واألسري واالجتماعي وتشیع 

الفاحشة في المجتمعات مما یؤدي إلى ضیاع النسل واختالط األنساب وتزاید عملیات اإلجهاض 

الوضعي ال ترقى إلى مستوى الفعل  وانتشار األمراض كالسیدا، ولذا نرى أن عقوبة القانون

  .المجرم وبالتالي یؤدي إلى ضرب كیان األسرة بدل من حمایتها

  :الهوامش

بلخیر سدید، األسرة وحمایتها في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،  .1
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 جریمة الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل

  على ضوء التشریع الجزائري

  -طالب دكتوراه  -عسال غالم قدور

  مفتاح العید: الدكتور  تحت إشراف

                                     السیاسیة  كلیة الحقوق والعلوم -العابرة للحدودمخبر الجرائم                       

                                                 .المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة -

 

  :الملخص

 ، یظھر لنا بأنھمن خالل دراسة موضوع الحالة المدنیة في العصر الراھن   
یمثل القاعدة األساسیة للتعریف بكل شخص وھذا عن طریق تحدید وضعیات األفراد 
والتعریف بھویتھم إزاء باقي أفراد المجتمع والسلطات العامة طبقا للطرق المحددة 

والنسب، حیث تعتبر  المیالد منھا مجموعة من الصفات عادة من والتي تتكون ،قانونا
 االجتماعي، اندماجھ أجل خصیتھ وأیضا منش تكوین أجل من للطفل مھما عنصرا

لذا حاولت الشریعة اإلسالمیة وكذا القوانین المقارنة توفیر أكبر قدر من الحمایة لھذا 
الكیان الضعیف، من خالل تجریم كل أشكال االعتداء على حیاتھ  ھویتھ وكذا 

 .شخصیتھ القانونیة

  :المفتاحیة الكلمات

  .إخفاء نسب، إسناد طفل، شخص طبیعي، شخص معنويالحالة المدنیة، شخصیة الطفل، 
  

  :ةــــــــمقدم

أكدت كل من الشریعة اإلسالمیة، المواثیق الدولیة وكذا التشریعات الجنائیة على ضمان 

حسن تنشئة الطفل اجتماعیا، مع الحرص كل الحرص على ضمان حسن سلوكیاتهم داخل 

یعات الجنائیة حمایة خاصة لنفسیة الطفل، لما لها المجتمع لیصبحوا أفرادا نافعین لذا كفلت التشر 

من تأثیر كبیر على سلوكه، وذلك بتجریم إنكار النسب أو إدعائه وأیضا تجریم خطف األطفال 

  . 1وغیرها من صور االعتداء على الطفل ... 
  

فعند الحدیث عن النسب فإننا في الحقیقة نتحدث عن إلحاق الولد بوالدیه أو بأحدهما، 

ابة بالنسب تعني صلة الدم ال التبني، ویشترط في النسب لكي یكون نسبا شرعیا أن یأتي والقر 

الولد من زواج شرعي بین رجل وامرأة، فثبوت النسب یعد حقا شرعیا لكل إنسان وٕانكاره یعد 

ضرورة حمایة  1989عمال مخالفا للشرع ومجرما قانونا، كما تضمنت اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

  .   2إنكار النسب أو إدعائه الطفل ضد 
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وعلى إثر ذلك أقرت عدید التشریعات حمایة جنائیة خاصة لألطفال للحیلولة دون إدعاء 

من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل  283نسبهم دون وجه حق، حیث نصت المادة 

، كما جرمت المادة 3شخص یقوم بخطف ولد حدیث العهد بالوالدة أو یخفیه أو یبدله بآخر

من قانون العقوبات الفرنسي فعل إخفاء طفل أو استبداله بآخر وٕاسناده إلى امرأة،  345/1

  .      فعاقبت الجاني باألشغال الشاقة بما ال یقل عن خمس سنوات وال یزید عن عشر سنوات
   

 عقوبة علىمن قانون العقوبات  321المادة  في قد نصأما التشریع الجنائي الجزائري ف

بآخر أو استبدل  ،أو أخفاه ،سنوات كل من نقل عمدا طفال عشر إلى خمس منالمؤقت السجن 

إذا ، على أن تختلف العقوبة التحقق من شخصیتهتعذر من شأنها  غیرها من األعمال التيأو 

   .لم یثبت أن الطفل قد ولد حیاثبت أو 

سواء كان هذا التسلیم حمال أصال المرأة لم تضع  كمولودالولد هذا إذا قدم  في حین أنه

  .فكذلك هذا الفعل یستوجب العقوبة والمتابعة الجزائیة ،من والدیه أو إهماال ااختیاری

متمیزة وٕاجراءات باستقراء هذه المادة نالحظ أنه یتطلب لقیام هذه الجریمة أركان ومنه ف

  .خالل هذا العرض انتطرق إلیهخاصة، وعقوبات رادعة، س

  .الجریمةأركان : أوال

جریمة الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل مجموعة من األركان كسائر تتطلب 

  :بالتفصیل اآلتي معنويالو  ماديالجرائم األخرى وعلیه سنتطرق لركنیها ال

طبقا للقواعد العامة یلزم توافر النشاط اإلجرامي الذي یقوم به الجاني لتحقیق .الركن المادي - 1

  :تمیز بین وضعین نجد أنها 321من خالل تحلیل نص المادة  لیها، إذالنتیجة المعاقب ع

  .إخفاء نسب طفل حي *

  .عدم تسلیم جثة طفل *
  

لذا سنتناول في الجزء األول من الدراسة جریمة إخفاء نسب طفل حي وما تتمیز به هذه 

الحیلولة دون الجریمة، وفي الجزء الثاني جریمة عدم تسلیم جثة طفل، والذین یكونان جریمة 

  .التحقق من شخصیة الطفل
  

عند حدیثنا عن هذه الجریمة، قد یتبادر إلى الذهن أن كل شخص  :إخفاء نسب طفل حي -أ

 -  4سنة طبقا لقانون الطفل) 18(یطلق علیه لفظ الطفل والذي لم یبلغ سن الثامنة عشر 

بالقاصر غیر الممیز أي هنا أنه یتعلق ألمر فهو معني بهذه الحمایة، ولكن حقیقة ا -  15/12

من القانون المدني والتي المعدلة  42عشر طبقا للفقرة الثانیة من المادة  الثالثةالذي لم یبلغ 



 263 

 ال یكون أهال لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقدا التمییز لصغر في السن أو :"نصت على

  .عته أو جنون
  

  .5" عشر سنة الثالثةیعتبر غیر ممیز من لم یبلغ 

 منالمؤقت یعاقب بالسجن  :"على أنه 321 نصت الفقرة األولى من المادةومنه فقد 

دج،  1.000.000إلى  500.000وبغرامة من سنوات ) 10(سنوات إلى عشر  )05( خمس

خر به أو قدمه على أنه ولد المرأة لم آأو استبدل طفال  ،أو أخفاه ،ا طفالكل من نقل عمد

  ." وذلك في ظروف من شأنها أن یتعذر التحقق من شخصیته ،تضع
  

المذكورة  321یتكون الفعل المنصوص علیه في الفقرة األولى من المادة وبناء على ذلك 

  :نورد تفصیلها كما یأتيشروط  04أعاله من 
  

إن األساس القانوني لهذه الجریمة هو حمایة الشخصیة  صفة الضحیة :المسبقالشرط * 

الحقیقیة للطفل، لذا البد أن یكون هناك وجود مسبق لهذا الطفل قبل ارتكاب أو وقوع علیه الفعل 

المادي، والمتمثل في طمس هویته وٕاخفاء شخصیته، لكن المثیر والمالحظ في هذه النقطة أن 

النص القانوني لم یحدد لنا من هو الطفل الذي یقصد ضمان حمایته، هل هو طفل حدیث العهد 

  .والدة أم أكبر سنابال
  

 321وبناء على ما تقدم فالشرط المتعلق بصفة الضحیة الذي أشارت إلیه نص المادة 

ج، یفرق بین الطفل المولود حیا والطفل غیر ذلك، كون النص الجدید یعرف هذه الجریمة .ع.ق

یمكن أن واعتداء على شخصیة الطفل، وهذا  بأنها ینتج عنها اعتداء على الحالة المدنیة للطفل

  .   6یقع على طفل ولد حیا أم میتا، وهذه ال تكون إال بالنسبة لطفل ولد حیا خالفا للنص القدیم 
    

  .عمل مادي :الشرط األول* 

والذي بدوره یتمثل في أحد األفعال هو مجموع السلوكات واألفعال ذات الطابع المادي، 

  :التالیة

األخیر هذا الفعل و  ،خرآن الذي یوجد به ونقله إلى مكان المكا نوذلك بإبعاده ع :نقل طفل -

 مكان من بالوالدة، العهد حدیث الطفل نقل في والمتمثلةجریمة أخرى  وحده قد یشكلفي الحقیقة 

 بعد رضیع یخطف كأن مثاله و لشخصیته، المثبتة األدلة معها یفقد ظروف معه آخر مكان إلى

 یتولون من أو والدیه عن بعیدا یوضع ثم الموالید، دفتر في أي ،المدنیة الحالة دفتر في اسمه قید

 مما الحقیقي، نسبه من محروما المستقبل في نفسه لیجد اسمه غیر باسم خفیة لیربى رعایته،

  .7الحقیقي نسبه أو بنوته إثبات أجل من لقضاءل اللجوء علیه یحتم
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هذه الصورة الجدیدة جاء بها المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجدید، وتقوم  :إخفاء طفل -

قیام على إخفاء والدة امرأة وضعت طفال ولو لم یتم إسناده اصطناعیا المرأة أخرى، معنى ذلك 

، شخص بخطف طفل وٕاخفائه وحجبه عن الغیر في ظروف یستعصى معها إثبات حالته المدنیة

ة الوالدة، أصبح یعاقب علیه المشرع الفرنسي، بل الشروع في هذه الجنحة إذن مجرد إخفاء عملی

یعاقب علیها بنفس عقوبة الجریمة التامة، وهو ما سلكه المشرع الجزائري في نص المادة السالفة 

  .الذكر

عندما یوضع طفل مكان طفل الذي ولدته المرأة الحقیقیة، إما من  وهذا :استبدال طفل بآخر -

أي نعطیه مكانة اآلخر وبالنتیجة حقوق الطفل  ،الغیر بواسطةأو  بنفسها مرأةطرف هذه ال

ن باإلدخال المادي لطفل في عائلة یكون غریب عنها یشكل و ن هذا الغش الذي یكإ و  ،اآلخر

إما عن طریق إبدال طفل في حاالت عدة، وهذا وفي الواقع یمكن لهذا األخیرة أن تحصل  ،جنایة

  .8طبیعي بطفل شرعي والعكس بالعكسشرعي بآخر أو طفل 
  

، كما یمكن أن یتم ضع وذلك بغیة نسبه لهذه األخیرةعلى أنه ولد المرأة لم ت :تقدیم طفل -

ما هو مقرر في قانون األسرة الجزائري، وطبقا لقواعد  ، فحسبإسناد طفل غیر شرعي لألب

حوال، ولكن ال ینسب ألبیه إال الشریعة اإلسالمیة أن الطفل ینسب ألمه بمجرد الوالدة في كل األ

"  متى كان الزواج شرعیا وأمكن االتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة: " إذا كان شرعیا وذلك

ع، في تأثره بالنص الفرنسي لم یحتط لهذا .ق 321، إال أن النص الوارد بالمادة )أ.ق 41م (

  .ابق تقریرهاألمر، إذ لم یتضمن صورة تحمي النسب الشرعي، وفقا للمبدأ الس
  

یمكن ألي شخص نسبة أبوته لطفل كان منه ثمرة  321وبالتالي استنادا لنص المادة " 

عالقة غیر شرعیة أو تسنده الزوجة لزوجها وهي تعلم یقینا أنه لیس منه، دون أن تندرج هذه 

الصورة في تطبیقات النص الجنائي لهذه المادة، على الرغم من مخالفة ذلك تماما لقواعد قانون 

نحبذ أن یتداركه مستقبال، إذ إزاء هذا الفراغ یمكن األسرة ولمبادئ الشریعة اإلسالمیة، وهو نقص 

  .   9"تزویر النسب الطبیعي بإلباسه لباس النسب الشرعي، في مأمن من أي متابعة جزائیة 
  

 بأي قام إذا الجاني، حق في اإلجرامي السلوك توافرمن خالل ما سبق ذكره، یظهر لنا و 

 الرابطة توافركل ذلك ب ،بالذات إلیها یهدف كان التي النتیجة وحقق األعمال هذه من عمل

 الطفل تقدیم أو ستبدالا وأ إخفاء أو نقل صورة على تم الذي اإلجرامي السلوك بین السببیة

 السببیة رابطة عتبربحیث ت السببیة، عالقة بینهما یكون أن أي تحققت، التي والنتیجة للغیر،

  .10 توقعها محتمال حصلت التي النتیجة كانت ٕاذاحتى و  قائمة
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 الصور خالل من فاعله، على الجرم تثبیت إلى المشرع إرادة تجاها نرىمن خالل كل ذلك 

حقا  نهأ إلى باإلضافة ،الجزائیة بالحمایة مشمول مجال أكبر الصور هذه تشمل لكي سردها التي

 القواعد لتطبیق اخالف مؤكدة، ولیست وقوعها محتمل النتیجة كانت إذا قائمة السببیة عالقة تبراع

 .11 النتیجة حصول أكدت فیها اشترط والتي الجزائیة المسؤولیة ترتیب في العامة
  

   .إثبات أن الوالدة وضعت حملها وأن الطفل ولد حیا وأنه لم یسلم إلیها :الشرط الثاني *

هذا الشرط مهم نظرا ألنه ینطوي على حالة مادیة واقعیة تتمثل في إنجاب حقیقي من 

وقد نتج عن هذا الوضع طفل حي، وأن طریق اإلثبات في هذه الحالة إما یكون عن  المرأة،

 شهادة المیالد(طریق إقرار من شخص حضر الوالدة أو بمستخرج من سجالت الحالة المدنیة 

فعال وحقیقة ن ثبت إتقدیم شكوى المتضررة من هذا الفعل فعلى الوالدة ، فمن خالل ما تقدم )مثال

، ولم یسلم إلیها بأي طریق، سواء كان التسلیم اختیاریا أو إهماال أنه ولد حیاو  أنها ولدت طفال

  .من والدیه الحقیقین، استنادا لنص المادة السابق ذكرها
  

أن یكون هذا العمل من شأنه أن یعرض نسب الطفل للخطر أي الحیلولة  :الشرط الثالث* 

  .دون التحقق من شخصیته

األساس ال تقوم هذه الجریمة في حالة التصریح  اوعلى هذهنا یتعلق بالنسب  األمر

الكاذب للحالة المدنیة بنسب طفل خیالي، كأن تصرح امرأة أنها ولدت طفال وهي لم تلد أصال، 

الخاصة بالحیلولة دون التحقق من نسب أما الجریمة األخرى  ،هنا نكون أمام التصریح الكاذب

  .12 ال تتحققالطفل ف
  

  .یجب أن یولد الطفل حیا وقابال للحیاة :الشرط الرابع* 

وٕاذا لم تثبت ذلك فنكون أمام  ،على النیابة العامة إثبات ذلكبالنسبة لهذا الشرط یقع 

عدم تسلیم جثة طفل، وال یشترط أن یكون الطفل حدیث العهد بالوالدة جریمة جریمة أخرى هي 

  .13 كما ال یهم إن كان الطفل شرعیا أو غیر شرعي ،تحدثت عن الطفل 321ألن المادة 
   

   :عدم تسلیم جثة طفل  -ب

من قانون  321 وهو الفعل المنصوص علیه في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة

إلى  )1(سنة وٕاذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حیا فتكون العقوبة هي الحبس من  : "...العقوبات

  .دج 500.000إلى  100.000وغرامة من  سنوات) 5(خمس 

وبغرامة ) 2( إلى شهرین) 1(وٕاذا ثبت أن الطفل لم یولد حیا فیعاقب بالحبس من شهر 

  ". دج 20.000إلى  10.000من 
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وال تقوم الجریمة إال إذا بلغ  ،ویتعلق األمر هنا بطفل لم یولد حیا أو لم یثبت أنه ولد حیا

األمر هنا ال یتعلق بحمایة ، فالفعل إجهاضا سمي هذاوٕاال ) أشهر 06أي (یوما  180الجنین 

  :وٕانما بشخصیة الطفل ویأخذ هذا الفعل صورتین ،نسب الطفل
  

   .إذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حیا :الصورة األولى

ي وف ،من قانون العقوبات 321المادة  وهي الصورة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من

یشترط القانون اإلعالن بالوالدة حتى یتمكن المجتمع ، بحیث الطفل قد أخفيهذه الحالة یكون 

  .وضمان حقوقه واالعتراف بشخصیته القانونیة من حمایة الطفل
  

 إن یهم وال، الطفل جسم إخفاء بمجرد الجریمة هذه تقوم أن تتطلب الطفل حمایة إنلذا ف

   .من عدمه الجثة وجود بمكان بعد فیما الجاني أدلى
  

   .اإذا ثبت أن الطفل لم یولد حی :یةالصورة الثان

تقوم حیث من قانون العقوبات،  321علیها الفقرة الثالثة من المادة  نصتالصورة  هذه

 لم أو میتا ولد قد الطفل یكون أن، معنى ذلك الجریمة إذا أثبت الجاني أن الطفل قد ولد میتا

  .حیا ولد قد أنه العامة للنیابة یثبت
  

 حي یولد لم الطفل أن إثبات وعبء العامة النیابة على یقع الطفل حیاة إثبات فعبء إذن

  .14 األقل للعقوبة یخضع حتى الجاني على یقع
  

  :الركن المعنوي - 2

وهو انصراف إرادة الجاني إلى تحقیق وقائع  ،تقتضي هذه الجریمة بصورتیها قصدا جنائیا

الجریمة مع العلم بأركانها كما یتطلبها القانون، فالقصد الجنائي في هذه الجریمة هو الحیلولة 

  .دون التحقق من شخصیة الطفل
  

   .إخفاء نسب طفل حي: الصورة األولى

 من تتكون الجریمة أن وبما، علم عن الجاني إرتكبه متى الفعل لهذا الجنائي القصد یتوفر

 بنسب المساس نهشأ ومن ،بالوالدة العهد حدیث طفل شخص على ترتكب مختلفة طرق أو أفعال

، قصد عن المادیة األفعال هذه الجاني رتكبا متى ،متوفرا یعتبر الجنائي فالقصد الطفل هذا

 حتمیة نتیجة ألنه النسب هذا یلحق الذي الضرر یجهل أن یمكنه فال العلم هذا لدیه كان ومتى

    .15 إرتكبه الذي المادي للفعل
   

  .اإذا ثبت أن الطفل لم یولد حی :یةالصورة الثان
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 ارتكاب مجرد لتكوینها یكفى فال ل،الفاع لدى الجنائي القصد وجود الجریمة لتكوین یشترط

 المشرع أن إذ ،16 بذلك عالم وهو الطفل والدة إخفاء الفاعل یتعمد أن یشترط وٕانما المادي الفعل

 بشخصیة الماسة السلوك صور كل تجریم منه محاولة، الصورتین لهاتین تحدیده خالل من

 صور باعتبار لذلك المقرر الجزاء تنوعی إذ للطفل، الحمایة وتوفیر تحدیدها خالل من الطفل،

  .17 الفعل جسامة درجة باختالفو  -  مخالفة أو جنحة، أو جنایة، -  السلوك
 

 :النتیجة حصول ركن - 3

 تغییر في المتمثل المبتغى، أو الغرض أو الهدف تحقیق في العنصر أو الركن هذا یتجلى

 هویة على التعرف استحالة إلى یؤدي أن شأنه من الذي األمر أو الطفل، هذا نسب تضییع أو

 الطفل، هویة طمس جریمة ألن ،شخصیته من التحقق تعذر إلى یؤدي أن شأنه من أو المولود،

 ألنه ،الرضیع الطفل أو المولود هویة حقیقة في یتمثل الذي الدلیل، بهذا بالمساس إال تقوم ال

  .الشرعیین والدیه غیر إلى الطفل ینسب أن ذلك عن یترتب حتما
  

 طمس جریمة تشكلت أو تكونت إجرامیة، واقعة في الثالثة األركان هذه اجتمعت فلووعلیه 

 ،الجزائري المجتمع في األسرة لنظام انتهاكا تعتبر بدورها التي بالوالدة، العهد حدیث الطفل هویة

 .18 مرتكبیها على العقاب تستوجب وبالتالي
  

  .المتابعة و الجزاء: ثانیا

إجراءات المتابعة ألركان هذه الجریمة من خالل تحدید خاصیاتها، نستعرض تطرق بعد ال

  .المقرر لكل حالة ثم الجزاءفیها 
  

  .إجراءات المتابعة -أ

وللنیابة العامة القیام بإجراءات المتابعة  ،تتم المتابعة في هذه الجریمة دون قید أو شرط

  .بمجرد توافر عناصر وأركان الجریمة
  

م یعلق إجراءات المتابعة في هذه الجریمة على قید أو لالمشرع الجزائري فالمالحظ أن 

حق تحریك الدعوى العمومیة تملك العامة شرط، فال یشترط شكوى الشخص المضرور، فالنیابة 

ویترتب على ذلك أن سحب الشكوى أو التنازل علیها  ،19 األسباب الكافیة لذلك متى توافرت لها

  .لشكوى لیست شرطا الزما للمتابعةأن ا ال یؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیة باعتبار

 المحاكم صاختصا من دعوى هي للطفل المدنیة بالحالة المتعلقة النزاعات إنوعلیه ف

 بما التظلم قبل المدني القاضي على عرضها من إذن بد فال ،" الشخصیة األحوال قسم"  المدنیة

  .الجزائي القاضي أمام ضرر من علیها یترتب
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 بصفة الجزائي القاضي إلى فیه الفعل ترك ینبغي وال جدا مهم المدنیة الحالة فموضوع

 مسببة غیر هؤالء یصدرها التي األحكام ألن خاصة، بصفة الجنائیة المحكمة لقضاة وال ، عامة

 البیانات من المزید تلك بصفتها تستحق و بال ذات هي المدنیة الحالة مسألة أن حین في، 20

 الجنائیة المحكمة إعطاء على الرأي استقر فقد الموضوع خطورة و جدیة رغم لكن ،فیها للبت

 فرعیة لیست و للدعوى بالنسبة فرعیة هي الفرعیة المسألة فهذه الشرعیة الرابطة في الفصل حق

 المسألة في البت بعد إال الجزائي القاضي أمام دعوى رفع یصح ال نهأ بمعنى ،للحكم بالنسبة

 یصدره الذي الحكم نفإ اإلجراءات عكست إذا ما صورة فيو  ،المدنیة الحالة یخص فیما المثارة

  .المتابعة إلجراءات بالنسبة هذا باطال یكون الجزائي القاضي
  

  :الجزاء - ب

، ولكن إما جنایة أو جنحة أو مخالفةتكون هي تختلف العقوبة باختالف صور الجریمة و 

المشرع الجزائي أدخل ما یعرف بالمسؤولیة الجزائیة لكل من الشخص الطبیعي وكذا المالحظ أن 

المشار  321، حیث قام بتعدیل المادة )23-06: (وهذا بموجب القانون رقم ،الشخص المعنوي

، حیث أصبحت مساءلة الشخص المعنوي على هذه الجریمة ممكنة، أین شدد 21 إلیها أعاله

العقوبات المطبقة علیها لمواجهة هذه األفعال والتصرفات غیر القانونیة، خاصة بعد ظهور 

له یدعونا للتعرض ، هذا األمر ك22) 07/321(المستشفیات الخاصة بموجب القانون رقم 

  .للعقوبات التي تطبق على كل من الشخص الطبیعي وكذا الشخص المعنوي
  

   :لشخص الطبیعيبالنسبة ل -أ

تختلف العقوبة التي تطبق على الشخص الطبیعي باختالف خطورة الجریمة، حیث هناك 

الجنایة إلى درج العقوبة من تظهر فیها الجریمة، وتبعا لذلك تتجملة من الصور التي یمكن أن 

  .الجنحة إلى المخالفة، وهذا حسبما إذا كان األمر یتعلق بطفل حي أم طفل میت

  .أما الثانیة فتشكل جنحة ،تأخذ الجریمة صورتین، إحداهما تشكل جنایة: الضحیة طفل حي - 1

وتشكل  1فقرة  321هذه الصورة محددة في المادة  :صورة إخفاء أو تغییر نسب طفل حي* 

إلى  500.000والغرامة من ، سنوات )10( عشر إلى )5( خمس السجن منها جنایة عقوبت

  .دج 1.000.000
  

في هذه الصورة یغیب  :صورة إسناد طفل المرأة لم تلده بتسلیم اختیاري أو إهمال من والدیه *

الخطف أو النقل أو اإلبعاد، ویدخل التسلیم االختیاري، أو اإلهمال من الوالدین، كعنصر في 

تغییر نسب الطفل، ولذلك جعل منه المشرع ظرفا مخففا للعقوبة، نقلها من الجنایة إلى الجنحة، 

هي ، و  321لمادة وهذه الصورة مختصة بحالة فقط من حاالت تغییر نسب الطفل الوارد في ا
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الحبس من حالة تقدیم طفل على أنه ولد المرأة وهي لم تضعه وتصبح العقوبة في هذه الحالة 

  .دج 500.000إلى  100.000والغرامة من ، سنوات )5( خمس إلى) 1(سنة 
  

ال یعاقب المشرع في هذه الحالة على االعتداء على الحالة المدنیة  :الضحیة طفل میت - 2

للطفل، وٕانما على االعتداء على شخص الطفل ذاته، سواء ثبت أنه لم یلد حیا، وبالتالي لم تكن 

له حالة مدنیة أو لم یثبت أنه ولد كذلك، والقانون هنا یقصد محاربة قتل األطفال حدیثي العهد 

مثبتة حیاتهم، أو محاربة الدفن غیر القانوني الذي یكون عادة نتیجة حمل غیر بالوالدة أو غیر ال

  :شرعي، وتأخذ الجریمة في هاته الحالة صورتین هما

تشكل هذه الصورة جنحة نصت  :صورة االعتداء على شخصیة طفل لم یثبت أنه ولد حیا* 

وغرامة من  سنوات )5( خمس إلى )1( الحبس من سنة وعقوبتها 2فقرة  321علیها المادة 

  .دج 500.000إلى  100.000

تشكل هذه الصورة مخالفة نصت  :صورة االعتداء على شخصیة طفل ثبت أنه لم یلد حیا *

، والغرامة من )2( إلى شهرین )1( الحبس من شهر، وعقوبتها 3فقرة  321علیها المادة 

  .دج 20.000إلى  10.000

  : بالنسبة للشخص المعنوي - ب

الشخص المعنوي جنائیا عن هذه الجریمة، إمكانیة مساءلة  التعدیل الجدید وجدتفي هذا 

على أنه  من نفس المادة 6الفقرة ، وقد نصت ق ع 321من المادة  5الفقرة وفقا لما قررته 

، ق ع 2مكرر 18و  18في المادتین تطبق علیه عقوبة الغرامة بحسب الكیفیات المفصلة 

ادتین نجدهما تحددان أن الشخص المعنوي عندما یكون مسؤوال وعند الرجوع إلى هاتین الم

  :جنائیا، تطبق علیه عقوبة الغرامة وعقوبات تكمیلیة، وتفصیل هذا كما یلي
  

إذا كانت الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة أو مخالفة، فإن الغرامة  :المالیة عقوبة الغرامة - 1

مرات الحد األقصى للغرامة المقررة للشخص ) 5(إلى ) 1(التي یحكم بها یجب أن تساوي من 

تحدید لأنه  یمكن القولالطبیعي، في القانون الذي یعاقب على الجریمة، وبتطبیق هذه القاعدة 

الغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي في كل صورة من الصور األربع السالفة التي تطبق 

مرات حسب ) 5(إلى ) 1(به من على الشخص الطبیعي، نأخذ الحد األقصى للغرامة ونضر 

  .السلطة التقدیریة للقاضي

إلى جانب عقوبة الغرامة، نصت الفقرة األخیرة من المادة على أن  :العقوبات التكمیلیة - 2

المادة الشخص المعنوي یتعرض لواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في 

، المنع من النشاط، العمومیة من الصفقات اإلقصاء ،، وهي الحل الغلقالمعدلة مكرر 18

  .المصادرة، نشر الحكم، والوضع تحت الحراسة القضائیة
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التشدید  وكذاهذا التوسیع لنطاق األشخاص المسؤولین جنائیا عن هذه الجریمة، من خالل 

لعقوبتها خاصة في جانب الغرامات الجدیدة، الموضوعة بمقتضى التعدیل األخیر لقانون 

یكشف لنا مدى تنبه المشرع لخطورة هذا النوع من الجریمة، وحرصه على حمایة حالة  العقوبات،

أساسین في هذا المجال، هما الطفل المدنیة والشخصیة، والحالة المدنیة تقوم على عنصرین 

ي تتركز معظم الصور المذكورة في المادة على فالمیالد هو قوام النسب الذد والوفاة، المیال

  .23 غییر والتحریفحمایته من الت

ینتج عن تنظیم هذا التدرج في العقوبة أن النیابة العامة في حالة إخفاء المالحظ كذلك أنه 

الطفل قد عاش إذا ما أرادت أن تتابع الفاعل بنص الفقرة األولى  نسب طفل حي علیها إثبات أن

لم یعش إذا ما أراد أن یخضع للعقوبة األخرى  وللمتهم إثبات أن الطفل ،321من المادة 

، كون في حالة الشك حول حیاة الطفل المخفينذا لم یثبت إحدى هاتین الحالتین وإ  المخففة،

  .وللقاضي الجزائي كامل السلطة التقدیریة في تقریر الحالة العامة لهذا الطفل

  :الخاتمــــة

ة الحیلولة دون التحقق من شخصیة جریم ةخالل دراسأهم ما یمكن الوصول إلیه من من 

الجزائري، نجد أن قانون العقوبات  بها على ضوءلنصوص الجزائیة الخاصة الطفل وتحلیل ا

على الحالة المدنیة للطفل، ذلك  عتداءهذا االعلى حمایة األسرة من  حرص كل الحرصالمشرع 

عث من عوبة كون البامن الجرائم التي ترتكب في الخفاء وال یتم الكشف عنها إال بصأنها 

  .ارتكابها هو اجتناب العار

ساهمت فقد  ومتمیزة حسب اعتقادنا، اتخذ المشرع الجزائري سیاسة جنائیة محكمة وعلیه

، مما یدعونا العقابیة الردعیة في حمایة األسرة من األفعال الماسة بسالمتها وأمنها هنصوص

للقول أنها مرضیة في جوانب عدة بالرغم من حاالت النقص التي قد تشوبها، والتي تدعو في كل 

  . مرة إلى محاولة قدر المستطاع التكیف مع التطورات الحاصلة واإلشكاالت المطروحة

ائیة ما یلفت االنتباه في ختام دراستنا أنه بالرغم من تقریر المشرع الجزائري الحمایة الجز 

للطفل باعتباره عنصر مهم في األسرة، إال أن هذه الحمایة لم یقصد من ورائها األسرة باعتبارها 

هیكل له شخصیة قانونیة مثلما فعل مع بعض الكیانات األخرى، بدلیل أنه أدرج الفصل 

المخصص لحمایتها ضمن باب الجنایات والجنح ضد األفراد، ولم یتطرق لحمایتها باعتبارها 

قانونیة، وعلیه نضم صوتنا لكل من ینادي بأن تتمتع األسرة بالشخصیة القانونیة لتكریس  وحدة

  .    أكبر قدر من الحمایة في حال اإلخالل أو محاولة ضرب استقرارها

  :قائمة الهوامش

علوم " علي قصیر، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه في العلوم - 1

  . 85، ص 2008، - باتنة  -، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر "قانونیة
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 الجمعیة قرار بموجب واالنضمام والتصدیق للتوقیع وعرضت اعتمدت، 1989اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  - 2

 سبتمبر/أیلول 02 :النفاذ بدء تاریخ ، 1989 نوفمبر/الثاني تشرین 20 في المؤرخ، 44/25 المتحدة لألمم العامة
    .49 للمادة وفقا ، 1990

كل من خطف طفال حدیث العهد بالوالدة أو أخفاه : " من قانون العقوبات المصري تنص على 283المادة  - 3

أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غیر والدته یعاقب بالحبس فإن لم یثبت أن الطفل ولد حیا تكون العقوبة 

  .الحبس مدة ال تزید على سنة

  ". أما إذا ثبت أنه لم یولد حیا فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزید على شهرین 

، یتعلق بحمایة 2015یولیو سنة  15الموافق لـــ  1436رمضان عام  28مؤرخ في  15/12قانون رقم  - 4

  . الطفل

  ).21، ص44ر .ج(، 2005یونیو  20المؤرخ في  10-05ق م، عدلت بالقانون رقم  42المادة  - 5

لنكار محمود، الحمایة الجنائیة لألسرة دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم فرع القانون  - 6

  .118، ص2010الجنائي، جامعة متنوري قسنطینة 

، رسالة لنیل شهادة )دراسة تحلیلیة مقارنة(منصوري المبروك، الجرائم الماسة باألسرة في القوانین المغاربیة  - 7

، ص 2014-2013في القانون الخاص  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،  دكتوراه

304.  

  .مساء 22:00: على الساعة 03/05/2018: مقال مقتبس من منتدى ستار تایمز، تاریخ الدخول - 8

   .120لنكار محمود، المرجع السابق، ص - 9

یة للرابطة األسریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بوزیان عبد الباقي، الحمایة الجنائ -10

  .36، ص 2010- 2009في العلوم الجنائیة وعلم اإلجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،  

  .36بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص -11

، 13قیعة الملقاة على الطلبة القضاة الدفعة محاضرات في القانون الجنائي الخاص للدكتور أحسن بوس -12

  .2003/2004سنة 

  .120لنكار محمود، المرجع السابق، ص 

الجرائم ضد األشخاص و الجرائم ضد ( الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الدكتور أحسن بوسقیعة -13

  .170ص  ،دار هومة ،2002الجزء األول طبعة  ،) موالاأل

الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في بلقاسم سویقات،  -14

، 2011- 2010، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، )تخصص قانون جنائي(الحقوق 

  .98ص

  .256ص  بیروت، ي،العرب التراث إحیاء دار الرابع، المجلد الجنائیة، الموسوعة جندي عبد المالك،  -15

  .260 ص السابق، المرجع الملك، عبد جندي -16

  .49 ص ، 1981 اإلسكندریة، المعارف، منشأة ،3 ط الجنائي، للقانون العامة النظریة بھنام، رمسیس -17

عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام األسرة، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني لألشغال التربویة،  -18

  .41، ص 2002الجزائر، سنة 
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  ).23، ص 84ر .ج( 20/12/2006المؤرخ في  23-06عدلت بموجب القانون رقم  -21
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  خصوصیة الركن المعنوي في الجرائم االقتصادیة

  حزاب نادیة:االستاذة 

  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  سیدي بلعباسبجامعة جیاللي الیابس 

  : ملخص

الركن المعنوي في الجرائم االقتصادیة ذو خصوصیة متمیزة، یتراوح بین االقصاء في بعض    

الجرائم وبین االفتراض في البعض اآلخر، مما حذا بالفقه إلى القول بضعف مكانته في البنیان 

االقتصادیة، وٕان كان لیس في كلها، فإن كثرة الحاالت التي تم فیها إقصاؤه القانوني لجرائم 

ضمنا یصعب معها القول أنها حاالت استثنائیة من القاعدة العامة، بل هي تعبیر عن سیاسة 

جزائیة مرنة قائمة على اعتبارات حمایة السیاسة االقتصادیة من بعض المخاطر، التي تقتضي 

لنصوص المنظمة لها، وصدا لخرق هذه القواعد تحت غطاء صعوبة سرعة التدخل لفاعلیة ا

  . إثبات الخطأ

  :الكلمات المفتاحیة

  .الركن المعنوي، الجرائم االقتصادیة ، القصد الجنائي، الخطأ

. من المبادئ األساسیة في التشریعات المعاصرة أنه ال جریمة بدون ركن معنوي :مقدمة

مادي واآلخر معنوي، وهما الزمان لقیام الجریمة، فإذا تخلف فالجریمة ثمرة لكیانین، أحدهما 

واألصل أن الركن المعنوي یتخذ صورة القصد الجنائي ما لم . أحدهما انهارت الجریمة برمتها

  .ینص المشرع على وقوع الجریمة بخطأ صراحة

ل للوم فالركن المعنوي عالقة تربط بین مادیات الجریمة وشخصیة الجاني، هذه العالقة مح  

القانون، تتمثل في سیطرة الجاني على الفعل وآثاره، وجوهرها اإلرادة، ومن ثمة فهي ذات طبیعة 

وال بد لقیام أي جریمة البد من توافر هذا الركن، بشقیه العلم واإلرادة، والجرائم 1 نفسیة

  .كغیرها من الجرائم تتطلب هذا الركن 2االقتصادیة

في هذه الطائفة من الجرائم  فیه صعوبة كبیرة، هذا راجع  إال أن دراسة الركن المعنوي   

لطبیعتها الخاصة التي استوجبت  الخروج عن القواعد العامة المقررة للركن المعنوي في غیرها 

من الجرائم ، وتطلبت إضعاف الركن المعنوي وعدم التشدد في إثباته خشیة أن یودي تحري هذا 

وهكذا .بیق النصوص االقتصادیة وتركها حبرا على ورقالركن، في بعض الحاالت إلى عدم تط

3قیام الركن المعنوي - خالفا للقواعد العامة–افترضت بعض النصوص التشریعیة 
.  

بید أنه یثور التساؤل عن طبیعة هذا الركن في الجرائم المذكورة، فهل تطبق علیه القواعد     

تحول دون  ذلك؟ ولمعالجة هذه اإلشكالیة العامة في الركن المعنوي أم أنه یتمیز بطبیعة خاصة 
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ارتئینا تصمیم هیكل الدراسة البحثیة وذلك بتقسیم الدراسة بجانب مقدمة وخاتمة إلى 

  :أساسینینمحور 

  .صور الركن المعنوي في الجریمة االقتصادیة: المحور األول

  .ضآلة وضعف الركن المعنوي في الجریمة االقتصادیة: المحور الثاني

  صور الركن المعنوي في الجریمة االقتصادیة: األولالمحور 

العناصر élément psychologique de l'infraction) (یضم الركن المعنوي للجریمة    

، والركن المعنوي إرادة جرمیة، وتستمد هذه 4النفسیة لها ویعني ذلك أن الجریمة لیست كیانا نفسي

ي المادیات التي تقوم علیها الجریمة، وبذلك الصفة من اتجاهها إلى مادیات غیر مشروعة، وه

إما صورة اإلرادة : تعد اإلرادة جوهر الركن المعنوي وهي تأخذ صورة من الصورتین التالیتین

الواعیة والتي تقصد إحداث النتیجة طبقا لما هو منصوص علیه في قانون العقوبات، وتسمى في 

رادة المهملة والتي تقوم بالفعل فتقع النتیجة عن هذه الحالة بصورة القصد الجنائي، وٕاما صورة اإل

وعلیه سنتناول بدراسة كل صورة من هاتین الصورتین على . غیر قصد وتسمى بصورة الخطأ

، ثم تلیها صورة الخطأ في )أوال (بدءا  بصورة القصد الجنائي في الجریمة االقتصادیة . حده

  ).ثانیا(الجریمة االقتصادیة 

لم یعرف المشرع الجزائري القصد الجنائي   جنائي في الجریمة االقتصادیةصور القصد ال: أوال

وأمام  صمت التشریعات . 5على غرار غالبیة التشریعات واكتفى بالنص في الجرائم على العمد

: الجزائیة اجتهد الفقه  في  إعطاء تعریفات مختلقة تصب في مضمون واحد یدور حول نقطتین

ادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة، أما النفطة الثانیة فتتمثل في ان یكون تتمثل األولى في اتجاه إر 

قامت صورة القصد ) العلم واإلرادة(فإذا اجتمعا هذان العنصران معا 6الفاعل على علم بأركانها

  .الجنائي، وبانتفائهما أو انتفاء أحدهما ینتفي هذا األخیر

علم بعناصر الجریمة وٕارادة متجهة إلى : " أنهبناءا على ذلك یمكن تعریف القصد الجنائي ب     

  .العلم واإلرادة: وبذلك عنصري القصد الجنائي هما 7"تحقیق هذه العناصر أو القبول بها

الجریمة اإلقتصادیة هي كغیرها من الجرائم  األخرى، تقوم على عنصري العلم واإلرادة، أي    

وع للواقع نجد األمر یختلف ، أن هذه ضررة توفر الركن المعنوي في صورة القصد، لكن برج

الطائفة مــــــــن الجرائم ال تتقید باألحكام العامة ذاتها التي تحكم الجریمة في القواعد العامة،  ففي 

أو عنصر اإلرادة ) أ(سواء في عنصر العلم . 8كثیر من األحیان یتم افتراض القصد الجنائي

  ).ب(

المألوف في القانون الجنائي أنه ال یكفي : افتراض العلم بالجریمة في الجریمة االقتصادیة-أ

إلدانة الشخص بجریمة معینة ارتكاب الركن المادي لها ،بال بد التحقق من علم الجاني بموضوع 

نون ، وبذلك یجب أن یشمل علم الجاني ما یتطلبه القا 9المصلحة محل االعتداء، والمحمیة قانونا
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ویقوم  10لبناء الجریمة واستكمال كل ركن منها عناصره كي یقال بأن عنصر العلم قائم في القصد

هذا العنصر على علم بالوقائع وعلم بالقانون، وبعبارة أخرى یجب أن ینصرف علم مرتكب 

11الجریمة إلى العلم بمادیات الجریمة، والعلم بعدم مشروعیة هذا النشاط
.  

أن العلم بالوقائع یخضع لألحكام العامة في القانون، فاألمر مختلف في  لكن إذا كان األصل  

الجریمة االقتصادیة حیث فیه خروج عن المبادئ العامة وذلك باالتجاه نحو افتراض هدا العلم، 

ومرد ذلك أن القوانین االقتصادیة تنظم عالقات تجاریة ومالیة اقتصادیة، وهذه العالقات هي في 

ذا حسب الظرف التي تعیشها الدولة من جهة، ومن جهة أخرى أن الجرائم تغیر مستمرة  وه

االقتصادیة التي تنص علیها هذه القوانین ال تكون في الغالب متعارضة مع األخالقوالقیم  

  .السائدة في المجتمع

و أمام ضرورات تطبیق السیاسة االقتصادیة وتنفیذ أحكامها وحمایتها، دفع ذلك أغلب التشریعات 

ى إضعاف الركن المعنوي   وعدم التشدد في إثباته وذلك عن طریق افتراض  العلم بالوقائع إل

یقوم هذا .  12والعلم بالقانون للحد من إفالت الجناة مرتكبي الجرائم االقتصادیة من العقاب

  ).2(والعلم بالقانون ) 1(العنصر على العلم بالوقائع 

ال یكفي إلدانة  المتهم بارتكاب جریمة أن یفهم : دیةإفتراض العلم بمادیات الجریمة االقتصا- 1

الوقائع المرتكبة كما فهمها المشرع، بل یحب علیه أن یعلم بالتجریم القانوني لها والشروط 

علم بالتكییف القانوني للوقائع : القانونیة التي تجعل من هذه الوقائع جریمة، فالعلم هنا نوعان

فتراض العلم بالقانون، وهو موضوع ینطوي على صعوبة أي ا 13وعلم بالتكییف الجنائي لها

مبدئیة، فإذا كان القول بهذا المبدأ سائغا بالنسبة لما یسمى بالجرائم الطبیعیة، فتغیب الحكمة من 

هذا المبدأ إذا ما طبقناه على الجرائم موضوع البحث والمقصود بها األفعال واالمتناع عنها التي 

بعض المصالح االقتصادیةاالجتماعیة والتي قد ال تتنافى مع  یجرمها القانون بهدف تنظیم

فهذا االفتراض . األخالق مثال الجرائم االقتصادیة   فیغلب أال یتوافر العلم بالتجریم لدى األفراد

یجعل من فكرة القصد الجنائي في جانب أساسي منها تقوم على محض مجاز مما یشوه هذه 

)3(الفكرة
إلى الجرائم االقتصادیة من عدة أوجه تحتم افتراض العلم  وبالتالي یجب النظر، 14

  :وتتمثل هذه األوجه فیما یلي

  .خطورة هذه الجرائم وآثارها الوخیمة على االقتصاد الوطني للدولة - 

صعوبة إثبات العلم في هذا النوع من الجرائم، مما سیؤدي إلى إفالت العدید من المجرمین  - 

  .وتشجیع الغیر على ارتكابها

افتراض العلم یتطابق مع الواقع، إذ أن من یقم بتحصیل أموال الدولة ال یمكن له أن یدفع بأن - 

  .15الیعلم أن هذه األموال أموال عامة أو أنه الیحمل صفة القابض
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فمن المسلم به في الجرائم االقتصادیة أن النص القانوني ال یكتفي بالنص على أن واقعة ما    

یع جریمة، ولكن  البیع بسعر معین ولصنف معین، فأهمیة العلم بالقانون لها صفة الجریمة فالب

تبلغ ذروتها، ألنها في األصل أفعال مشروعة ولكن المشرع االقتصادي یدخل علیها  تنظیمات 

  .16معینة وهذا من أجل تحقیق السیاسة االقتصادیة للدولة

من المبادئ األساسیة في التشریع أن  :إفتراض العلم بعدم المشروعیة في الجرائم االقتصادیة- 2

الجهل "العلم بالقانون مفترض بقرینة قاطعة ال تقبل إثبات العكس،  أخذا بالقاعدة الشهیرة 

والتي تشكل جزء من المبادئ العامة للقانون التي فرضتها ضرورات . 17"بالقانون لیس عذرا

ماعیة، وفي قانون العقوبات نقدا النظام االجتماعي ولقد لقي هذا االفتراض  في النظام االجت

شدیدا ومع ذلك فقد قیل في تبریرها  في النطاق الجنائي أنه إذا كان المشرع یضمن لألفراد عدم 

معاقبتهم دون إخطارهم  مسبقا بما هو ممنوع أو بما یأمر به، فإنه في مقابل ذلك یفرض علیهم 

  .18التزاما بالعلم قیل العمل

االقتصادیة فال یوجد أي نص تشریعي یمیزها عن غیرها، مما یدعوني وفیما یتعلق بالجرائم    

إلى القول بأن العلم بهذه النصوص القانونیة مفترض ومتطابق مع القواعد العامة، ونظرا لما 

تتمیز به التشریعات االقتصادیة من كثرة وتنوع كما أنها سریعة ومتغیرة، زد على ذلك أنها ال 

ى الشخص العادي معرفتها بما فیها من فنیات تحتاج  إلى مختصین تتناول أوضاعها یفترض عل

وذوي خبرة بالمسائل االقتصادیة، لذلك فقد اتجه جانب من الفقه إلى إقامة العلم بالقوانین 

االقتصادیة على أساس التفرقة بین من یقتضي عمله بأن یلم بالقوانین فعلیه أن یعلم بها وال 

بحقه قاطعة ال تقبل إثبات العكس، وبین غیره لمن تعتبر القوانین یعذر بجهلها وتكون القرینة 

االقتصادیة بالنسبة له عارضة فإنه یكون معذور إذا لـــــــم یتسن له العلم بالقوانین االقتصادیة  

ولیست قاطعة وهذا ما یتالءم مع واالتجاهات 19وتكون القرینة بحقه بسیطة قابلة إلثبات العكس

  . 20الجنائیة الحدیثة  للسیاسة

تعتبر اإلرادة العنصر الثاني المكون للقصد  :افتراض اإلرادة في الجریمة االقتصادیة- ب

الجنائي، فهي عبارة عن نشاط نفسي واع یتجه اتجاها جدیا نحو غرض معین، ویسیطر على 

حیث الحركات العضویة ویدفعها إلى بلوغ هذا الغرض ، ویقصد بها إرادة السلوك وٕارادة النتیجة، 

یتصور الشخص الغرض الذي یسعى إلى بلوغه، ثم یتصور الوسیلة التي تؤدي إلى بلوغ هذا 

21الهدف، ویفرغ ذلك كله في النشاط المجرم تحقیقا للنتیجة الجرمیة
.  

بذلك تشكل اإلرادة المحرك األساسي نحو اتخاذ السلوك اإلجرامي سواء كان سلبیا أو إیجابیا 

وهي المحرك نحو تحقیق النتیجة باإلضافة إلى السلوك اإلجرامي للجرائم ذات السلوك المحض 

بالنسبة للجرائم ذات النتیجة، ولإلدارة أهمیة قصوى في نطاق القانون الجنائي، فهل ینطبق نفس 

  األمر على الجریمة االقتصادیة؟
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نسا یري جانب من الفقهاء كاألستاذ لوبري في فر :  تقلص اإلرادة في الجرائم االقتصادیة-1 

أنه ال یوجد دور كبیر لإلرادة في الجرائم االقتصادیة، ویكفي الحدیث  22واللیدي ووتن في إنجلترا

عن ركن العلم فقط ، وهذا سواء اتجهت إرادة الجاني إلى تحقیق النتیجة أو بقیة في إطار 

علم فقط، السلوك،  بالتالي هذا  االتجاه یقرر بأن الجریمة مقصودة بالرغم من حدیثهم عن ركن ال

  .23وٕاغفالهم الحدیث عن اإلرادة

ال یمكن أن تقوم المسؤولیة على العلم وحدة، : مدى قیام الجریمة االقتصادیة بالعلم فقط -2

فإرادة والعلم مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثیقا غیر قابل لالنفصال، وتعتبر اإلرادة العنصر 

وجه العموم، فال یتصور أن یقوم أحد األساسي في القصد الجنائي وفي الركن المعنوي على 

بتصرف ما عن علم دون إرادة، فاإلرادة اساس المسؤولیة تقوم وجودا وعدما معها، فإذا انتفت 

، ولذلك فمن المتفق علیه أنه بتوافر العلم 24اإلرادة انتفت المسؤولیة،  فاإلرادة جوهر المسؤولیة

وعلیه فإن القول .ة ال یقع على النیابة العامةفإن اإلرادة مفترضة، وبذلك نجد عبء إثبات اإلراد

 25بأن الجریمة االقتصادیة  تقوم على العلم فقط أمر غیر مقبول یخالطه الشك وبجانبه الصواب

أحد بتصرف ما  فلیس من المتصور قیام القصد بالعلم دون اإلرادة التي تسبقه، فال یتصور قیام

  . عن علم ما لم یكن ذلك مرده إلى اإلرادة

بذلك یتم تعدیل قواعد اإلثبات في ظل الجرائم االقتصادیة بنقل عبئ اإلثبات إلى المتهم لینفي  

فطبیعة معظم الجرائم أدت العتبار بعض التصرفات في حاالت معینة وظروف 26القصد الجزائي

 ،فإثبات27معینة قرینة على اقتراف الجرائم إلى إن یثبت العكس كجرائم الغش في المواد الغذائیة

العلم لدى مرتكب جریمة الغش التجاري مثال فیه صعوبة بمكان رغم قیام الیقین الكامل بعلم 

  .مرتكب الغش یفعله

  :موقف القانون الجزائري من افتراض القصد في الجریمة االقتصادیة –3

بالرجوع إلى النصوص التشریعیة االقتصادیة، نالحظ أن المشرع لم یذكر إال العلم في عدد    

 66/180من القانون28لجرائم، مثال ما ورد في المادة الخامسة في فقرتها األولى والثانیةمن ا

المتعلق بقمع الجرائم االقتصادیة، حینما اعتبر تزویرا وغشا من شأنها إلحاق الضرر بصحة 

المستهلك، الحیازة بدون سبب شرعي أو عرض أو بیع مواد موجهة لتغدیه اإلنسان أو الحیوان 

 .ت والمنتجات التي تعرف عنها مغشوشة فاسدة أو مسممةوالمشروبا

المتعلق بقواعد حمایة المستهلك وقمع  09/0329من قانون  70وتقابل هذه المادة، المادة    

الغش والتي أشارت نفس  المعنى لكن مع ظهور اإلرادة بشكل واضح في فعل البائع أو العارض 

 431یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة  "إلى جانب علمه بفساد  المنتوج فجاء فیها 

ج كل من یعرض أو یضع للبیع أو یبیع منتج یعلم انه مزورا أو فاسد أ سام أو خطیر .ع.من ق

وبالتالي یكفي هنا علم عارض أو حائز المنتجات بأن المنتجات " لالستعمال البشري أو الحیواني 



 278 

ومضرة بصحة المستهلك لتقوم الجریمة في حقه، المعروضة للبیع أو التي ستعرض أنها فاسدة 

وعلیه تبلغ أهمیة العلم ذروتها بالنسبة للجرائم االقتصادیة، إذ انها تجرم أفعاال بحسب األصل 

مشروعة، كتجارة والصناعة ، ولكن القانون یدخل علیها تنظیمات معینة استهدافا لسیاسة معینة 

  . هي  تحقیق صالح الدولة االقتصادي

لكن بالرجوع إلى الجرائم  الواقعة على المعامالت التجاریة، نجد المشرع  اعتمد على اإلرادة و     

المتعلق بالممارسات التجاریة نص على  04/0230من القانون  23بشكل كبیر فنجد مثال المادة 

ثیر على تمنــــــــعالممارسات التي ترمي إلى القیام بتصرفات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأ" أنه 

األسعار السلع والخدمات غیر الخاضعة لنظام حریة األسعار، وتقرر لهذا الفعل الذي یصف 

  ".من نفس القانون 36بالممارسة غیر الشرعیة العقوبات المقررة في المادة 

وبعد هذا التحلیل لهذه النصوص، نرى بأن عدم ذكر المشرع لإلرادة أحیانا ال یؤثر على قیام    

عمدیة بالعلم وحده، بمعنى قد یكفي العلم بالفعل لتقوم الجریمة حتى ولو لم یرید ذلك الجریمة ال

الجاني  كحائز المواد الفاسدة في مستودعه، فاإلرادة یمكن أن تكون موجودة عند الجاني بمجرد 

علمه بوقائع الفعل ولو لم یرد ذلك بدایة،  فدون شك فعل الحیازة في ذاته یستطیع أن یؤوله 

ودلیل على ذلك أیضا . ضي إلى وجود إرادة في بیع المواد الفاسدة وعلى البائع إثبات العكسالقا

ج التي تنص على افتراض قیام القصد بمجرد الحیازة التي .ع.منق 43331ما نصت علیه المادة 

یقوم بها الركن المعنوي، أي أن المشرع الجزائري افترض قیام القصد الجنائي بمجرد الحیازة لهذه 

المواد والمكاییل الخاطئة أو المنتوجات المستوردة أو المصنعة بصفة غیر شرعیة أو حیازة 

  .مخزون من المنتجات بهدف تحفیز االرتفاع غیر المبرر لألسعار

  :صور الخطأ في الجریمة االقتصادیة: ثانیا

احتلت الجرائم الغیر العمدیة مكانة بارزة  في الجرائم االقتصادیة، فهي ال تخضع لألحكام     

العامة التي تخضع لها الجرائم غیر العمدیة نظرا للطبیعة الخاصة للخطأ في الجرائم االقتصادیة 

  .من جهة أخرى 32هذا من جهة، وان الغالب من الجرائم االقتصادیة  هي جرائم غیر عمدیة

ویقوم الركن المعنوي في الجرائم االقتصادیة غیر العمدیة على أساس الخطأ ، وهذا یستدعي     

مني الوقوف على الطبیعة القانونیة للخطأ وفقا لألحكام العامة والطبیعیة القانونیة للخطأ في 

  .الجریمة االقتصادیة

بعدها  ) أ(إلى تعریف الخطأ وقبل التطرق إلى الطبیعة القانونیة للخطأ، یجدر بنا  التطرق    

ألنتقل إلى الطبیعة القانونیة للخطأ ) ب(نتطرق  إلى الطبیعة القانونیة للخطأ طبقا للقواعد العامة 

  ).ج(في الجریمة االقتصادیة

إخالل الجاني عند تصرفه بواجبات الحیطة " یمكن تعریف الخطأ على أنه : تعریف الخطأ/ أ

عدم حیلولته تبعا لذلك دون أن یفضي تصرفه إلى إحداث النتیجة الحذر التي یفرضها القانون، و 
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 Merle » كما عرفه الفقیهان. 33"اإلجرامیة، في حین كان ذلك في استطاعته وكان واجبا علیه

et vitu »  عدم التنبؤ بالنتائج المضرة للفعل الذي یقع ارتكابه، أو عدم التیقن من إمكانیة " بأنه

34"اتخاذاالحتیاطات الالزمة لمنع حدوثها أو تفادیهاوقوعها وذلك نتیجة عدم 
أما بخصوص  . 

  .35التعریف التشریعي للخطأ فنجد أن المشرع الجزائري أشار إلى صور الخطأ دون تعریفه

بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة للخطأ : الطبیعة القانونیة للخطأ وفقا لإلحكام العامة/ب

لمشرع الجزائري تبنا صور عدة للخطأ أسوة بالمشرع الفرنسي، والتي في قانون العقوبات نجد أن ا

الرعونة وعدم االحتیاط وعدم التبصر واإلهمال وعدم مراعاة : یمكن حصرها في الصور التالیة

  .36األنظمة، وجاءت هذه الصور على سبیــــل المثال ال الحصر وهو الرأي الغالب فقها

تتمیز الجرائم االقتصادیة غیر :أ في الجریمة االقتصادیةالطبیعة القانونیة الخاصة للخط - ج

العمدیة بطبیعة خاصة ومرد ذلك یرجع إلى العقاب في جرائم القانون العام یرتكز على درجة 

توافر القصد الجنائي لدى الفاعل وعلى نتیجة الفعل الذي قام به، أما في الجرائم االقتصادیة 

بوقوع النتیجة اإلجرامیة أو بسلوك الجاني، هذا دون الحاجة  غیر العمدیة فإن المشرع یكتفي فیها

  . 37أن یقترن ذلك بقصد جنائي

ومن هنا فإن الركن المعنوي یتوفر بمجرد مخالفة القانون، ذلك أن ارتكاب المخالفة ینطوي في 

حد ذاته على الخطأ، سواء تعمد المخالفة أو وقعت بسبب إهمال أو عدم احتیاط أو عدم مراعاة 

ویجد هذا النوع من الخطأ مجاله في الجرائم االقتصادیة، لذلك نجد العدید من . ألنظمةا

التشریعات اكتفت بالخطأ غیر القصدي في تكوین الجرائم االقتصادیة وذلك خوفا من أن یؤدي 

اشتراط القصد الجزائي إلى عدم تجریم العدید من األفعال الضارة باالقتصاد الوطني وٕافالت 

في الوقت الذي أصبح فیه 38المجرمین من العقاب لصعوبة إثبات النیة الجرمیة لدیهم الكثیر من

العالم المعاصر یشك من سوء وانتشار استعمال اآلالت وأخطار الكبیرة المنجرة عنها في ظل 

الطابع الصناعي و اآللي الذي بات یغلب علیه، من هنا تبرز أهمیة هذا الخطأ  غیر العمدي 

المخاطر التي تنتج عن استعراض التطور العلمي والتكنولوجي ومن ثم سهولة  في سهولة تحدید

إضافة إلى هذا . قیام المسؤولیة الجزائیة في حق مرتكب هذا الخطأفي ظل نشاط اقتصادیا معین

النادر في 39العامل، هناك خصوصیة القانون االقتصادي خاصة فیما یتعلق بالتفرید العقابي

ن ما یهم في مكافحتها هو إزالة آثار اإلضراباالقتصادي، ردع  المجرمین  الجرائم االقتصادیة، أل

االحتمالیین وأكثر من ذلك شمل األضرار بأقل خسائر هذا من جهة، لذلك ال یهم كثیرا في هذا 

الصدد ظروف الجاني في ارتكابه الخطأ غیر القصدي مقارنة بأهمیة مجابهة األضرار التي تنتج 

  .رة ارتكابهعن هذا الخطأ وضرو 

لذلك یرى البعض ضرورة مسائلة الجاني عن الخطأ نتیجة إهماله أو رعونته في بعض أنواع    

الجرائم االقتصادیة مثل بعض صور الجریمة المعلوماتیة ذات الطابع االقتصادي، كجریمة اعداد 
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قرص  برنامج مخصصة لكسر الشفرات السریة واإلیالج في منظومات البنوك، كاستخدام مثال 

  .40في جهاز الحاسوب  للمؤسسة المالیة معینة یحتوي على فیروسات تتلف هذا الجهاز

والواقع أن الرأي القائل بامتداد نطاق االكتفاء بالخطأ ، تؤیده عدة اعتبارات نابعة من حسن     

یجب السیاسة التشریعیة، فمن المنطق أن المصلحة التي أقر المشرع باستحقاقها الحمایة الجنائیة 

أن تحمى لیس فقط ضد االعتداءات العمدیة، وٕانما أیضا ضد االعتداءات العائدة لإلهمال أو 

  .عدم االحتیاط أو غیرها من صور الخطأ

من خالل االطالع على : موقف المشرع الجزائري من الجرائم االقتصادیة ذات الخطأ -د

ائري نص صراحة في بعض النصوص الجزائیة المنظمة للمجال االقتصادي نجد المشرع الجز 

 405نصوصه على تطبیق القواعد العامة على الخطأ  هذا ما نستشفه صراحة من نص المادة 

في حین  نجد  بعض النصوص االقتصادیة ذكرت . 41مكرر من قانون العقوبات الجزائري

من قانون حمایة المستهلك  29ضمنیا بعض صور الخطأ غیر القصدي ومنها ما ورد في المادة 

إنه كل من قصر في تطبیق كل أو جزء من "حیث جاء فیها  09/03والملغى بالقانون  89/02

من هذا القانون تسبب في عجز جزئي أو دائم أو وفاة  تطبق  03العناصر المذكورة في المادة 

من   289و 288علیه زیادة على التعویضات المدنیة العقوبات المنصوص علیها في المادتین 

  ".  42تقانون العقوبا

ونستنتج الصفة غیر العمدیة من خالل ما ورد في الفقرة الثانیة من نفس المادة والتي جاء     

أو الخدمة ناتجا عن إرادة متعمدة تطبق العقوبات /وٕاذا كان هذا التقصیر في المنتوج و" فیها

43"من قانون العقوبات 432المنصوص علیها في المادة 
.  

أن المشرع الجزائري اعتبر فعل التقصیر من قبیل أفعال اإلهمال المالحظ من خالل نص المادة 

  .وعدم االنتباه حیث ذكر ضمنیا هذا الوصف بذكر صراحة حالة إرادیة الفعل في التشدید

والنتیجة التي تم التوصل إلیها هي أنه في جمیع األحوال یجب المعاقبة على اإلهمال ، قلة    

تشریع واألنظمة، حتى ولو لم ینتج عن هذه الصور أي ضرر االحتراز الرعونة وعدم مراعاة ال

وهو ما أصبح قاعدة عامة في الجرائم االقتصادیة رغم أنه یشكل استثناء في القواعد العامة التي 

تحكم قانون العقوبات وهذا ما زاد من أهمیة الخطأ في الجرائم االقتصادیة، وزاد أیضا من هذه 

  .ي الجرائم االقتصادیة غیر  العمدیة بصفة أساسیةاألهمیة اتساع نطاق التجریم ف

  .ضآلة وضعف الركن المعنوي في الجریمة االقتصادیة: المحور الثاني

تختلف القوانین في طریقة معالجتها لنطاق الخطأ في تكوین الركن المعنوي للجریمة    

في معظم الجرائم االقتصادیة، وقد بدا االتجاه نحو النص  من طرف المشرع على عقوبة الخطأ 

االقتصادیة، ولكن البحث في الركن المعنوي في میدان الجرائم االقتصادیة ذهب إلى أبعد من 

ذلك، اعتبر جانب من الفقه أن الجریمة االقتصادیة تقع بمجرد ارتكاب الفعل المادي دون البحث 
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جدر بنا تبیان فكرة عن القصد أو الخطأ، وهو ما أطلق علیه اسم الجرائم المادیة البحثة، مما ی

  ).ثانیا(وتطبیقات ذلك في التشریع الجزائري ) أوال(ضعف الركن المعنوي في الجریمة االقتصادیة 

یفترض وجود الركن المعنوي في جمیع :فكرة ضعف الركن المعنوي في الجریمة االقتصادیة/ أوال

فر القصد الجنائي لدى الجرائم سواء كانت جنایات، جنح أو مخالفات، هو یتجسد فیها إما بتوا

  .الجاني عند ارتكابه للفعل وٕاما بتوافر الخطأ غیر المقصود كما سبق تبیانه

، لكن ثار 44المخالفات شأنها شأن باقي الجرائم ال تقوم إال بتوافرها للركن المعنوي كأصل عام   

ث یرى خالف فقهي واسع النطاق حول ضرورة توافر هذا الركن في بعض أنواع المخالفات، حی

ان الجرائم المادیة یكتفي فیها بوجود رابطة  45"كرارا"وأستاذ " هوریو"البعض من فقهاء كأستاذ 

46للفاعل ومخالفة القانون وبالتالي عدم لزوم الركن المعنوي فیها نهائیا المادي سببیة بین السلوك
 ،

إرادة الجاني  الجنائیة عنها تتقرر بدون خطأ، وبصرف النظر عن ما یشوب المسؤولیة حیث أن

47من خطأ
48ویطلق على الجریمة التي تقوم دون اشتراط ركنها المعنوي الجریمة المادیة ،

 .  

والجرائم المادیة هي تلك التي تقع بمجرد إتیان النشاط المكون لركنها المادي ولو لم یتوافر    

لدى الفاعل فیها القصد الجنائي، وال حتى مجرد الخطأ غیر العمدي أو اإلهمال، فهي إذن جرائم 

49تقوم بالركن المادي وحده دون الركن المعنوي
قانون  هي بذلك تعتبر من الجرائم النادرة في، 

العقوبات تكاد تنحصر في جرائم المرور، الجرائم التجاریة، الجرائم الضریبیة، بعض المخالفات 

 Lesالمتعلقة بالصرف والجرائم الجمركیة وهي التي یطلق علیها الفقه المخالفات المجنحة 

contraventions correctionnel    50و أخرى التي توصف بالجنایةles crimes  

contraventionnels   هي بطبیعتها اقتصادیة وردت في قوانین خاصة باستثناء جرائم المرور

  .  إذن اغلبها جرائم اقتصادیة

بذلك تجد الجریمة المادیة أرضیتها في الجرائم االقتصادیة حمایة للمصلحة االقتصادیة التي آثر 

دیة من خالل المشرع على الحفاظ علیها  من أي ضرر أو خطر تفضیلها على المصلحة الفر 

إضافة إلى إن األفراد  عندما 51النص التشریعي االقتصادي الذي یتصف بسرعة استثنائیة

یدركون أنهم ال یستطعون التذرع بعدم توفر الركن المعنوي إلعفائهم من المسؤولیة الجزائیة فإنهم 

مثال والتحقق  سیبدلون عنایة كبیرة لعدم مخالفة التشریع االقتصادي، كواجب التدقیق في األسعار

  .52من سالمة المواد الغذائیةالمعروضة للبیع

وبالتالي تحدید الركن المعنوي مستمد من الغایة التي یستهدفها المشرع فهي تتعلق بتنفیذ   

السیاسة االقتصادیة للدولة وتحقیق  ذلك یحتاج أن ال یحفل فیها المشرع بالخطأ الشخصي، وهي 

العام والتي یعتد فیها المشرع بالنیة وتقوم الجریمة فیها على في ذلك تختلف عن جرائم القانون 

  .أساس توافر الركن المعنوي، وهذا لمعالجة القضاء على ظاهرة إجرامیة متفشیة في المجتمع
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ومن هنا فإن الركن المعنوي في الجرائم االقتصادیة یتوفر بمجرد مخالفة القانون، ألن فعل       

حد ذاته على الخطأ ومؤدى ذلك اندماج الركن المعنوي في الركن  ارتكاب المخالفة ینطوي في

المادي، فلیس للمتهم أن یثبت أنه لم یرتكب خطأ، بل یتعین إدانته بمجرد ارتكابه للمخالفة، 

، وتطبیقا لذلك فإنه یكفي لمسائلة 53فمرتكب المخالفة ال یفترض أنه مخطئ بل هو مخطئ فعال

حاجة بأن تقیم النیابة العامة الدلیل على توافر القصد الجنائي أو الجاني بارتكابه الفعل دون ال

  . توافر الخطأ في حقه

اعتنقت العدید من  :ضعف الركن المعنوي للجریمة االقتصادیة في التشریع الجزائري/ثانیا

التشریعات المقارنة  فكرة ضعف الركن المعنوي في الجریمة االقتصادیة و نصت على إقصاء 

الركن المعنوي في هذه الجرائم صراحة، حیث تتحقق الجریمة بمجرد وقوع العناصر المكونة 

الجزائي  للركن المادي دون النظر إلى الركن المعنوي فیها، ومن هذه التشریعات نجد التشریع

  .الجزائري، حیث أورد ذلك في عدة نصوص قانونیة

فنجد مثال التشریع الجمركي الجزائري استبعد الركن المعنوي وذلك بإقراره بصریح النص بأن    

من   281توافر القصد الجنائي غیر الزم لتقریر المسؤولیة وهو ما تبین من تالوة نص المادة 

، التي ذكرت 54والمتضمن قانون الجمارك 79/07قانون المعدل والمتمم لل 98/10القانون 

  ".ال یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتهم"صراحة انه 

وبذلك تكون المسؤولیة في المجال الجمركي بدون قصد، ومن خالل ذلك یبدوا أن المشرع  

قانون الجمارك قبل  الجزائري اعتنق فكرة الجریمة المادیة البحثة، وكان هذا المبدأ ساریا في

من القانون الجمركي  قبل إلغائها بموجب القانون رقم   282إصالحه حیث كانت المادة 

  ".الیجوز مسامحة المخالف على نیته في مجال المخالفات الجمركیة" ، تنص على مایلي98/10

 281مادة الملغاة والصیاغة الجدیدة لل 282ویكمن الفرق بین الصیاغة القدیمة لنص المادة    

ان القاضي في الحالة األولى لیس بوسعه أن یفید المخالف 98/10التي أتى بها القانون رقم 

بالظروف المخففة ولو توفرت لدیه ناهیك عن التصریح ببراءته لعدم توفر سوء النیة، في حین 

یسوغ له في ظل الصیاغة الجدیدة إفادة المخالف بالظروف المخففة إذا ثبت للقاضي حسن 

وبذلك 55لنیة، غیر أنه یبقى ممنوعا علیه التصریح ببراءة المخالف لو انعدمت سوء النیة لدیها

نجد المشرع الجزائري أخذ بفكرة ضعف الركن المعنوي واندماجه في الركن المادي في الجرائم 

  .الجمركیة وهي إحدى مظاهر الجریمة االقتصادیة

ن الجمارك، في المخالفات الواقعة ضد التشریع تبرز كذلك الجریمة المادیة، إضافة إلى قانو   

  والتنظیم

المـعدل 2256-96المتعلق بالصرفوذلك استنادا لنـص الفـقرة  األخیـرة من المـادة األولى من األمـر 

و ال یـعذر المـخالف على حسن "  2003- 02- 19المؤرخ في  01- 03و المتـمم باألمـر رقـم 
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جـعل المشـرع جریـمة الصرف جریـمة مادیـة  01- 03ة باألمـر و بـهذه العـبارة المستحدثـ" نیته

  : بـحثـة ال تستوجب لقیـامـها توافر القصـد الجنائي و یترتب على ذلك نتیـجتین و هـما 

  .تعفى النیابـة من إثبـات سـوء نیـة المـخالف - 

  .عـدم تمكن المخالف من التـذرع بحسن نیته لإلفالت من العقوبـة - 

ما تم التطرق إلیه یتبین لنا أن المشرع الجزائري أخذ بفكرة ضعف الركن المعنوي ومن خالل 

واندماجه في الركن المادي، وهي خصوصیة تمیز الجریمة االقتصادیة عن غیرها من الجرائم 

  .األخرى

  :خاتــــــــــــــــــــــــمة

المعنوي، الذي یتمیز  وصفوة القول أن الجرائم االقتصادیة ذات طبیعة خاصة في ركنها    

بالضعف والضآلة وصعوبة إثباته، مما أدى إلى افتراض الخطأ فیها ، وان ركنها المادي ینهض 

على مخالفة التزامات تنظیمیة یترتب على مخالفتها تعریض المصالح المحمیة للخطر،  هذه 

السبب في ذلك هو الخاصیة تجعله یخرج عن األحكام العامة المقررة في القانون الجنائي ویرجع 

أن القوانین االقتصادیة من األهمیة ما یقتضي تطلب منتهى الیقظة في مراعاتها وٕاغالق سبیل 

  .الخروج علیها  وٕاال تعذر تنفیذ السیاسة االقتصادیة للدولة

وأمام ضرورات تطبیق السیاسة االقتصادیة وتنفیذ أحكامها، تطلبت إضعاف الركن المعنوي    

إثباته وافتراض قیامه ، وهذه الفكرة أخذت بها جل التشریعات  الجنائیة الحدیثة وعدم التشدد في 

وكانت أحد االسباب األساسیة التي وسعت من نطاق  التجریم في الجرائم االقتصادیة وذلك 

 .بتوسیع المسؤولیة الجزائیة في القانون الجزائي االقتصادي
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  جریمة عدم تسدید النفقة في قانون العقوبات الجزائري

  

   -طالب دكتوراه -رغیوات مصطفى 

  خلواتي صحراوي: تحت إشراف األستاذ الدكتور

كلیة الحقوق والعلوم                                               -مخبر الجرائم العابرة للحدود                                  

.                                                 المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة -السیاسیة                                      

     

  :الملخص

نظم المشرع الجزائري المیثاق األسري، بضوابط قانونیة، حدد من خاللها اآلثار الناجمة عن     

خالل تقریره للحقوق المستحقة لكل طرف والواجبات الملقاة على عاتقه، هذا الترابط الشرعي، من 

سواء أثناء قیام الرابطة الزوجیة أو بعد فكها، وهو بذلك قرر حمایة مدنیة غیر أن ترصیص 

  .الحق على نحو یحقق الهدف من إقراره یحتاج إلى حمایة جزائیة له

فقة، كأثر لعقد الزواج أو بعد إنحالله من ومن أهم محل الحمایة حق الزوجة والطفل في الن    

أجل ذلك جرم فعل عدم تسدید النفقة المقررة بموجب حكم قضائي، في إطار الجریمة المسماة 

فحدد أركانها وشروطها، والجزاء المقرر لها، مع تنظیم الجانب اإلجرائي لها، غیر أن الواقع 

وصول المشرع إلى الغایة من التجریم، المعاش أفرز في العدید من الحاالت التي تعذر معها 

فاستحدث صندوق النفقة كآلیة قانونیة، تحمي الطفل المحضون والمرأة المطلقة، في إستفائهما 

لحقهما في النفقة المقررة قضاءا، عند تعذر تنفیذ الحكم أواألمر القضائي بسبب عجز المدین بها 

  .  أو إمتناعه عن السداد

  :مقــــــدمـــــــة

تعد األسرة الخلیة األساسیة لنواة المجتمع، األمر الذي جعلها في دائرة إهتمام األنظمة         

التشریعیة على إختالف مشاربها، حیث حظیت األسرة بحمایة متعددة نوعا وكیفا، سواء على 

  .الصعید العالمي أو الوطني

تحت   1984جوان  09من أجل ذلك تولى تقنین األسرة الجزائري الذي صدر في صائفة     

تنظیم العالقة  20052فیفري  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم باألمر رقم  111- 84عدد 

األسریة في قالب نصي جعلت الشریعة اإلسالمیة مصدرا للتشریع فیه، فحدد األطر القانونیة 

  .ة زوجیة واآلثار الناجمة عنها وكذا كیفیة إنحاللها وآثار هذا اإلنحالللقیام أي عالق

وقد تولى التقنین الجزائي توفیر الحمایة القانونیة لهذا التنظیم األسري، من خالل العدید من     

المعدل  1966جوان  08المؤرخ في  156-66النصوص التشریعیة التي تظمنها األمر رقم 

   3.والمتمم

ى المشرع فیما تولى تجریم مجموعة من األفعال التي تشكل إهماال للعائلة ، فإلى جانب فتول   

جرائم ترك مقر األسرة و إهمال الوزجة الحامل اإلهمال المعنوي لألوالد جرم المشترع الجزائي 

  .الجزائري عدم تسدید النفقة
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على نحو جعل كیان األسرة إذ أصبحت أروقة العدالة الجزائریة تعج بهذا النوع من الجرائم،   

مهزوز، وخلق نوعا من البغضاء والخالف المستمر بین عمادي األسرة، مما جعل أطفالها محل 

باإلضافة إلى سعینا الحثیث لتكون هذه الدراسة إضافة وٕاثراء للبحوث التي تناولت . ضیاع وتیه

  .هذه الجریمة

؟ ومتى  شرع الجزائري هذه الجریمةلذا فاإلشكال محل البحث والتمحیص هو كیف نظم الم    

  .تقوم قانونا؟ وما مدى نجاعة هذا التجریم في الحفاظ علي الترابط األسري ؟

و علیه سوف نتناول هذه الدراسة من خالل مبحثین نخصص األول للنطاق الموضوعي     

الجریمة  اإلجرائي والجزائي لهذه أما الثاني  فنبرز فیه الجانب  لجریمة عدم تسدید النفقة،

  .  باإلضافة إلى صندوق النفقة

  .اإلطار الموضوعي لجریمة االمتناع عن تسدید النفقة :المبحث األول

جریمة االمتناع عن تسدید النفقة من الجرائم الماسة باألسرة، لذا تكتظ بها المحاكم في مختلف   

جب أوال وضع مفهوم لها درجاتها وقبل الولوج إلى تبیان األركان المؤسسة لقیام هذه الجریمة ی

، في حین یتم إستخالص األركان المشكلة )المطلب األول(وذلك ببیان المصطلحات المكونة لها 

  .)المطلب الثاني( من قانون العقوبات الجزائري  331لها من نص المادة 

  مفهوم جریمة االمتناع عن تسدید النفقة: المطلب األول

منع المشرع األفراد من القیام ببعض األعمال تحت طائلة جزاءات عقابیة حفاظا على النظام     

العام، بینما نجده في أحیان أخرى یلزمهم بالقیام ببعض األفعال، فعدم الخضوع لهذه القواعد 

ع عن والحال كذلك في جریمة االمتنا. یدخل في زمرة الجرائم السلبیة التي یعاقب علیها القانون

تسدید النفقة التي تشكل موضوع البحث، حیث سنتطرق في هذا المطلب إلى تبیان المقصود 

ثم إبراز ) الفرع األول( بجریمة االمتناع عن تسدید النفقة وذلك من خالل بیان مصطلحاتها 

  ).الفرع الثاني( خصائصهـــــا 

  .تعریف جریمة االمتناع عن تسدید النفقة:  الفرع األول

االمتناع عن تسدید النفقة من األعمال المجرمة من طرف المشرع الجزائري بسبب الضرر  یعد   

یلحق األسرة من جراء هذا العمل، ولتبیان المقصود بهذه الجریمة یجب ضبط 4الذي قد 

  . الجریمة، االمتناع، النفقة: مصطلحاتها المتمثلة في

القانون، أو االمتناع عن عمل یفرضه  یقصد بالجریمة إتیان فعل یجرمه تعریف الجریمة: أوال

القانون وال یعتبر الفعل، أو الترك جریمة في نظر القوانین الوضعیة إال إذا كان معاقبا علیه وفقا 

  5.للتشریع الجزائي

هو كل فعل سلبي یأتیه الشخص عن قدرة وٕاستطاعة بمقتضاه یحجم عن   تعریف االمتناع: ثانیا

   6.مشرع الجزائي بهالقیام بعمل إیجابي ألزمة ال

یقصد بالنفقة عند اإلصطالحین اإلدرار على الشيء بما به بقائه، كما  تعریف النفقة: ثالثا

تعرف بأنها  كل ما یعد من مستلزمات الحیاة من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل ما تعارف 

   7.علیه البشر
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من تقنین األسرة إلى أن  78وفي إطار هذا المفهوم ذهب المشرع الجزائري في نص المادة    

الغذاء والكسوة والعالج والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات "... مشتمالت النفقة هي 

  ".في العرف والعادة

ید النفقة ال تقوم إال إن جریمة االمتناع عن تسد أطراف جریمة االمتناع عن تسدید النفقة: رابعا

بین أشخاص تجمعهم رابطة الزوجیة أو النسب، وبذلك فمحل الجریمة الزوج والزوجة واألصول 

  . والفروع

  .خصائص جریمة االمتناع عن تسدید النفقة: الفرع الثاني

لجریمة االمتناع عن تسدید النفقة مجموعة من الخصائص والممیزات التي تنفرد بها بها عن     

الجرائم األخرى بصفة عامة، وجرائم اإلهمال العائلي بصفة خاصة، ذلك أنها جریمة  باقي

، )ثانیا(، والتي یتوسع فیها االختصاص المحلي خالفا للقواعد العامة المعمول بها )أوال(مستمرة 

هذا ما سنبرزه ) ثالثا(باإلضافة إلى أنها من الجرائم التي یضع فیها صفح الضحیة حدا للمتابعة  

  .حینا

هي الجریمة التي یمتد فیه تحقق  جریمة االمتناع عن تسدید النفقة جریمة مستمرة: أوال

، وهي بذلك تختلف عن الجریمة الوقتیة التي تتأسس فیها 8عناصرها على مدة زمنیة نسبیا

  .الجریمة في فترة وجیزة كالقتل

ة وجرائم متجددة ففي الوضع كما أن الجریمة المستمرة بدورها تنقسم إلى نوعین، جرئم ثابت   

األول تبقى الجریمة مستمرة حتى ولو لم یحدث أي تدخل من قبل الجاني، أما في الوضع الثاني 

  . فاللقول باإلستمراریة البد من تدخل جدید من قبل الجاني

  :إن خاصیة اإلستمراریة التي تتمیز بها جریمة عدم تسدید النفقة تجعلها تتصف بمایلي   

  .القانون الجدید على الجریمة المستمرة إذا بدء سریانه في ظل إستمرار الجریمة یسري  -أ

  .لقوانین دول عدة إذا تحققت عناصرها في هذه الدول قد تخضع الجریمة المستمرة -ب

قد یمتد إختصاص النظر في الجریمة المستمرة إلى أكثر من جهة قضائیة كلما إمتدت  - ج

  .هذه الجهات القضائیة عناصرها إلى إلى نطاق إختصاص

  .تتقادم الدعوى العمومیة في الجرائم المستمرة من الیوم التالي إلنتهاء حالة اإلستمرار -د

إن الحكم الحائز لقوة الشیئ المقضي به، في الجریمة المستمرة الیمنع من تحریك الدعوى  - ه

  . العمومیة المتعلقة بشاط إجرامي ال حق للحكم

یمثل االختصاص المحلي لجریمة االمتناع عن تسدید النفقة،  ص المحليتوسیع االختصا: ثانیا

  :استثناءا عن القاعدة العامة وذلك على النحو التالي

  األصل العام في االختصاص -أ

تختص محلیا بالنظر في الجنحة " من قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري  329طبقا المادة     

ة أحد المتهمین أو شركائهم أو محل القبض علیهم ولو كان محكمة محل الجریمة أو محل إقام

  .هذا القبض وقع لسبب آخر

 ال تكون محكمة محل حبس المحكوم علیه مختصة إال وفقا األوضاع المنصوص علیها في

  . 553و 552المادتین 
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  .كما تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات غیر قابلة لتجزئة أو المرتبطة

مة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة تختص المحك

  ". مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة

یدرك من نص هذه المادة أن المحكمة المختصة محلیا بالفصل في الجنحة، هي محكمة وقوع    

  .الجریمة، أو محكمة مكان إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو محكمة القبض علیهم

  االستثناء في االختصاص - ب

الشخص  تختص بالنظر في جریمة االمتناع عن تسدید النفقة، محكمة موطن أو محل إقامة    

، فهو امتیاز یمنحه المشترع للدائن بالنفقة یحق له 9المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بإعانة

التنازل عنه برفع شكواه أمام محكمة محل إقامة المتهم، ففي هذه الحالة فال یملك أي طرف من 

  . أطراف القضیة أن یدفع بعدم االختصاص المحلي

  المتابعة الجزائیةتأثیر صفح الضحیة على : ثالثا

األصل العام أن للنیابة العامة هي ذات اإلختصاص األصیل في تحریك الدعوى العمومیة   -أ

باعتبارها ممثلة الحق العام، فلها أن تحرك الدعوى العمومیة وتختص بمتابعتها أو تقضي بالحفظ 

  . أو بأال وجه للمتابعة من باب المالئمة

الحق في  أجاز المشرع للضحیة في بعض الجرائم خاصحمایة للصالح ال: االستثناء - ب

الدعوى العمومیة،  من خالل صفحه الذي یضع حدا للمتابعة هذا ما قضت به  التدخل في سیر

و یضع صفح "....من قانون العقوبات الجزائري بنصها 331الفقرة األخیرة من نص المادة 

  ". ئیةالضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزا

  .أركان وشروط جریمة االمتناع عن تسدید النفقة: المطلب الثاني

تعد جریمة اإلمتناع عن تسدید النفقة من الجرائم المسماة ، التي حدد أركانها وشروطها وكذا 

ن أركـــــان العقوبة المقررة لها المشتــــرع الجزائــــي الجزائـــــري، ومنـــــــه فهي كباقي الجرائم البد لهـــــا م

  ).الفرع الثاني( وشروط ) الفرع األول( 

  .الفرع األول أركان جریمة االمتناع عن تسدید النفقة

الركن عند اإلصطالحین ما یكون به قوام الشیئ، إذ یعد جزءا داخال في حقیقته وتكوینه،   

الفرع ( والركن المادي ) ولالفرع األ( الركـــــن الشرعي : وأركان جریمة عدم تسدید النفقـــة ثـــــالث

  ).الفرع الثالث( والركن المعنوي ) الثاني

  .الركن الشرعي: أوال

 331یتجسد الركن الشرعي للجریمة في النص القانوني، الذي یجرم الفعل حیث نصت المادة    

) 3(أشهر إلى ثالث سنوات ) 6(یعاقب بالحبس من ستة" من قانون العقوبات الجزائري ما یلي 

) 2(دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرین  300.000دج إلى  50.000رامة من وبغ

عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء إلعالة أسرته، وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه 

  .أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم

عمدي ما لم یثبت العكس، وال یعتبر اإلعسار الناتج عن اإلعتیاد  ویفترض أن عدم الدفع   

  .على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبوال من المدین في أیة حالة من األحوال
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من قانون اإلجراءات الجزائیة، تختص أیضا  329و 40و 37دون اإلخالل بتطبیق المواد  

لمادة، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له بالحكم في الجنح الذكورة أعاله في هذه ا

  .قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة

  ".ویضع صفح الضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائیة  

  .تتشكل الجریمة من سلوك إجرامي ونتیجة، تربط بینهما عالقة سببیة  الركن المادي: ثانیا

یقصد بالفعل اإلجرامي، ذلك السلوك الذي : اإلمتناع عن تسدید المبلغ المالي المحكوم به  -أ

یظهر إلى العالم الخارجي في صورة فعل أو اإلمتناع عن القیام بفعل، و جریمة االمتناع عن 

تسدید النفقة من الجرائم السلبیة التي یتمثل فعلها اإلجرامي في اإلحجام عن إتیان فعل ملزم 

نوناـ بمعنى القیام بعمل سلبي، یتمثل في امتناع المتهم عن أداء مقدار النفقة المحكوم بها قا

  .10قضاء

والیشترط تحقق النتیجة اإلجرامیة، في جریمة االمتناع عن تسدید النفقة ومناط األمر أنها    

  .من قانون العقوبات الجزائري 331جریمة  سلبیة محضة، هذا ما یدرك من نص المادة 

ومنه فلقیام جریمة االمتناع عن تسدید نفقة، یجب أن یصدر سلوك سلبي من جانب المتهم،    

هذا االمتناع  إما أن یكون صراحة عن طریق رفضه لتنفیذ فحوى الحكم القضائي النهائي، كما 

قد یكون ضمني عن طریق تسلمه نسخة من الحكم القضائي، وسكوته دون أي مبادرة للتنفیذ، 

ارة في هذا المجال، أن التنفیذ الجزئي لفحوى الحكم، یعد امتناعا تقوم به الجریمة، تجدر اإلش

األمر نفسه ینطبق إذا قدم مقدار النفقة عینا، أو تمسك بمقاصة قبل المحكوم لمصالحه 

  . 11بالنفقة

  :إستمراریة اإلمتناع عن التسدید لمدة تتجاوز الشهرین - ب

نفقة، یجب إثبات أن االمتناع عن التسدید جاوز الشهرین  لقیام جریمة االمتناع عن تسدید    

  .وذلك عن طریق المحضر الذي یحرره المحضر القضائي

و یثار إشكال، یتعلق بسریان مدة شهرین، التي لم یحسم فیه المشرع، فیستحسن تدخله إلزالة     

القانوني فإن الفقه المیعاد، وفي ظل هذا الفراغ  هذا اللبس، وذلك بالنص صراحة عن سریان هذا

الحكم الملزم بالنفقة، ثم توقف عن ذلك فهنا مدة  بتنفیذ القانوني یمیز بین حالة ما إذا بدأ المدین

شهرین تسري من تاریخ التوقف عن األداء، بینما إذا لم یقم بتنفیذ الحكم كلیا فالمدة تسري من 

أن تكون متقطعة ذلك أن إشتراط  تاریخ التبلیغ الرسمي، من هنا نستخلص أن هذه المهلة، یجوز

اإلستمراریة وعدم االنقطاع، یمنح فرصة للمتهم لإلفالت من العقاب إن دفع المبلغ لمدة معینة ثم 

انقطع عن ذلك، ضف إلى ذلك فإن المغزى من إشتراط المشرع هذه المهلة هو منح المتهم مهلة 

  .12ون الدفع تقوم الجریمة ضدهلیفي بالتزاماته كلیا بطریقة ودیة وبانقضاء هذه المدة د

  .الركن المعنوي: ثالثا

یعد القصد الجنائي ثالث أركان جریمة عدم تسدید النفقة ویتمثل في صدور الفعل اإلجرامي    

  :عن إرادة حرة هذا ما سنوضحه فیما یلي
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القصد إن جریمة االمتناع عن تسدید النفقة من الجرائم العمدیة، التي تستدعي توفر : العمـــد -أ

الجنائي، أي امتناع المتهم عن دفع النفقة المقررة قانونا لمدة شهرین وبالتالي فال تقوم هذه 

  . الجنحة إال إذا توافر عنصر العمد أي العلم واإلرادة

فعنصر العمد ال یتحقق إال بعلم المتهم بالحكم القضائي الممهور بالصیغة التنفیذیة، مبلغ      

  . إلجراءاتوفقا للقواعد العامة ل

  .قرینة ســــوء نیـــة - ب

إن سوء النیة في جریمة االمتناع عن تسدید النفقة مفترض فمجرد االمتناع عن تسدید النفقة    

یعد قرینة على سوء النیة، مالم یثبت العكس، ومنه ال یعد اإلعسار الناتج سوء السلوك أو الكسل 

  .13أو السكر، عذرا مقبوال

  .الجنائيعبء إثبات القصد  -ج

یقصد بعبء اإلثبات، إقامة الدلیل على صحة الواقعة المدعى بها أو نفیها، فاألصل في     

األفعال البراءة وعلى من یدعى خالف األصل إثبات ذلك، فالنیابة العامة والطرف المضرور هما 

  . المكلفان باإلثبات

  .شروط جریمة االمتناع عن تسدید النفقة: الفرع الثاني

الشرط في اإلصطالح، أمر خارج عن ماهیة وحقیقة وتكوین الشيء، لكن یتوقف وجود    

  . الشيء على وجوده

باإلضافة إلى حكم قضائي ) أوال( وتتمثل شروط جریمة عدم تسدید النفقة في وجود دین مالي   

  ).ثانیا( نهائي

  :وجود عالقة دائنیة مالیة بین الزوجین واألصول والفروع: أوال

تعد العالقة الدائنیة المالیة أولى الشروط المطلوبة قانونا، لقیام الجریمة محل الدراسة، وهي    

  .عالقة محصورة بین الزوجین واألصول والفروع

من تقنین األسرة الجزائري على نحو ما  78ویستند الدین المالي في مفهومه إلى نص المادة    

  .مر بنا سابقا

المالبس والتطبیب والسكن أو أجرته وما یعد من ضروریات الحیاة وهي بذلك تشمل الطعام و    

غیر أن الدارس لقرارت المحكمة العلیا یرى مدى اإلضطراب الذي . على حسب العرف والعادة

من قانون العقوبات الجزائري،  331شاب قرارتها في تحدید مفهوم الدین المالي الوارد في المادة 

  .15السالفة الذكر 78، وتارة حددته بمعیار نص المادة 14ئیةفتارة تقصره في النفقة الغذا

  . من تقنین األسرة الجزائري 78والرأي الراجح أن النفقة محددة طبقا للمادة  

  .حكم قضائي: ثانیا

لقیام جریمة االمتناع عن تسدید نفقة، البد من صدور حكم قضائي نهائي فاصل في موضوع    

سوف نوضح الشروط الواجب توفرها في هذا : یة، وفیما یليالنفقة وممهور بالصیغة التنفیذ

  .الحكم
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البد من صدور حكم قضائي عن قسم أوغرفة شؤون األسرة یلزم  :وجود حكم قضائي نافذ -أ

الدائن بأداء النفقة  فال یعتد بالنفقة، إذا كانت مجرد تطوع أو اتفاق بین الجاني وأفراد اسرته 

  16.الملزم بإعالتهم

م القضائي النافذ والممهور بالصیغة التنفیذیة، مستنفذ لطرق الطعن العادیة من والحك     

معارضة وٕاستناف، لكن هنالك األحكام االبتدائیة، مثل النفقة تلحقها القوة التنفیذیة عن طریق 

، كما یمكن تنفیذ األحكام األجنبیة القاضیة في النفقة في الجزائر، إذا 17وصف النفاذ المعجل

، و الحكمة 18ورة بالصیغة التنفیذیة متى استوفت كل الشروط الشكلیة و الموضوعیةكانت ممه

من وجوب شمولیة أحكام النفقة بالنفاذ المعجل، هو منع الضرر الذي قد یلحق أصحاب 

  . المصلحة نتیجة اإلجراءات العادیة ،التي قد تستغرق وقتا طویال

  .تبلیغ المدین بالحكم القضائي - ب

ة االمتناع عن تسدید نفقة، یجب أن یصل إلى علم المكلف بالحكم مضمون لقیام جریم   

الحكم، ومقدار النفقة المحكوم بها، وذلك بتبلیغه بنسخة من هذا الحكم القضائي، بواسطة 

وكذا محضر تكلیف . محضر تبلیغ سند رسمي لسند تنفیذي محرر من قبل محضر قضائي

  .یوما للوفاء بمبلغ الدین 15منحه مهلة  بالوفاء ومحضر تبلیغ تكلیف بالوفاء، مع

  .المبحث الثاني، المتابعة اإلجرائیة والجزاء لجریمة االمتناع عن تسدید النفقة

إن المشرع الجزائري كلما أقر حقا محددا، فإنه في مقابل ذلك حدد جزاء وعقوبة لكل من     

أخل بهذا الحق، وتعتبر العقوبة أشد أنواع الجزاء اذ انه ال یتصور تقریر العقوبة دون إتباع 

  .مجموعة من اإلجراءات الجزائیة

منذ وقوع جریمة االمتناع عن  انطالقا من هذه القواعد، نحدد مختلف اإلجراءات المتبعة   

لیعقبــــه الجزاء المقـــــرر لهـــــــذه ) المطلب األول(تسدید النفقـــــة إلى غایــــــــة صدور الحكم النهائي 

، على نتناول في األخیر دراسة صندوق حمایة النفقة كآلیة قانونیة )المطلب الثاني( الجریمــــة 

  ).المطلب الثالث( إستحدثها المشرع الجزائري 

  

  المطلب األول، اإلجراءات الجزائیة المتبعة في جریمة االمتناع عن تسدید النفقة

فإن لم ) الفرع األول( أجاز المشرع قبل تحریك الدعوى العمومیة اللجوء إلى نظام الوساطة    

ضحیة عن فإذا صدر الحكم وعجز ال)  الفرع الثاني( تنجح الوساطة تم تحریك الدعوى العمومیة 

  ).الفرع الثالث( إستفاء دینه أوجد له المشترع ضمانة قانونیة تتمثل في صندوق النفقة 

  .الوساطة القضائیة: الفرع األول

كان اإلعتقاد سائد أن عدالة القانون تتحقق فقط بسیر الدعوي القضائیة وفقا للشروط     

و توقیع العقوبة على كل من  المنصوص علیها قانونا، من أجل الفصل فیها بحكم قضائي بات

أخل بالنظام العام ، غیر أن تطور المجتمع وقواعد العدالة اإلنسانیة دفع في بعض الحاالت إلى 

  . إتباع طرق بدیلة للدعوي القضائیة منها الوساطة

  :تعریف الوساطة القضائیة :أوال
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من تقنین اإلجراءات  09مكرر  37مكرر إلى 37إستحدث هذا النظام في المواد من     

  .2015جویلیة  23المؤرخ في  02- 15الجزائیة، بموجب األمر رقم 

لم یعرف المشرع الجزائري نظام الوساطة في قانون اإلجراءات الجزائیة غیر أنه تبنى هذا     

المتضمن قانون حمایة  2015جویلیة  15في المؤرخ  12-15القانون رقم  المصطلح في

الوساطة آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل " منه التي جاء فیها  2في المادة  19الطفل

الجانح و ممثله الشرعي من جهة و بین الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخري و تهدف إلى 

ووضع حد آلثار الجریمة والمساهمة  إنهاء المتابعات و جبر الضرر الذي تعرضت له الضحیة

  ".و إعادة إدماج الطفل 

والوساطة الجزائیة هي محاولة التوفیق والصلح بین أطراف الدعوى من قبل شخص ثالث،   

  20.إستنادا إلتفاقهم بغیة جبر ضرر الضحیة وٕانهاء النزاع القائم

  .شروط الوساطة - ثانیا

  شروط الوساطة -أ

 .یقبل فیها الوساطةأن تكون الجریمة ممن  - 1

من قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، جرائم مسماة تكون محل  02مكرر 37حددت المادة 

یمكن أن تطبق الوساطة في مواد " للوساطة منها جریمة عدم تسدید النفقة فجاء في نص المادة 

 ..."واإلمتناع العمدي عن تقدیم النفقة...الجنح على جرائم

  .الجریمةإكتمال عناصر  - 2

لتكریس نظام الوساطة یجب أن یكون هناك دعوي جزائیة، أي جریمة مكتملت االركان،     

واعتداء على مصلحة محمیة قانونا، تنشا بموجبها حق النیابة العامة في إتباع اإلجراءات 

  . المنصوص علیها قانونا، إلثبات وقوع الجریمة أو نفیها

  .قبول األطراف للوساطة  - 3

ء الوساطة یتم برضا األطراف، فالنیابة العامة تكتفي بعرض إجراء الوساطة على أطراف إجرا   

النزاع دون إلزامهم بها و یحق لألطراف االدعاء ببطالن رضاءهما لوجود عیب من عیوب 

  . الرضا كالتدلیس

أغراض الوساطة كثیرة م متنوعة لم تحددها مختلف التشریعات  :تحقیق الهدف من الوساطة - 4

على سبیل الحصر غیر انه هنـــاك مجموعـــــــة من الضوابـــــط یستعان بها من قبل النیابـــــة العامــــة  

  . 21و الغرض األساسي من اللجوء إلى الوساطة هو جبر الضرر

  .إجراءات وآثار الوساطة -ثالثا

  .إجراءات الوساطة -أ

ل الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة أن یجوز لوكی" مّكرر على ما یلي  37جاء في المادة    

یقرر بمبادرة منه أو بناءا على طلب الضحیة أو المشتكي منه إجراء وساطة عندما یكون من 

   .شأنها وضع حد لإلخالل الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیها

  ."تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب األفعال المجرمة و الضحیة
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یشترط إلجراء الوساطة قبول الضحیة و المشتكي : " على ما یلي 1مكرر 37ما نصت المادة بین

   .منه

  ".و یجوز لكل منهما االستعانة بمحام

یدون اتفاق الوساطة : " كیفیة صقل إتفاق الوساطة بقولها 3مّكرر 37في حین حددت المادة  

عال وتاریخ ومكان وقوعها في محضر یتضمن هویة و عنوان األطراف و عرضا وجیزا لألف

  .ومضمون اتفاق الوساطة وأجال تنفیذه

یوقع المحضر من طرف وكیل الجمهوریة وأمین الضبط و األطراف و تسلم نسخة منه إلى كل  

  ". طرق

یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص ما : " بقضائها 4مكرر 37أما مضمونه فأبرزته المادة  

  : یأتي

  .كانت علیهإعادة الحالة إلى ما  -

  .تعویض مالي أو عیني عن الضرر -

  .كل اتفاق آخر غیر محالف للقانون یصل إلیه األطراف - "

  . آثار الوساطة - ب

، كما أنه یكتسب صفة السند 22یعد اتفاق الوساطة غیر قابل للطعن بأي طریق كانت   

  .23التنفیذي

أما بالنسبة للدعوى العمومیة لجریمة عدم تسدید النفقة، فإنها توقف خالل اآلجال المحددة   

،إذا لم ینفذ اإلتفاق في آجاله القانونیة فلي وكیل الجمهوریة أن یتخذ ما یراه 24لتنفیذ اإلتفاق

ممتنع ، هذا دون اإلخالل بالعقوبات التي یتعرض لها ال25مناسبا  إستنادا إلى خاصیة المالئمة

  26.عن تنفیذ إتفاق الوساطة

  الدعوى العمومیة: الفرع الثاني

یقصد بالدعوى العمومیة مخاطبة الدولة بوسطة النیابة العامة المحكمة لغرض تطبیق القانون     

  .27على مرتكب الفعل

  .تحریك الدعوى العمومیة :أوال

في مامدى حق الدولة في تحریك الدعوى العمومیة هو طرحها على القضاء الجزائي للنظر     

أو من قبل ) أ( ، ویتم مباشرة الدعوى العمومیة إما من قبل النیابة العامة28إنزال العقاب بالمتهم

  ).ب(المضرور

  .تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة -أ

ذلك  للنیابة العامة بإعتبارها ممثلة الحق العام، الحق في تحریك الدعوى العمومیة ولها في   

  .سلطة المالئمة، ولها في هذا الصدد مباشرة كافة إجراءات البحث والتحري

  .تحریك الدعوى العمومیة من الطرف المضرور - ب

للطرف المضرور الحق في تحریك الدعوى العمومیة، إما بوسطة التكلیف المباشر أو     

  .اإلدعاء المدني أمام قاضي التحقیق
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اإلدعاء المباشر هو حق  .جلسة المحاكمة بعد إذن النیابةالتكلیف المباشر لحضور  -01

المدعي في تحریك الدعوى العمومیة، مباشرة بإقامة دعواه للمطالبة بالتعویض عن الضرر 

  .29الالحق به أمام القاضي الجزائي وذلك مقابل تسدید رسوم الدعوى

إلى الجلسة الحصول  فعلى المضرور قبل اللجوء إلى طریق التكلیف المباشر للحضور       

مكرر من  337من المادة  06طبقا لما نصت علیه الفقرة .ترخیص مسبق من النیابة العامة

  .قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري

  .اإلدعاء المدني أمام قاضي التحقیق -02

یراد به قیام المضرور من جنایة أو جنحة بتحریك الدعوى العمومیة، بتقدیم شكواه أما      

اضي التحقیق، لغرض التأسس كطرف مدني والمطالبة بالتعویضات وذلك بعد سداده لرسوم ق

  .30الدعوى

من قانون العقوبات الجزائري، بموجبه یكون  72نص علیه المشرع الجزائي في المادة    

للمضرور من عدم تسدید النفقة المحكوم بها قضاءا بصفتها جنحة الحق في اللجوء إلى هذا 

  .انوني لمباشرة الدعوى العمومیةالطریق الق

  .إنقضاء الدعوى العمومیة: ثانیا

أو وفقا ) أ(تنقضي الدعوى العمومیة في جریمة عـــدم تسدید النفقة، إما وفقا لألسباب العامة  

  ).ب(لألسباب الخاصة

  .األسباب العامة -أ

التقادم، وصدور حكم األسباب العامة التي تنقضي بها الدعوى العمومیة هي وفاة المتهم، و     

  :بات، وهذا ما سنوضحه فیما یلي

  وفاة المتهم -01

تنقضي الدعوى الجزائیة بوفاة المتهم، ویختلف أثره باختالف المرحلة التي بلغتها الدعوى     

العمومیة، فإذا كانت الوفاة خالل التحقیق قبل المحاكمة، یصدر أمر بأال وجه للمتابعة، أما إذا 

  .حدثت الوفاة خالل مرحلة المحاكمة، فیصدر حكم بانقضاء الدعوى العمومیة

صدر حكم غیر بات فمآله الزوال، وبالتالي ال یجوز للوارث التمسك بهذا الحكم، وال  غیر أنه إذا

الطعن فیه، أما إذا حدثت الوفاة بعد الطعن في هذا الحكم فمآل الدعوى هو االنقضاء، وال یكون 

نفس هذه األحكام تطبق  .لهذه الوفاة أي تأثیر على الدعوى المدنیة المرفوعة معها فتظل ساریة

  . 31جریمة االمتناع عن تسدید النفقة طبقا للقواعد العامة على

  التقــــادم -02

من قانون  8تخضع جنحة عدم تسدید النفقة لقواعد التقادم، المنصوص علیها في المادة      

سنوات كاملة ویتبع  تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثالث: " وذلك بقولها. ج.ج.إ

  ".7ألحكام الموضحة في المادة بشأن التقادم ا

یقصد بتقادم الدعوى العمومیة، انقضائها بمرور مدة من الزمن، دون أن یتخذ في شأنها أي      

إجراء من اإلجراءات، فهذا التقادم المقرر، ینهي الدعوى العمومیة، غیر أن هذا ال یكون له أي 

میة تأثیر على الدعوى المدنیة، هذا ونشیر في هذا المجال أن آجال التقادم في الدعوى العمو 
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 1مكرر  8وفقا لنص المادة . المتعلقة بالجنح ضّد األحداث تسري منذ بلوغ الحدث سن الرشد

تسري آجال التقادم في الدعوى العمومیة المتعلقة :" ج التي تنص على أنه.ج.من قانون إ

  ."بالجنایات والجنح المرتكبة ضّد الحدث، ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني

الدعوى العمومیة وبانقضائها ال یمكن ممارسة الدعوى المدنیة أمام القضاء فالتقادم یسقط     

 الجزائي، ٕوٕانما یمكن أن تقام أمام القضاء المدني فقط وعلى هذا یجب عدم خلطه مع تقادم

العقوبة، وباعتبار أن جریمة االمتناع عن تسدید النفقة من الجرائم المستمرة فإن مدة ثالث 

  . 32انتهاء حالة اإلستمراریة سنوات تسري من تاریخ

  .الحكم البات -03

الحكم البات هو الحكم الحائز على قوة الشيء المقضي فیه، فیصبح بذلك واجب التنفیذ،     

فهو طریق طبیعي لالنقضاء الدعوى العمومیة وانتهاء النزاع بصفة نهائیة، فیمنع إثارة نفس 

خاص المتهمین مرة ثانیة، ٕوٕاذا حدث ذلك یجوز الدعوى العمومیة التي تتحد فیها الوقائع واألش

لمن له مصلحة الدفع بقوة الشيء المقضي فیه، نفس هذه األحكام تطبق على جریمة االمتناع 

عن تسدید النفقة التي تنقضي الدعوى العمومیة بشأنها في حالة صدور حكم نهائي طبقا للقواعد 

  . العامة

  )الصفح(األسباب الخاصة  - ب

من  331ع الجزائري الصفح في جرائم االمتناع عن تسدید النفقة حیث نصت المادة أجاز المشر 

ویضع صفح الضحیة بعد دفع المبالغ المالیة ".... قانون العقوبات الجزائري على  مایلي

  ". المستحقة حدا للمتابعة الجزائیة

یر مطلق بل فالصفح سبب من األسباب الخاصة النقضاء الدعوى العمومیة، إال أن هذا غ   

مقید بتسدید جمیع مستحقات النفقة، فیجب على القاضي أال یكتفي بتصریح الضحیة بأنه تلقى 

  . المبالغ المحكوم بها قضائیا، المتعلقة بالنفقة، بل یجب أن یتأكد بصرفها لصالح الضحیة

  تمییز الصفح عن الصلح والتنازل -01

، فیكمن الخالف بینهما في أن الصلح تجدر اإلشارة أن نظام الصفح یختلف عن الصلح   

یصدر عن إرادة مزدوجة بینما الصفح، تصرف بإرادة منفردة للضحیة كما یختلف أیضا عن 

أن هذا األخیر یرتبط بالجرائم المقیدة بالشكوى كجریمة ترك مقر األسرة واإلهمال  التنازل إذ

  ".الزوجة الحامل

  إجراءات الصفح -02

  .صاحب الحق في الصفح *

إن صاحب الحق في الصفح هو الضحیة دون غیره من األشخاص، أي المجني علیه في   

  . جریمة االمتناع عن تسدید النفقة

لم یوضح المشرع بدقة الجهة المختصة بتلقي الصفح، فلذلك  الجهة التي یعلن أمامها الصفح *

یمكن للمجني علیه في جریمة االمتناع عن تسدید النفقة الصفح على المتهم أمام ضابط الشرطة 

من قانون اإلجراءات الجزائیة، التي تنص أنه من المهام  17القضائیة قیاسا على نص المادة 

الشكاوى بالمقابل من ذلك یختصون أیضا بإثبات صفح  المخولة لضابط الشرطة القضائیة تلقي
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كما یمكن أن یكون الصفح أمام أعضاء النیابة العامة، المتمثلین في وكیل الجمهوریة  .الضحیة

على مستوى المحاكم االبتدائیة، والنائب العام على مستوى المجالس القضائیة، أو أمام قاضي 

  .ح أمام قاض الحكمالتحقیق، بل أبعد من ذلك فقد یكون الصف

  .آثـــار الصفـــح -03

اآلثار المترتبة على صفح المجني علیه، تختلف باختالف الجهة التي تكون أمامها الدعوى    

أما إذا كانت  .العمومیة إذا كانت أمام النیابة العامة، فعلى هذه األخیرة أن تصدر أمرا بالحفظ

ابعة بینما لو عرضت أمام المحكمة تصدر حكم أمام قاضي التحقیق أصدر أمر بأن ال وجه للمت

  . بانقضاء الدعوى العمومیة

  .المطلب الثاني، العقوبة في جریمة االمتناع عن تسدید النفقة

العقوبة جزاء یحدده المشرع ویوقعه قاضي الحكم على من تثبت مسؤولیته في إرتكاب الفعل    

  33.ص من كل أو بعض حقوقهالمجرم، وبالتالي فهي تهدف إلیالم الجاني واإلنقا

وفیما یلي سوف نوضح بالتفصیل الجزاء المقرر لجریمة االمتناع عن تسدید النفقة حیث    

ثم ) الفرع األول(نتحدث عن العقاب المقرر قانونا ضد مرتكبي جریمة االمتناع عن تسدید النفقة 

  ).ثانيالفرع ال(نوضح األسباب التي تؤدی إلى تشدید هذه العقوبة وانقضائها 

  .الفرع األول العقوبات المقررة

یحكم مبدأ الشرعیة نظام العقوبة، فال عقوبة بغیر قانون ومن میزات القاعدة محل التجریم   

العمومیة والتجرید ، باإلضافة إلى شخصیة العقوبة، لذا فهنالك عقوبات ضد الفاعل األصلي 

  .)ثانیا(، وعقوبات ضد الشریك وحالة الشروع )أوال(

  .عقوبة الفاعل األصلي: أوال

قرر قانون مجموعة من العقوبات األصلیة والتكمیلیة ضد الفاعل األصلي وذالك على النحو    

  :التالي

  .العقوبات األصلیة -01

) 6(یعاقب بالحبس من ستة : "من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي 331تنص المادة     

دج كل من امتنع  300.000إلى  50.000سنوات وبغ ا رمة مالیة من ) 3(أشهر إلى ثالث 

  ..."عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء إلعالة أسرته

وبات األصلیة المقررة قانونا في جریمة االمتناع عن تسدید النفقة، من هنا یتضح أن العق    

تنقسم إلى عقوبات سالبة للحریة، یتم من خاللها حرمان المحكوم علیه من حقه في الحریة وذلك 

سنوات، إضافة إلى عقوبات مالیة على شكل غرامات تتراوح ما بین  3أشهر إلى   6بالحبس من

وما یمیز هذا النوع من العقوبات أنها وجوبیة بالنسبة  دج، 300.000دج إلى  50.000

  . للقاضي

بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المقررة لجریمة االمتناع عن تسدید النفقة،  العقوبات التكمیلیة: ثانیا

ویجوز الحكم : "من من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على ما یلي 332حددتها المادة  

  330الجنح المنصوص علیها في المادتین  كل من قضي علیه بإحدى عالوة على ذلك، على
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 5من هذا القانون، من سنة على األقل إلى   4بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة  331و

  ".سنوات على األكثر

یجوز للمحكمة على " :ج، نجدها تنص على ما یلي.ع.من ق 14وبالرجوع لنص المادة    

ي الحاالت التي یحددها القانون تحظر على المحكوم علیه ممارسة حق أو قضائها في جنحة، وف

  ".سنوات 5وذلك لمدة تزید عن  1مكرر  9أكثر من الحقوق الوظیفیة المذكورة في المادة 

یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة : "نجدها تنص على ما یلي 1مكرر 9بالرجوع للمادة 

  :والمدنیة والعائلیة

  .أو اإلقصاء من جمیع الوظائف، والمناصب العمومیة التي لها عالقة بالجریمة العزل-

  .الحرمان من حقوق االنتخاب و الترشح، و من حمل أي وسام-

عدم األهلیة، ألن یكون مساعدا محلفا، خبیرا أو شاهد على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إال -

  .على سبیل االستدالل

األسلحة، والتدریس وفي إدارة مدرسة، وخدمة في مؤسسة لتعلیم  الحرمان من الحق في حمل-

  .بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

  .عدم األهلیة أن یكون وصیا أو قیما-

  ...".سقوط حقوق الوالیة كلها أو بعضها-

من قانون العقوبات الجزائري  332مایمیز هذا النوع من العقوبات المقررة في نص المادة     

  . ازیه بالنسبة للقاضي، یجوز له تقدیر ضرورة الحكم بها أو االمتناع عن ذلكأنها جو 

  .اإلشتراك والشروع في جریمة االمتناع عن تسدید النفقة: ثانیا

كل جریمة تستأثر بظروفها الخاصة بها والتي تحدد مدى جسامة الجریمة فقد ترتكب الجریمة     

من عّدة أشخاص وهو ما یعرف باإلشتراك، كما قد یرتكب الجاني السلوك المادي دون إتمامه 

  :وهو ما یعرف بالشروع، هذا ما سنوضحه فیما یلي

  .عقوبة الشریك -01

ریمة تصح معاقبة الشریك على كافة األفعال التي قام بها هذا ما متى قام اإلشتراك في الج  

من قانون العقوبات الجزائري ، التي سوت بین الفاعل األصلي  42و  41قضت به نص المادة 

یعتبر فاعل كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة : "والشریك حیث تنص علي ما یلي

الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة، أو الوالیة أو  أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو

  ."التحایل أو التدلیس اإلجرامي

یعاقب الشریك في جنایة أو : "من قانون العقوبات الجزائري فتنص على ما یلي 44أما المادة 

على  الیوجد لمانع یمنع من تطبیق أحكام اإلشتراك..." جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة

جریمة االمتناع عن تسدید النفقة إال أنه یصعب تصور اإلشتراك في هذه الجریمة، فال وجود 

  . لوسائل تحضیریة تسهیلیة یقوم بها الشریك لصالح الفاعل األصلي

  .انتفاء العقاب على الشروع -02
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 :من قانون العقوبات الجزائري نصت على الشروع فیما یلي 31بالرجوع لنص المادة     

المحاولة في الجنحة ال یعاقب علیها إال بناءا على نص صریح في القانون، والمحاولة في "

  ."المخالفة ال یعاقب علیها إطالقا

علما أن جریمة االمتناع عن تسدید النفقة، لم یرد نص صریح یعاقب على الشروع، كما أن 

فإنه ال یتصور إمكانیة وجود اعتبار جریمة االمتناع عن تسدید النفقة من الج ا رئم السلبیة، 

  . وقائع تمثل شروع في هذه الجریمة بحكم طبیعتها

  .تشدید العقوبة وانقضاءها: الفرع الثاني 

مبدأ تفرید العقاب بمعنى أن : من المعروف قانونا أن العقوبات تخضع لمبدئین أساسیین هما    

التقدیریة للقاضي لتشدید العقوبة المشرع یحدد الحد األقصى واألدنى للعقوبة كما یمنح السلطة 

أما المبدأ الثاني فیتمثل في شخصیة العقوبة ومن أهم النتائج المترتبة عن هذا المبدأ هو ) أوال(

انقضاء الدعوى العمومیة بوفاة المحكوم علیه أو بالتقادم في حالة إفالت هذا األخیر من العقاب 

  ).ثانیا(

  .تشدید العقاب: أوال

جریمة االمتناع عن تسدید النفقة أن یحكم بحالة العود تلقائیا وفقا لنص المادة یجوز للقاضي في 

یجوز للقاضي أن یثیر تلقائیا حالة : "من قانون العقوبات الجزائري التي تنص 10مكرر  54

العود إذا لم ینوه عنها في إج ا رءات المتابعة ٕواذا رفض المتهم المحاكمة على هذا الظرف 

من قانون اإلجراءات الجزائیة  338من المادة  4و  3لیه تدابیر الفقرتین المشدد فتطبق ع

  . فتشدد بذلك العقوبة المقررة قانونا لتصل الضعف". الجزائري

  انقضاء العقوبة: ثانیا

إذا كان تنفیذ العقاب هو الطریق العادي النقضاء العقوبة، فإن هذه األخیرة تنقضي بطرق    

  . أخرى تتمثل في تقادم العقوبة المنطوق بها، وبوفاة المحكوم علیه

یقضى مبدأ شخصیة العقاب انقضاء العقوبة بوفاة  :انقضاء العقوبة بوفاة المحكوم علیه -01

ائم دون استثناء، غیر أن الغرمات المالیة التي تصبح نهائیة قبل المحكوم علیه في جمیع الجر 

وفاة المحكوم علیه تبقي على ذمة المتوفي وفقا لقواعد القانون المدني فال تقسم التركة إال بعد 

  . سداد الدیون

یستفید الجانحون الذین یتملصون عن تنفیذ العقوبة بانقضاء الحق في  :تقادم العقوبة -02

قوة القانون بعد انقضاء المدة المقررة قانونا التي تختلف باختالف وصف الجریمة، تنفیذها ب

تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق : "ج، على ما یلي.ج.إ.من ق 614وتنص المادة 

بموضوع الجنح، بعد مضي خمس  سنوات كاملة ابتداء من تاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو 

  .."..الحكم نهائیا

 5باعتبار أن جریمة االمتناع عن تسدید نفقة تحمل وصف جنحة فإن العقوبة تتقادم بمرور 

  .سنوات تسري من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا

  .صندوق النفقة: المطلب الثالث
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سعیا من المشرع كأصل عام لتوفیر أكبر قدر ممكن من الحمایة القانونیة، للطرف األضعف،  

  .34صندوق النفقة 01- 15ة األرسریة، إستحدث بموجب القانون رقم في العالق

  :تعریف صندوق النفقة: الفرع األول

المتضمن  01 - 15من خالل إستقراء نصوص المواد األولى والثانیة والثالثة من القانون رقم   

صندوق النفقة، یتضح أنه صندوق إحتیاطي وجد لسداد مبالغ النفقة المحكوم بها قضاءا للطفل 

المحضون بعد طالق الوالدین أو في حال رفع دعوى الطالق وكذا للمرأة المطلقة المحكوم لها 

  . نفقةبال

  .األشخاص المستفدین من صندوق النفقة وشروط اإلستفادة: الفرع الثاني

  . األشخاص المستفدین من صندوق النفقة: أوال

المتضمن  01 - 15حدد المشرع الجزائري بمقتضى أحكام المادة الثانیة من القانون رقم    

، وكأصل عام خص صندوق النفقة، فئة األشخاص الذین لهم الحق في أموال هذا الصندوق

المشرع الجزائري الطفل بهذا الحق، واستثاءا جعل للمرأة المطلقة نصیبا في هذا الصندوق وفقا 

  .للحدود التي ضبطها المشرع

  .شروط اإلستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة: ثانیا

ل من الطفل وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط والضوابط القانونیة، إلستفادة ك   

  .المحضون والمطلقة من أموال صندوق النفقة

  .شروط إستفادة الطفل المحضون -أ

المذكور أعاله، إلستحقاق الطفل  01-15عمال بأحكام المادتین الثانیة والثالثة من القانون رقم   

  :المحضون لنفقة الصندوق البد من توافر الشروط التالیة

  .إسناد الحضانة بحكم قضائي -1

  .صدور حكم قضائي بالنفقة مع تعذر تنفیذه -2

  .شروط إستفادة المرأة المطلقة - ب

  .صدور حكم قضائي بالطالق -1

الحصول على محضر تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي للحكم أو األمر القضائي المحدد  -2

  . للنفقة

  .مدى نجاعة صندوق النفقة: المطلب الثالث

ندوق النفقة، یأتي في إطار سلسة النصوص التشریعیة التي إن إستحداث المشرع الجزائري لص  

أصدرها لحمایة الطفل بصفة خاصة واألسرة بصفة عامة، غیر أن مدى تحقیق هذا القانون، 

نجاعة هذا القانون سواء من ناحیة األشخاص الذین لهم الحق في اإلستفادة أو من ناحیة نجاح 

ظر وبحث، وفي هذا الصدد یمكن إبداء المالحظات هذا القانون من الحیاة العملیة، هو محل ن

  :التالیة

إقتصر هذا القانون على حمایة الطفل المحضون والمطلقة، وكان من األجدر توسیع هذه  -أ

الحمایة لتشمل حق الطفل والزوجة في النفقة قبل فك الرابطة الزوجیة، هذا دون إغفال حق 

  .األصول خصوصا مع كبرهم في السن
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عي الجهات الوصیة إلى تفعیل نصوص هذا القانون على أرض الواقع، األمر ضرورة س -ب

  .الذي یستلزم ضرورة إرفاقه بنصوص تنظیمة وتطبیقیة

  خـــــاتمـــــــة

صفوة القول لقد سعى المشرع الجزائري، إلى حمایة میثاق الترابط األسري، من خالل تنظیم    

العالقة األسریة، وذلك بتحدید حقوق وٕالتزامات كل طرف من أطراف العالقة، ومن بینها الحق 

  .في النفقة والطرف الملزم بأدائها

ي، وهو ما یعرف بجریمة عدم تسدید لذا رتب على كل إخالل بهذا اإللتزام المالي جزاء جزائ   

النفقة، حیث حدد اإلطار المادي والمعنوي للجریمة والعقوبة المقررة لها ، غیر أن كثرة هذا النوع 

من الدعاوى وما ینجم عنه من زیادة البغضاء والخالف بین أعضاء األسرة الواحد، دون أن 

عدوم وجود آلیات حقیقة وفعالة تمكن ننسى ما یعانیه األطفال من إجحاف في حقهم المالي، مع 

من قدرتهم على تحصیل حقوقهم المالیة، دفع بالمشرع إلى إنشاء صندوق النفقة، حیث یحل هذا 

  األخیر محل  المدین بالنفقة وهو والد الطفل أو األطفال المحضونین أو الزوج السابق،

زال یراوح مكانه في الحیاة وٕاذا كان هذا الصندوق سعى لحمایة الطفل المحضون، إال أنه ال  

  .العملیة، مما جعل مدى نجاعته محل نظر ودراسة

كما أنه على المشرع أن یراعي في إطار سیاسة التجریم والعقاب، أن الجزاء في جرائم األسرة    

یختلف عن غیره من الجرائم األخرى، ومنبع ذلك إختالف الحق األسري عن الحق المالي، ألن 

  .یأتي بنتائج عكسیة تفكك كیان األسرة بدال من الحفاظ علیه الزجر األسري قد

على المشرع الجزائري البحث عن حلول لمشكلة عدم تسدید النفقة على نحو یحافظ  لذا نرى أنه  

على األسرة ، یغلب فیه الجانب الوقائي والعالجي بدل الزجري، من ذلك على سبیل المثال 

  .للممتنع عن تسدید النفقةاإلقتطاع من الراتب الشهري 

كما أن على المشرع تفعیل جمیع األوساط اإلجتماعیة والقانونیة واإلقتصادیة وٕاشراكها في   

إیجاد أنجع الحلول لتمكین المستفید من النفقة من حقه مع حفظ األسرة او محاولة لم شملها من 

  .لقبلیة من الوطنذلك تفعیل عمل لجان الحكماء كما متعارف علیة في بعض المناطق ا

  الهوامـــــش

، المتضمن قانون األسرة الجزائري المعدل والمتمم                      1984یونیو  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  -1

  . 1984لسنة  24الجریدة الرسمیة العدد 

جــــوان  09المؤرخ  في  11-84، المتضمن تعدیل القانون رقم 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05األمر رقم  -2

  .2005جوان  22المؤرخة في  15المتضمن قانون األســــرة الجزائــــري الجریدة العدد  1984

لسنة  48، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجریدة العدد 1966جوان  08المؤرخ في  156-66األمر رقم  -3

  .، المعدل والمتمم1966

  .65، ص 2017، دون طبعة، دار بلقیس، الجزائر،)دراسة مقارنة( القانون الجنائي العامعبد الرحمان خلفي،  -4

رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، االحكام العامة للجریمة، الطبعة الثانیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  -5

  .212، ص 1976الجزائر،
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دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذهب الجعفري والقانون،  محمد مصطفى شلبي، أحكام األسرة في اإلسالم، -6

  .437، ص 1983الطبعة الرابعة، الدار الجامعیة، بیروت لبنان، 

  .244رضا فرج، المرجع السابق، ص  -7

من  329و40و 37دون اإلخالل بتطبیق المواد " من قانون العقوبات الجزائري على مایلي  331/03نصت المادة  -8

انون اإلجراءات الجزائیة، تختص أیضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة ، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص ق

  ".المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة

 –الجرائم ضد األموال  -الجرائم ضد األشخاص( أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء األول  -9

  .181، ص 2015، الطبعة الثامنة عشر، دار هومة ، الجزائر،)عض الجرائم الخاصةب

  .39، ص 2014عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام األسرة، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر،  - 10

  .182أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء األول، المرجع السابق، ص  - 11

  .39عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام األسرة، المرجع السابق، ص - 12

أحسن  ، مشار إلیه في مرجع380958، ملف رقم 2006أفریل  26غرفة الجنح بالمحكمة العلیا الصادر في  قرار - 13

  .176بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء األول، ، ص 

، مشار إلیه مرجع أحسن 397975، ملف رقم 2008فیفري  27لجنح بالمحكمة العلیا،  الصادر في غرفة ا قرار - 14

  .177بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء األول، ، ص 

  .38عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام األسرة، المرجع السابق، ص - 15

، المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08قم من القانون ر  323/02نصت المادة  - 16

باستثناء األحكام الواجبة التنفیذ بقوة القانون، یؤمر بالنفاذ المعجل، " ، على مایلي 2008لسنة  21ر العدد . واإلداریة ج

في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجیة أو ... رغم المعارضة أو اإلستئناف، عند طلبه في جمیع الحاالت التي یحكم فیها 

  ".لمن أسندت له الحضانة

المتضمن قانون اإلجراءات  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم  - 17

  .157، 2013المدنیة واإلداریة، دون طبعة، دار هومه، الجزائر، 

  .2015لسنة  39لجریدة الرسمیة العدد ا - 18

، 2015عبد الرحمان خلفي، اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دون طبعة ، دار بلقیس، الجزائر، - 19

  .133ص 

عبد اهللا أو هایبیة ، شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء األول، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،  - 20

  .179 - 177، ص ص 2017-2018
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  .تأدیب الطفل بین اإلباحة والتجریم                      

  عبد العزیز فخات: الطالب

  طالب دكتوراه تحت اشراف محمدي بدر الدین 

  المركز الجامعي صالحي احمد النعامة   

  معهد الحقوق والعلوم السیاسیة

  ملخص

یمارسـها األولیـاء اسـتعماال لحـق التأدیـب فـي مجملهـا مـن   الجسـدیة التـي األسـالیب تعتبـر

األذى المبــاح؛ والــذي هــو فــي حقیقتــه مســاس بســالمة كیــان الطفــل النفســي والجســدي بغیــة تربیتــه 

لیس مطلقا، فكلما تم تجاوزه مخالفة للحدود و القیـود  وتهذیب سلوكه ،غیر أن استعمال هذا الحق

عنفـا یسـتوجب العقـاب الجنـائي، فیخرجـه عـن إطـار اإلباحــة المرسـومة شـرعا و قانونـا اعتبـر ذلـك 

مــادام انــه قــد ترتــب علیــه أذى بالغــا بالطفــل قــد یــؤثر ســلبا بوظــائف أحــد األعضــاء أو الحــواس أو 

لیـدخل إطـار العنـف المجـرم شـرعا وقانونـا، مـن اجـل  المـوتإلـى یحدث عاهـات وأحیانـا قـد یـودي 

  .ذلك وفر القانون حمایته لألطفال في مواجهة التعسف في استعمال هذا الحق

تجــة عــن ســیادته ااإلنســانیة حــق التأدیــب كســلطة مقــررة لــرب األســرة ن المجتمعــاتعرفــت : مقدمــة

إلـى  اللجـوء الطفـل تربیـة لیةأجـازت الشـرائع لمـن تـولى مسـؤو  المطلقة على أعضاء أسرته، كما قد

  دون مألوفـة و معقولـة حـدود تـتم ضـمن أن فـي التأدیـب شـریطة  الجسـدیة والوسـائل األسـالیب

 لغضب نتیجة لیس تربویة و غایة هدف إلىت نفسیته، وأن أو الطفل بجسد األذى الغلو في إلحاق

التأدیـب ضـوابطه  حـق فجعلـت لممارسـة الطفـل، تعـذیب نحـو انتقامیـة نزعـة أو عصـبي هیـاج أو

  .وقیوده الشرعیة حمایة للطفل من العنف والتعسف

فاألسالیب التي یمارسها األولیاء أو من له سلطة على الطفل استعماال لحق التأدیب تشكل 

شـأنه، غیـر أن اسـتعمال هــذا إصــالح فـي مجملهـا مساسـا بسـالمة جســم أحـد األوالد بغیـة تهذیبـه و

ه مخالفة للحدود والقیود المرسومة شرعا وقانونا أعتبر ذلك عنفـا الحق لیس مطلقا، فكلما تم تجاوز 

یســتوجب العقــاب الجنــائي، فضــرب الوالــدان ألبنــائهم ال یعــد فعــال مباحــا مــادام انــه قــد ترتــب علیــه 

إلــى أذًى بالغــا بالطفــل كفقــد احــد األعضــاء أو أحــد الحــواس أو حــدوث عاهــاٍت وأحیانــا قــد یــؤدي 

حمایته لألطفال ضـد التعسـف فـي اسـتعمال هـذا الحـق، وعلیـه سـنتناول الموت، لذلك وفر القانون 

و  األولالمبحـث الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي فـي في التأدیب  هذه أساس حقافي دراستن

  . الثانيالمبحث تجاوز حدود ممارسة هذا الحق في عن المسؤولیة الجزائیة 

  .اإلسالمیة والقانون الوضعيالشریعة في التأدیب أساس حق : األولالمبحث 
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 هدفـه غالبـا یكـون الطفـل علـى سـلطة لهـم ممـن أو الوالـدین مـن الصـادر اإلیـذاء إن        

 1 العالمیة الثقافات من العدید في للتأدیب شیوعا األكثر الوسیلة یعّد الضرب و التأدیب،

علـى  یسـهروا وأن تـربیتهم یحسـنوا أن األطفـال علـى یشـرفون مـن أو الوالـدین واجـب مـن كـان فـإذا

أجـازت  فلقـد أنفسـهم، واألطفـال والمجتمـع لألسـرة فائـدة مـن ذلـك فـي لمـا سـلیمة، تنشـئة تنشـئتهم

 لحـدود تجـاوزا إعتبـره و المبـرح الضـرب وجـرم الخفیـف، أو البسـیط القـانون الضـرب الشـریعة و

   2.أذى الطفل من یلحق قد لما التأدیب

  :الشریعة اإلسالمیةفي  الطفلالتأدیب أساس حق : المطلب األول

 تأدیبـهِ  بغیـة بتربیتـه األم أو األب یقـوم أن مقتضـاه التربیـة فـي أصـیال حقـا للصـغیر اإلسالم َشَرعَ 

 الشـریعة فقـد منحـت واالنحـراف ، بواعـث اإلجـرام مـن لسـلوكهِ  وٕاصـالحاً  حمایـًة لـه تهذیبـهِ و 

 تأدیبـه الطفـل حـق علـى إشـراف أو سـلطة لـه مـن ولكـل والمعلـم وللوصـي واألم لـألب اإلسـالمیة

 الحـاالت فـي یصـل وقـد بـالقول واللـوم أو التـوبیخ بالترغیـب ذلـك ویبـدأ بقصـد التربیـة والعـالج،

بإطالقـه إذ قـال 3 األطفـال تربیـة فـي والشـدة العنـف یقـر الشـرع الخفیـف،ولم الضـرب القصوى إلى 

والوسـیلة  ، "في شيء إال شـانهما كان الرفق في شيء إال زانه وما كان العنف '' :  رسـول اهللا

التربویـــة لـــذلك أن یغـــرس اآلبـــاء واألمهـــات فـــي نفـــوس أوالدهـــم القـــیم الدینیـــة والعـــادات اإلســـالمیة 

الصــحیحة ، وأن یؤدبــوهم بــآداب اإلســالم وأن یعلمــوهم أحكــام الشــریعة وأن یــرددوا علــى مســامعهم 

 ورحمتـــه ورعایتـــه وتصـــرفه فـــي محبـــة اهللا ورســـوله والمـــؤمنین، وأن یـــذكروهم باســـتمرار بفضـــل اهللا

  .الكون ، وأن یمیزوا لهم بین الحالل والحرام

  .التأدیب في للحق السند الشرعي: الفرع األول

 أئمـة وٕاجمـاع النبویـة والسـنة الكـریم فـي القـرآن الشـرعي سـنده التأدیـب فـي الحـق یجد            

آَمُنـوا ُقـوا َأْنُفَسـُكْم َوَأْهِلـیُكْم َنـارًا َوُقوُدَهـا النَّـاُس َیـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن  : وجـل عـز اهللا المسـلمین، فیقـول

  4 َواْلِحَجاَرُة َعَلْیَها َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد الَّ َیْعُصوَن اَهللا َما َأَمَرُهْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُرونَ 

مـن أن یتصـدق  ألن یؤدب الرجل ولده خیـر ": قـال النبي عن سمرة بن جابر عن:وفي السنة

 5" بصاع

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبنـاء سـبع واضـربوهم علیهـا وهـم أبنـاء عشـر : "  یقول رسـول اهللا 

 فـي بالضـرب األمـر بـین و بالصـالة األمـر بـین الزمنـي، فالفاصـل 6"وفرقوا بیـنهم فـي المضـاجع

 بعـد مباشـرة بالضـرب یـأمر لـم سـلم و علیـه اهللا صـلى فـالنبي والنفسیة، التربویة داللته له الحدیث

سـنوات للـوعظ  ثالث مدته زمنیا فاصال جعل وٕانما فیها، ونهتها أو الصالة إقامة الولد عن امتناع

الخفیـف ،  الضـرب إلـى اللجـوء یمكـن فهنـا بـدون جـدوى الوسائل هذه كانت فإذا 7واإلرشاد والقدوة،

  :ما یلي 8الطفل لضرب الشریعة علماء حّددها التي الشروط ومن

 .ضرب الطفل لتأدیبه شروط: الفرع الثاني



307 
 

 .التمییز سن الطفل بلوغ .1

 .كالسواك خفیفة بعصا أو بالید الضرب یكون أن .2

 أو كاالنتقـام غیـره إلـى یتعـداه فـال اإلصـالح، و التأدیـب هو بالضرب المقصود یكون أن .3

  9.التعسف أو اإلضرار

 فیه یكسر ال و الطفل جسم یشوه ال بحیث فیه ُیسرف فال ، مبرح غیر الضرب یكون أن .4

 .جلدا یشق ال و یدمیه وال عظما

 المواضـع و الـرأس و كالوجـه ُتضـرب أن یجـوز ال التي المواضع في الضرب یتجنب أن .5

 . مسلم و البخاري رواه " إذا ضرب أحدكم فلیتقي الوجه" : اهللا رسول البدن،لقول من الخطیرة

إذا ضرب :"قال  النبي عن ، عنهما اهللا رضي هریرة أبي و الخدري سعید ألبي آخر حدیث وفي

 10داود  أبو و أحمد و المسلم رواه  "أحدكم أخاه فلیجتنب الوجه والفرج

 نـهأ علـى یـدل فهـذا الطفـل، لتأدیـب الخفیـف الضـرب أباحـت اإلسـالمیة الشـریعة دامـت فما

 تربیـة اآلبـاء واجب ،ألنه من إذا دعت إلیه الحاجة أو الضرورة  الحاالت بعض في وسیلة نافعة

 ال حتـى مبكـر وقـت في یتم أن ینبغي الطفل تأدیب أن ریب ال وتأدیبهم ،و إناثا و ذكورا أوالدهم

 وتركـه ینفعـه مـا ولـده تعلـیم أهمـل مـن": بقولـه القـیم ابن نبه إلى هذا و ، إصالحه فیصعب یفسد

 لهم، إهمالهم و اآلباء قبل من فسادهم جاء إنما األوالد ،وأكثر اإلساءة غایة إلیه أساء ،فقد سدى

 "كبارا آباءهم ینفعوا ولم بأنفسهم ینتفعوا فلم صغارا وسننه،فأضاعوهم الدین فرائض تعلیمهم ترك و
11   

  القانون الوضعي في الطفلتأدیب أساس حق :المطلب الثاني

 حـق علـى االعتـداء معنـى تهـا طیا فـي تحمـل التـي األفعـال تجـّرم التشـریعات الوضـعیة  

 ال ، 12مباحـة أفعـال كانـت ابتـداءً  العـدوان معنـى مـن هذه األفعال تجّردت ما فإذا القانون، یحمیه

 وقـائع صـورة لهـا أفعـال علـى تـرد فهي مجّرمة على أفعال ترد النها أل الشرعي بالركن لها عالقة

 حـدودها وبیـان تنظیمهـا هـو القـانوني علیهـا الـنص مـن والغـرض جـرائم لیسـت ولكنهـا إجرامیـة

  .علیها ترد التي القیود وتفصیل

  .اإلباحة أساس :الفرع األول

 صـراحة قـانون العقوبـات یـنّص  نجـد الجزائري القانون في الزجریة المقتضیات إلى بالرجوع

 السادسة دون طفال عمدا ضرب أو جرح من كل سنوات ثالث إلى سنة من العقاب بالحبس على

 فیما اإلیذاء أو العنف أنواع من آخر نوع أي الطفل هذا ضد عمدا أو ارتكب ...من عمره عشر

 عـدم علـى صـراحة تـنّص  إذن المـادة هذه فمقتضیات )ج.ع.ق 269 الماّدة( اإلیذاء الخفیف عدا

 الخفیـف، و اإلیـذاء طریـق عـن التأدیـب فـي الحـق إباحـة بمعنـى اإلیـذاء الخفیـف، علـى العقـاب

 الحـدود فـي خفیفـا ضـربا الطفـل یضـرب الـذي الشـخص عـن الجنائیـة المسـؤولیة انتفـاء أن الشـكّ 
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 بـل البنـه، الخیـر وابتغائـه نیتـه سـالمة عنـد الجنـائي القصـد انتفاء إلى یرجع ال له تأدیبا المعقولة

  .13قانونا علیها المنصوص إلى اإلباحة یرجع

 أمر قد الفعل كان إذا جریمة ال :" أن على تنص التي ج ع ق من 39/1المادة أكدته ما هذا و 

  ."القانون به أذن أو

 السـلوك عـن المشـروعة غیـر الصـفة تلغـي التـي الظـروف تلـك فـي تتمثل اإلباحة وباعتبار

 یمكـن بحیـث وعلـة اإلباحـة مرتبطتـان التجـریم علـة أن یالحـظ فإنـه التجـریم علـةنهـا المرتكـب لكو 

 خـالل مـن مصـلحة أو حـق حمایـة أنهـا حیـث مـن ، التجـریم علـة اإلباحـة مـن علـة اسـتخالص

 النظـام مقتضـیات علـى خطر من به یتمیز لما نظرا السلوك المشروعیة على عدم صبغة إضفاء

 معینـة ظـروف فـي ال یـؤثر السلوكیات هذه من أن سلوكا للمشرع تبین إذا أنه ؛غیر14االجتماعي

 لغیرهـا الحمایة یكفل أنه إال ببعضها كان یضر وٕان أنه له ثبت أو والمصالح، الحقوق تلك على

أسـاس اإلباحـة فـي  هـو وهـذا15التجـریم  جانـب علـى اإلباحة جانب یرجح فإنه منها، أولى یعد مما

 .الضرب الخفیف بقصد التأدیب

 یحـدث ال الـذي البسـیط الضـرب هـو التأدیب إلى  یهدف الذي الخفیف فالضرب بالتالي و

 یحـول التأدیب في الحق حدود الن تجاوز16مرض  عنه ینشأ ال و أثرا یترك ال جرحا و أو كسرا

  .علیه یعاقب مجرما فعال یشكل و17شخصیته  ازدهار الطفل و نمو دون

 اإلباحة أسباب طبیعة :الفرع الثاني

 فاإلباحـة وأثرهـا، وعناصـرها أساسـها حیـث مـن موضـوعیة طبیعـة ذات اإلباحـة أسـباب إن      

 عناصـر علـى أنهـا ترتكـز أي ، بالحمایـة جـدیرة مصـلحة أو حـق حمایـة علـى أسـاس ترتكـز

 األسـرة جـرائم فـي القـانون أن غیـر علیـه، أو المجنـي بنفسـیة الجـاني لهـا عالقـة ال موضـوعیة

 نفسـیا عنصـرا یتطلـب األسـریة العالقـة التأدیب ضمن حق ممارسة أو استعمال حالة في وخاصة

 :النیة والعناصر الموضوعیة المتمثلة في كحسن

الوالیـة الـذي یمارسـه اآلبـاء علـى یعتبـر تأدیـب األطفـال مـالزم لحـق  :التأدیـب فـي الصفة -1

أوالدهم أو المسؤولیة عن تربیة الطفل، لذلك استقرت النظم القانونیة المقارنة على منح األب حـق 

ـــة تربیتـــه و تهـــذیب أخالقـــه، ـــألب واألم،الوصـــي،  18تأدیـــب الصـــغیر، بغی و یقـــرر حـــق التأدیـــب ل

المعلم،الحاضــنة،إذ مــنح العــرف العــام للمعلــم حــق تأدیــب التالمیــذ و ذلــك لمالــه مــن ســلطة فــرض 

االحتـــرام و النظـــام علـــى التالمیـــذ و بالتـــالي یكـــون إشـــعارهم بوقـــوع الجـــزاء علـــیهم فـــي حالـــة عـــدم 

 ما تعلیمه أو الطفل بتربیة إتفاقا أو نوناقا أو شرعا إلیه یعهد لمن التأدیب حق االنضباط ،فیثبت

 السـادس سـن یتجـاوز ال الـذي الطفـل التأدیـب یسـتحق و ذلـك، بغیر یقضي نص قانوني یوجد لم

 19.إلبنه األب تأدیب حالة في النفس على بالوالیة یتعلق  حق وهو عشر،
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 بـدر إذا إال بالصـغیر أذى أي ُینـزل أن التأدیـب حـق لـه لمـن یحـق ال :التأدیـب موجـب  -2

 تلزمـه التـي تلـك العامـة بالواجبـات ویقصـد الخاصـة أو واجباتـه العامـة مـن بواجـب إخـالل منـه

 الخاصة الواجبات أما عامة والمجتمع تعالى نحو اهللا بواجبات وقانوناً  شرعاً  یتحمل إنسانا بوصفه

 ما األسرة، تقالید واحترام تعلیمه تربیته أو متولي طاعة صغیرا بوصفه علیه توجب التي تلك فهي

 األقـل البـدیل وجـود الضـرب عنـد إلـى اللجـوء عـدم مع األخالق أو الدین أو القانون مع یتنافى لم

 ال التأدیـب الضـرب غایـة تكـون وأن الصـغیر، تأدیب في ینفع ال كونه من التحقق عند أو ضررا

  20.والممنوعات المحرمات نحو الدفع

األولـى  السـنوات وخـالل ظلهـا فـي تتكـون حیـث للشخصـیة مهـد هـي األسرة كون ذلك من والحكمة

 بعـدم المعروفـة والقیم،فالعائلـة والعـادات والشـعور للتفكیـر األساسـیة النمـاذج الحـدث عمـر مـن

 وقد تأدیبه، بحجة ضربه نتیجة المهنة أو المدرسة إلى سوء السلوك في الحدث تقود قد استقرارها

 البـد مـن ولذلك 21واالنحراف التشرد إلى به یؤدى أن الذي یمكن باالضطراب الشعور لدیه تنمى

 . األطفال تأدیب حدود في النظر

 البسیط الضرب أو بالوعظ الصغیر یؤدب أن التأدیب حق له لمن یباح :التأدیب حدود  -3

 فاحشا الضرب ال یكون أن أي مرض، عنه ینشأ وال أثرا یترك وال وجرحا، كسرا أ یحدث ال الذي

 سـالمة علـى یخشـى موضـع علـى یقـع ال الضـرب فعـل أن ،كمـا22 الجلـد یحـرقالعظـم أو  یكسـر

 من فان األوالد إلصالح الالزم القدر هذا على التأدیب هذا زاد فإذا فیه إصابته الصغیر من جسم

 علـى جزائیـا یتـابع ثـم ،ومـن23بـاألوالد ألحقـه الـذي  بالضـرر لحقـه یكـون متجـاوزا التأدیـب حـق لـه

 قـانون مـن یلیهـا ومـا 269 المـواد أحكـام شـأنه فـي وتطبـق قاصـر  ضـد العمـدي اإلیـذاء جریمـة

 24العقوبات

 الصـغیر تعلـیم أو تربیـة متـولي ارتكبـه الـذي الفعـل أو القـول یبـاح ال :التأدیـب قصـد  -4

 أو منه انتقاما أو بغضه أجل من ولیس فعال تأدیبه ارتكابه وقت كان قاصدا إذا إال تأدیبه بدعوى

 یعتبـر الطفـل أن إلـى ذلـك فـي السـبب ویرجـع األخـالق، الـدین أو أو القـانون مخالفـة علـى لحملـه

 جسـمانیاً 25 وتنشـئته تربیته على یقوم من إلى الذي یحتاج المخلوقات كافة بین من الوحید الكائن

 بـه تضـطلع الـذي الـدور هـو وهـذا سـویا، إنسـانا وحتى یصـبح مولده منذ وذلك واجتماعیا، ونفسیاً 

  26.القانون علیه یجازي والذي األسرة

  القوانین الوضعیةو في الشریعة تجاوز حدود التأدیبعن المسؤولیة : الثاني المبحث 

بشــخص الخاضــع اإلضــرار إباحــة حــق التأدیــب فــي الشــریعة اإلســالمیة مشــروطة بعــدم إن 

 للتأدیب و عدم تجاوز حدود التأدیـب ، ألن كـل تجـاوز لهـذه الحـدود یجعـل الفعـل داخـال فـي دائـرة

التحریم سواء في القانون الوضعي أو في الشریعة اإلسالمیة مما یعـرض شـخص المـؤدب للعقـاب 

  .و التعویض
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و ضــوابط معینــة فانــه یتعــین شــروط وٕاذا كـان التأدیــب حــق مقــرر قانونــا و مبـاح فــي إطــار 

ال یتجاوز هده الحدود في ممارسة حقه، فالقانون یحمي حق اإلنسان في سالمة أن صاحبه على 

مه من كل إخالل یعطل وظائف الحیاة لدیه سواء كانت وظیفة نفسیة أو عضویة، وعلیه فإن جس

  .كل تجاوز لهذا الحق یجعل الفعل مجرما ویخرجه من دائرة اإلباحة الشرعیة إلى دائرة التجریم

  في الشریعة اإلسالمیة مسؤولیة الوالدین عن تجاوز حدود تأدیب األوالد: األولالمطلب 

للوالـــدین تعـــذیب الولـــد بســـبب تربیتـــه وتأدیبـــه ویعتبـــر هـــذا تعســـفا وظلمـــا فـــي حـــق ال یجـــوز 

مواله،وذلك أن المقصود من التأدیـب هـو اإلصـالح ولـیس اإلیـالم و االیجـاع ،حتـى وان لـم یتـأتى 

كنــت : قــال ،فعــن أبــي مســعود البــدري  27األدب إال بالضــرب فلــه أن یضــربه ضــربا غیــر مبــرح

فلــم افهــم الصــوت مــن " اعلــم أبــا مســعود:"ســمعت صــوتا مــن خلفــي اضــرب غالمــا لــي بالســوط ،ف

اعلـــم أبـــا ":فلمـــا دنـــا منـــي إذا هـــو رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم فـــإذا هـــو یقـــول: الغضـــب قـــال

: فقلـت ال اضـرب مملوكـا بعـده أبـدا،وفي روایـة" مسعود أن اهللا اقدر علیك منك على هـذا الغـالم 

یـا رســول اهللا هـو حـر لوجـه اهللا تعـالى فقــال : وایـة فقلـتفسـقط السـوط مـن یـدي مـن هیبتــه ،وفـي ر 

  28."أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار:"صلى اهللا علیه وسلم 

هذا ولقد قید الفقهاء جـواز ضـرب الولـد حیـث لـزم ضـربه بـان یكـون بالیـد فقـط ،فـال یضـربه 

ب األب أو الجد أو الوصي بغیرها من سوط او عصى ،وٕاال اعتبر متعسفا وظالما،ولذلك إذا ضر 

تأدیبا وتجـاوز حـده فـي اإلیـذاء بحیـث أدى إلـى هـالك الصـبي مـن ذلـك أو نجمـت عنـه عاهـة فقـد 

  :اختلف الفقهاء في تضمینهم على ثالثة أقوال

  .قال بعض الحنابلة انه الضمان علیهم قیاسا على قولهم في المعلم:القول األول

أن علـــیهم الضـــمان الن التأدیـــب یحصـــل بـــالزجر  قـــول المالكیـــة والشـــافعیة: القـــول الثـــاني

  .وتحریك األذن ،والضرب تأدیبا مقید بوصف سالمة العاقبة

قال الحنفیـة انـه الضـمان علـیهم فـي الضـرب المعتـاد،أي كمـا وكیفـا ومحـال، : القول الثالث

أمـــا غیـــر المعتـــاد ففیـــه الضـــمان، فلـــو ضـــربه علـــى الوجـــه أو علـــى المـــذاكیر فعطب،فعلیـــه الدیـــة 

  29.والكفارة

  

  .في القوانین الوضعیة مسؤولیة الوالدین عن تجاوز حدود تأدیب األوالد: الثانيالمطلب 

تأدیـب األبنـاء اتفاقـا مـع أحكـام الشـریعة اإلسـالمیة تجیز إذا كانت بعض القوانین الوضعیة 

فإن هذا ال یعطي الحق للوالدین في تجـاوز الحـدود المقـررة والعامـة للتأدیـب وهـي اإلیـذاء الخفیـف 

الوالـــدین فـــي دائـــرة المســـاءلة یوقـــع الـــذي یحقـــق نتائجـــه التربویـــة تجـــاه الطفـــل، وكـــل تجـــاوز لـــذلك 

بة ستختلف حسب درجة األذى الذي لحـق الطفـل وحسـب نـوع الجنائیة، وفي هذه الحالة فإن العقو 

  .األفعال المرتكبة
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مـــن قـــوانین الـــدول األخـــرى أفعـــال االعتـــداء التـــي تقـــع مـــن كغیـــره فالتشـــریع الجزائـــري یجـــرم 

قــانون العقوبـــات  269ا یمكـــن استخالصــه مـــن نصــوص المـــواد مــ االوالــدین إضـــرارا باألبنــاء وهـــذ

علـــى كـــل ضـــرب أو جـــرح یكـــون قـــد تـــم  269إذ تعاقـــب المـــادة . لقـــانونامـــن نفـــس  272المـــادة 

سنة أو عن كل منع عمدي للطعام أو العنایة إلى  16بطریقة عمدیة ضد قاصر لم یمجاوز سنة 

  .الحد الذي یعرض صحته للضرر أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي

  .العنف البدني المجرم لىإ تجاوز حدود تأدیب األوالدعناصر :الفرع األول

مســـؤولیة مشـــتركة تقـــع علـــى الـــزوجین ویلزمهمـــا هـــذا هـــي إن رعایـــة األوالد والعنایـــة بهـــم  

الواجــب بتربیــة أبنائهمــا تربیــة ســلیمة عــن طریــق غــرس األخــالق الحمیــدة فــیهم وتــوجیههم توجیهــا 

اصــر فإنــه صــحیحا ورعــایتهم نفســیا وبــدنیا ، وكــل ضــرب أو جــرح عمــدي مــن شــأنه اإلضــرار بالق

ق ع ج علـى أنـه إذ  272اإلطـار أكـدت المـادة  اهـذوفـي یشكل جریمة تستوجب عقاب الوالـدین، 

كان الجناة هـم أحـد الوالـدین الشـرعیین أو غیرهمـا مـن األصـول الشـرعیین أو أي شـخص آخـر لـه 

سلطة على الطفل أو یتولى رعایته فإن العقوبة ستكون الحبس من ثالث سنوات كحد أدنى وذلـك 

ي الحاالت البسیطة التـي ال تـؤدى فیهـا أفعـال االعتـداء إلـى أضـرار جسـیمة واإلعـدام فـي الحالـة ف

  .التي تكون فیها النتیجة هي الوفاة

فـي فقیام الجریمة هنا یتطلب الـركن المـادي المتمثـل فـي إتیـان فعـل مـن األفعـال المـذكورة  .1

 الوالدین والتي من تصدر التي البدني اإلیذاء فصور  الجزائري، العقوبات قانون من 269المادة 

العنف  وأعمال الجرح، ،30الضرب أي الغیر من تصدر التي نفسها هي التأدیب في الحق تتجاوز

 تفترضـه لمـا بالوالـدین خاصـة العنایـة بالطفـل، أو الطعـام منـع صـورة تبقـى لكـن األخـرى والتعـدي

 غریبـا یكـون أن یمكـن ال األخیـر وهـذا الفاعـل جانـب إلـى الضحیة الطفل تواجد من الجریمة هذه

 القـانون علـیهم یفـرض الذي من األشخاص هو الجاني بأن ضمنیا ولو تشیر الصورة فهذه علیه،

 .الطفل حاجیات تلبیة واجب

 الطفـل حرمـان فـي المتمثـل السلبي الفعل ذلك الطفل عن العنایة أو الطعام بمنع یقصد و       

 31.سنة 16 سنه ال یتجاوز الذي

 عـن الطفـل ضـد الوالـدین مـن اعتـداء صـدور أي الخـاص الجنـائي القصد توفر من والبدّ  .2

 .للخطر صحته یعرض االعتداء عمد وهذا و قصد

 ذلـك الفاعـل یقصـد لـم فـإذا علیـه، نـيلمجا بسـالمة المسـاس إلـى الفاعـل إرادة تنصـرف أن فیجـب

 حسب أّنه إالّ  32عمدي لجرح ال خطأ لجرح مرتكب اعتبر علیه، نيلمجبا جرح فعله على وترتب

 أكیـد الجاني علم لدى یتوافر ال أین االحتمالي، أو المباشر غیر بالقصد األخذ یجب ، آخر رأي

 بغیر أن علیه نيلمجا جسم فعله یضر أن احتمال لدیه یثور إّنما فعله، على تترتب التي بالنتیجة
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علـم  علـى كان إذا متعمدا الجاني ُیعتبر أن الحالة هذه مثل في القاعدة أهدافه ، و من ذلك یكون

  33الفعل إتیان عند النتیجة تحقق باحتمال

 ربط لكنه ، النیة حسن عن یصدر الذي الخفیف اإلیذاء حدود الجزائري المشرع یبّین ولم .3

 عـن العنایـة و الطعـام منـع أو الجـرح أو الضـرب عـن المترتـب الضـرر بجسـامة مسؤولیة الجـاني

 أثر أي ترك بعدم الخفیف اإلیذاء یتحدد أنه یستنتج العقوبة، لهذا ارتفعت الضررزاد  الطفل،فكلما

 الجسـم مـن الحساسـة األمـاكن یمـس ال أن یجـب أنـه كسر،كما أو جرح أي أو الطفل، جسم على

 للعقوبـة الوالـدین تعـرض للطفل، ضررا رتب و لهذه الشروط مخالف كان فمتى .الرأس و كالوجه

  .العقوبات الجزائري قانون من 272 الماّدة في المقررة

ویجــب تحقــق عالقــة القرابــة بــین الضــحیة والجــاني والمتمثلــة فــي األبــوة الشــرعیة، أي أن  .4

تبــــین یكــــون الجــــاني هــــو األب الحقیقــــي والشــــرعي أو أمــــه أو جــــده أو جدتــــه الشــــرعیون، أمــــا إذا 

واج باطـل فإنـه فـي هـذه للمحكمة أن الضحیة هو ربیب الجاني أو مكفوله أو ابنه من زنا و من ز 

 269لمــادة ا، بــل یطبــق نــص  مــن ق ع ج 272لمــادة القاضــي عــن تطبیــق نــص االحالــة یمتنــع 

   34.لوحدها من ق ع ج

 لإلیـذاء بالنسـبة الحـال هـو مـا مثـل الوالـدین مـن الصـادر البـدني اإلیـذاء جریمـة لقیـام .5

 اإلجرامـي الفعـل ارتكـاب وقـت سـنة 16 مـن أقـل الطفـل عمـر فـي أن یكـون الغیـر، مـن الصـادر

  .العادي العنف لقواعد الفاعل فیخضع تجاوزها أو السن بلغ هذه قد الولد كان إذا أما علیه،

 .عن تجاوز حدود التأدیب الجزاء المترتب:الفرع الثاني

 .الجرح أو الضرب عن المترتبة النتیجة حسب متفاوتة عقوبات الجزائري المشّرع أقرّ  لقد

 فترفـع رعایتـه یتولـون مـن أو الطفـل علـى سـلطة لـه مـن أو األصـول أحـد الجـاني كـان إذا -1

 تنشأ لم إذا دج 100000 إلى 20000 من الغرامة و سنوات 10 إلى 3 من إلى الحبس العقوبة

 . یوما 15 تتجاوز ال لمدة كلي عجز و العنف مرض أعمال عن

 و سـنوات 10 إلـى 5 مـن السـجن العقوبـة فتكـون یـوم 15 عـن العجـز مدة تجاوزت إذا ا أمّ  -2 

  . الترّصد أو اإلصرار بظرف الجریمة إقترنت إذا سنة 20 إلى 10 من تضاعف العقوبة

 الطفـل علـى سـلطة لـه مـن أو األصـول أحـد إرتكبهـا التـي العنـف أعمـال عـن ترتـب إذا ا أمّ  -3 

 .المؤبد السجن هو فالجزاء إحداثها قصد بدون الوفاة عنها نتجت أو عاهة مستدیمة،

 أو والجـرح الضرب وقع إذا أو الوفاة، رتبت و االعتیاد بظرف العنف أعمال اقترنت إذا و

   .35باإلعدام الجاني فیعاقب الوفاة إحداث بقصد التعدي العنف أو

 القـانون بموجـب الوالـدین مـن الصـادر اإلیـذاء مـن لألطفال المقررة الحمایة إلى وباإلضافة

 حمایـة أي التعلیمیـة، األطـر مسـؤولیات د تحـدّ  التـي القانونیـة النصـوص بعـض الجنـائي، توجـد
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 عـن واإلداریـة والمدنیـة الجنائیـة مسـؤولیتهم فتقـع المعلمـین، طـرف مـن تجـاوز التأدیـب من الطفل

 التـي المتابعـات الوقـت، نفـس فـي تحـدد كمـا ، التعلیمیـة األقسـام والمؤسسـات داخـل تصـرفاهم

 .العنف أشكال من شكل أي إلى أو البدنیة إلى العقوبات لجوئهم حالة في لها یخضعون

 الممـارس والعنـف الضـرب تمنـع ،والتـي36الخصـوص ذابهـ قـرار الوطنیـة التربیة وزارة أصدرت فقد

 العامـة األحكام إلى المّدرسین طرف من الممارس العنف أخضعت كما التعلیمیة، في المؤسسات

 عن الناجمة األضرار تعتبر" : أّنه 171/02رقمالقرار  من 07 المادة في فجاء لقانون العقوبات،

 الناحیـة مـن المسـؤولیة كامـل فیـه المتسـبب الموظـف یتحمـل خطـأ شخصـي بمثابـة البدني العقاب

 37.تبعاته تحمل في المعني الموظف محل تحل أن إلدارة التربیة یمكن ال و والجزائیة، المدنیة

 فـي اإلسـاءة و العنـف المعنـوي أشـكال كـلّ  و البـدني العقـاب 21/1 المـاّدة خـالل مـن منـع حیـث

 ألحكـام تعـّرض المخـالفین علـى المـاّدة نفـس مـن الثانیـة الفقـرة أضـافت كما .المدرسیة المؤسسات

  .القضائیة بالمتابعات اإلخالل دون إداریة لعقوبات السابقة الفقرة

 الفضـاءات داخـل األطفـال إیـذاء معـدالت تخفـیض فـي مـا حـد إلـى النصـوص هـذه سـاهمت فقـد

 فـي لألطفـال البـدني اإلیـذاء جـدوى عـدم العلمیـة الدراسـات مختلـف أظهرت بعدما التربویة،خاصة

  .تربیتهم وتعلیمهم

صـور مـن خـالل مـا سـبق، أن حـق التأدیـب مـا هـو إال صـورة مـن اسـتنتاجه یمكـن إن مـا : خاتمة

إباحــة المســاس بجســم اإلنســان بقصــد تحقیــق غایــة وهــي التهــذیب والتقــویم باعتبــاره احــد العناصــر 

التــي تحــافظ علــى اســتقرار األســرة والمجتمــع ودوامهمــا غیــر أن هــذا الحــق كمــا ســبق وان قلنــا هــو 

تجاوزهــا وفــي الحالــة العكســیة فــإن الفعــل یمكــن غیــر مطلــق فهــو مقیــد بقیــود وضــوابط شــرعیة ال 

  .دائرة اإلباحة لیدخل دائرة التحریممن خرج سی

ولـده و لكنهـا لـم تتـرك األمـر تأدیـب أن أحكام الشـریعة اإلسـالمیة منحـت لـألب حـق ف ولذلك    

الجتهاده بل أنها حددت له وسائل التأدیـب وحـدوده بالنسـبة للصـغیر، فالتأدیـب یكـون أوال بـالوعظ 

الضــرب أن ال یكـــون مبرحــا، كمـــا یجــب علـــى لــم یمتثـــل و یشــترط فـــي إن واإلرشــاد ثــم بالضـــرب 

الوالدین أن یعامال أوالدهما بالعطف والرفق واللین والحزم والشدة عند اللزوم ، ویتدرج األب معهـم 

كلمــا تقــدم بهــم الســن ثــم یغیــر مــن طریقتــه فــي التعامــل حســب العمــر ، وأن یســبر أغــوار نفســیات 

تطلباتهم النفسیة والجسدیة والفكریة وخاصة عند أوالده بالمكاشفة والتحري عن أحوالهم الخاصة وم

  .ظهور عالمات البلوغ

فمـا  حـدوده، هـي وما الخفیف اإلیذاء معنى ما یبین لم أّنه الجزائري المشرع على والمالحظ

 ومـا أخـرى، أسـرة أو مجتمـع فـي كذلك یعتبر ال قد ، أسرة ما أو مجتمع في خفیفا إیذاء یعتبر قد

 أن اآلخرین، كما األشخاص عند كذلك یعتبر ال قد األشخاص، بعض عند خفیفا یعتبر إیذاء قد
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 ضربا خفیفا الطفل ضرب على أقدم شخص كل العقاب من یعفى إذ مطلقا، جاء القانوني النّص 

 .صلة  أیة به تربطه وال عنه غریبا كان ولو

 كان كما ، الطفل تأدیب في اإلیذاء الخفیف المتمثل من الغرض یبین أن المشرع على كان و   

 العقـاب، مـن یعفـون وبالتـالي هـذا اإلیـذاء مـنهم یصـدر الـذین األشـخاص صـفة یبـین أن علیـه

 من الطفل حمایة ضمان دفبه الطفل وذلك على باإلشراف كلف من كل أو الولي، أو كالوالدین

 یتعّرضـوا أن دون إیالمـه أو منـه أجـل االنتقـام من خفیفا إیذاء یؤذونه قد الذین األشخاص بعض

  .العقاب إلى

 عمره من سنة 18 الطفل بلوغ حتى الحمایة هذه أن یمّدد المشّرع على األجدر من كان و      

 لهـذا و بـه، تلحق قد التي اإلیذاءات مواجهة نسبیا على قادرا یكون السن هذا الطفل ببلوغ ألنّ  ،

 الحمایـة لقواعـد یخضـع إذ خاصـة جنائیـة  بحمایـة یتمتـع ال فـأكثر سـنة 16 بلـغ الـذي فالطفـل

  .مخففة العقوبة فیها تكون التي و العامة الجنائیة

والجدیــد بالــذكر أن المشــرع جعــل مــن الرابطــة األســریة بــین الجــاني والضــحیة ســببا لتشــدید العقوبــة 

مــن ق ع ج، والعلــة هنــا فــي تشــدید  269مقارنــة بالحــاالت األخــرى المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

صول للفروع القصد منها هو أن توافر صلة القرابة هذه تفرض على األول العقوبة على ضرب األ

واجب البر واإلحسان والمحافظة على حیاة المجني علیه ال إهدارها، كما أن تلك الرابطة األسـریة 

یؤكــد الجریمــة ووقــوع هــذه طرفیهــا وجــود عاطفــة إنســانیة أصــیلة فــي نفــس اإلنســان،بــین تفتــرض 

  .العقاب المشددیستوجب إجرامیة لدى الجاني تجعله خطورة عن ینم  ما وهوالعاطفة هذه انعدام 

 لـه نفسـه تسـول مـن علـى العقوبـة شـددت كلهـا ، الجنائیة النصوص أن نالحظ أخیرا و   

 من جرائم اإلیذاء جمیع من أجسادهم لسالمة حمایة رعایتهم، تحت هم ومن القصر األبناء إیذاء

 .واعتداء  وعنف جرح و ضرب

       

 
                                                 

 حـول العلمیـة الندوة أعمال ، األطفال معاملة لسوء المستحدثة و التقلیدیة األنماط ، عسیري الرحمن عبد أنظر 1

 ، 2001 ، الریـاض ، األمنیـة للعلـوم العربیـة نـایف أكادیمیـة ، المشـروع غیـر اسـتغاللهم و معاملـة األطفـال سـوء

  .16 ص
لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون  أطروحــة، -دراســة مقارنــة-حمــاس هدیات،الحمایــة الجنائیــة للطفــل الضــحیة 2

  97،ص2014/2015،السنة الجامعیة -تلمسان–العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة ابوبكر بلقاید 
 فیصـل، الملـك جامعـة ، اإلهمـال و اإلسـاءة مـن للطفـل اإلسـالم حمایـة ، الحلیبـي العزیـز عبـد بـن أحمـد أنظـر 3

  24  .ه ،ص1425 الریاض،
  6 اآلیة بعض ،التحریم سورة4
  .1951 رقم ، الولد أدب باب الصلة، و البر كتاب ، الترمذي أخرجه5
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6
  )187،  2/180(والترمذي وأحمد ) 1/115(رواه أبو داود  
القانونیـة  و السیاسـیة للعلـوم الجزائریـة لمجلـةا ، الطفـل على آثاره و البدني العقاب مظاهر ، حرمان السالم عبد 7

  74 .ص ،1992 سنة ،5العدد ،  االقتصادیة و
 القانونیـة لإلصـدارات القـومي ،المركـز األولـى ،الطبعـة الجزائـي القـانون فـي العـائلي العنـف ، دحـام وحیـد زینـب 8

  .بعدها ما و 173 ،ص 2012، ،القاهرة
  171 ص ، نفسه المرجع ، دحام وحید زینب 9

 األولـى الطبعـة – لـه المتعرضـین خصائص و أسبابه و أنواعه – األطفال إیذاء ، سعود آل الرحمن عبد منیرة10

  .156،155 ،ص 2005، ،الریاض األمنیة للعلوم العربیة نایف ،جامعة
  18 ص - السابق المرجع -الحلیبي العزیز عبد بن أحمد أنظر11
  125ص ، 1966 اإلسكندریة، العربي، الفكر دار العام، القسم مبادئ عبید، رؤوف12
 والقـانون الفقه اإلسـالمي في والعقاب والتجریم الوقایة بین األسرة داخل العنف ، الوفا أبو محمد الوفا أبو أنظر13

  .58 ص ، 2000 اإلسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار الجنائي،
  180 ص ،مطبعة عمار قرفي،باتنة،الجزائر،4سلیمان،شرح قانون العقوبات الجزائري،ج بارش أنظر،14
 ،1998 اإلسـكندریة، الجامعیـة، المطبوعـات دار العـام، القسـم العقوبـات، قـانون عـوض، محمـد عـوض أنظـر،15

   88ص
 ،ص 1999 ، ن.د.،د -األسـریة للـروابط الجنائیـة الحمایـة - العائلیـة األلفي،الجـرائم الحمیـد عبـد محمـد أنظـر16

147  
 العلـوم مجلـة – الجسـدي الطـابع ذات السـیئة المعـامالت ضـد للطفـل القانونیـة الحمایـة – كحلولـة محمـد أنظـر17

  6 ص – 2 العدد – 2004 .اإلداریة و القانونیة
مــروك نصــر الــدین ـ الحمایــة الجنائیــة للحــق فــي ســالمة الجســم فــي القــانون الجزائــري و القــانون المقــارن و  18

 . 220ص  2003/ 1الشریعة اإلسالمیة ـ الدیوان الوطني لألشغال التربویة الطبعة 
  75ص السابق، المرجع الوفا، أبو محمد الوفا أبو أنظر،19
 اإلسـكندریة، العربـي، الفكـر دار المسـؤولیة، وموانـع اإلباحـة أسـباب فـي علمیـة دراسـة عزمـي، ممـدوح أنظـر،20

  7 ص ، 2000
 المؤسسـة مقارنـة، دراسـة اإلنحـراف، لخطـر والمعرضـین للقـانون المخالفین األحداث حمایة جعفر، محمد على 21

  76 ص ، 2004 بیروت، والتوزیع، .والنشر للدراسات الجامعیة
 ، 1942،1 .ط بیـروت، العربـي، التـراث إحیـاء دار الخـامس، لـدلمجا الجنائیة، الموسوعة المالك، عبد جندي 22

  830 ص،
    205 ص السابق، المرجع الدین، نصر مروك23
  227 ص المرجع، نفس الدین، نصر مروك أنظر،24
 والتربیـة المعاشرة وحسن والتكافل الترابط على تهاحیا في األسرة تعتمد بأنه األسرة قانون من 03 المادة تقضي25

  اآلفات ونبذ الخلق وحسن الحسنة
 القیـام علـى اآلبـاء القـانون یجـازى " بـالقول 96 دسـتور مـن 65 المادة في الدستوري المشرع علیه نص ما وهو26

  ".ورعایتهم أبنائهم تربیة بواجب
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الجزائــري والیــة الــزواج  األســرةالعیــد ابراهامي،التعســف فــي اســتعمال حــق الوالیــة بــین الفقــه االســالمي وقــانون  27

و  اإلنســــانیةوالقصــــر نموذجا،بحــــث لنیــــل شــــهادة الماجســــتیر فــــي الشــــریعة والقانون،جامعــــة وهــــران ،كلیــــة العلــــوم 

  .112،ص2009/2010،السنة الجامعیة اإلسالمیةالحضارة 
   91،92،ص5،ج1659،باب صحبة الممالیك وكفارة من لطم عبده،رقم اإلیمان،كتاب رواه مسلم  28
  . 113العید ابراهامي ،المرجع السابق،ص29
 تكون فقد الجسم، على الخارجي الضغط وسائل تستوي تمزیقها و إلى یؤدي ال الجسم أنسجة على ضغط كل هو30

 الركـل أو بـالرأس الضـرب بالیـد، الصفع مثل للضغط كوسیلة جسمه بأعضاء الجاني  یستعین وقد حجرا، أو عصا

 فـي تمزیـق أي علیـه ترتـب إذا  جـرح إلـى یتحـول قـد الضـرب أن هـو إلیـه اإلشـارة تجـدر مـا ذلـك و غیـر أو بالقـدم

القسـم  شـرح قـانون العقوبـات الجزائـري منصـور، إبـراهیم إسـحاق أنظـر. الـداخل  مـن أو الخـارج مـنسـواء  األنسـجة

    69 ص ،1983المطبوعات الجامعیة،الخاص،دیوان 
  104،ص السابق حماس هدیات، المرجع31
 ص ، 2005 ،اإلسـكندریة، – المعـارف منشـأة ،-الخـاص القسم جرائم -العقوبات قانون ، نامه رمسیس أنظر32

592   
  90 ص – السابق المرجع – الزعبي حمیدي خالد ، الحدیثي الرزاق عبد فخري أنظر33
التربویـة، الجزائـر، للطبعـة  األشـغالام األسـرة، الـدیوان الـوطني ظـسعد، الجرائم الواقعة علـى نانظر، عبد العزیز 34

  .101، ص 2002الثانیة، 
  .ج.ع.ق من 272 الماّدة أنظر 35
 التالمیـذ اتجـاه العنـف و البـدني العقـاب منـع المتضـمن 06/07/1992فـي المـؤرخ 171/02 رقم القرار أنظر 36

  .التعلیمیة المؤسسات في
 الصـادرة ر،.ج ، الوطنیـة للتربیـة التوجیهي القانون یتضمن 23/01/2008في المؤرخ 04/ 08القانون رقم   37

  .7 ، ص4العدد ،27/01/2008في
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  أدلة االقناع وتسییرها

 -طالب دكتوراه –جیاللي الزقاي : من إعداد                

  كلیة الحقوق و العلوم الساسیة 

  جامعة الجیاللي الیابس سیدي بلعباس 

الى تبیان دور أدلة اإلقناع في توصیف وتصنیفها وتسییرها  اإلقناع أدلةالبحث في  یهدف  : صخلملا 

الجرائم ونسبتها أو نفیها ومن ثم یمكن للمحقق معرفة ما هي األشیاء التي یمكن جمعها كأدلة إثبات 

 أولنسبة الجریمة لشخص ما أو نفیها عنه،  وكذلك األشیاء التي یمكن جمعها كعناصر تقوم بها الجریمة 

  .تشدد بها وصفهای

هو وسیلة استعملت في الجریمة فتأخذ  حسب دورها في وقائع الدعوى فمنها ما اإلقناع أدلةوتصنف     

الجریمة  وقد تكون هي جسمیساهم في  تحدید الوصف القانوني للوقائع  و عنصر إثباتوصفین دلیل 

بمنظور  اإلقناع أدلة إلىنظرنا  وٕاذا ،وبدونها ال تقوم الجریمة بذاتها كالمخدرات  والمؤثرات العقلیة 

التي  األشیاءیبوح بها مسرح الجریمة  وكل المادیة التي  اآلثار إلى   صنفناهاالتحري  واالستدالل 

 ) رفعها وحفظها وتوثیقها( األدلةر  وتسییّ  ،للواقعة الجرمیة ارتبطت بوقوع الجریمة ولو كان وجودها سابقا 

الدلیل او  إتالفالمهنیة  ومنها العلمیة تحت طائلة  األخالقیةیخضع لعدة اعتبارات منها القانونیة ومنها 

،  ذلك هو وجیز  الحصول علیه ومن ثم الفشل المهني في عملیات الضبط والتحقیق  إجراءاتبطالن 

                  ". تسییر أدلة اإلقناع"هذا المقال الموسوم  

" المشهور عند األولین ان موضوع أدلة اإلقناع له من األهمیة الكبرى ما جّسده القول  :مقـــــــــــــــــدمة  

أن اإلقناع لغة األقویاء وطریقة األسویاء وما ألتزمه الباحث أو المحقق إال وكان التقدیر والهیبة نصیبه 

  )).من ِقبل كل األطراف حتى لو كان احدهم متضررا من قراره األخیر

یانه وأدلته غیر مقتنع بها واإلقناع عملیة تبدأ من المحقق نفسه، فال ُیعقل ان یقتنع الغیر ومن یعرض ب  

في دخیلة نفسه، ففاقد الشيء ال یعطیه ولسوف یكون عرضه فاشال  وحجته باهتة، ولذلك فان اإلخالص 

  .للیمین وللعدالة والحقیقة هو الذي یزید من قوة الدلیل و بداهة االقتناع

یخرج عن هذا القول ان البحث في طریقة تسّییر أدلة اإلقناع وحمایتها له شأن عظیم في الحفاظ      

على الجهد الذي یبذله المحقق في الجریمة، فكثیرا ما یقّدم المحقق سواء ضابط الشرطة أو القاضي 

هو الذي یضع المحقق جهدا عصیبا إلثبات جریمة ما، لكن الجهل باألوصاف القانونیة ألفعال الناس 

  .كل ذلك في مهب الریح و محّل الضیاع

إذا فما نبتغیه من هذا العرض هو توضیح الدور العظیم لحسن تسییر وتخریج أدلة اإلقناع والتصرف     

فیها بعد حفظها وتوثیقها ، وال یتأتى ذلك إال بالعلم الكافي والمفترض بمفهوم أدلة اإلقناع وتصنیفاتها  

  .االعتبارات التي على المحقق ان یأخذها بعین الواجبوبقواعد تسییرها و 
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  .مفهوم أدلة اإلقناع: المبحث األول                      

الظاهر من عنوان هذا البحث ان موضوعه كّله یدور في دائرة اإلثبات ونسبة الجریمة لشخص ما،    

  .  لروایا  وأفكار متعددة لها مدلول أوسع مما ُیتصور وأرحب)) أدلة اإلقناع((غیر أن عبارة 

الدلیل والدلیل  ما یستدل به، وهو برهان وبّینة وحجة وشاهد وعالمة وقرینة وجمعه  : فاألولى هي   

  .1األدلة 

بذاته واقعة حدثت ومضت في  زمان ما وجرت في مكان ما، ولها أشخاص فاعلین وشهود  والدلیل     

وقائع الجرمیة أو خارجها، فمن الممكن  حدوثها قبل وقوع حاضرین،  وهذه الواقعة قد تكون من ضمن ال

الجریمة أو بعدها أو أثناء وقوعها ، وقد تكون جزًءا من الوقائع التي تتركب منها قوائم الجریمة او ركنا 

  .فیها سواء وقعت قبل إتیان الفعل اإلجرامي أو بعده، وقد تكون خارجة ال صلة لها بوقائع الجریمة

عن الدلیل یعني البحث عن واقعة تنفي أو تنسب الجریمة لشخص ما فالبحث عن مكان  وان البحث    

تواجد المتهم أثناء وقوع الجریمة واقعة البد من إثباتها ومتى ثبتت أصبحت دلیل نفي أو إثبات،  والبحث 

إثباتها،  عن زمان ومكان تواجد المتهم بمسرح الجریمة أو في مكان خارج مسرح الجریمة، واقعة البد من

  .ومتى ثبتت أصبحت دلیل نفي او إثبات

فال یجوز الغلق على مفهوم اإلقناع  في قوقعة معنى جمع األدلة من اجل اتهام  :والثانیة هي اإلقناع

شخص ما او نفي جریمة ما عنه ، وٕانما یدخل اإلقناع كذلك ضمن الوسائل التي بإمكانها الترسیخ في 

ى  عقیدة القاضي والمتقاضي أن جریمة ما تكون قد وقعت بعینها ولیست تلك الجریمة األخرى، زیادة عل

  .أنها ترّسخ في ذهن القاضي من ارتكبها أو ساهم في ارتكابها أو من هو بريء من واقعتها

وبمعنى آخر، أن أدلة اإلقناع لها شأن في تحدید الوصف القانوني للجریمة، وذلك ما سنتعرض له    

  عند عرض  تصنیف أدلة اإلقناع من حیث المفهوم القانوني والمفهوم العملي 

  .تصنیف أدلة اإلقناع: المطلب األول

یهدف هذا التصنیف الى تبیان دور أدلة اإلقناع في توصیف الجرائم ونسبتها أو نفیها ومن ثم یمكن    

للمحقق معرفة ما هي األشیاء التي یمكن جمعها كأدلة إثبات لنسبة الجریمة لشخص ما أو نفیها عنه،  

  .ریمة أو یتشدد بها وصفهاوكذلك األشیاء التي یمكن جمعها كعناصر تقوم بها الج

ان القول بالتصنیف القانوني ال یعني بالضرورة  التصنیف القانوني ألدلة اإلقناع: الفرع األول

ان القانون قد نّص علیه صراحة  وٕانما ما ُأستقرأ من معاملة قانون العقوبات للجرائم وأوصافها 

  .تسییرهاومعاملة قانون اإلجراءات الجزائیة ألدلة اإلقناع و 

و یمكن القول ان أدلة اإلقناع تصّنف بالمفهوم القانوني الى دلیل اتهام ونفي ثم الى دلیل إقناع یدخل     

  .في وصف الجریمة ، ودلیل إقناع هو نفسه جسم الجریمة

  .دلیل اشتباه و اتهام أو دلیل نفي:  ــــ أوال  
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من القانون رقم   68ك ما نصت علیه المادة تصنیف األدلة من حیث التحقیق مرجعه القانون وذا     

  2المعّدل والمتّمم لقانون اإلجراءات الجزائیة في باب قاضي التحقیق  2001ینیو 26المؤرخ في  08- 01

  . دلیل الّنفي - 1

هو األصل وبراءة اإلنسان، وهو خالف اإلیجاب واإلثبات و دلیل الّنفي هو الواقعة التي من شأنها       

ي اعتقادنا ان شخص ما لیس هو من ارتكب الجریمة أو ساهم في ارتكابها، فهي تنفي نسبة أن ترّسخ ف

ان ٌیتهم شخص ما بالّسرقة : الجریمة لهذا الشخص وتبّین لنا أن هذا الشخص بريء غیر مذنب، ومثاله

ي قبل في تاریخ وساعة لیلة، في حین ان هذا الشخص یكون قد غادر البالد في الّساعة أو اللیلة الت

حدوث السرقة، واّن ما یثبت تلك المصادقة الواردة بجواز سفره هي صحة الختم و رخصة ركوبه الطائرة 

  .وسجل المسافرین، فهذه الوقائع  كلها اتحدت وال بد أن تتحد كأدلة نفي تنفي نسبة الجریمة عن المتهم

  

  .دلیل االشتباه أو االتهام  - 2  

نها أن ترّسخ في اعتقادنا أّن شخصا ما هو من ارتكب الجریمة أو هو كل واقعة أو قرینة من شأ    

ساهم في ارتكابها، وعموما هو كل دلیل بثبوته تُنسب الجریمة لشخص ،مثل اآلثار المادّیة والحیوّیة التي 

  . 3یبوح بها مسرح الجریمة او تلك المرتبطة بالجریمة او استعملت في ارتكاب الجریمة

ى انه دلیل اشتباه عندما تكون الوقائع محل تحقیق ابتدائي في مرحلة الضبط وُیوصف الدلیل عل   

  . القضائي وجمع االستدالالت، العتبار أن هذه المرحلة لیست بمرحلة االتهام في ظل نظامنا اإلجرائي

وُیوصف الدلیل الذي یستعمل في نسبة الجریمة لشخص ما على مرحلة التحقیق القضائي بدلیل االتهام   

  .عتبار انه بموجب هذا الدلیل قام وتوطد االتهام بارتكاب الجریمة من طرف المتهمال

وأخیًرا لیس بالضرورة أن یبقى دلیل ما في كل األحوال دلیل نفي، فقد یكون دلیل اشتباه أو اتهام في     

تكون دلیل اشتباه  فقد تكون دلیل نفي  وقد 4أحوال أخرى ، بمعنى أّن األدلة سواء أكانت مادّیة أو حیوّیة

  .أو اتهام 

   .دلیل إقناع یدخل في تكییف الوقائع ویحدد وصفها الجزائي: ثانیا

كثیرة هي تلك الجرائم التي یتحدد وصفها القانوني بثبوت عنصر یكون مكّونا إلحدى قوائم الجریمة      

ن قبل شخص ما، ومثاله ویعتبر في نفس الوقت كدلیل إقناع من جهة لنسبة الجریمة او نفي ارتكابها م

جریمة الضرب والجرح العمد بسالح ابیض  فالسكین هو في حقیقته دلیل إثبات متى تم رفعه من مسرح 

الجریمة أو ثبت من الشهادة الطبیة ان الجروح قد كانت بآلة حاد قاطعة، لكن في نفس الوقت هو 

بسالح ابیض یشكل جنحة یعاقب  عنصر من عناصر التكییف القانوني للوقائع، فالضرب والجرح العمد

، لكن إذا انعدم عنصر السالح فان الوقائع قد ال تشكل  إال  266علیها قانون العقوبات بنص المادة 

  من نفس القانون 442مخالفة نصت علیها المادة 
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وهكذا فان ثبوت السكین بمسرح الجریمة والمعاینة الطبیة یعتبر دلیل إثبات الرتكاب الجریمة من     

  .جهة ومن جهة أخرى عنصر یدخل في عناصر التكییف القانوني للوقائع

وكذلك فان تواجد الحبل بالبیت الذي تعّرض للسرقة وبعض الظروف الزمنیة كاللیل والوقائع المادیة     

إلى جنایة السرقة المقترنة بأكثر من ظرفین  350سیّغیر من وصف السرقة كجنحة طبقا للمادة  كالكسر

  .من قانون العقوبات 353الفعل المنصوص والمعاقب علیه بالمادة 

وهكذا فان أدلة اإلقناع ال یبحث في جانبها من حیث أنها دلیل اتهام أو نفي، وٕانما كذلك عناصر    

  ة وقوائمها و بها تتحدد األوصاف القانونیة للوقائع تدخل في أركان الجریم

األمر یختلف عن دلیل اإلقناع الذي یغّیر من  دلیل اإلقناع هو بنفسه جسم الجریمة:ـــــ ثالثا  

وصف الجریمة، فهذا النوع من أدلة اإلقناع یبقى هو نفسه جسم الجریمة عكس النوع الثاني ، 

م أي الجریمة أصال، ومثل ذلك جریمة التزویر للمحررات بكل الن هذا النوع بدونه لن تقو 

أنواعها،  فإذا لم یضبط ضابط الشرطة القضائیة جسم الجریمة الذي هو المحرر المزور فال 

توجد أي جریمة أصال، وٕاذا لم یحّصل قطعة المخدرات فلن تكون هناك قائمة لجریمة 

ل بجریمة حیازة سالح دون مبرر شرعي او دون المخدرات، وٕاذا لم یثبت السالح فال یمكنه القو 

  .رخصة

  .التصنیف العملي ألدلة اإلقناع: ـــــ الفرع الثاني   

القصد من التصنیف العملي ألدلة اإلقناع  اآلثار التي باح بها مسرح الجریمة وما ارتبط بالجریمة،    

ضائیة في عملیة جمع ورفع أدلة ولذلك فان هذا التصنیف یدخل ضمن المجال العملي لضباط الشرطة الق

  .اإلقناع

یعد مسرح الجریمة أهم مصدر ألدلة اإلقناع،  اآلثار المادیة التي یبوح بها مسرح الجریمة: ـ أوال

ولذلك فان اآلثار المادیة التي یفصح عنها  هذا المسرح لها أهمیة كبرى في إثبات والنفي وتكییف 

یمكن تعریف اآلثار المادیة على أنها كل شيء أو عالمة أو صورة توجد بمكان وقوع الجریمة  ،الجریمة

أو بالقرب منه أو بجسم المجني علیه او الجاني أو بأي جسم له عالقة بالحادثة، ولو ابتعد عن مسرح 

رب منها ال یخرج الجریمة،  وعلى كل فان التعلیق على األثر المادي المتواجد بمسرح الجریمة أو بالق

  :عن القول المختصر التالي 

إن األثر المادي ال یمكن أن یطلق علیه انه دلیل إقناع إال إذا اثبت نسبة الجریمة وطریقة ارتكابها ((   

وعلى من ارتكبت ، ولذلك فان األثر المادي الذي یرفع من مسرح الجریمة وال ینفي وال یثبت الجریمة 

لقدر، ما هو بدلیل إقناع بالنسبة لإلثبات والتكییف،  لكن إجرائیا یجب أن وأطرافها وقد وجد بمحض ا

  )).یسیر ویحمى مثله كمثل باقي أدلة اإلقناع ألنه ال یُؤمن ثبوت عالقته بالجریمة 
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وهذا ال یعني أن ضابط الشرطة القضائیة یقوم بجمع كل األشیاء التي وجدت بمسرح الجریمة ، وٕانما    

  .ال دخل لها في إثباتها أو وصفها ستعملت  في الجریمة ، لكنهناك أشیاء قد ا

ال أجد تعریفا معبرا وتعبیرا دقیقا عن مفهوم اآلثار المادیة المتواجدة بمسرح  ـ تصنیف اآلثار المادیة1

إن أیة خطوة (( :في كتابه التحلیل الجنائي بالقول " كیرل بول"الجریمة سوى ما عبر عنه الدكتور 

، وأي شيء یلمسه  وأي شيء یتركه حتى عن غیر قصد سیشكل دلیال ضده ، فلیس مجرد  5هایخطو 

بصمات أصابعه أو آثار قدمیه أو خیوط ثیابه أو الزجاج الذي یكسره أو آثار األدوات التي یتركها ، أو 

صامتا ضده الدهان الذي یخدشه أو الدم أو المني الذي یفرزه أو یجمعه ـ كل هذه  وأكثر تشّكل شاهدا 

، إنها أدلة ال تمحى  وال تشوشها أثارة اللحظة، أنها  ال تغیب بغیاب  الشهود البشر ، فهي أدلة حقیقیة 

، واألدلة  المادیة ال یمكن أن تخطأ وال أن تكذب  وال أن تغیب كلیا  وحده تفسیرها یمكن أن یخطأ 

هذا و یمكن تقسیم  ، 6))لل من قیمتها وحده عدم القدرة على إیجادها ودراستها  وفهمها  یمكن أن یق

إنسان أو ( مصدرها جسم حي  فاألولى  ،یة حیویة وأثار مادیة غیر حیویة اآلثار المادیة الى  أثار ماد

مصدرها غیر جسم حي  والثانیة ،)دام و الشعرب الدم و أثار األقالعرق ـ اللعا(كاإلفرازات )  حیوان

  .وهي كل شیئ مادي وجد بمسرح الجریمة

ال یشترط لكل جریمة مسرح بالمفهوم الضیق، وال یعقل القول بوجود  كل ما ارتبط بوقوع الجریمة: یا ـ ثان

مسرح لبعض الجرائم كجریمة السب والتهدید والتزویر وما رافقه من  الجرائم، وٕانما قد یكون لها وقائع 

مرتبطة تثبتها، ولذلك یمكن القول بان بعض الجرائم لها وضع قانوني آخر أو مسرح من نوع آخر،  مادیة

فلها وقائع وأشیاء مرتبطة بها هي التي تثبتها، فجرائم الفساد مثال، ال یعقل أن نقول أن لها مسرحا 

متیازات غیر مبررة في یتضمن أدلة مادیة وٕانما لها وثائق تثبت تورط الموظف في واقعة الغدر  أو منح ا

  مجال الصفقات، وجریمة التزویر لیس لها مسرح وٕانما دلیل اإلقناع فیها األساسي هو جسمها أي المحرر 

  تسّییر أدلة اإلقناع : المبحث الثاني            

لعّل كثرة التوجیهیات التنظیمیة الصادرة بخصوص عملیات تسییر أدلة اإلقناع هو اكبر دلیل على     

عدم وجود نصوص قانونیة واضحة تحدد قواعد التسییر والتوجیه ألدلة اإلقناع ، ولذلك سنتطرق إلى 

مفهوم التسییر  ثم محاولة استقراء قواعد من شأنها ان تساعد المحقق على اكتساب حسن اإلدارة لهذه 

  .المهمة

  .ماهیة تسّییر أدلة اإلقناع: المطلب األول 

ناع طرق رفعها وحفظها وتوثیقها و توجیهها طبقا لطبیعة كل دلیل وجریمة یقصد بتسییر أدلة اإلق    

ومتطلبات إثباتها، وتسییر أدلة اإلقناع ال یخضع إلى نصوص قانونیة بقدر ما یخضع إلى طبیعة كل 

  . جریمة وطرق إثباتها

  .قواعد تسییر أدلة اإلقناع :ـــــ الفرع األول 
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لعدة اعتبارات  منها  القانونیة، والمهنیة ) رفعها وحفظها وتوثیقها(ع تخضع عملیات تسّییر أدلة اإلقنا   

األخالقیة على المحقق أن یراعیها تحت طائلة بالبطالن او الفشل المهني في عملیات الضبط والتحقیق   

  :ویمكن حصرها في التالي 

  .االعتبارات القانونیة: أوال   

یكتسب الدلیل شرعیته من شرعیة مصدره ، و المصدر الشرعي لدلیل اإلقناع  :شرعیة الدلیل   - أ

یقرره القانون، ونحن هنا بصدد التكلم عن طریقة تحصیل دلیل اإلقناع ومدى توافقها والقانون و شرعیة 

من یجمع أدلة اإلقناع،  ألنه قد تقرر قانونا أن جمع األدلة منوط بجهة الضبط القضائي ورجال 

واحترام شرعیة الدلیل تحمیه من الضیاع وتحول دون االمتناع عن الحكم به ،ضاء وبعض الموظفین الق

وهي  واستبعاده ولذلك فان احترام هذه الشرعیة یدخل ضمن حسن تسییر أدلة اإلقناع لتحقق غایتها 

ناع من شأنها أن تمنع طرح إن مخالفة القواعد القانونیة لتسییر أدلة اإلق ،الحقیقة والحقیقة دون غیرها

الدلیل بجلسة المحاكمة كونه قد ُرفع رفعا مخالفا للقانون مخترقا للسر المهني منتهكا لحرمة الحیاة 

د  واالمتثال لها على الخاصة لذا ینبغي على العاملین بمسرح الجریمة أن یكونوا ُملّمین  بهذه القواع

مبادئ نود ترسیخها في التحقیقات یمكن حصرها في ویترشح عن مبدأ شرعیة الدلیل  ،نحو الواجب

  :التالي 

فعلى ضابط الشرطة القضائیة ان یحمي دلیل اإلقناع من البطالن  وهذه  :حمایة الدلیل من البطالن -1

الحاالت قد نص علیها القانون اذ ال یجوز جمع األدلة عن طریق تفتیش المساكن دون إذن مكتوب أو 

قانونا ، ومتى حدث ذلك یكون إجراء التفتیش باطال ویترتب عنه بطالن كل  خارج األوقات المحظورة

  .تحصیل لدلیل تم خالل عملیة التفتیش ومن ثم بطالن هذا الدلیل 

  .كما یبطل كل دلیل من  األدلة التي تحصل علیها المحقق بالعنف او التهدید او اإلكراه  

اءات الجزائیة  الهیئات المنوط بها جمع أدلة اإلقناع  حدد قانون اإلجر .حظر التفویض في التسّییر - 2

أولها رجال القضاء والضباط واألعوان والموظفون الذین صنفهم الفصل األول من الكتاب األول من 

انین المتعلقة بالتجارة  قانون اإلجراءات الجزائیة وبعض القوانین الخاصة مثل قانون الجمارك والقو 

یجوز للمكلف بتسییر أدلة اإلقناع ان یفّوض الغیر في رفعها او تقدیمها أو البحث  وعلیه فال ،وغیرها

  . عنها

و قد رأینا  أثناء  بعض عملیات البحث والتحري أن یكلف ضابط الشرطة القضائیة ادراة ما للتأكد      

لى ان هذه الوثیقة من وجود وثیقة على مستوى تلك اإلدارة بموجب مراسلة إداریة ثم یجیب ممثل اإلدارة ع

غیر موجودة على مستوى مصلحته فیقوم ضابط الشرطة بتحریر محضر على ان الوثیقة غیر موجود ، 

فهذا في الحقیقة دلیل  غیر موثوق فیه  بل یتوجب على ضابط الشرطة القضائیة االنتقال شخصیا إلى 
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لسر المهني إذا لم یكن بحثه في مكان الدلیل وله في ذلك كامل السلطة في البحث والتحري مع مراعاة ا

  .إطار إنابة قضائیة

الحدیث عن حمایة دلیل اإلقناع له أهمیة كبرى في نجاح التحقیق االبتدائي :حمایة الدلیل بذاته   -  ب

من قانون اإلجراءات الجزائیة   42والنتیجة المرجوة منه، وحمایة الدلیل إجرائیا نصت علیه المادة 

  .ومنحت بعض الوسائل القانونیة لضباط الشرطة القضائیة التي سنتحدث عن فاعلیتها فیما بعد 

على ضابط الشرطة القضائیة ان یسهر على ((...من القانون المذكور سلفا  انه  42بالمادة  تقرر

وعلیه ان یضبط كل ((...، والقصد هنا أدلة اإلقناع ، ...))المحافظة على اآلثار التي یخشى ضیاعها

  ....)).ما یمكن ان یؤدي الى إظهار الحقیقة 

ان یسهر على "شمل فقط مسرح الجریمة الن ظاهر عبارة ان السهر على حمایة أدلة اإلقناع ال ی   

المحافظة على أثار الجریمة  أنها تقصد مسرح الجریمة، غیر ان هذه القراءة ضیقة بل ان السهر یجب 

ان یكون مستمرا منذ العلم بوقوع الجریمة الى غایة تسلیم أدلة  اإلقناع الى الجهات القضائیة المختصة 

یجاز تفسیر واجب السهر وحمایة أدلة اإلقناع من قبل ضابط الشرطة القضائیة للفصل بها ، ویمكن بإ

  :في النقاط التالیة

لضابط الشرطة القضائیة سلطة منع كل شخص ال صفة له بعملیة الضبط .حظر مسرح الجریمة  -1

ر الجریمة قبل القضائي أن یدخل مسرح الجریمة أو أن یقوم بتغییر في  األماكن أو رفع أيُّ اثر من أثا

االنتهاء من عملیة جمع التحریات، ویسري هذا المنع حتى على بعض أعوان الضبط القضائي الغیر 

من قانون  43المختصین برفع بعض األدلة بالطرق العلمیة الحدیثة، وعلى كل فان  نص المادة 

قضائیة سلطة منع اإلجراءات الجزائیة یفرض حظرا مطلقا على مسرح الجریمة بحیث لضابط الشرطة ال

كل شخص ال صفة له بعملیة الضبط القضائي ان یدخل مسرح الجریمة أو أن یقوم بتغییر في  

  .األماكن أو رفع أي اثر من أثار الجریمة قبل االنتهاء من عملیة  التحري والجمع 

رة أو لسبب غیر أن هذا الحظر ال یكون على إطالقه وٕانما هناك حاالت استثنائیة منها القوة القاه   

النظام العام ، ومثاله  ضرورة نقل الضحیة الى المستشفى لتلقي اإلسعافات األولیة وخطورة أثار أو محل 

  .الجریمة على  الصحة العمومیة

تقتضي قاعدة حضر مسرح الجریمة وغلقه على ضباط الشرطة  احترام االختصاص في االختصاص  -2

أن یحترموا اختصاص من هو مختص منهم في تسییر أدلة إقناع معینة تحت طائلة القضائیة  والمحققین 

  .إتالفها أو ضیاعها لعدم الكفاءة والقدرة على رفعها 

وهذا األمر غالبا ما یخص أدلة اإلقناع الحدیثة، الن هذا النوع من األدلة یختص برفعه من مسرح  

  .الًمخبرّیین في مجال اختصاصهمالجریمة مختصون من الشرطة القضائیة العلمیة أو 
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من مسرح الجریمة  والتعامل معه باألسس العلمیة  إلى المختبر  :الفاعلیة في نقل الدلیل -3

المختص على جناح السرعة بعنایة  وحمایة كاملة من العوامل الخارجیة التي تؤثر فیه أو تغییره أو 

تزیله، فالمطر یزیل  البصمة و بقعة الدم ویتناثر الشعر بقوة الریاح ویفر الجاني في حالة سكر وغدا 

حوة رغم أن الشهود كلهم یشهدون انه كان في حالة سكر ودرجة الحرارة تفسد اللحم رغم انه یأتي في ص

  .كان صالحا لالستهالك 

ویتسع المقام  إلى أن االمتناع عن إحضار الدلیل  قد یصل الى حد الوصف لبعض الوقائع      

العمومیة ومندوبو السلطة على ان الموظفون  ورجال القوة  109بالجنایة منها ما نصت علیه المادة 

العمومیة والمكلفون بالشرطة اإلداریة أو الضبط القضائي الذین یرفضون أو ُیهملون االستجابة الى طلب 

یرمي إلى ضبط واقعة حجز غیر قانوني وتحكمي إما في المؤسسات أو في األماكن المخصصة لحجز 

وا السلطة الرئاسیة عن ذلك یعاقبون بالسجن المقبوض علیهم أو في أي مكان آخر وال یثبتون أنهم اّطلع

  سنوات 10سنوات إلى عشر  05المؤقت من خمس 

متى طلب وكیل الجمهوریة فحصا طبیا للشخص الموقوف  110وكذلك نص الفقرة الثانیة من المادة    

وامتنع عن ذلك ضابط الشرطة الذي وضع هذا الشخص تحت سلطته یعاقب بالحبس من شهر الى ثالثة 

  .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین100.000دج إلى 20.000هر وبغرامة من أش

في هذا الصدد في " ادموند لوكارد" والقول المشهور للباحث بالمختبر الجنائي للشرطة الفرنسیة       

ان الساعات " كتابه التحقیق الجنائي والطرق العلمیة یجّسد أهمیة الفاعلیة في جمع ونقل الدلیل بقوله 

، ولذلك فان الدور الذي وجد "ولى للمعاینات ال تقدر ، وان الوقت الذي یمر هو الحقیقة التي تضیع األ

  .من اجله ضابط الشرطة القضائیة هو إظهار الحقیقة ولیس إضاعتها

  :االعتبارات األخالقیة:ثانیا 

ققین في هذا المجال إلى ضرورة  تدعو المدونات األخالقیة في التشریعات  المتمدینة لمهنة المح    

التخلق بأخالق مهنیة تتطابق ومفهوم الحقیقة الذي یبتغیها المحقق  ولذلك فان أهم خلق ال بد أن یتخلق 

به المكلف بالتحقیق هو التجرد للحقیقة والحقیقة ال غیر ، ثم ولكي یلقى احتراما واستجابة واسعة من 

  . م  وكرامتهم اإلنسانیةالمشتبه فیهم فعلیه أن یحترم خصوصیاته

  .التجّرد في التسّییر  :أ   

على  المحقق أن یعامل األدلة  معاملة  على أساس ما تظهره ال ما یعتقد أنها تظهره  وهذه القاعدة     

مرجعها عملي وأخالقي ونفسي، فعلى ضابط الشرطة القضائیة والمحقق أن یتجرد من كل العوامل الذاتیة 

رجیة عند تسّییره ألدلة اإلقناع، فعلیه أن یسیر األدلة بذهنیة منفتحة غیر متحّیزة والموضوعیة والخا

  :ونزیهة  لذلك اشتهر القول في هذا المجال

  )).ال نطالبك أن تكون مستقال عن الشرطة ولكنننا نطلب منك أن تكون نزیها((            
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  :  احترام الخصوصیات والكرامة اإلنسانیة: ب

مدونة أخالقیة ومهنیة بضرورة احترام األفراد وكرامتهم اإلنسانیة لدى فحص األدلة المادیة  البد من     

ورفعها وجمعها من األحیاء أو األموات واحترام الخصوصیات وعدم التشهیر بالتشریح إال ما كان منه 

مها والدعائم ، وكذلك احترام الخصوصیات عند مراقبة الوسائط اإلعالمیة وتنظی7ضمن الضرورة ُمِلّحة

  .8االلكترونیة وفحصها

  . توثیق أدلة اإلقناع: المطلب الثاني 

لتوطید دلیل اإلقناع وتوثیقه، وصفه كتابة حتى یدخل في ملف التحقیقات،وهذا الوصف یتخذ عدة    

  :طرق منها

ُیوصف دلیل اإلقناع كما هو، أي كما تحّصل علیه ضابط وصف  الدلیل : الفرع األول 

ضائیة ، وغالبا ما ینصب الوصف الكتابي على وثیقة أو سجل أو مستند، كما الشرطة الق

ینصب التوثیق على مسرح الجریمة تصویره وهندسته وتخطیطه وتوصیف دلیل اإلقناع مخالفا 

لطبیعته وحقیقته بمثابة التزویر في محرر عمومي العتبار ان المحضر الذي یحرره ضابط 

  .بذاته محضر رسميالشرطة القضائیة او المحقق هو 

یلتزم المحقق بتوصیف الدلیل وصفا دقیقا ونسخه ان كان قابال للنسخ :المحضر الوصفي  : أوال   

وٕاحضاره  ان تطّلب التحقیق أصله،  وله ان یحرر محضرا مستقال وصفیا للمستند فان كان سجال ذكر 

بضاعة عّددها وذكر أوزانها وظیفته وعدد أوراقه وصفة من وقعه وأخر صفحة مكتوبة منه، وان كان 

وقیمتها وصفة من حضر فتحها وقیمة ما اقتطع منها ُبغیة اختبارها ، وان كانت أدلة مادیة حیویة حرر 

  .محضرا برفعها وصفة من رفعها وهویة صاحبها وتاریخ ومحضر بتسلیمها وٕارسالها للمخبر

ا الوصف تشكیال هندسیا او صورا ویتخذ هذ: الوصف الهندسي او التخطیطي والتصویر الضوئي: ثانیا

لمسرح الجریمة، ویهدف ضابط الشرطة من وراءه الى  إثبات ظروف الجریمة  وموقعها ، فهو یعطي 

صورة واضحة لفضاء الوقائع و هذا الوصف قد یسهل مهمة التحقیق والقاضي ویعفیه من مشقة االنتقال 

  .التغیرات التي وقعت علیه  الى مسرح الجریمة ، كما یؤرخ ویوثق مسرح الجریمة رغم

  .توجیه أدلة اإلقناع : المطلب الثالث 

إن عملیة توجیه أدلة اإلقناع تخضع في قواعدها الى طبیعة كل دلیل  ومن خالل تقسیمات األشیاء      

  :الواردة بالقواعد العامة في القانون المدني 

  :المنقوالت مادیة : الفرع األول

ویدخل فیها  النقود والمعادن البضائع ووسائل النقل وكل وسیلة مادیة محسوسة معدنیة او خشبیة او     

بالستكیة أو حجریة أو نباتیة  ویدخل فیها األسلحة بكل أصنافها والمعدات الخطرة والثمار  المنفصلة  
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خطورته او حسب كمیته أو  واألجهزة اآللیة وااللكترونیة، وهذا النوع من األدلة یخضع في تسییره حسب

  .حجمه 

فبالنسبة لألسلحة والمعدات الخطیرة والمتفجرات والذخیرة فان هذا النوع تحكمه قاعدة األمن       

واالنتظام العام لخطورته  وعلیه یجب إیداعها لدى مصالح األمن والدرك الوطني  لالحتفاظ بها كون هذه 

صل النهائي في الدعوى العمومیة وتتم عملیة التوجیه بعد المراكز محروسة حراسة أمنیة الى حین الف

إثباتها بمحضر حجز من قبل نیابة الجمهوریة او جهة التحقیق بموجب محضر أدلة اإلقناع و من ثم 

  .یقع التسلیم لمصالح األمن بموجب محضر جرد ووصف یشرف على تنفیذه وكیل الجمهوریة

ات الكمیة والحجم الكبیر فان هذا النوع متى تم حجزه فال یعقل وبالنسبة لبعض  المنقوالت والبضائع ذ   

تقدیمه للمحكمة وٕانما یحرر بشأنه محضر حجز حسب طبیعة كل جریمة وتودع البضائع والمنقوالت 

بالمحشر إال إذا كانت هذه البضاعة سریعة التلف فتسلم الى إدارة أمالك الدولة والتي بدورها تقوم 

كالمستشفیات  والدور االجتماعیة مع تحریر محضر تسلیم . رافق االستهالكیةبتوزیعها الى بعض الم

واستالم بذلك تحدد فیه كمیة البضاعة وحجمها ونوعها و توضع في حساب بالخزینة الى حین الفصل 

  .النهائي في الدعوى 

بة وفیما یخص المركبات فان ضابط الشرطة القضائیة یقوم بتحریر محضر حجز یصف فیه المرك  

ورقمها ونوعها ولونها حسب ما هو وارد بالبطاقة الرمادیة مع إیداع وثائقها رفقة محضر الحجز لدى 

  .الجهة القضائیة المختصة 

  .الوثائق الرسمیة  والسجالت العمومیة:الفرع الثانيــ 

ه المادة یعطي قانون اإلجراءات الجزائیة أهمیة إجرائیة كبرى لهذا النوع من الوثائق وهو ما نصت علی

  .وما یلیها  553

فهذا النوع من أدلة اإلقناع ال یكون لضابط الشرطة القضائیة سلطة حجزه اال بموجب أمر او إنابة       

قضائیة،  وٕانما ثبتت سلطة الحجز للسید وكیل الجمهوریة والسید قاضي التحقیق ، كما ُیوجب القانون 

دع العمومي الذي یحوي هذا المستند او السجل وحجزه أصال على وكیل الجمهوریة االنتقال الى المستو 

اال في حالة االستعجال والضرورة فیمكنه ان یكلف ضباط الشرطة القضائیة بنقل هذا  المستند ویأمر 

  . بإیداعه لدى أمانة الضبط 

كما یكون لقاضي التحقیق ان یصدر أمر بنقل مستند عمومي وله كذلك ان یكلف ضابط الشرطة     

ئیة بإحضار هذا المستند بموجب انابة قضائیة ومتى احضر هذا المستند یصدر أمرا مكتوبا القضا

بإیداعه لدى أمانة الضبط  ومن ثم یطلع علیه ویحرر بشأنه محضرا وصفیا وله ان یأمر بإعادته بعد 

حقیق نسخه لفائدة التحقیق ، غیر انه اذا كان حجز هذا المستند من شأنه ان یضر بسیر إجراءات الت

لتعلقه بالسر المهني فعلى قاضي التحقیق ان یمتنع عن حجزه غیر انه إذا كان حجزه یفید التحقیق 

  .فیصدر امر بحظر النسخ من قبل الغیر 
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فان البحث في أدلة اإلقناع وتسّییرها ال یخضع لنصوص قانونیة واضحة بإمكان المحقق   وختاماً 

ط حسن تسییرها بمدى قدرته على استقراء النصوص و تطبیقها بصورة مباشرة وسلسلة، وانما یرتب

استخالص العبر من  الممارسات  المتكررة  من جانب ومن جانب  آخر، القدرة على عملیة تكّییف 

الوقائع الجارّیة محل التحقیق ومن ثم تكون له القدرة على التّمییز بین األدلة التي یمكنه حجزها والتي ال 

ى أن رشاد التحقیق  والتحلي بأخالقیات المهنة والفاعلیة في العمل الضبطي یعقل أن تحجز،  إضافة إل

والتحقیق  لهما دور كبییر في حسن إدارة وتوجیه األدلة وتسییرها أمام الجهات القضائیة المختصة  

  .للوصول إلى الحقیقة  والحقیقة ال غیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

العلم أن التشریعات المتحّضرة بقدر ما اهتمت  بحرمة الضحیة والمشتبه فیه أو المتهم  مع          

اهتمت كذلك بالدلیل وحمایته بنصوص قانونیة واضحة، كما اهتمت كذلك بحرمة من یحمل الدلیل  

  .واستقاللیته وتربیته األخالقیة وصناعته العلمیة والتكنولوجیة 

بالتنصیص والتقنین لقواعد هذا العمل المهم للوصول الى الحقیقة  ال أن : ((لهذا وذاك نوصي           

  )).یبقى مجرد رموز وٕاشارات واردة بنصوص غامضة
                                                 

 قاموس المعاني  -  1

یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون ، باتخاذ جمیع اجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن  ((ــ  2

 ))الحقیقة ن بالتحري عن ادلة االتهام وادلة النفي 

  ــ  سنفصل مفهوم المسرح وما ارتبط بالجریمة في المبحث القادم حول قواعد تسییر أدلة االقناع  3

 ــ انظر مبحث التصنیف العملي ألدلة اإلقناع  4

  ــ قصده  المشتبه فیه او المتهم  5

ـــ مقتبس من منشورات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ــ األمم المتحدة ـــ نیویورك  6

  منشور غیر رسمي  2009

ا جمیع الصور لعملیات التشریح وقد  جاء في بعض  الممارسات ان تظهر الخبرة  التشریحیة فیه -  7

للحثث منها ما یصور  المناظر الشنیعة لخلق اإلنسان و جسده المقطع دون حاجة الیها وطبیب التشریح 

نعلمه انه قد ال یعبأ لمثل تلك المناظر كونه معتاد علیها، لكن الغیر وذوي الحقوق  تعتبر تلك الصور 

لتشریح ویخلق في المجتمع نظرة غیر إنسانیة  رغم  ما لها عمال شنیعا بالنسبة لهم فهو یكافح عملیة ا

 .من دور  في الوصول الى الحقیقة

ـ مع العلم فان مراعاة هذه الحاالت یدخل كذلك في اطار مفهوم حمایة الدلیل من البطالن كون  8

المؤرخ  09- 04انظر القانون رقم( التفتیش االلكتروني ال یكون اال باذن قضائي مع مراعاة السر المهني 

 والمتضمن مكافحة الجریمة  المتعلقة بتكنولوجیات اإلعالم واالتصال   2009اوت  05في 
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 جرائم التهریب في التشریع الجزائري

  شعبان المیـة : األستاذة 

 .الجزائر –جامعة تبسة  -

  :الملخص 

إن ظاهر التهریب من الظواهر التي تستدعي معالجة قانونیة خاصة تراعي الحقائق التي تحیط          

التي أفرزتها الحیاة المعاصرة، ذلك أن جرائم التهریب لم تعد مرتبطة بحیز مكاني محدود  بهذه الظاهرة  

أو زمان معین، ولم یعد األمر یتعلق بأشخاص معینین بذواتهم، یمكن تتبع نشاطهم و مراقبة سلوكهم، بل 

  .لم تعد الحدود الفاصلة بین الدول متصورة بالنسبة للنشاط اإلجرامي

الوضعیة أصبحت الدول مطالبة بالتفكیر في إعادة النظر في سیاستها التجریمیة بصفة أمام خطورة هذه 

عامة،  و ذلك بإیجاد خطط وأسالیب تتجاوب وجرائم التهریب، وبالفعل إتجهت الدول إلى العمل على 

بات تطویر ألیات مكافحة هذه الجرائم، بتعدیل تشریعاتها أو سن تشریعات جزائیة جدیدة، و تشدید العقو 

وتوسیع المسؤولیة الجزائیة، و تجاوز األمر إلى اإلهتمام باألسباب المؤدیة إلى إستفحال هذه الظاهرة بغیة 

التصدي لها والحد من إرتفاعها، فضال عن وضع تدابیر وقائیة شاملة من شأنها أن تحول دون وقوع هذه 

  .الجرائــم

  المقدمــــة 

تي تهدد العالم بأسره ألنها تهدد إستقرار األمن بشكل عام، واألمن یعد التهریب من أهم المشاكل ال       

اإلقتصادي بشكل خاص في البلدان المتقدمة و البلدان النامیة على حد سواء، و قد شكلت ظواهر العولمة 

. لموالتقدم التقني والجریمة تحالًفا لم تتردد في إستغالله الجماعات اإلجرامیــة المنظمة في شتى أرجاء العا

وتسارع إیقاع هذه الظواهر الثالث في اآلونة األخیرة بشكل ملحوظ وربما غیر مسبوق، وقد بات تداخل 

هذه الظواهر أمًرا مثیًرا للقلق، ال سیما وأن جرائم التهریب أصبحت تمثل حصان طروادة  الجدید الذي 

لبشریــة من ناحیة  ویستفید في الوقت یستغل ألقصــى حد ممكن ما یوفره التقدم التقنــي الهائل الذي بلغته ا

 .ذاته مما تتیحه ظاهرة العولمــة من إمكانیات شتى اقتصادیة واجتماعیة ومصرفیة من ناحیة أخرى

جرائم التهریب، أبعادًا جدیدة اكسبتها طابعا خاصا یحیط به الغموض، أسهم في عرقلة جهود  و قد إتخذت

أنیط بها مكافحة هذه الجرائم، األمر الذي وضع أجهزة العدالة  السلطات المعنیة بتنفیذ القوانین والتي

الجنائیة أمام خیارات معقدة وصعبة في محاولة اكتشافها أوالتصدي لها بالمكافحة، أوتحقیق العدالة 

الجنائیة بشأن أطرافها، بسبب هشاشة نظام المالحقة اإلجرائیة الذي یبدو تقلیدا، و ربما قاصرا على 

  .ة التهریب على صعید المالحقة الجنائیة في إطار القوانین الوطنیةإستیعاب ظاهر 
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وعلیه بات من الضروري تدخل السلطة التشریعیة لوضع ألیــات لمكافحة جرائم التهریــب سواء من حیث 

ألن التشریعات الجنائیة التقلیدیة یصعب علیها رصد ومتابعة التجریم أو العقاب أو إجراءات  المالحقة، 

 .معاقبة مرتكبي هذه الجرائم وكذا 

  فما المقصود بجرائم التهریب ؟ و ما هي أركانها القانونیة ؟ و ما مدى تمیزها عن الجرائم األخرى ؟ 

وفق خطة " جرائم التهریب في التشریع الجزائري " لإلجابة على اإلشكالیات سوف نقوم بعرض موضوع  

  : تقوم على مبحثین كاألتي 

  عریف بجریمة التهریب و أركانها القانونیةالت: المبحث األول 

 النطاق المادي و المكاني في جرائم التهریب:  المبحث الثاني 

یكتسي تعریف جریمة التهریب أهمیة بالغة   تعریف جریمة التهریب و أركانها القانونیة: المبحث األول 

جوهر القانون، وتمنح المبررات القانونیة إذ یعتبر التعریف الركیزة التي یستند علیها القانون بل إنها تمثل 

للدولة للتدخل بإیقاع العقاب على مرتكبي النشاط اإلجرامي وجرائم التهریب كغیرها من جرائم القانون العام 

تقوم بتوافر األركان العامة التي توجد في جمیع الجرائم ولكنها تختلف بتمیزها ببعض األركان الخاصة 

 .من الجرائمالتي ال نجدها في غیرها 

 تعریف جریمة التهریب :  المطلب األول  

  : تعریف التهریب لغة /  1

  ).1(بمعنى نقل الشيء خفیة من مكـان إلى أخر" هرب، یهرب " كلمة تهریب مصدر مشتق من كلمة 

  : تعریف التهریب إصطالحا /  2

والسیما القوانین الضریبیة  هو عملیة تتم عن طریق مخالفة قوانین دولة فیما یخص التجارة الخارجیة، 

     ).2(والجمركیة أو األحكام المتفق علیها في اتفاقیة دولیة تمنع بعض فئات العملیات التجاریة 

شكل من أشكال التجارة غیر الشرعیة التي تتم من خالل إدخال البضائع أوالسلع الممنوعة : ویعرف أیضا

   .)3(أو المسموح ببیعها إلى داخل البالد بطریقة سریة غیر قانونیة عبر الحدود والمرافئ 

  :نذكر منها تعددت التعاریف الفقهیة لجریمة التهریب و : التعاریف الفقهیة لجریمة التهریب /  3

إدخال المواد و السلع وٕاخراجها عبر النطاق الجمركي للدولة أو محاولة ذلك على خالف " یعرف بأنه 

الصورة التي وضعها القانون فهو مجموعة من األفعال المادیة والمحاسبیة التي یقدم علیها المكلف 

                                                                       .             )4( للتخلص من الضریبة

إدخال البضائع في حدود الدولة وٕاخراجها منها بطریقة غیر مشروعة، أو إتیان فعل "ویعرف أیضا بأنه   

غیر مشروع یتنافى مع القانون ویقصد به التخلص من دفع الضریبة الجمركیة المفروضة على البضائع 

   )5(ردة أو الصادرة ، أویقصد به مخالفة بعض قوانین جمركیة خاصة الوا

كل فعل یتعارض مع أحكام النصوص القانونیة، التشریعیة والتنظیمیة التي تنظم " ویعرفه البعض بأنه   

حركة البضائع والسلع عبر الحدود البریة، البحریة والجویة للدولة سواء فیما یتعلق بفرض الحقوق والرسوم 
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لجمركیة على هذه البضائع حین إدخالها إلى إقلیم الدولة أوٕاخراجها منه أو إعفائها من هذه الحقوق ا

                                                                                                                 . )6("والرسوم أوبمنعها سواء عند االستیراد أوالتصدیر

إدخال البضاعة إلى اإلقلیم الوطني وٕاخراجها منه خالفا للقانون، ومحل التهریب " ویعرف أیضا بأنه    

هي البضائع، والتي هي كل شيء قابل للتداول سواء كانت خاضعة للضرائب الجمركیة أوالبضائع 

كل فعل " كما یعرف بأنه ،     )7(" ا قیمة معینةالممنوعة تجاریة كانت أم ال، وال یشترط أن تكون له

الحدود وهده القواعد إما أن  یتعارض مع القواعد التي حددها المشرع بشأن تنظیم حركة البضائع عبر

تتعلق بمنع استیراد أوتصدیر بعض السلع، أو تتعلق بفرض الضرائب الجمركیة على السلع في حالة 

كل فعل یتنافى مع القواعد التي تنظم حركة " ویمكن تعریفه بأنه . )8(" إدخالها أوٕاخراجها من إقلیم الدولة

لضریبة الجمركیة على البضائع حال إدخالها أوٕاخراجها البضائع عبر الحدود، سواء فیما یتعلق بفرض ا

 )9(" من إقلیم الدولة أو بمنع استیراد أو تصدیر تلك البضائع

:                                                                             التعاریف القانونیة لجریمة التهریب/  4  

  . بعض القوانین على سبیل المثال والمقارنة ال التحدید والحصر سنحاول استعراض بعض التعاریف في

:                                                                                              في القانون المصري    -  

نها بطرق غیر إدخال البضائع من اي نوع إلى الجمهوریة أوٕاخراجها م" یعرف التهریب الجمركي بأنه 

مشروعة دون سداد الضرائب الجمركیة المستحقة كلها أوبعضها، أوبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن 

   ).10( "البضائع الممنوعة 

إدخال البضائع إلى البالد و إخراجها منها " یعرف التهریب الجمركي بأنه : في القانون  األردني -

دون أداء الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب األخرى كلیا أو   بصورة مخالفة للتشریعات المعمول بها

.                                                    )11(" جزئیا، أوخالفا ألحكام المنع والتقیید الواردة في هذا القانون، أو في القوانین واألنظمة األخرى 

 :   في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

إدخال البضائع إلى البالد وٕاخراجها منها أومحاولة ذلك، بصورة مخالفة " یعرف التهریب الجمركي بأنه  

للتشریعات المعمول بها، ودون أداء الضرائب والرسوم الجمركیة كلیا أو جزئیا، أو خالفا ألحكام المنع 

  . )12(" والتقیید الواردة في هذا النظام واألنظمة والقوانین األخرى 

  :                                                                                            في القانون التونسي -

ام القانونیة التورید والتصدیر خارج البیروات، وكذا كل خرق لألحك" یعرف التهریب الجمركي بأنه 

 .  )13والترتیبیة المتعلقة بمسك ونقل البضائع داخل التراب الجمركي 

  :   في القانون اللیــبي

إدخال البضائع من أي نوع إلى الجماهیریة أو إخراجها منها بطرق غیر مشروعة " یعرف التهریب بأنه 

للنظم المعمول بها في شأن بدون أداء الضرائب الجمركیة المستحقة كلها أو بعضها، أو بالمخالفة 

  ) 14(البضائع الممنوعة



331 
 

عبارة عن عملیات االستیراد و التصدیر للبضائع التي تتم " یعرف التهریب بأنه : في القانون الفرنسـي

  .)15(خارج المكاتب الجمركیـة

                             :                                                             في القانون الجزائـري

األفعال الموصوفة بالتهریب في التشریع و التنظیم الجمركیین المعمول بهما و : " یعرف التهریب بأنه

  .)16(كذلك في األمر المتعلق بمكافحة التهریب 

.                                                        استیراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك " :    )17(و یعرف أیضا بأنه 

مكرر و  225   225،  221،  223،  222،   64،  62،  60،  51،  25:  خرق أحكام المــواد - 

                                             .                                              من هذا القانون  226

  .                                                                                   تفریغ و شحن البضائع غشا - 

  ". اإلنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور  - 

الجمارك أو في القانون المتعلق بمكافحة ما یالحظ على تعریف المشرع الجزائري سواء في قانون  

التهریب أنه لم یحدد مفهوم التهریب ولم یضبطه بالدقة القانونیة والعلمیة الالزمة، بل جاء ناقصا و 

  .المفروض أن یكون مشرعنا قد استفاد من تعاریف من سبقوه في هذا المجال

  : أنواع التهریب : ثانیا 

، غیر أن ما یالحظ على )18(وجهة النظر التي یبنى علیها التقسیم  ینقسم التهریب إلى عدة أنواع بحسب

تلك التقسیمات أنها متشابكة و متداخلة،  بحیث یتعذر الفصل بینها في كثیر من األحوال، وأهمها هو 

  : تقسیمها من حیث الركن المادي للجریمة،  وعلیه قسم الفقهاء التهریب الجمركي إلى نوعین 

  .التهریب الحكمي  التهریب الحقیقي و  

هو الصورة الواضحة و الغالبة في التهریب، سواء وقع على حق الدولة الضریبیة  :التهریب الحقیقي  / 1

أوغیر الضریبیة، و یتحقق هذا النوع من التهریب بإدخال بضاعة تستحق علیها الرسوم والضرائب 

على  د التخلص من أدائها، وٕاما أن یردالجمركیة إلى الدولة أو إخراجها منها بطریقة غیر مشروعة، بقص

وفي جمیع هذه األحوال یتم الفعل المكون . السلع التي تحظر األنظمة الجمركیة استیرادها أو تصدیرها

 .  )19(لجریمة التهریب بإدخال السلعة إلى داخل الدولة أو إخراجها منه 

یقصد به التهریب الذي تتخلف عنه بعض العناصر الجوهریة التي یتكون منها :  التهریب الحكمي / 2

التهریب الجمركي بمعناه العام لجریمة التهریب، و لكن المشرع یلحقه بها حكما، ألنها و إن اختلفــت مع 

لتي التهریب الحقیقي في الشكل فإنها تتفق معه في الجوهر، ألن التهریب الحكمي یؤدي إلى النتیجة ا

 .            )20(یؤدي إلیها التهریب الحقیقي 

إن أعمال التهریب الحكمي تخرج عن اإلطار العام للتهریب إال أنها تعد تهریبا، وهو ما یسمى بقرائن 

إن اللجوء إلى قرائن التهریب الهدف منه قمع التصرفات " التهریب و یفسر ذلك األستاذ كلودبیر بقوله 

ات بفعل التقنیات المتطورة لهذه العملیات، والتي یصعب على أعوان الجمارك االحتیالیة صعبة اإلثب
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ضبطها أثناء عملیة التهریب خاصة و أنها تتم في فترة زمنیة قصیرة جدا، لذلك أضاف المشرع قرائن 

  . إثبات لعملیات تعد تهریبا بحكم القانون وهو ما یسمى بالتهریب الحكمي

لة ال تعد في حقیقتها تهریبا حكمیا و لكنها شروع في تهریب حقیقي وقد ویرى بعض الفقهاء أن هذه الحا

تكون مجرد عمل تحضیري له، ألنه إذا كان المعیار الذي یمیز التهریب الحقیقي من التهریب الحكمي هو 

افتقار هذا األخیر إلى بعض العناصر الرئیسیة التي یتكون منها التهریب الحقیقي، فإن المسألة تدق إذا 

ا تعلق األمر بتمام تنفیذ الفعل أو بوقوع النتیجة اإلجرامیة، ألن هذین العنصرین و إن كانا یدخالن في م

تكوین الركن المادي للجریمة إال أن المشرع ال یطلق علیهما إذ ما تخلف أحدهما إسم التهریب الحكمي، و 

  .)21( إنما یضفي علیها وصف الشروع

ریب بمثابة القانون العام، إذ یشمل كافة صور التهریب ومن ثمة نكون ویعد قانون الجمارك في مجال الته

أمام عدة قوانین أحدها عام واألخر خاص كقانون مكافحة المخدرات، و عمال بالقاعدة التي تقضي بأن 

الخاص یخصص العام فإن هناك حاالت تهریب تفلت من نطاق أحكام قانون الجمارك ، و تطبق بشأنها 

التي قررها المشرع في القوانین الخاصة التي تحكمها، و یبقى اصطالح التهریب  األحكام الخاصة

الجمركي مقصودا به عند إطالقه تهریب البضائع من الضرائب الجمركیة أو بالمخالفة لنظم المنع  والذي 

ن یخضع ألحكام قانون الجمارك، و ذلك إذا لم یكن تهریب البضائع الممنوعة معاقب علیه بمقتضى قانو 

أخر، و قد أستقر االجتهاد أنه مع قیام قانون خاص فإنه ال یرجع إلى أحكام القانون العام إال بما لم 

 .)22(ینظمه القانون الخاص 

  أركــان جریمــة التهریـب: المطلب الثاني 

  .الركن الشرعي، الركن المادي والركــن المعنوي: ال تقوم الجریمة إال بتوافر أركانها العامة و هي

فالبد أن تتبلور الجریمة مادیا وتتخذ شكال معینا، وهو الركن المادي للجریمة، الذي یمكن تعریفــه بأنه 

عبارة عن المظهر الخارجي لنشاط الجاني والذي یتمثل في السلوك اإلجرامي الذي یجعله مناطا ومحال "

عین بل یجب أن یكون الجاني إال أن الركن المادي ال یكفي إلسناد المسؤولیة إلى شخص م. )23("للعقاب

قد إتجه بإرادة حرة و بمعرفة تامة على إظهار الجریمة إلى حیز الوجود، بمعنى یجب أن تتوافر لدى 

  .الجاني النیة اإلجرامیة التي تشكل الركن المعنوي 

ون  باإلضافة إلى الركن المادي والمعنوي البد من وجود نص قانوني یجرم الفعل، إذ ال جریمة بغیر قان

فالنص القانوني هو الذي یحدد مواصفات الفعل الذي یعتبره القانون جریمة، و بدون النص القانوني أو 

فإن الراجح هـو قیـام  )24(كان هناك خالف فقهي حـول هذا الركن الركن الشرعي یبقى الفعل مباحا، وٕان

 .التهریب أركان  جریمة  ثالثة أركان،  و هو ما سنعتمده لدراسة الجریمة على

  الركن الشرعي في جرائم التهریب: أوال

 - : یمكن تعریف الركن الشرعي بأنه الصفة الغیر مشروعة للفعل،  و یكتسبها إذا توافر له أمران   

                                                                   .  خضوعه لنص تجریم یقرر فیه القانون عقابا لمن یرتكبه
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عدم خضوعه لسبب من أسباب اإلباحة،  وهذا شرط لیظل الفعل محتفظا بالصفة الغیر مشروعــة للفعل  - 

  .)25(التي أكسبها له نص التجریم

و یقصد بالركن الشرعي في جرائم التهریب وجود نص قانوني یعاقب على الفعل الذي یعده قانون 

من قانون الجمارك على أنه  234الجمارك و القوانین المكملة له من جرائم التهریب،  و قد نصت المادة 

  : لتطبیق األحكام القمعیة الموالیة یقصد بالتهریب ما یلي" 

  تصدیرها خارج مكاتب الجمارك  استیراد البضائع و  -

من  226مكرر و  255، 255، 223، 222، 221، 64، 62، 60، 51، 25خرق أحكام المواد  - 

  هذا القانون 

  تفریغ و شحن البضائع غشا   - 

  "اإلنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور   - 

المحروقات  یعاقب على تهریب " نه من القانون المتعلق بمكافحة التهریب على أ 10و نصت المادة     

أو الوقود أو الحبوب أو الدقیق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائیة أو الماشیة أو منتجات 

البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصیدلیة أو األسمدة التجاریة أو التحف الفنیة أو الممتلكات األثریة 

إلى )  01( من هذا األمر  بالحبس من سنة واحدة  2أخرى ، بمفهوم المادة أو المفرقعات أو أي بضاعة 

  ".سنوات و بغرامة تساوي خمس مرات قیمة البضائع محل الغش )  05( خمــــس 

أشخاص أو أكثر تكون العقوبة بالحبس من سنة )  03( عندما ترتكب أفعال التهریب من طرف ثالث 

  .ات قیمة البضاعة المصادرة مر  10سنوات و غرامة تساوي  10إلى 

عندما تكتشف البضائع المهربة داخل  مخابئ أو تجویفات أو أماكن مهیأة خصیصا لغرض التهریب،     

مرات )  10( سنوات و غرامة تساوي عشرة )  10( إلى عشرة )  02( تكون العقوبة الحبس من سنتین 

لنطاق الجمركي لمخزن أو وسیلة نقل معدة و یعاقب على الحیازة داخل ا   .قیمة البضائع محل الغش

 سنوات و بغرامة)  10( إلى عشرة )  02( خصیصا للغش قصد استعمالهما للتهریب بالحبس من سنتین 

 .)26(مرات القیمة المدمجة للبضائع المصادرة و  وسیلة النقل)  10( مساویـــة عشرة 

سنوات إلى )  10( نقل بالحبس من عشر  و یعاقب على أعمال التهریب المرتكبة باستعمال وسیلة   

وسیلة  مرات القیمة المدمجة للبضائع المصادرة و)  10( سنة و بغرامة مساویة عشرة )  20(عشرین 

  ).27(النقــــل

( سنـــوات إلى عشرین )  10( و في حال حمل السالح، تضاعف العقوبة لتصبح مدة الحبس من عشرة 

  ) .28(مرات قیمة البضاعة المصادرة)  10 (سنة و بغرامة تساوي عشرة )  20

ویعاقب على تهریب األسلحة و التهریب الذي یشكل خطر على األمن الوطني، االقتصاد الوطني أو    

  . )29(الصحة العامة بالسجن المؤبد
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تطبق على المحاولة نفس العقوبة المستوجبة بالنسبة للجریمة التامة، و في حال العود تضاعف إلى 

  .) 30(مرتین عقوبات الحبس و الغرامة 

من األمر المتعلق بمكافحة التهریب على تجریم المساهمة في جرائم التهریب  و  26كما نصت المادة   

تطبق على أفعال التهریب المنصوص علیها في هذا األمر : " االستفادة من الغش على النحو األتي 

نون الجمارك األحكام المنصوص علیها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمین في الجریمة و في قا

  "بالنسبة للمستفیدین من الغش 

وما یؤخذ على المشرع الجزائري توسعه في تحدید الركن المادي إلى درجة اإلفراط من خالل إسهام 

فمهمة تحدید نطاق . السلطة التنفیذیة في تحدید الركن المادي في جرائم التهریب السیما التهریب الحكمي 

الجنح ، تعد من صالحیات السلطة التشریعیة التي تتولى سن القوانین،  الجریمة السیما منها الجنایات و

  )31(و للهیئة التنفیذیة إصدار النصوص التنظیمیة المطبقة لها

والدستور الجزائري لم یحد عن هذه القاعدة حیث أناط بالسلطة التشریعیة الممثلة في البرلمان مهمة تحدید 

 . )34(، ورئیس الحكومة)33(ة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة، وأوكل مهمة التنظیم للسلط)32(الجرائم

لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر فهذا ال یعد خروجا عن  124وٕاذا كان الدستور قد أجاز في المادة 

القاعدة و إنما استثناء؛ وفضال عن ذلك و جب على رئیس الجمهوریة عرض النصوص التي سنها على 

  .)35(یها و إال اعتبرت الغیة كما تعد الغیة إذا لم یوافق علیها البرلمانالبرلمان للموافقة عل

و ما یالحظ أن التشریع الجمركي لم یخرج عن القاعدة التي مؤداها أن التجریم من صالحیات السلطة 

التشریعیة  إذ حدد قانون الجمارك الجرائم و تضمن الجزاءات المقررة لمخالفتها، إلى أن المشرع ترك 

 واسعا أمام الهیئة التنفیذیة یبرز في تدخل هذه األخیرة في تحدید أهم عنصر من عناصر الركن مجاال

  .   )36(المادي وهو محل الجریمة السیما جریمة التهریب 

، 223، 222، 221ج عدة صور أهمها خرق أحكام المواد .ق 324و یأخذ التهریب كما عرفته المادة 

  لتهریب للسلطة التشریعیة ؟ ، فما مدى خضوع تجریم ا226، 225

تخضع هذه النصوص تنقل  البضائع الخاضعة لرخصة  225و 223، 222، 221خرق أحكام المواد  - 

التنقل داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي لرخصة تنقل و تفرض على الناقل اإللتزام بالتعلیمات 

  . تنقل الواردة في هذه الرخصة السیما ما تعلق بالطریق و مدة ال

ج على أن یتم تحدید البضائع الخاضعة لرخصة التنقل بموجب قرار من .ق 220و قد نصت المادة  - 

  وزیر المالیة 

  .ج على أن یحدد رسم النطاق الجمركي بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة.ق 30كما نصت المادة  - 

و شروط تسلیمها إلى مقرر من  في فقرتها الثالثة، تحدید شكل رخص التنقل 223و أحالت المادة  - 

  .المدیر العام للجمارك 
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ج تخضع حیازة و تنقل البضائع الحساسة القابلة للتهریب في سائر اإلقلیم الجمركي .ق 226المادة  - 

 . إلى وثائق تثبت وضعها القانوني إزاء التنظیم الجمركي

قرار وزاري مشترك بین الوزیر  و أحالت نفس المادة بخصوص تحدید قائمة هذا الصنف من البضائع إلى

كان  1998المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالتجارة، و إلى غایة إصالح قانون الجمارك بموجب قانون 

  .  هذا القرار یصدر عن الوزیر المكلف بالمالیة وحده

بالقاعدة التي من خالل استقراء أحكام هذه المواد و التي یشكل خرقها جریمة تهریب، أن المشرع لم یتقید 

مؤداها أن یكون التجریم من صالحیات السلطة التشریعیة،  إذ نقل قسطا من هذه الصالحیة إلى ممثلي 

السلطة التنفیذیة فأوكل لهم تحدید نطاق الجریمة ومحلها، وهكذا خول الوزیر المكلف بالمالیة سلطة تحدید 

قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل و  معالم الجریمة  فأنیط به تحدید محل الجریمة من خالل وضع

  .وتحدید قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهریب. رسم النطاق الجمركي 

وٕاذا كان هذا الوضع یبدو دستوریا لكون السلطة التشریعیة هي التي فوضت السلطة التنفیذیة صالحیة 

النتیجة واحدة، وهي أن السلطة تحدید أصناف البضائع، فإن ذلك ال یغیر في األمر شیئا طالما أن 

التنفیذیة هي التي تضطلع أساسا بمهمة تحدید الجرائم و هذا مخالف ألحكام الدستور التي جعلت تحدید 

الجرائم من صالحیات السلطة التشریعیة وحدها، وال تملك أن تتخلى عن هذه الصالحیة كما فعلت في 

ة عن أهم صالحیاتها لفائدة وزیر المالیة أحیانا، و قانون الجمارك الذي تنازلت فیه السلطة التشریعی

  ) .37(للمدیر العام للجمارك أحیانا أخرى بل و حتى لوالي الوالیة

 1987/ 07/08المؤرخ فـــي  87/502و قد كان األمر كذلك في فرنسا إلى غایة صدور القانون رقــم
والبضائع الخطیرة على الصحة و األمن ، بحیث عین المشرع نوع البضائع الحساسة القابلة للتهریب، )38(

العمومیین و على اآلداب العامة أو المحظورة،  والتي تكون محل تیار غش دولي أو سوق سري یضر 

بالمصالح المشروعة للتجارة الشرعیة، كما فرض المشرع رقابة على وزیر الخزینة عند وضعه قائمة هذه 

برلمان في نهایة كل سنة عن التعدیالت التي یكون قد البضائع فنص على إرساله وجوبا تقریرا إلى ال

أدخلها على القائمة المذكورة خالل السنة الجاریة، و بهذا الشكل إستعاد المشرع الفرنسي سلطاته في رسم 

  .السیاسة الجنائیة في المادة الجمركیة و إستطاع بذلك تجاوز االنتقادات الموجهة له في هذا الجانب

  :   مادي في جریمة التهریبالركن ال:  ثانیا 

 :    یعد الركن المادي، الركن األساسي والجوهري في جریمة التهریب وهو یقوم على العناصر التالیة   

هو الفعل الذي یقوم به شخص أو مجموعة من األشخاص بإدخال البضاعة إلى : الفعل المادي  -  

  .    البالد        أو إخراجها منها 

  .البضــــاعة : محل جریمة التهریب   -  

 . العنصر المكاني للسلوك في جریمة التهریب   - 
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و قد یقع التهریب فعال بإدخال البضاعة أو إخراجها من إقلیم الدولة ، و قد یقع حكما  ضمن الحالت 

مة التهریب و سنتناول الركن المادي في جری .التي حظرها المشرع و أجرى علیها حكم الجریمة التامة 

 .الحقیقي ثم الركن المادي في جریمة التهریب الحكمي 

 :الركن المادي في جریمة التهریب الحقیقي -  1

  : یتخذ السلوك عادة صورة النشاط اإلیجابي ، و یتمثل الركن المادي لجریمة التهریب الحقیقي في 

یراد إدخال البضاعة إلى إقلیم  یقصد باالست :استیراد البضائع و تصدیرها خارج المكاتب الجمركیة* 

الدولة و على خالف ذلك یقصد بالتصدیر إخراج البضاعة من إقلیم  الدولة ، ولم یشترط المشرع أن یقع 

السلوك المادي في هذه الصورة بأسلوب معین ، سواء قام الجاني بإدخال البضاعة عبر الحدود بالطریق 

  ) .39(عن طریق الطائرات البري أو بحرا عن طریق شحنها بالسفن أو جوا

و یتم إدخال البضاعة أو إخراجها من إقلیم الدولة بطریق غیر مشروعة  بما یتعارض مع إلتزام قانوني 

واجب اإلتباع سواء كان هذا االلتزام مستمدا من تشریع  ، كقانون الجمارك أو قانون العقوبات أو غیرها 

أو الئحة أو قرار صادر عن وزیر المالیة ، أو قرارا إداریا صادر عن مدیر مصلحة   من القوانین 

بهدف التملص من أداء الضرائب الجمركیة  أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في . )40(الجمارك المختص

  .شأن البضائع الممنوعة  

ضائع بطریقة غیر مشروعة و یتضح من ذلك أن الركن الممیز لجریمة التهریب هو اجتیاز الحدود للب

  .مراقبة جمركیة تستوي في ذلك مختلف طرق النقل البري أو البحري أو الجوي   خارج أي

من قانون الجمارك  324بالرجوع إلى نص المادة :صور التهریب الحقیقي في التشریع الجزائري  -  

 : الجزائري ، یمكن استنتاج الصور األخرى للتهریب والتي نوجزها فیما یلى

  عدم إحضار البضائع أمام المكاتب الجمركیة عند التصدیر أو االستیراد  * 

هو إخضاعها للمراقبة الجمركیة سواء كانت هذه البضائع .ج.ق. 51الهدف من ذلك حسب نص المادة 

  .منقولة برا أو جوا أو بحرا

 : و یخضع ناقل البضائع عن طریق الحدود البریة لاللتزامات التالیة 

     .إحضار البضائع أمام اقرب مكتب جمارك من مكان دخولهــــا    -

    .إتباع الطریق األقصر والمباشر الذي یعین بموجب قرار صادر عن الوالي   -

  )     41( ال یمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك بدون ترخیـــص -

لجویة التي تقوم برحلة دولیة الهبوط في ق ج  على المركبة ا 62و إذا كان النقل جوا تحظر المادة   

  .غیر المطارات التي توجد بها مكاتب جمركیة ما لم یؤذن لها بذلك 

  .ق ج تفریغ البضائع المنقولة جوا أو إلقاؤها أثناء الرحلة ، ما لم یؤذن لها بذلـك  64كما تحظر المادة 

  ستثنائیة المسموح بها، قانونا كالنزول أوویعد تهریبا كل خرق لهذا االلتزام بغض النظر عن الحاالت اال 

   اإلرساء االضطراري في مكان ال یوجد به مكتب جمارك إال في حالة القوة القاهرة 
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  : تفریغ أو شحن البضائع غشا *  

یوجب قانون الجمارك إخضاع تفریغ البضائع و شحنها إلى رقابة جمركیة ، و من ثمة یحظر قانون  

الجمارك أي تفریغ أو شحن للبضائع یتم خارج المكاتب الجمركیة و بدون رقابة جمركیة و یعد هذا الفعل 

  .إذا حصل تهریبا سواء تم الشحن أو التفریغ داخل النطاق الجمركي أو خارجه 

  :  نقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبوراإل * 

یشكل نظام العبور أحد النظم الجمركیة االقتصادیة التي تسمح باستیراد البضائع مع توقیف الحقوق و 

  ) .42(الرسوم الجمركیة واجبة األداء ، أو اإلعفاء من تدابیر الحظر االقتصادي

یعد أي إنقاص یقع على البضائع الموضوعة تحت هذا النظام  أثناء نقلها أو بصفة عامة أي سحب  

  .یطرأ علیها و هي تحت هذا النظام فعال من أفعال التهریب 

  :  الركن المادي في جریمة التهریب الحكمي -   2

، و قد نصت   مة التامةیقع التهریب حكما ضمن الحاالت التي حظرها المشرع و أجرى علیها حكم الجری

،  223،   222  221، 25على أنه یعد تهریبــا بحكـم القانـــون خرق أحكام المواد  2/ف 324المادة 

ق ج  ، و بالرجوع إلى النصوص األصلیة لهذه المواد یمكن أن نمیز بین  226مكرر و  225، 225

  : نوعین مـــــن أعمال التهریب 

  بالنطاق الجمركي  أعمال التهریب ذات الصلة -  

  أعمال التهریب ذات الصلة باإلقلیم الجمركي    -  

تنقل البضائع الخاضعة *  الركن المادي في جرائم التهریب ذات الصلة بالنطاق الجمركي -) أ(   

وبالرجوع إلى النصوص األصلیة لهذه  222، 223، 222، 221لرخصة التنقل مخالفة ألحكام المواد 

  : تخلص ما یلي المواد یمكن أن نس

 : تنقل البضاعة داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي دون رخصة تنقل - 

تنقل بضائع معینة داخل المنطقة البریة من النطاق   من قانون الجمارك الجزائري 220تخضع المادة 

ولم تحدد الجمركي لرخصة تنقل، وهذه الرخصة تمنحها إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب حسب الحالة، 

هذه المادة قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل و أحالت بهذا الخصوص إلى التنظیم ، بنصها على 

أن البضائع التي یخضع تنقلها داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي لرخصة تنقل تحدد من قبل 

 وزیر المالیة 

 :  عدم التوجه بالبضائع إلى أقرب مكتب جمركي للتصریح بها -  

على ناقلي البضائع الخاضعة لرخصة التنقل األتیة من داخل اإلقلیم الجمركي إحضارها إلى أقرب مكتب 

  .جمركي للتصریح بها عندما تدخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي
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أما بالنسبة للبضائع التي یراد رفعها من داخل النطاق الجمركي لتنقل فیه أو لتنتقل ضمن اإلقلیم  

كي   فوجب التصریح بها لدى أقرب مكتب جمركي من مكان رفعها على أن یكون التصریح الجمر 

 .بالبضائع قبل رفعها

  : عدم تقدیم الوثائق المثبتة للحیازة القانونیة للبضاعة الخاضعة لرخصة التنقل  - 

الجمارك على ناقلي البضائع الخاضعة لرخصة التنقل إثبات حیازتها القانونیة عند أول طلب ألعوان 

كسندات النقل واإلیصاالت التي تثبت أن هذه البضائع استوردت بصفة قانونیة، أو فواتیر شراء أو سندات 

  .تسلیم أو أي بضاعة أخرى مثبتة للوضعیة القانونیة للبضاعة إزاء التنظیم الجمركي 

لیس غایة في حد  إن الحصول على رخصة التنقل: عدم االلتزام بالبیانات الواردة في رخصة التنقل  - 

تلزم الناقل بأن یتقید بالتعلیمات الواردة  225ذاته كما أنه ال یعفي صاحبه من أي التزام ذلك أن المــادة 

في رخص التنقل،  و یجب أن یكون مسار البضاعة و نوعها مطابقا للمسار والنوع المحدد في رخصة 

  .التنقل 

تفع في النطاق الجمركي و حیازتها مخالفة ألحكام تنقل البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مر *  

و بالرجوع إلى النصوص األصلیة لهذه المواد یمكن أن نستخلص ما .ق ج  25مكرر و    225المـادتین 

  : یلي

الحیازة في النطاق الجمركي، ألغراض تجاریة، و تنقل بضائع محظور استیرادها أو خاضعة لرسم  -  

  : مستندات قانونیةمرتفع دون أن تكون مصحوبة ب

في نشاطین هما  225من المادة ) أ(یتجسد الركن المادي في هذه الصورة المنصوص علیها في الفقرة 

  .حیازة البضاعة ألغراض تجاریة و تنقلها بدون مستندات قانونیة

زة یتكون هذا النشاط من ثالث عناصر هي الحیــا: الحیازة ألغراض تجاریة بدون مستندات قانونیة -    

  .والغرض التجاري و المستندات القانونیة

إال أن الحیازة  التییقصدها المشرع الجمركي هي الحیازة ، )43(أما الحیازة فلم یعرفها قانون الجمارك     

و هي السیطرة الفعلیة على الشيء زمن ارتكـاب  detentionالمادیة أو اإلحراز و الذي تقابله بالفرنسیة 

 . الجریمة 

غرض التجاري فلم یحدد قانون الجمارك المقصود به، و بالرجوع إلى القواعد العامة في الفقه و أما ال   

ذلك الذي یتعلق بالوساطة في تداول السلع بقصد المضاربة "  القضاء یمكن تعریف الغرض التجاري بأنه 

 ) .44("و تحقــیق الربح 

ام، و إن كان یجوز إثبات قیامه بكافة و یقع عبء إثبات توافر هذا الغرض على عاتق سلطة االته  

، أما انعدام )45(طرق اإلثبات و قرائن هذا الغرض عدیدة أهمها كمیة البضاعة محل الحیازة و قیمتها

المستندات القانونیة فیقصد به عدم وجود الوثائق التي تثبت الوضع القانوني للبضاعة إزاء التنظیم 
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الشراء أو الوثائق القانونیة األخرى التي تثبت أن البضائع الجمركي كاإلیصاالت الجمركیة و فواتیر 

  .استوردت بصفة قانونیة 

لم یحدد قانون الجمارك المقصود بعبارة النقل و لكن استنادا إلى : تنقل البضاعة بدون مستندات قانونیة - 

ل وسائل اجتهاد القضاء فإن النقل هو حمل الشيء من مكان إلى آخر بواسطة وسائل مادیة كاستعما

  .النقل البري أو البحري أو الجوي 

من حاز في النطاق الجمركي بضاعة محظورة االستیراد أو ذات رسم مرتفع ) أ(مكرر 225و تلزم المادة 

إثبات وضعها القانوني إزاء التنظیم الجمركي عند أول طلب ألعوان الجمارك و تعتبر مخالفة األحكام 

 المتقدمة تهریبـا

لنطاق الجمركي لبضائع محظور تصدیرها دون أن تكون مبررة بالحاجیات العادیة للحائز الحیازة في ا -  

یتعلق األمر بالبضائع المحظور تصدیرها على شرط تجاوز الحاجیات العادیة للحائز المخصصة لتموینه 

ز، و و لكي تكون الحیازة عادیة یجب أن تكون للبضاعة ارتباط بمهنة الحائ   )46(العائلي أو المهني 

یمكن التأكد من عالقة الحائز بالبضاعة استنادا إلى السجل التجاري إذا كان الحائز تاجرا ، و بالرجوع 

  .  )47(إلى األعراف المحلیــة في الحاالت األخرى  

وتقوم الجریمة في هذه الصورة إذا عجز حائز البضاعة عن تبریر حیازتها بحاجیاته العادیة و هو الفعل  

  .ق ج  324یبا بمفهوم المادة الذي یعد تهر 

الحیازة داخل بعض السفن في المنطقة البحریة من النطاق الجمركي لبضائع محظورة أو خاضعة  -  

ق ج بموجب القانون  324لرسم مرتفع    و هي الصورة التي أضافها المشرع بموجب تعدیل نص المادة 

 25تهریبا ، و هذا ما أكدته المادة  ق ج یعد 25عندما نص على أن خرق أحكام المادة  98/10رقم 

المعدلة ذاتها بنصها على  اعتبار البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع ولو تم التصریح بها قانونا 

طن ، أو تقل حمولتها 100، المكتشفة على متن السفن التي تقل حمولتها اإلجمالیة الصافیة عن 

لمنطقة البحریة من النطاق الجمركي بضائع مستوردة عن طن عابرة أو راسیة في ا500اإلجمالیة عن 

  .طریق التهریب 

غیر أن ذات المادة تستثني في فقرتها الثانیة البضائع التي تشمل علیها مؤونة السفینة ، ومن ثمة فإن 

 . تلك البضائع ال تعد مستوردة عن طریق التهریب متى تم التصریح بها ضمن مؤونة السفینة

  : أو وسیلة نقل مخصصة للتهریبحیازة مخزن * 

منه  11المتعلق بمكافحة التهریب ، حیث جرمت المادة  05/06هي الصورة التي جاء بها األمر رقم 

الحیازة داخل النطاق الجمركي لمخزن معد لیستعمل في التهریب ، أو وسیلة نقل مهیأة خصیصا لغرض 

خزن جاهز الستقبال البضاعة المستوردة ، وتقتضي هذه الصورة في الحالة األولى حیازة م التهریب

و تقوم الجریمة إذا كانت وسیلة النقل مركبة بمجرد .بطریقة غیر شرعیة أو المراد تصدیرها بنفس الطریقة 

  .إحداث تغییر علیها بصورة تجعلها تستوعب كمیة من البضائع تفوق قدرتها العادیة 
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البضاعة محل الغش في المخزن، كما أنه لم والظاهر من صیاغة النص أن المشرع ال یشترط ضبط 

یشترط أن تكون البضاعة من صنف البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع أو الخاضعة لرخصة 

  ) .48(تنقل أو البضائع الحساسة القابلة للتهریب 

یوان أو ألة وتقتضي في الحالة الثانیة حیازة وسیلة نقل أیا كان نوعها ،  فقد تكون مركبة أو دراجة أو ح

أو أي وسیلة أخرى تستعمل لنقل البضاعة ، وفي كل األحوال یشترط المشرع أن تكون وسیلة النقل مهیأة 

خصیصا لغرض التهریب و ال یشترط أن یتم التهریب فعال أو أن یشرع فیه، فالمشرع ال یعاقب على 

  .إتبان التهریب فعال وٕانما یكتفي التحضیر له 

  :  ي جرائم التهریب ذات الصلة باإلقلیم الجمركيالركن المادي ف -) ب(

یتخذ الركن المادي في أعمال التهریب ذات الصلة باإلقلیم الجمركي صورتین هما التنقل والحیازة بدون 

  . وثائق مثبتة

یخضع تنقل البضائع التي : تنقل البضائع الحساسة القابلة للتهریب بدون أن تكون مرفقة بوثائق قانونیة* 

أكثر من غیرها عبر سائر اإلقلیم الجمركي إلى تقدیم وثائق تثبت حالتها القانونیة إزاء التنظیم  تهرب

 .ق ج  266الجمركي وهي الوثائق المشار إلیها في المادة 

و یعد تنقل هذه البضائع عبر سائر اإلقلیم الجمركي تهریبا إذا كانت البضاعة غیر مرفقة بالوثائق  

  .ه الوثائق مزورة أو غیر صحیحة أو ال تنطبق على هذه البضائعالقانونیة أو كانت هذ

كما یعد تنقل هذه البضائع تهریبا إذا لم یثبت منشؤها ، و یقصد بإثبات المنشأ اإلیصاالت الجمركیة  

  .التي تثبت االستیراد القانوني لألشیاء المعنیة و كل إثباتات المنشأ األخرى 

تخضع حیازة هذه البضائع : حیازة البضائع الحساسة القابلة للتهریب ألغراض تجاریة بدون وثائق مثبتة* 

 إلى تقدیم الوثائق المشار إلیها سابقا متى كانت الحیازة ألغراض تجاریة 

نالحظ أن المشرع خالفا للتنقل إشترط أن تكون الحیازة ألغراض تجاریة،  وهي من المسائل التي یرجع 

 .تقدیرها لقضاة الموضوع 

  :الركن المعنوي في جرائم التهریب : ثالثا 

الركن المعنوي ضروري لقیام الجریمة قانونا، فال یكفي مجرد توافر الركن المادي، وٕانما یلزم أن تكون 

المادیات التي یتكون منها هذا الركن لها انعكاس في نفسیة الجاني إذ یجب أن توجد رابطة نفسیة بین 

بطة النفسیة هي التي یعبر عنها السلوك اإلجرامي ونتائجه وبین الفاعل الذي ارتكب هذا السلوك ، هذه الرا

  ) .49(بالركن المعنوي 

ویتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي الذي یتكون من عنصرین هما العلم واإلرادة، ویمكن تعریفه 

العلم بعناصر الجریمة كما هي محددة في نموذجها القانوني وٕارادة متجهة إلى تحقیق هذه العناصر " بأنه 

   )50(" أوقبولها 
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وهذا هو " إرادة اإلضرار بمصلحة قانونیة محمیة بقانون و یفترض علم الكافة به" ویعرف أیضا بأنه 

القصد العام، و بالمقابل فإن هناك جرائم تطلب القانون للعقاب علیها توفر قصد خاص،  واألصل في 

ذا نص القانون على الجرائم في قانون العقوبات هو العمد،  وال یعاقب على الجریمة بوصف الخطأ إال إ

  ) 51(ذلك 

وقد اختلفت التشریعات في توافر نیة التهریب لدى الجاني، فمثال قانون الجمارك المصري یشترط توافر 

نیة التهریب، و تعتبر جریمة التهریب جریمة عمدیة باستثناء صورتي التهریب الحیازة بقصد االتجار التي 

  ) .52(ام قصد خاص، و هو قصد االتجار یتعین أن یتوافر فیهما إلى جانب القصد الع

في حین أن البعض األخر من التشریعات الجمركیة تنص صراحة على االعتداد بالوقائع المادیة فقط  

دون البحث عند وجود نیة التهریب أو عدم وجودها بل تذهب أبعد من ذلك فتقرر عدم جواز الدفـع بحسن 

  . )53(النیة 

الجزائري أن الركن المعنوي ال یعد شرطا ضروریا لقیام جریمة التهریب مما والقاعدة في القانون الجمركي 

جعل المشرع الجزائري یفترض قیام المسؤولیة الجنائیة للمتهم من مجرد ارتكابه للفعل المادي للجریمة  و 

یتبین  مما"ال یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتهم " من قانون الجمارك  281قد نصت المادة 

أن توافر القصد الجنائي غیر الزم لتقریر المسؤولیة، إذ یكفي لقیام الجریمة مجرد وقوع الفعل المادي 

المخالف للقانون دون البحث في توافر النیة أو إثباتها،  إال أنه یمكن إفادة المخالف بالظروف المخففة إذا 

النیة، و تقوم مسؤولیة المتهم بغض النظر ثبت حسن نیته،  وعدم التصریح بالبراءة و لو انعدمت سوء 

 .عما إذا كان  قد تعمد ارتكاب الفعل أو قام بذلك عن مجرد إهمال أو عدم احتیاط 

: إال أن القانون المتعلق بمكافحة التهریب قد أضفى وصف الجنایة على أعمال التهریب في حالتین 

األمن الوطني أو االقتصاد الوطني أو الصحة تهریب األسلحة والتهریب الذي یشكل تهدیدا خطیرا على 

من نفس األمر تعتبر تهریبا  11؛ كما أن المادة  العمومیة والجنایة تقتضي بالضرورة توافر قصد جنائ

الحیازة داخل النطاق الجمركي لمخزن معد لیستعمل في التهرب أو وسیلة نقل مهیأة خصیصا لغرض 

جنائي یتمثل في علم الجاني وٕارادته في استعمال المخزن في التهریب، فالفعالن یقتضیان توافر قصد 

التهریب، أو في تهیئة وتخصیص وسیلة النقل لغرض التهریب  ویلجأ المتهمون عادة في الدفوع التي 

یدلون بها أمام المحاكم بجهلهم بالقوانین واألنظمة وذلك إلثبات حسن نیتهم و لكن هذه الدفوع ال قیمة لها 

لقانونیة ألنه ال جهل في األنظمة والقوانین وبالتالي فإن هذه الدفوع ال تنفي الركن المعنوي من الناحیة ا

للجریمة، أن العلم بقانون الجمارك ونصوص التهریب الجمركي علم مفترض ال سبیل إلى نفیه بحسب 

والقواعد الخاصة األصل، كما یعتبر علما مفترضا في هذه الحال كل یتعلق بقوانین االستیراد والتصــدیر، 

  .)54(بحظر استیراد سلعة معینة أو تصدیرها، وهذا العلم مفترض بقرینة قاطعة ال تقبل إثبات العكس 

والقاعدة أن الغلط في القانون ال ینفي القصد الجرمي ومن ثمة ال یصلح عذرا لإلعفاء من المسؤولیة 

  .الجزائیة تطبیقا لمبدأ عدم جواز االعتذار بجهل القانون 
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ما أن النصوص المتعلقة بجریمة التهریب وقوانین الجمارك المختلفة هي تشریعات خاصة ومكملة وب

  .لقانون العقوبات، فإن الجهل والغلط بتلك التشریعات ال یصلح سببا النتفاء القصد الجنائي

  النطاق المادي و المكاني في جریمة التهریب : المبحث الثاني  

  في جریمة التهریب  النطاق المادي: المطلب األول

یقصد بالنطاق المادي في جریمة التهریب محل التهریب ویشترط القانون الجمركي في محل السلوك أن 

یكون بضاعة، فما المقصود بهذا المحل ؟ وهل یتعین تحدید البضاعة وفقا للمعنى التجاري لینصرف 

ذلك ؟ بالرجوع إلى نصوص القوانین مدلولها إلى ما یباع و یشترى فحسب أم أن المدلول أوسع وأعم من 

الجمركیة نجد بأنها تنصرف إلى كل أنواع البضائع دون تقییدها ودون أن یكون الغرض من استیرادها أو 

  . )55(تصدیرها هــو االتجار بها  

فقرة ج من  02فقرة ج من قانون الجمارك و المادة   5أما في الجزائر، و بالرجوع إلى نص المادة   

المتعلق بمكافحة التهریب نجدها تعرف البضاعة بأنها كل المنتوجات و األشیاء التجاریة و  05/06األمر 

غیر التجاریة ، وبصفة عامة كل األشیاء القابلة للتداول  والتملك ، وهذا تعریف موسع للبضاعة باعتبارها 

  .  تشمل األشیاء التجاریة وغیر التجاریة بغض النظر عن االستعمال الشخصي 

هو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا عندما عرفت البضائع على أنها كل المنتوجات واألشیاء التجاریة و و 

  .  )56(غیر التجاریة المعدة لعبور الحدود الجمركیة، و بصفة عامة جمیع األشیاء القابلة للتداول و التملك 

التملك و ذات قیمة تجاریة في  ، و هي قابلة للتداول و  )57(و تطبیقا لذلك قضي بأن المخدرات بضاعة 

  .  )58(إطار السوق حتى و لو كانت غیر قانونیة ، و تم تأكید ذلك بمقتضى القانون 

و بذلك یعتبر أي شيء یضبط في نظر قانون الجمارك بضاعة بما في ذلك وسائل النقل، المواشي 

إذ تصلح محال لجریمة التهریب و ال تهم كمیة البضاعة  . المجوهرات و النقود إلى غیر ذلك من األشیاء

مهما كان مقدارها ضئیال، و تعد طبیعة أو نوعیة البضاعة المضبوطة عامل أساسي في تحدید جرائم 

فمن هذه البضائع ما یخضع المشرع تنقله داخل النطاق الجمركي لرخصة تنقل، ومنها ما   )59(التهریب

عیة القانونیة للبضاعة باعتبارهـا من البضائع یخضع تنقله داخل النطاق الجمركي لتقدیم ما یثبت الوض

 .المحظورة أو الخاضعـة لرسم مرتفع 

  : البضائع الخاضعة لرخصة التنقل  - 1

، و )60(لقد أخضع قانون الجمارك تنقل بضائع معینة داخل النطاق الجمركي لرخصة من إدارة الجمارك 

  . وزیر المالیةج بقرار من .ق 220تحدد قائمة هذه البضائع طبقا للمادة 

تم تحدید أول قائمة للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة ووزیر 

ثم عدلت هذه القائمة بموجب قرار وزاري آخر صدر بتاریخ  23/05/1982الداخلیة صدر بتاریخ 

ة األولى، و كان ذلك في و الذي ألغى القرار األول و أضاف بضائع أخرى إلى القائم 26/01/1991
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الوقت الذي كانت فیه األسعار مدعمة من طرف الدولة، مما یستدعي فرض رقابة خاصة على تنقل مثل 

  .هذه البضائع و حرص الدولة على عدم تسریبها إلى الخارج فیحرم منها المواطن 

ائع زالت مبررات إبقاء غیر أنه بعد تغیر الوضع في السنوات األخیرة و بعد رفع الدعم على معظم البض 

هذه البضائع ضمن قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي، 

مما استدعى إعادة النظر في قائمة هذه البضائع بما یتالءم مع مستجــدات الوضـــع على الصعیـــــــد 

  .  )61(االقتصادي و التجاري 

عن وزیر المالیة ألغى القرار السابق و حدد في  23/02/1999آخر بتاریخ  و بالفعل، فقد صدر قرار

مادته الثانیة قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل داخل النطاق الجمركي لتشمل هذه القائمة الجدیدة 

  )  .62(نوعا من البضائع  14

ة لرخصة التنقل في عن وزیر المالیة لیحدد قائمة البضائع الخاضع 20/07/2005ثم صدر قرار في 

و أخیرا تم تحدید قائمة هذه البضائع . صنفا من البضائع 60النطاق الجمركي لتشتمل هذه القائمة على 

و هي البضائع التي كانت مدرجة في قرار  17/07/2007بموجب قرار وزیر المالیة المؤرخ في 

تمور بأنواعهــا و التبغ و المواد الحلیب و مشتقاته و ال: لیضیف إلیها البضائع اآلتیة .  32/02/1999

  .  )63(الصیدلیـة و العجالت 

قد أخضعا تنقل بضائع معینة  17/07/2007ج و القرار الوزاري المؤرخ في .ق 220و إذا كانت المادة  

إلى رخصة تنقل تسلمها إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب كما أورد القرار الوزاري المذكور حاالت اإلعفاء 

  . من رخصة التنقل

 

 : البضائع المحظورة     -  2

  : ن الجمارك الجزائري البضائع المحظورة كاألتي من قانو  21تعرف المادة 

 . كل البضائع التي منع استیرادها أو تصدیرها بأي صفة كانت " - 

عندما تعلق جمركة البضائع على تقدیم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، تعتبر البضاعة  - 

أنهالم تكن مصحوبة بسند أو المستوردة أو المعدة للتصدیر محظورة إذا تبین خالل عملیة الفحص 

ترخیص أو شهادة قانونیة، أو أنها مقدمة عن طریق رخصة أو شهادة غیر قابلة للتطبیق، أو أن 

وهو نفس التعریف الذي جاء به قانون الجمارك المصري فــــي " اإلجراءات الخاصة لم تتم بصفة قانونیة

  .)64(منه 15المادة 

ها لم تحدد قائمة هذه البضائع ولم تحل بشأنها إلى أي نص ج أن.ق 21وما یالحظ على نص المادة 

تنظیمي    ومن أجل حصر قائمة البضائع المحظور استیرادها أو تصدیرها وجب الرجوع إلى مجمل 

  .النصوص التشریعیة و التنظیمیة التي تتضمن حظرا أو تفرض قیودا على استیراد البضائع أو تصدیرها 

  :  ج إلى صنفین .ق 21نص المادة  و یمكن تصنیف البضائع حسب 
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هي البضائع  الممنوع  استیرادها أو تصدیرها و :    عند االستیراد و التصدیر البضائع المحظورة*   

  هي نوعان 

  : البضائع المحظورة حظرا مطلقا -

هي البضائع التي منع استیرادها أو تصدیرها بصفة قطعیة، و تضم البضائع المتضمنة عالمات منشأ  

كالنشریات الدوریة  ، والبضائع ذات الطابع الماس باآلداب و القیم، )65(مزورة و البضائع المزیفة 

و التي تخالف الخلق اإلسالمي و القیم . مقصدها والمتخصصة  الوطنیة و األجنبیة كیفما كان نوعها و

  . )66(إلى العنصریة والتعصب والخیانة واالنحراف  الوطنیة، وحقوق اإلنسان، أوتدعو

كما تحظر حظرا مطلقا الكتب والمؤلفات مهما كانت دعائمها والتي یتمیز مضمونها بتمجید اإلرهاب 

والجریمة، أو المساس بالوحدة الوطنیة واألمن الوطني، وتلك التي یكون مضمونها تحریف القرآن الكریم أو 

 .)68(واألخالق ، و كل بضاعة تخل باألمن العام واآلداب )67(اإلساءة إلى اهللا و الرسل 

 : البضائع المحظورة حظرا جزئیا - 

: هي البضائع التي أقف المشرع استیرادها و تصدیرها على ترخیص من السلطات المختصة نذكر منها

والتي یجوز استیرادها و تصدیرها بترخیص من الوزیر المكلف بالداخلیة  )69(االعتاد و األسلحة الحربیة 

بالنسبة لألسلحة المخصصة للهیئات المدنیة، ومن وزیر الدفاع بالنسبة لألسلحة المخصصة للهیئات 

  )  .70(العسكریة 

دفـاع ال یجوز استیرادها و تصدیرها إال بعد الحصول على تأشیرة من وزیر ال:المواد المتفجــرة  - 

  )71(الوطني

إال أنه یجوز للوزارة المكلفة  استیراد هذا النوع من البضائع محظور،: المخدرات والمؤثرات العقلیـة - 

  ).72(بالصحة الترخیص بهما وفق شروط تنظیمیة تحددها الوزارة المعنیة

التبغ والمواد ویخضع استیرادها إلى ترخیص من سلطة ضبط سوق : التبغ و المواد التبغیة بكل أصنافها - 

  ) .73(التبغیة

   )74(تخضع عملیات استیراده العتماد تسلمه اإلدارة الجبائیة بعد االكتتاب في دفتر الشروط : الكحول  - 

یحظر تصدیر واستیراد الممتلكات الثقافیة بصورة غیر قانونیة وتشمل :  )75(الممتلكات الثقافیة المنقولة  - 

اء العتیقة وعناصر المعالم التاریخیة والممتلكات ذات األهمیة هذه الممتلكات على وجه الخصوص األشی

  .. الفنیة و األبحاث األثریة إلخ 

كذلك البضائع التي یخضع استیرادها أو تصدیرها الحتكار الدولة كالمحروقات وغیرها، وأصناف   

الدین المحررة بالعملة الحیوانات و النباتات المهددة باالنقراض واألوراق المالیة ووسائل الدفع وسندات 

  .الوطنیة حیث یتوقف استیراد أو تصدیر هذه البضائع لترخیص من الجهات المختصة قانونا 
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تجدر اإلشارة إلى أن المحكمة العلیا لم تتقید كثیرا بالمفهوم الضیق للبضائع المحظورة، حسبما هو وارد 

مفهومه في عدة مناسبات على بضائع ق ج،  بل توسعت في تفسیر الحظر وطبقت  21في نص المادة 

  ).76(ال لسبب إال لكونها أجنبیة المصدر

  : البضائع الخاضعة لقیود عند الجمركة  -  3

هي البضائع التي لم یحظر المشرع استیرادها و تصدیرها بصفة صریحة، غیر أنه علق جمركتها على 

السیاحیة والنفعیة المستوردة من قبل  تقدیم سند أو رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، كالسیارات

المجاهدین و ذوي الحقوق، و المعادن الثمینة والحیوانات  والنباتات والمواد الزراعیة والمواد النسیجیة 

والكتب والمؤلفات المستوردة و الموجهة للتسویق أو التوزیع و غیرها، والتي تعلق جمركتها على تقدیم 

  . ءات معینة شهادة أو ترخیص أو إتمام إجرا

إذا كانت البضائع الخاضعة لقیود عند الجمركة، لیست في أصلها من البضائع المحظورة، فإنها تعد كذلك   

ج في فقرتها الثانیة ، إذا تبین خالل عملیة الفحص التي تتم عند تقدیمها .ق 21طبقا ألحكام المادة 

  :ألعوان الجمارك بمناسبة استیرادها أو الشروع في تصدیرها 

أنها غیر مصحوبة بسند قانوني أو شهادة أو ترخیص، في حالة ما إذا كان القانون یعلق جمركتها  - 

  .على تلك المستندات

  . أن الرخصة أو الشهادة المقدمة ال تنطبق على البضاعة - 

  .أن اإلجراءات القانونیة الخاصة بها غیر مستوفاة  - 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات  03/07/2003المؤرخ في  04-03و قد جاء األمر رقم 

استیراد و تصدیر البضائع لیعزز التشریع الجمركي في هذا المجال فصنف بدوره السلع المحظورة إلى 

  :صنفین

 . )77(السلع المحظورة حظرا مطلقا، و یتعلق األمر بالسلع التي تخل باألمن والنظام العام واألخالق  - 

للسلطات العمومیة أن تفرض على استیرادها أو تصدیرها إجراءات أو رقابة خاصة ،  السلع التي یجوز - 

و یتعلق األمر بالسلع التي تمت بالصلة إلى الصحة البشریة أو الحیوانیة أو البیئة أو إلى سالمة 

  . )78(الحیوانات و النبات أو إلى الحفاظ على النبات و التراث الثقافي 

كما أجاز للسلطات العمومیة ، مع مراعاة التعهدات الدولیة للجزائر، اتخاذ تدابیر المنع التجاري إلستیراد 

 . )79(بعض السلع لمكافحة الممارسات غیر النزیهة و لحمایة اإلنتاج الوطني 

  : البضائع الخاضعة لرسم مرتفع - 4

تلك البضائع الخاضعة للحقوق « ج فقرة ق البضائع الخاضعة لرسم مرتفع بأنها .ق 5ولقد عرفت المادة  

 ) .80("بالمائة  45و الرسوم التي تتجاوز نسبتها 

وتضطلع إدارة الجمارك ضمن مهمتها الجبائیة بتحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة حسب الطرق المحددة 

" نوحة لها في هذا المجال، و یمكن تعریف الحقوق و الرسـوم  على أنهاقانونا ووفق االمتیازات المم
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الحقوق الجمركیة و جمیع الحقوق والرسـوم واألتاوى، أو مختلف الضرائب األخرى المحصلة من طـرف 

" إدارة الجمارك، باستثناء األتـاوى والضرائب التي یحدد مبلغهـا حسب التكلفـة التقریبیـة للخدمـات المؤداة
)81. (  

  : وتأسیسا على ذلك فإن الحقوق والرسوم هي كاألتي

هي الحقوق التي تظهر تحت هذه التسمیة في التعریفة الجمركیة وتفرض هذه : الحقوق الجمركیة - 

الحقوق بمناسبة دخول أو خروج البضائع في إطار االستیراد أو التصدیر، وفقا للتعریفة المتبعة والقانون 

تتضمن ثالث نسب عالوة على  1/1/2002صبحت هذه الحقوق إبتداءا من الساري المفعول وقد أ

  ) .82() % 30(و نسبة مرتفعة )  % 15(نسبة عادیة ) % 5(نسبة منخفضة  : اإلعفاء 

  : الضرائب والرسوم األخرى - 

% 7یطبق هذا الرسم على البضائع عند االستیراد و قد حددت نسبته ب: الرسم على القیمة المضافة* 

  .% 17و

یطبق هذا الرسم أساسا على المنتوجات البترولیة وما شابهها : الرسم الداخلي على االستهالك  - 

المستوردة أو المحصل علیها في الجزائر، كما یطبق على بعض أصناف البضائع السیما ذات االستهالك 

  %10و  % 90الواسع وتتراوح نسبة هذا الرسم بین 

 60ذا الحق على على البضائع المستوردة ، و قد حددت نسبـــته بیطبق ه: الحق اإلضافي المؤقت  - 

إلى أن یزول هذا الحق  01/01/2002سنویا إبتداءا من   %12من قیمة البضاعة تخفض بنسبة  %

  . 2006نهائیا سنة 

باأللف ، تطبق هذه األتاوة  على كل العملیات  4نسبتها :  األتاوة الخاصة باستیراد و تصدیر السلع * 

  .لتي تكون محل تصریح لدى الجمارك  ا

 النطاق المكاني في جریمة التهریب الجمركي : المطلب الثاني

یلعب العنصر المكاني في جرائم التهریب الجمركي دورا بارزا، إذ یمثل التطبیق الجغرافي للقانون الجمركي 

  .)83(أحد الخصائص الممیزة له 

ق عمل إدارة الجمارك، كما یؤثر تأثیرا خاصا في بعض وللعنصر المكاني أهمیة كبرى في تحدید نطا 

  .صور التهریب الجمركي و في مجال اإلثبات و إجراءات المتابعة 

جرائم التهریب الجمركي تختلف عن غیرها من الجرائم ألن األصل فیها خالفا لجرائم القانون العام أنها  

 .  وال تقع داخل الدولة إال نادرا )84(خط الجمركي تقع على الحدود الجمركیة للدولة، و هو ما یعبر عنه بال

واألصل أن الرقابة الجمركیة تنحصر في الخط الجمركي دون أن تتجاوزه غیر أن المشرع رأى ضرورة 

تمدید نطاق أو مجال هذه الرقابة إلى ما وراء الخط الجمركي بحرا وٕالى داخل اإلقلیم  الجمركي برا قصد 

ى مستوى الحدود والتصدي للجرائم المرتكبة في هذه المناطق المعزولة، والتمكن توفیر الحمایة الالزمة عل

من ضبط مرتكبیها قبل أن یفلتوا من المتابعة بمجرد اجتیازهم للحدود السیاسیة للدولة بالبضائع المهربة 
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لجمارك عبارة عن إشراف رجال ا" و یمكن تعریف الرقابة الجمركیة بأنها . إلى داخل البالد أو خارجها

على اجتیاز البضائع للخط الجمركي دخوال و خروجا طبقا للنظم و اإلجراءات الجمركیة، والقوانین المكملة 

  ).85("لها، والمعمول بها في شأن االستیراد والتصدیر 

ونظرا ألهمیة تحدید المكان الذي تقع فیه جریمة التهریب فقد اثر المشرع الجزائري أن یورد تحدیدا 

 :تي یمكن أن تقع فیها هذه الجریمة نتناولها كاألتي للمناطق ال

  : النطــاق الجمركــي   -  1

هو عبارة عن مساحة محددة من قبل المشرع داخل حدود الدولة، أو ذلك الحیز من اإلقلیم الجمركي  

الذي یخضع لرقابة جمركیة صارمة، قصد ضمان الحمایة الالزمة للحدود السیاسیة للدولة، والتصدي 

و صالحیات واسعة  للجرائم المرتكبة في هذه المناطق المعزولة، وتملك فیه إدارة الجمارك امتیازات خاصة

 .   )86(من رقابة وتفتیش وٕاقامة مركز الحراسة و الكمائن 

و یمكن تعریفه أیضا بأنه شریط من األرض مالصق للحدود مع الخارج یحظر فیه تداول و حیازة و   

  .)87(نقل البضائع الممنوعة و الخاضعة للضریبة دون تبریرات مقبولة 

  .ق ج ج منطقة بحریة و منطقة بریة 29ة و یشمل النطاق الجمركي حسب نص الماد

  .فتتكون من المیاه اإلقلیمیة و المنطقة المتاخمة لها و المیاه الداخلیةالمنطقة البحریة  أما 

،  یبدأ من الشاطئ حسب ما هو معمول به في )88(میال بحریا  12تمتد لمسافة  فالمیاه اإلقلیمیة

الجزء من أعالي البحار الذي  هيلمالصقة للمیاه اإلقلیمیة المنطقة المتاخمة أو او .االتفاقیات الدولیة

انطالقا من نهایة البحر اإلقلیمي في اتجاه  )89(میال بحریا  12تمتد على مسافة  اإلقلیمي یالصق البحر

میال بحریا ، إبتداءا  24عرض البحر،  وبذلك تصبح المنطقة البحریة للنطاق الجمركي تمتد على طول 

  . كیلومتر 45من الشاطئ أي ما یعــادل 

من  وتختلف المنطقة المتاخمة عن البحر اإلقلیمي من حیث أنها غیر مملوكة وال خاضعة لسیادة دولة

الدول، بل یخول للدولة أن تباشر فیها سلطات محددة، تشمل القدر الضروري الالزم للمحافظة على أمنها 

  .     )90(ومصالحها الحیویة ، كمنع التهریب وتطبیق قوانین الهجرة والصحة العامة 

نه على خط كیلومتر م 30أما المنطقة البریة، فتمتد بالنسبة للحدود البحریة من الساحل إلى مسافة 

كیلومتر منه على خط مستقیم، مع  30مستقیم، و بالنسبة للحدود البریة من الخط الجمركي إلى مسافة 

في فقرتها الثانیة  تمدید عمق المنطقة  29اإلمكانیة عند الضرورة وتسهیال لقمع الغش ألجازت المادة 

  .تمنراست وٕالیزي كلمتر في والیات تندوف وأدرار و  400كیلومتر وٕالى  60البریة إلى 

وأحالت نفس المادة في فقرتها األخیرة بخصوص كیفیات تطبیقها، إلى قرار وزاري مشترك بین الوزراء 

المكلفین بالمالیة والدفاع الوطني والداخلیة وقد أسندت مهمة تحدید رسم النطاق الجمركي إلى الوزیر 

ذا األخیر عدة قرارات حدد فیها رسم النطاق وقد أًصدر ه. )91(المكلف بالمالیة، وذلك عن طریـــق قرار 
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ج .ق 29الجمركي لمختلف المناطق الواقعة في النطاق الجمركي، والتزامه بالمسافة المحددة في المادة 

  .بالنسبة لعمق النطاق الجمركي

وتعد البضائع الخاضعة لنطاق الرقابة الجمركیة، تلك البضائع التي تشكل جریمة تهریب بحكم القانون 

ندما تضبط داخل النطاق الجمركي، حیث أعتبر المشرع من أعمال التهریب تنقل البضائع الخاضعة ع

ج، و .ق 225، 223، 222، 221، 220لرخصة التنقل داخل النطاق الجمركي مخالفة ألحكام المواد 

كام كذا تنقل البضائع المحظورة و البضائع الخاضعة لرسم مرتفع داخل النطاق الجمركي مخالفة ألح

  . مكرر من قانون الجمارك الجزائري 225المادة 

   : اإلقلیــم الجمركـي - 2

ویقصد به وفقا لنص المادة األولى من قانون الجمارك الجزائري، كافة اإلقلیم الوطني والمیاه اإلقلیمیة  

  . والمیاه الداخلیة والمیاه اإلقلیمیة والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي یعلو ذلك

  .و یتكون من المساحة األرضیة التابعة للدولة: اإلقلیم الوطني -  

  . تتمثل في میاه البحر الممتدة إلى مسافة اثني عشر میال بحریا انطالقا من السـاحل: المیاه اإلقلیمیـــة -  

  .تتمثل في الموانئ و المراسي و المستنقعات المالحة : المیـاه الداخلیــة   -  

تقع وراء المیاه اإلقلیمیة أو البحر اإلقلیمي و تبدأ من خط نهایة البحر اإلقلیمي : المتاخمـــةالمنطقة  - 

  .لتمتد إلى مسافة اثني عشر میال بحریا نحو عرض البحر

یقصد به الحیز الجوي الذي یقع فوق اإلقلیم الوطني : الفضاء الجوي الذي یعلو اإلقلیم الجمركي -  

                               .)92(اه الداخلیة والمنطقة المتاخمة والمیاه اإلقلیمیة والمی

فاإلقلیم الجمركي هو إقلیم الدولة داخل حدودها السیاسیة وفقا لتحدیدها دولیا، ویشمل ذلك اإلقلیم البر 

 والبحر و الجو على حد سواء، ومن ثمة فإن إقلیم الدولة الجمركي یتطابق مع اإلقلیم السیاسي، و تتولى

  ) .93(المعاهدات الدولیة و القوانین الداخلیة بیان الحدود السیاسیة للدولة 

حد اإلقلیم الذي تشغله الدولة و تبسط علیه سلطاتـــها بصفة قانونیة " ویمكن تعریف الحدود السیاسیة بأنها 

ر اإلقلیم وقد اعتبر المشرع من أعمال التهریب تنقل البضائع الحساسة القابلة للتهریب عبر سائ)94("

  .  )95(الجمركي وحیازتها بدون وثائق تثبت حالتها القانونیة إزاء التنظیم الجمركي 

  الخاتمــــــة

لقد تطرقت في هذا المقالة إلى التعریف بجریمة التهریب وأركانها القانونیة ونطاقها المادي والمكاني من 

  : ألخرى وخلصنا إلى ما یليأجل معرفة الخصوصیات التي تتمیز بها عن غیرها من الجرائم ا

تعددت التعاریف الفقهیة والقانونیة لجریمة التهریب، إال أن المشرع الجزائري لم یحدد مفهوم التهریب ولم  

 324یضبطه بالدقة القانونیة والعلمیة الالزمة، واكتفى بذكر األعمال التي تعد تهریبا بموجب نص المادة 

  : لتهریب ما یلي لتطبیق األحكام القمعیة الموالیة یقصد با" ق ج  التي تنص على 

  استیراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك  - 
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مكرر و  225،  225،  223،  222،  221،  64،  62،  60،  51،  25خرق أحكام المواد  -  

  .من هذا القانون  226

  تفریغ و شحن البضائع غشا  - 

  . اإلنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور - 

تهریب الفعلي أو الحقیقي من خالل عبور الحدود بالبضائع خارج المكاتب الجمركیة وفي تتحقق جریمة ال

أغلب الحاالت یستحیل إثبات هذا العبور من طرف الجهة المكلفة باإلثبات؛ أي سلطة االتهام أو إدارة 

تعد تهریبا  الجمارك ألن هذا العبور یتم في فترة زمنیة قصیرة  وقد أضاف المشرع  قرائن إثبات لعملیات

بحكم القانون من أجل قمع التصرفات االحتیالیة صعبة اإلثبات بفعل التقنیات المتطورة لهذه العملیات 

والتي یصعب على أعوان الجمارك إثباتها،  ومن هذا القبیل نقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في 

المحظور استیرادها أو الخاضعة  النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة برخصة تنقل، و حیازة البضائع

لرسم مرتفع ألغراض تجاریة في النطاق الجمركي ونقلها دون أن تكون مرفقة بوثائق تثبت وضعها 

القانوني إزاء التنظیم الجمركي وكذا حیازة البضائع المحظور تصدیرها في النطاق الجمركي دون تبریرها 

ضائع الحساسة القابلة للتهریب في سائر اإلقلیم الجمركي ونقل الب .بالحاجیات العادیة أو المهنیة للحائز

دون أن تكون مرفقة بوثائق تثبت وضعها القانوني إزاء التنظیم الجمركي وهي أعمال تعد تهریبا حسب 

  .  من قانون الجمارك الجزائري 234نص المادة 

ة داخل النطاق الجمركي لمخزن الحیاز " تهریبا"من األمر المتعلق بمكافحة التهریب  11كما اعتبرت المادة 

  .   معد لیستعمل في التهریب أو وسیلة نقل مهیأة خصیصا لغرض التهریب

  
                                                 

1
  .   832ص   1986الطبعة الثامنة والعشرون ، بیروت ، لبنان  المنجد في اللغة واإلعالم ، دار المشرق ،  -  

جیرار كنور ، معجم المصطلحات القانونیة ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،   - 2 

  .                                     574ص  1998بیروت 

 
3
 1996المصطلحات الفقهیة والقانونیة ، الشركة العالمیة للكتاب ، طبعة أولى ، بیروت ، لبنان جرجیس جرجس ، معجم    - 

  .                                                    116ص 

   
4
                                        .      01ص  1989كمال حمدي ، جریمة التهریب الجمركي وقرینة التهریب ، دار المطبوعات الجامعیة ، االسكندریة  -  

 
.                                   13ص   1998معن الحیاري ، جرائم التهریب الجمركي ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن  -  5

 19موسى بودهان ، جرائم التهریب الجمركي ، في النظام القانوني الجزائري ، دراسة صدرت في حلقات في جریدة  السالم  في  -   6

  .    02ص  1991أفریل 

                                       .              189، ص  1996عبد الحمید الشواربي ، الجرائم المالیـة والتجاریة منشـأة المعارف ، اإلسكندریة طبعـة سنة  -   7

ص  1992مجدي محب حافظ ، جریمة التهریب الجمركـي في ضوء الفقه وأحكام النقض ، دار الفكر الجامعـي ، اإلسكندریة   -  8

03                           .  
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ث للطباعة والنشر والتوزیع ، طبعة أولى ، الجزائر موسى بودهان ، النظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائر ، دار الحدی -  9 

  .                         09ص  2007سنة 

 
10

.                                                                                                    1963لسنة  66من قانون الجمارك المصري رقم  1/ ف  121راجع المادة  - 

.                                                                                          المعدل والمتمم  1983لسنة  16من قانون الجمارك األردني رقم   203راجع  المادة  -  11

  . 0405/2003بتاریخ الصادر  10من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون رقم   142راجع  المادة  -  12

.                                                               02/06/2008الصادر بتاریخ  34رقم  –مجلة الدیوانة  –من قانون الجمارك التونسي  390راجع  الفصل  -   13

14
.                                                                                              المعدل والمتتم  1972لسنة  67من قانون الجمارك اللیبي رقم  120راجع المادة  -  

 416إلى  414المعدل والمتمم السیما في المواد  1957أوت  30الصادر بتاریخ  57راجع قانون الجمارك الفرنسي رقم  -  15  

  .                                       منه 

)   .                                                             08موسى بودهان ، النظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائر ، المرجع السابق ص : نقال عن (       

  .المتعلق بمكافحة التهریب  2005غشت  28الصادر بتاریخ  05/06أ من األمر رقم /ف 2راجع المادة  -   16

.                                                           المعدل والمتمم 1979یولیو  21الصادر بتاریخ  79/07من قانون الجمارك الجزائري رقم  324راجع المادة  - 17   

18
                                                                          :                                              ى ینقسم التهریب من حیث درجة شدته أو خطورته إل -   

وهو الذي یقترفه شخص واحد من دون وسائل نقل على البضائع الغیر محظورة ومن غیر استعمال أي تهدید : التهریب البسیط     

  .                 وأي عنف 

هو التهریب الذي یحصل عندما یرتكبه ثالثة أشخاص فاكثر ، وترتكب بإستعمال وسیلة نقل ، أو مع حمل : التهریب الشدید     

  سالح ناري ، أو عندما        

تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ وتجویفات أو أي أماكن مهیأة خصیصا لغرض التهریب أو عندما یجوز الشخص مخزنا    

  مل في التهریبمعدا لیستع

  .أو وسیلة نقل مهیأة لغرض التهریب    

وهو ما یرد على الحقوق والرسوم الجمركیة : وینقسم من حیث محله أو الحق المعتدى علیه إلى التهریب الجمركي الضریبي      

م الدولة وٕاخراجها منه بها بقصد التخلص من أدائها كلها أو بعضها  ، وذلك بإدخالها إلى إقلی قالمفروضة على السلع  ویلح

  .بطرق غیر مشروعة ،  أو الشروع في ذلك 

  .هو ما یرد على السلع الممنوع استیرادها أو تصدیرها بقصد خرق الخطر الذي یفرضه القانون : التهریب غیر الضریبي      

ریب الجمركي ، دار الكتب القانونیة ، لمزید من التفصیل أنظر فایز السید النمساوي وأشرف النمساوي ، موسوعة الجمارك والته     

   2004مصر طبعة 

) .                                                                                                                           42،  41،  40نقال عن موسى بودهان ، المرجع السابق ، ص (  وما بعدها   355ص      

دار الهدى  -التهریب والمخدرات وتبییض األموال في التشریع الجزائري –نبیل صقر وقمراوي عز الدین ، الجریمة المنظمة  -   19

.                                                                                                                             17ص  2008الجزائر  للطباعة والنشر والتوزیع

20
 1966عوض محمد ، جرائم المخذرات والتهریب الجمركي والنقدي ، المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر ، اإلسكندریة  -   

  . 139ص 

                                   )   .                                                                                      19نقال عن معن الحیاري ، المرجع السابق ص (     

أن التهریب یقع حكما إذا لم تكن السلعة خاضعة للرسم أو التي " أید هذا الرأي محكمة النقض المصریة حیث جاء في قرارها  -  21

فرض علیها المنع قد إجتازت الدائرة الجمركیة ،  و لكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص علیها الشارع ،  على 

إعتبار أن من شأن هذه األفعال المؤثمة أن تجعل إحتمال إدخال البضاعة قریب الوقوع   في األغلب األعم من األحوال 

  "  فحظرها الشارع إبتداءا و أجرى علیها حكم الجریمة التامة و لو لم یتم للمهرب ما أراد 
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نقال عن معن الحیاري ، المرجع السابق ص  334، ص  68، رقم 18مجموعة أحكام ، س  1967مارس  7نقض (            

20 ( .  

  . 06ص 2009نبیل صقر ، الجمارك و التهریب نصا و تطبیقا ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر  -  22 

طبعة السادسة سنــة   أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، ال -   23   

  . 48ص  2008

إختلف الفقه حول ما إذا كان النص القانوني یشكل ركنا من أركان الجریمة أم ال ، فالبعض من الفقهاء ینفون وجود الركن  -  24

  الشرعي للجریمة ویكتفون 

  .  یكون بعد ذلك ركنا فیها  یتصور أنوالمعنوي لكون الركن الشرعي حسبهم هو الـذي یخلق الجریمة فال  بركنیها المادي       

  . 195علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ص  -  25

  .المتعلق بمكافحة التهریب  05/06من األمر رقم  11راجع المادة  -  26

  .من نفس األمر  12راجع المادة  -  27

  .من نفس األمر  13راجع المادة  -   28

  .المتعلق بمكافحة التهریب   من األمر 15و  14راجع المادة  -   29

  .  من نفس األمر  29و  25راجع المادة  -  30

دار هومه  –تعریف و تصنیف الجرائم الجمركیة و متابعة و قمع الجرائم الجمركیة  –أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة  -  31

  للطباعة و النشر ، الطبعة

  . 12ص .  2008/2009الثالثة الجزائر      

   
32

  . 1996من الدستور الجزائري لسنة  7/ف122راجع المادة  -

 .من الدستور الجزائري  1/ف125راجع المادة  -    33    

  من الدستور الجزائري  4و  3/ف85راجع المادة  - 34

    .من الدستور الجزائري  3و 2/ف124راجع المادة  -  35 

  . 13أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ص  -  36

  . 14أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ص  -   37

نوفمبر سنة  30الموافق ل  1415جمادى الثانیة عام  26قرار مؤرخ في ( بالنسبة  للبضائع الحساسة القابلة  للتهریب  -  38

1994 (  

  )   1999فبرایر لسنة  23الموافق ل  1419ذي القعدة عام  7قــــرار مؤرخ في ( بالنسبة للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل      

بن یعقوب حنان ، التوجهات الجدیدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، : نقال عن (          

    2003/2004سنة  الجزائر

  ) 14ص       

  . 93مجدي محب حافظ ، المرجع السابق ص  -  39

40
  . 38كمال حمدي ، جریمة التهریب الجمركي ، المرجع السابق ص  -  

    .من قانون الجمارك الجزائري  60راجع المادة  -   41

42
النظام الذي توضع فیه البضائع تحت الرقابة الجمركیة ، " من قانون الجمارك الجزائري  نظام العبور بأنه  125عرفت المادة  - 

  "المنقولة من مكتب جمركي إلى أخر برا أو جوا مع توقیف الحقوق و الرسوم و تدابیر الحظر ذات الطابع اإلقتصادي 
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حالة مادیة تتمثل في سیطرة الشخص مادیا أو فعلیا على شيء " ن نعرف الحیازة  على أ نها بالرجوع إلى الفقه المدني یمكن أ - 43

أو حق ویستوي في ذلك أن یكون هو صاحب الحق أو لم یكن فقد تستند الحیازة إلى حق الملكیة أو إلى حق عیني آخر ، 

الشيء أو الحق ، وتتحقق هذه السیطرة الفعلیة وتقوم الحیازة على السیطرة الفعلیة على "  وقد ال تستند إلى ذلك مطلقا 

  .    بواسطة مباشرة أعمال مادیة مما یقوم به المالك عادة ، وتقتضیه طبیعة الشيء أو الحق ذاته 

 
44

ص  1992محمد نجیب السید ، جریمة التهریب الجمركي في ضوء الفقه و القضاء ، مطبعة اإلشعاع اإلسكندریة ، سنة  -  

180 .  

45
  . 68بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ص  أحسن - 

و تقدیر الحاجیات العادیة للحائز  مسألة موضوعیة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ، إذ إكتفى المشرع بالداللة على  -  46

  معیار یصلح أساسا للتقدیر و هو 

  .اء ذلك من الوقائع  اإلستعمال المحلي و ترك المجال مفتوحا أمام القاضي إلستقر      

  . 71أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع نفسه ص  -  47

  . 72أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ص  -  48

49
  391علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ص  -  

القسم العام ، دار المطبوعات الجامعیة ، اإلسكندریة  –المسؤولیة و الجزاء  –النظریة العامة للجریمة   –فتوح الشاذلي ، -   50

   . 438ص  2001سنة 

51
  . 52معن الحیاري ، المرجع السابق ص  -   

اخر ، قانون مع عدم االخالل بایة عقوبة اشد ینص علیها اى "  من قانون الجمارك المصري على  124نصت المادة  -  52

ا مهربة بالحبس یعاقب على تهریب البضائع االجنبیة  بقصد االتجار او الشروع فیه او حیازتها بقصد االتجار مع العلم بانه

  ..."مدة ال تقل عن سنتین وال تجاوز خمس سنوات وبغرامة ال  تقــل عن ألف جنیه وال تجاوز خمسین ألف جنیه 

53
تترتب المسؤولیة المدنیة في معرض تطبیق هذا القانون بتوافر " من قانون الجمارك اللبناني على  1/ف416نصت المادة  -  

  "ال  یجوز الدفع بحسن النیة العناصر المادیة للمخالفــة و 

54
أنور محمد صدقي المساعدة ، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم اإلقتصادیة ،دار الثقافة للنشر و التوزیع ،الطبعة األولى ،   - 

  . 226ص  2006عمان األردن 

55
  . 209ص  2000شر ، بیروت لبنان شوقي رامز شعبان ،  إدارة الجمارك و إدارة المرافئ  ، الدار الجامعیة للطباعة و الن -  

، مصنف اإلجتهاد القضائي في المنازعات الجمركیة الصادر عن  98881ملف  09/05/1993قرار  3ق .م.ج.غ -  56

  ) 38نقال عن أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ص (           05المدیریة العامة للجمــارك  ص 

57
نوفمبر  14و  13عدد خاص بالیومین الدراسیین عن الغش الضریبي و التهریب الجمركي في  –لیا مجلة المحكمة الع -   

  . 195ص  2007

المتعلق بالوقایة من المخذرات و المؤثرات  25/12/2004المؤرخ في  04/18من القانون رقم  19و  17راجع المواد  -  58

  .ها اإلتجار غیر  المشروع ب العقلیة و قمع ااإلستعمال و  

 
59

یشترط المشرع المصري لكي تكون البضاعة محال لجریمة التهریب أن تكون بضائع خاضعة للضرائب الجمركیة أو بضائع  -  

ممنوعة ، وٕاذا كانت معفاة       لصفة فیها  أو إلعتبارات شخصیة أوعامة فإنها ال تصلح أن تكون محال لجریمة التهریب 

.  
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یمكن تعریف رخصة التنقل بأنها وثیقة مكتوبة تسلم من قبل مكاتب الجمارك یرخص بموجبها بتنقل البضائع التي تخضع  -  60

لرخصة المرور داخل المنطقة  البریة من النطاق الجمركي ، و لم یحدد قانون الجمارك شكلها ، و أحال بهذا الخصوص 

  : صة التنقل البیانات األتیة إلى مقرر یصدر عن إدارة الجمارك ، و تتضمن رخ

  .أسماء و ألقاب و رتب إقامة األعوان الموقعون على الرخصة   -       

  .إسم و لقب و عنوان المرخص له بنقل البضاعة  -       

  .طبیعة البضاعة محل النقل و عددها ووزنها  -       

عنوان ومكان رفع البضاعة و عنوان مكان مقصدها و المسلك الواجب إتباعه و مدة التنقل و نوع وسیلة النقل المستعملة  -       

.  

61
أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه و القضاء و الجدید في قانون الجمارك ، دار الحكمة للنشر و التوزیع  -   

  . 54و  53 ص1998، ســـوق أهراس 

أحصنة من ساللة أصیلة ، حیوانات حیة ، من فصیلة البقر ، حیوانات حیة من فصیلة البقر " تتمثل هذه البضائع فیما یلي  -  62

وحید السنم  تمور جافة ، حبوب ، دقیق القمح ، دقیق الحبوب ، سمید الحبوب ، البنزین جلود خام –و الماعز ، اإلبل 

  "ك معزولة مستعملة للكهرباء ، نفایات  فضالت النحاس ، زارابي تقلیدیة ، أسال

63
  . 45و  44أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ص  - 

غیر منشور ، نقال عن أحسن  117030ملف  12/05/1996و قرار  117580ملف  1995 16/07قرار  3.ق.م.ج.غ -  64

  بوسقیعة ، المرجع  

  . 47نفسه ص         

  
65

  .من قانون الجمارك الجزائري   22راجع المادة  -   

  .المتعلق باإلعالم  1990أفریل  3المؤرخ في  90/07من القانون رقم  26راجع المادة  -  66

67
المتضمن تحدید اإلطار التنظیمي لتوزیع  32/08/2003المؤرخ في  278 -03من المرسوم التنفیذي رقم  10راجع  المادة  -  

  .ت في الجزائر الكتب و المؤلفا

المتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات إستیراد البضائع و  19/07/2003المؤرخ في  03/04من األمر رقم  2راجع المادة  -  68

  .تصدیرها 

69
  .المتعلق بالعتاد الحربي و األسلحة و الذخیرة   12/01/1997المؤرخ في  97/06من األمر رقم  01راجع المادة  -   

  .من نفس األمر  9و  8المادة راجع  -  70

71
المتضمن التنظیم الذي یطبق على المواد  30/06/1990المؤرخ في  90/198من المرسوم الرئاسي رقم  30راجع المادة  -   

  .المتفجرة 

72
مع المتعلق بالوقایة من المخذرات و المؤثرات العقلیة و ق 25/12/2004المؤرخ في  04/18من القانون رقم  19المادة  -   

  . 03ص  83الرسمــیة  عدد             إستعمالها ، الجریدة   

المتضمن تنظیم نشاطات  18/10/2004المؤرخ في  331- 04من ال رسوم التنفیذي رقم  36إلى  34راجع المواد من  -    73

  . 05ص  66صنع المواد التبغیة و إستیرادها و توزیعها ، الجریدة الرسمیة عدد 

74
المعدلة و  2008المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  24/07/2008المؤرخ في  08/02من األمر رقم  20راجع المادة  -  

  من قانون  الضرائب المباشرة   73المتممة للمادة 

75
  .المتعلق بحمایة التراث الوطني  06/1998 15المؤرخ في  98/04من القانون رقم  102راجع المادة  -  



354 
 

                                                                                                                                            
غیر منشور عن أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ،  71237ملف  24/5/1992قرار  3العلیا ق المحكمة .م.ج.غ -  76

  .60المرجع السابق ص 

77
  .المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على اإلستیراد و التصدیر  03/04من األمر رقم  2راجع المادة  -  

78
  .من نفس األمر  4راجع المادة  -  

  .من نفس األمر 6راجع المادة  -  79

 
80
المتضمن قانون المالیة  30/12/1996المؤرخ في  96/31و لقد أصبحت البضائع الخاضعة  لرسم مرتفع بصدور األمر  - 

  مدرجة ضمن   1997لسنة 

  .  التنظیم الجمركي البضائع التي یخضع تنقلها وحیازتها داخل النطاق الجمركي لتقدیم وثائق تثبت وضعها القانوني إزاء      

  .من قانون الجمارك الجزائري  05راجع المادة  -  81

 
82

 01/12من القانون رقم  21بموجب المادة  % 40تم تخفیضها إلى  % 45مرت النسبة المرتفعة بعدة مراحل بعدما كانت  -
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 القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة اإللكترونیة

  ربحي فاطمة الزهراء : األستاذة

  كلیة الحقوق بودواو -أ-أستاذة محاضرة 

  جامعة أمحمد بوقرة بومرداس 

بالروابط المكانیة یثیر تطبیق قاعدة تنازع القوانین التقلیدیة على العقود المبرمة عبر فضاء االنترنت، الذي ال یعترف  :الملخص

والمرتكزات الجغرافیة العدید من الصعوبات متمثلة أساسا في عجز القاضي حتى على تحدید القانون المختار من قبل المتعاقدین، حیث 

 یصعب علیه التأكد من إرادة الطرفین الصریحة في اختیار القانون الواجب التطبیق، وقد یتعذر على القاضي أیضا استخالص إرادتهما

وفي ظل هذه الصعوبات، نادي البعض بضرورة وجود منهج ، اجدهما المادي وتعاقدهما عن بعدالضمنیة بشكل كافي، في ظل غیاب تو 

آخر موضوعي إسنادي یسمي قانون المعامالت اإللكترونیة، یتشكل من مجموعة من العادات والممارسات المقبولة التي نشأت واستقرت 

ترنت وطورها مستخدمو الشبكة وحكومات الدول في مجال تكنولوجیا االتصال والمعلوماتیة، وكرسها في المجتمع االفتراضي لالن

 المتعاقدون في مجال التجارة اإللكترونیة الدولیة والتي ساهمت المنظمات الدولیة واإلقلیمیة وبعض القوانین الوطنیة في االعتراف بها،

لعقدیة المبرمة عبر االنترنت لمد المتعاملین  بحلول مباشرة تتالءم مع حاجات المجتمع لتكون قانونا خاصا وجد أساسا لحكم العالقة ا

  .قوامه السرعة في التعامل على عكس قواعد اإلسناد التقلیدیة التي تكتفي بتعیین القانون الواجب التطبیق

  ةالقانون الواجب التطبیق،  عقود ، التجارة اإللكترونی: الكلمات المفتاحیة 

و في هذه المرحلة األخیرة .  ال یخلو أي عقد من العقود من احتمال نشوب نزاعات، سواء في مرحلة إبرامه أو في مرحلة تنفیذه :مقدمة

وعند الحاجة للجوء للقضاء تطرح على أطراف العقد أساسا إشكالیة مزدوجة عند تحدید المحكمة المختصة بنظر النزاع من جهة، وعند 

ذلك ألن العقود اإللكترونیة تبرم وقد تنفذ في بیئة إلكترونیة غیر ملموسة تجعل من ، واجب التطبیق علیه من جهة أخرىتحدید القانون ال

حیث أن أطراف عقود . المكاني -العسیر تركیز العقد تركیزا مكانیا بسبب افتقار هذا النوع من العقود إلى مجلس العقد بالمفهوم المادي

البلد الواحد ال یجمعهما مجلس عقد واحد بصورة مادیة وحقیقیة، بل إن التعامل بینهم یجري بواسطة و بین نظم التجارة اإللكترونیة في 

معلومات و مواقع إلكترونیة لیس من السهل تحدید مكانها بالضبط ما یصعب معه تحدید مكان انعقاد العقد فینعكس ذلك بدوره على 

أي القانون الذي  بة لعقود التجاریة الدولیة فتجمع النظم القانونیة على خضوعها لقانون اإلرادةأما بالنس، النزاعات الناشئة بین األطراف

یختاره األطراف صراحة أو ضمنا، و یسمي القانون المختار باتفاق الطرفین في فقه القانون الدولي الخاص باإلسناد الشخصي الناتج عن 

، والذي یقضي بمنح األطراف 1مبادئ الثابتة في غالبیة النظم القانونیة واالتفاقیات الدولیةإعمال مبدأ سلطان اإلرادة المعتبر كأحد أهم ال

كامل الحریة في اختیار القانون الواجب التطبیق على عقودهم احتراما لمبدأ سلطان اإلرادة الذي ال یطبق فقط في نطاق العالقات 

یة، وٕان كان مفهومه یختلف في القانون الداخلي عنه في القانون الدولي الخاص، الداخلیة وٕانما یمتد أیضا لیشمل العالقات الخاصة الدول

من حیث أنه إذا كانت اإلرادة في العالقة العقدیة الداخلیة تستطیع الخروج على القواعد القانونیة المكملة المنصوص علیها في القانون 

ة بالقواعد القانونیة اآلمرة الواردة فیه، في حین أن مبدأ سلطان اإلرادة الداخلي الذي نشأت العالقة في ظله إال أنها مع ذلك تبقي مقید

یتیح للمتعاقدین في إطار العالقات الخاصة الدولیة من خالل قاعدة اإلسناد المقررة في ضوئه إمكانیة تجاوز أحكام قانون دولة معینة 

  . 2واختیار قانون دولة أخرى لحكم العقد

صریح لقانون العقد أنه یمكن المتعاقدین من المعرفة المسبقة للقانون الواجب التطبیق على العقد، ویجنبهم ومن أهم فوائد االختیار ال

  . تطبیق قانون آخر قد یكون غیر مرغوب بالنسبة لهم
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ب التطبیق على و ینطبق ذات المبدأ على كافة صور المعامالت اإللكترونیة ذات الطابع الدولي، حیث یمكن أن یتم اختیار القانون الواج

أو البرید اإللكتروني أو أیة  web siteعقودهم عبر شبكة االنترنت من خالل الرسائل اإللكترونیة التي یتبادلها األطراف على شبكة 

ن وسیلة أخرى من الوسائل اإللكترونیة بعد االتفاق على البنود التعاقدیة كالمحل والثمن وغیرها على الشبكة نفسها على أن یحفظ مضمو 

وغالبا ما تتضمن العقود اإللكترونیة نصا خاصا یبین القانون الواجب التطبیق ومن ، االختیار هذا لالعتداد به بصورة تضمن سالمته

الذي  1998أمثلة هذه العقود مشروع العقد النموذجي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسیة للمعامالت اإللكترونیة الصادر في أكتوبر سنة 

  .3على أنه یخضع العقد ألحكام القانون الفرنسي   Loi applicableالثاني منه وتحت عنوان  نص في البند

منه،  19و  18المشرع الجزائري كغیره من المشرعین اشترط في القانون المدني عند تعرضه لمبدأ سلطان اإلرادة بموجب المادتین 

المختار من المتعاقدین له صلة حقیقیة بالمتعاقدین أو بالعقد وفي حالة عدم ، أن یكون  القانون 10-05المعدلتین بموجب القانون رقم 

بالنسبة لشكل . إمكان ذلك، یطبق  قانون الموطن المشترك أو الجنسیة المشتركة وفي حال عدم إمكان ذلك، یطبق قانون محل إبرام العقد

أما في ، أو لقانونهما الوطني المشترك لمشترك للطرفین المتعاقدینأو قانون الموطن ا لقانون مكان إبرامه 19العقد فقد أخضعته المادة 

قوانین أخرى فتم االعتماد على بعض المؤشرات كلغة العقد، و عملة الدفع، أو جنسیة أطراف العقد، غیر أنه مع العقود اإللكترونیة 

لك األصلیة  كقانون اإلرادة، أو في حال اللجوء إلى الدولیة المبرمة عبر االنترنت ظهرت صعوبات إعمال مناهج تنازع القوانین سواء ت

إعمال معاییر اإلسناد االحتیاطیة وذلك راجع لصعوبة تركیز العالقة التعاقدیة في مكان محدد ألن العقد اإللكتروني یرتبط بأكثر من 

كانیة تحدید القانون الواجب التطبیق وفي ضوء ما سبق نتساءل، عن إم،نازع القوانین في شأن تلك العقودمكان وهذا األمر یزید من ت

على العقد اإللكتروني الدولي من خالل قواعد اإلسناد التقلیدیة المعمول بها في مجال تنازع القوانین، أم أن طبیعة منازعات التجارة 

مال مناهج تنازع اإللكترونیة تستوجب الخروج عن هذه القواعد؟ ولإلجابة على ذلك نتعرض، في هذا العرض الموجز، لصعوبات إع

ة القوانین في مجال عقود التجارة اإللكترونیة سواء تلك األصلیة كقانون اإلرادة أو في حال اللجوء إلى إعمال معاییر اإلسناد االحتیاطی

اإللكترونیة، ، ثم نتعرض للمناهج الحدیثة لتسویة منازعات عقود التجارة اإللكترونیة، فنتطرق لمنهج القواعد الموضوعیة )المحور األول(

  ). المحور الثاني(ثم الوساطة اإللكترونیة والتحكیم اإللكتروني 

من الطبیعي أن تنشأ إشكاالت ومنازعات قانونیة  صعوبات تطبیق مناهج تنازع القوانین على عقود التجارة اإللكترونیة: المحور األول

د العقد أو تنفیذه أو تفسیره أو إثباته، أو حتى حلول المنازعات المترتبة غیر معروفة مسبقا في بیئة االنترنت نظرا لطبیعتها، تتعلق بانعقا

عن ذلك العقد، و من هنا تثور إشكالیة معرفة القانون الواجب التطبیق على العقود المبرمة عبر االنترنت، فاالنترنت عالم بال حدود ال 

بحكم طبیعته عقد بین غائبین ال ) حتما(تكز في إقلیم دولة معینة، فهو یعرف حدودا جغرافیة معینة والعقد المبرم من خالل االنترنت ال یر 

وٕاذا كانت قواعد اإلسناد في القانون الدولي الخاص تسعى إلى تركیز العالقة القانونیة . یجمعهما مجلس تعاقدي واحد من حیث المكان

دولة فمن الصعب تطبیق ذلك على العقد اإللكتروني،و السبب في إقلیم دولة معینة وبالتالي إخضاع هذه العالقة إلى أحكام قانون تلك ال

الرئیسي یعود إلى أن قواعد اإلسناد التقلیدیة ترتكز على الحدود الجغرافیة في حین في ضوء عالم االنترنت ال یعرف حدودا أو جغرافیا 

عیة من معامالت التجارة اإللكترونیة وفي غیاب ضوابط إسناد خاصة بخصوص القانون الواجب التطبیق تتعلق بتلك النو .  معینة

وخضوعها لقانون إرادة المتعاقدین، ترتب عن ذلك وجود صعوبات قانونیة، وترجع تلك الصعوبات أساسا من جهة إلى طبیعة شبكات 

تنازع القانون في االتصال اإللكترونیة التي یجري من خاللها إنجاز التعامل ومن جهة ثانیة ترجع  إلى طبیعة المعاییر التقلیدیة لفض 

مجال العقود الدولیة من حیث كونها ضوابط مادیة ترتكز على روابط مكانیة أو جغرافیة كما سبق القول ال تستجیب لطبیعة المعامالت 

التي  التي تجري من خالل الشبكات اإللكترونیة التي تقوم على معطیات افتراضیة أو غیر مادیة، ونتیجة لذلك سنتناول العقبات القانونیة
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اإلسناد (تحول دون تطبیق مناهج قاعدة التنازع على عقود التجارة اإللكترونیة سواء التي تتعلق باالختیار الصریح لقانون العقد 

  ).اإلسناد الموضوعي(أو التي تتعلق باالختیار الضمني لقانون العقد  )الشخصي

القاعدة العامة في القانون األونسترال الخاصة بعقود التجارة اإللكترونیة إن الصعوبات التي تواجه القانون المختار باتفاق األطراف  -أ

ما لم یتفق المنشئ والمرسل إلیه : "في الفقرة األولى بنصها 15هي تحدید القانون الواجب التطبیق من قبل األطراف وهذا ما أكدته المادة 

لى القانون الذي ینظم العقد من خالل تبادل الرسائل عبر البرید و یتفق األطراف المتعاقدة إلكترونیا ع. 4......"على خالف ذلك 

اإللكتروني، إذا تم التعاقد عن طریق البرید اإللكتروني أو عبر صفحات شاشة االستقبال والذي یستمد قوته من قواعد اإلسناد الوطنیة 

البعض یؤدي حتما إلى الحد من الخالفات التي من التي تعطي لألطراف الحق في االتفاق على قانون معین لیحكم العقد وهذا في رأي 

غیر أنه عند التدقیق في مجال التجارة اإللكترونیة یتضح یقینا عدم التسلیم الكامل بهذه . الممكن أن تواجه طرفي العقد في المستقبل

  :القاعدة، فالواقع یشهد بوجود تلك الصعوبات أثناء التطبیق ویتعلق األمر بما یلي

إن الحقیقة الغالبة في عقود :تحقق من توافق اإلرادتین في االختیار الصریح للقانون الواجب التطبیق على العقد اإللكترونيصعوبة ال -1

التجارة اإللكترونیة هي غیاب التواجد المادي لطرفي العقد وقت إبرامه، ویستتبع ذلك أن التحقق من هویة وشخصیة المتعاقدین في ظل 

لیس باألمر السهل، ألن ما هو معروف أن شبكة االنترنت تتیح استعمال أي هویة یختارها المستخدم، حیث نجد  المعامالت اإللكترونیة

 معظم المواقع اإللكترونیة تمنح استعمال بیانات تحدد الهویة اإللكترونیة موضوعة مسبقا من قبلها، وغالبا یقوم مستخدم الشبكة باختیار

ذلك یختار اسم غیر حقیقي، وبلد غیر البلد الموجود فیه، وعنوان وهمي، باإلضافة إلى بیانات أخرى بیانات خاطئة متعلقة بهویته، من 

وٕاذا كان المتعاقدین من خالل وسائل االتصال التقلیدیة كالفاكس، أو التلكس، أو التلفون یعرفون مقدما . 5غیر معروفة في الهویة الحقیقیة

ن عبر االنترنت یفتقرون إلى ذلك التحدید، ألن العنوان اإللكتروني الذي یتعاقدون من خالله قد ال الدولة التي یتصلون بها، فإن المتعاملی

، وبهذا )org.(أو ) com.(یكون مرتبطا ببلد معین كما هو الشأن في العناوین اإللكترونیة التي یشار إلیها في المقطع األخیر منها ب 

خدمها المتعاقدون للتحقق من هویة الطرف األخر وتزداد الصعوبة أكثر حین یتم التعبیر عن یصعب مراقبة العناوین اإللكترونیة التي یست

تلك اإلرادة دون تدخل إنساني مباشر عن طریق أجهزة و وساطة إلكترونیة ال تملك إرادة أصال، وبصفة خاصة عندما یقوم الحاسوب 

الشخص الذي یستعمل الحاسوب لحسابه، مما یثیر التساؤل عن المبرمج ببث رسائل مشوبة بأخطاء بشكل یستحیل توقعه من جانب 

ص الذي المستعمل للحاسوب اآلثار القانونیة المترتبة على الخطأ في التعاقد اإللكتروني وعما إذا كان یتحملها الحاسوب أم الشخ

شخص لیس له صالحیة التصرف  من ناحیة أخرى تتضح صعوبة التحقق من إرادة التعاقد كذلك حین تصدر تلك اإلرادة من،لصالحه

ففي هذه الحاالت وغیرها تطرح . نیابة عن المتعاقد األصلي أو إذا تم التالعب في مضمون الرسالة اإللكترونیة أو تم التغییر في محتواها

خل من الغیر، عدة أسئلة بشأن كیفیة التحقق من أن اإلرادة صادرة عن صاحبها، خاصة إذا علمنا أن الشبكة معرضة لالختراق والتد

  . وعن القانون الواجب التطبیق في هذا الشأن

و الذي اعتمدته معظم التشریعات كطریقة تضمن هویة  وفي هذا الصدد استنجد القانون بالتكنولوجیا، التي ابتكرت التوقیع اإللكتروني

یث أصبحت مسألة اإلفصاح عن الهویة ، مع ضمان الصلة بین الموقع وصاحب المعاملة، ح6األطراف المتعاقدة عبر شبكة اإلنترنت

وتحدیدها من قبل المتعاقدین من أبرز ما أستحدثه قواعد التشریع في مجال التعاقد اإللكتروني، فأضحى أمرا ضروریا للتعرف على كل 

نیة، إضافة إلى الوسیط البیانات الخاصة بالهویة بما في ذلك األهلیة، ویعد التوقیع اإللكتروني من أبرز وسائل تحدید الهویة اإللكترو 

الضامن وهو طرف محاید في العالقة التعاقدیة یطلق علیه مؤدي خدمات التصدیق اإللكتروني تسند له مهام  أهمها تسلیم شهادة 

، كما تقوم هذه الجهة بإصدار 7التصدیق اإللكتروني الموصوفة تتضمن اسم الموقع أو االسم المستعار الذي سیسمح بتحدید هویته

  . اح الخاص الذي یتم بمقتضاه تشفیر المعامالت اإللكترونیة، والمفتاح العام الذي یتم بوساطته فك التشفیرالمفت
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تعد قواعد اإلثبات من أهم القواعد القانونیة المنظمة :صعوبة إثبات اتفاق األطراف على اختیار قانون معین یحكم العقد اإللكتروني -2

صرفات القانونیة التي تتم من خالل شبكة االتصاالت اإللكترونیة بوجه خاص، ألن الحق الذي ینكره للحقوق وااللتزامات بوجه عام والت

لذلك تتضح أهمیة اإلثبات في مجال التصرفات القانونیة بوجه . الخصم وال یستطیع صاحبه أن یقیم الدلیل على وجوده یكون عدیم القیمة

فالتعاقد عبر الشبكة . لكترونیة، السیما في ظل غیاب الدعامة المادیة الخطیة، والشهودعام، و تبدو أهمیته أكثر في مجال المعامالت اإل

یتم عن طریق وسائل معلوماتیة في صورة بیانات تظهر على شاشات الحواسیب اآللیة، ویتم تبادل الرضا بین المرسل والمستقبل، ویتحدد 

و دون حضور شهود، وهذه  الخصوصیة أدت إلى وجود عقبات حقیقیة  موضوع المعاملة وكیفیة تنفیذها، دون دعامة مادیة مكتوبة

، باإلضافة إلى تباین التشریعات الوطنیة في تنظیم أدلة 8تتعلق بقواعد اإلثبات التقلیدیة حال تطبیقها على عقود التجارة اإللكترونیة

  . ةاإلثبات من جهة ومن جهة أخرى تبنیها نهجا مختلفا في قبول األدلة اإللكترونی

واعد وقد أثبتت الدراسات التي أجرتها لجنة االتحادات األوروبیة في إطار برنامج نظم التبادل اإللكتروني للبیانات التجاریة والمعنیة بالق

معنى أنها ال القانونیة لقبول أدلة اإلثبات تباین النظم القانونیة في تقدیر أدلة اإلثبات فهناك نظم قانونیة تتبني قواعد إثبات مرنة نسبیا، ب

تضع طرقا محددة لإلثبات تقید بها القاضي أو الخصوم، بل تترك لألطراف حریة تقدیر األدلة التي تقنع القاضي، وتطلق للقاضي الحریة 

وهناك نظم قانونیة أخرى تعتمد منهجا صارما وتضع طرقا محددة لإلثبات ال یستطیع القاضي أو أطرف . المطلقة في تكوین اقتناعه

و انتهت اللجنة، السابقة، في تقریرها إلى أن القواعد التقلیدیة المعنیة باإلثبات تشكل عقبة حقیقیة تعترض تطویر . الحیاد عنها العقد

كما خلصت التحقیقات التي أجرتها أمانة األونسیترال إلى نفس النتیجة، وأقرت بوجود مشاكل یثیرها استخدام . 9تبادل البیانات إلكترونیا

ونتیجة لذلك أوصت اللجنة الحكومات بإعادة النظر في القواعد . البیانات المخزنة في الحواسیب اآللیة كدلیل إثبات في المنازعات

اإللكترونیة كأدلة في الدعاوي القضائیة بغیة تفادي ما یحول دون قبولها من عقبات ال مبرر لها، القانونیة التي تعوق استخدام السجالت 

یة والتأكد من أن هذه القواعد تتفق والتطورات في مجال تكنولوجیا المعلوماتیة، وتوفیر الوسائل المالئمة لتمكین المحاكم من تقییم مصداق

  . البیانات الواردة في تلك السجالت

عقبات أخرى ذات طبیعة تقنیة تحول دون تطابق إرادة األطراف بشأن االختیار الصریح للقانون الواجب التطبیق، من شأنها أن  -3 

حدوث عطل داخل األجهزة یؤدي إلى ضیاع البیانات المخزنة بداخلها، أو انتهاء فترة الصالحیة المقررة لتخزینها بحیث :تفضي إلى

وءة، مما یؤثر على استخدامها كوسیلة إثبات، عالوة على ذلك قد یكون من الصعب استرجاع تلك تحذف وتهلك أو تصبح غیر مقر 

  . 10البیانات إذا تم تحمیل البرنامج على األجهزة بشكل غیر سلیم، أو إذا تم استخدام أجهزة غیر مناسبة

العقد كاملة خاصة إذا كانت الوثیقة العقدیة هناك عقبة أخري ترجع إلي صغر حجم شاشة الحاسوب األمر الذي ال یسمح بظهور بنود 

طویلة تحمل شروطا تفصیلیة أو أن بنود العقد قد تمت كتابتها بحجم صغیر غیر مقروء على نحو یتسنى للمتعاقد اإلطالع علیها بشكل 

وتنصب هذه العقود   shrunt wrap agreementوهناك تقنیة أخري أكثر تعقیدا، یتعلق األمر بما یسمى اتفاقات نزع الغالف ، 11كافي

خاصة على برامج المعلوماتیة أین یتم إدراج هذه األخیرة في عبوة أو ما یسمى بحزمة البرنامج ألمعلوماتي، یتم تغلیفها بواسطة غالف 

و للمتعاقد بالستیكي أو السیلوفان تتضمن العبوة إلى جانب محتوى البرنامج رخصة استخدام هذا األخیر، على أن هذه الرخصة قد ال تبد

بمجرد نزع الغالف فإنك وافقت على الشروط الواردة في الرخصة : إال بعد أداء المقابل وتحمیل البرنامج حیث تظهر العبارة التالیة

و أخیرا قد یتم التالعب في مضمون السند اإللكتروني ،12فالمتعاقد ال یطلع على كافة شروط العقد من بینها شرط القانون الواجب التطبیق

  .   و اإلطالع على البیانات التي یتضمنها بغرض استغاللها على نحو غیر مشروعأ

باستقراء البعض من نصوص التشریعات الوطنیة و :مدي جواز تطبیق قاعدة قانون اإلرادة علي عقود االستهالك اإللكترونیة -4

لى منازعات العقود االستهالكیة، وتشریعات أخرى وضعت االتفاقیات الدولیة، یالحظ أن هناك تشریعات استبعدت تطبیق قانون اإلرادة ع
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فمن التشریعات التي استبعدت تطبیق قانون اإلرادة على منازعات عقود االستهالك وأخضعتها لقانون موطن أو محل . قیودا على تطبیقه

یسري : رة األولى، التي نصت على أنهالفق 117بمقتض المادة  1982اإلقامة العادیة للمستهلك القانون الدولي الخاص السویسري لسنة 

فبعد أن أكدت المادة الثالثة منها على  1980كذلك اتفاقیة روما لسنة ، ة محل اإلقامة العادیة للمستهلكعلى عقود االستهالك قانون دول

اقدین لقانون اإلرادة، ال یجوز أن من مادتها الخامسة وقررت بأن اختیار المتع" الفقرة الثانیة"خضوع العقود الدولیة لقانون اإلرادة عادت 

 یستتبعه  حرمان المستهلك من الحمایة التي تقررها له األحكام اآلمرة في قانون الدولة التي له فیها محل إقامة معتادة، إذا سبق إبرام

طوات الضروریة بهدف العقد إعالن أو دعوة خاصة موجهة للمستهلك في دولة محل إقامته، واتخذ المستهلك في تلك الدولة كافة الخ

  . التوصل إلى إبرام العقد، أو إذا استلم الطرف األخر أو ممثله طلب المستهلك في تلك الدولة

منها بضرورة مراعاة حقوق المستهلكین  12، عندما أوصت في المادة 1997ذهبت إلى االتجاه نفسه، أیضا، التوصیات األوربیة لسنة 

لكن هل یمكن تطبیق الفقرة ، 13في إرجاع المبیع عند عدم االتفاق على القانون الواجب التطبیق بدول اإلتحاد المنصوص علیها، كالحق

یري بعض الفقهاء، أن المستهلك اإللكتروني ال یمكن دان عقود االستهالك اإللكترونیة؟الثانیة من المادة الخامسة من اتفاقیة روما في می

الثانیة من المادة الخامسة من اتفاقیة روما، حیث أن ما تتطلبه هذه المادة من ضرورة قیام أن یستفید من الحمایة التي تكفلها الفقرة 

المورد بتوجیه إعالن   أو دعوى خاصة تسبق إبرام العقد إلى المستهلك في دولة محل إقامته ال یمكن تصوره في العقود المبرمة من 

أي إعالن یرسل من خاللها ال یكون  تصل بكافة دول العالم، وبالتالي فإنخالل شبكة االنترنت، ویرجع ذلك إلى أن شبكة االنترنت ت

موجها لشخص معین في دولة محددة، وٕانما إلى جمیع األشخاص في كافة دول العالم، ومن هنا یكون من الصعب معرفة نیة المورد في 

تهلك من مجرد وصول المستهلك إلى الموقع المنشور توجیه إعالنه إلى دولة المستهلك بالذات، أو إثبات حدوث اإلعالن في دولة المس

كذلك فإن الشرط الذي یقتضي من المورد استالم طلب الشراء الموجه من قبل المستهلك في دولة . علیه اإلعالن من دولة محل إقامته

رید اإللكتروني الخاص بالمورد في دولة محل إقامته ال یتوافر بالنسبة للعقود المبرمة من خالل شبكة االنترنت ألنه من النادر أن یوجد الب

  .14محل إقامة المستهلك

إن السماح للمتعاقدین بتجزئة العقد الدولي  :قانون اإلرادة یسمح للمتعاقدین باختیار أكثر من قانون لیحكم العقود التجارة اإللكترونیة -5

ي تنزل أحكام القانون المختار منزلة الشروط التعاقدیة على وٕاخضاعه ألكثر من قانون واحد، هو اتجاه یرتبط بفقه النظریة الشخصیة الت

نحو یتیح للمتعاقدین اختیار عدة قوانین تطبق على عدة أجزاء من العقد، حتى ولو لم تكن هناك صلة بین هذا الجزء والقانون المختار 

جزئة العقد و إخضاع كل جزء من أجزائه لقانون لحكمه، وهو ما انتهى إلیه أیضا فقه النظریة الموضوعیة الذي منح المتعاقدین حریة ت

مختلف، مادامت هناك صلة بین هذا الجزء والقانون المختار لحكمه، فیصح أن یتفق المتعاقدین على إخضاع تكوین العقد لقانون محل 

یة الغالب إلى نتائج خطیرة كانت إلخ هذا ما یؤدي  في رأي فقه قانون التجارة اإللكترون...إبرامه وٕاخضاع تنفیذه لقانون محل التنفیذ  

موجودة من قبل وزادت حدتها مع العقود اإللكترونیة حیث یسمح بتطبیق أكثر من قانون على عقد واحد وهو ما یؤدي إلى تجزئة العقد 

ني ویقر بصحة في حین أن هذا األخیر یقتضي نوع من االنسجام، ألنه قد ینظم العقد باتفاق األطراف بقانون یقبل التوقیع اإللكترو 

المعامالت التي تتم عبر شاشات الحواسیب اآللیة وجزء أخر من العقد ینظم بقانون أخر ال یقبل مثل هذه التصرفات، خاصة أن هناك 

العدید من الدول مازالت لم تعترف بعد بالتعاقد اإللكتروني مما یقود إلى إبطال العقد في بعض الدول بالرغم من صحته في دول 

  .15أخرى

قد صار من المألوف في التجارة اإللكترونیة وجود عقود نموذجیة یدرج  :قانون اإلرادة ـیطرح صعوبة أیضا بالنسبة للعقود النموذجیة -6

فیها بند یحدد فیه األطراف القانون الواجب التطبیق على عقدهم، وهو ما درج الفقه على تسمیته بشرط االختصاص التشریعي، ویخضع 

، ومثال ذلك العقد النموذجي 16المنصوص علیه فیه دون اشتراط وجود أیة صلة حقیقیة بین القانون المختار والعقد كل عقد للقانون
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لیحكم المعامالت التي تتم بین المهنیین  1998أفریل سنة  30للتجارة اإللكترونیة الذي وضعته غرفة التجارة والصناعة بباریس في 

احد بنوده على أن القانون الواجب التطبیق هو القانون الفرنسي بصرف النظر عن جنسیة حیث ینص هذا العقد في . والمستهلكین

إضافة إلى شرط القانون الواجب التطبیق قد یتضمن العقد النموذجي العدید . المتعاقدین أو موطنهم أو محل إبرام العقد أو محل التنفیذ

صر الثمن، ونفقات التسلیم والخصومات على الثمن إن وجدت ومدى من شروط نموذجیة أخرى من ذلك على سبیل المثال تحدید عنا

هذه العقود یري البعض من الفقه الفرنسي أنها تعد من قبیل عقود اإلذعان إذا كانت الشروط . إلى أخره....إمكانیة الوفاء بعملة أجنبیة 

وجب له سواء كان مهنیا أو مستهلكا، بحیث ال یكون للزائر العامة للبیع مذكورة على موقع التاجر و بذلك تشكل حدا للحریة التعاقدیة للم

  .17أو المشتري إال أن یقبلها أو ال لیتعاقد مطلقا

إن غالبیة التشریعات تحرص على أن یكون :یثیر قانون اإلرادة صعوبة في مجال عقود التجارة اإللكترونیة بخصوص قیود ممارسته -7

التي اشترطت وجود  2005من القانون المدني الجزائري المعدلة عام  18األمر الوارد بالمادة للقانون المختار صلة حقیقیة بالعقد وهو 

صلة حقیقیة بین العقد والقانون المختار، وهو موقف غالبیة القوانین التي تحرص في عمومها على عدم مخالفة النظام العام واآلداب 

ت التي تتم عبر شبكة االنترنت غیر مسموح بها في بعض الدول كونها مخالفة العامة في اختیار الطرفین، ألنه قد تكون بعض المعامال

ولقد اختلف بعض الفقه حول تحدید طبیعة الصلة التي یتعین توافرها بین العقد ،ابقتها القانونیة للدول األخرى للنظام العام بالرغم من مط

د عناصر الرابطة العقدیة، كجنسیة المتعاقدین أو موطنهم  أو مكان والقانون المختار، فمنهم من اشترط وجود صلة مادیة تستمد من أح

إبرام العقد، أو مكان تنفیذه، بحیث إذا انعدمت تلك الصلة، یجوز للقاضي أن ال یعتد بالقانون المختار من قبل المتعاقدین، وأن یتولى 

و منهم من اكتفى بأن یكون للمتعاقدین مصلحة مشروعة . بنفسه مهمة البحث عن القانون الذي تتوافر معه الصلة أو الرابطة المذكورة

حقیقیة وجدیة في اختیارهم لقانون معین لیحكم العقد، وهي صلة یقدرها القاضي الذي ینظر النزاع من حیث جدیتها ومشروعیتها في 

  .18ضوء أحكام القانون المختار وقانون القاضي الذي ینظر النزاع

من حیث المبدأ على ضرورة وجود صلة أو رابطة بین العقد والقانون المختار، إال أنه ال یشترط أن تكون على أن الفقه الغالب، وٕان أكد 

هذه الصلة صلة مادیة نابعة من أحد عناصر الرابطة العقدیة، بل إنه اكتفى بضرورة وجود صلة جدیة بین العقد والقانون المختار، سواء 

وٕاذا كان ،معامالت وطبیعة التجارة الدولیةرابطة العقدیة، أم صلة معنویة تملیها حاجات الكانت الصلة مادیة تستمد من أحد عناصر ال

نة الفقه الغالب قد انتهى إلى ضرورة تقیید حریة المتعاقدین في میدان العقود الدولیة العادیة من خالل استلزامه توافر صلة أو رابطة معی

حریتهم في اختیار القانون الذي یحكم عقدهم في مجال العقود اإللكترونیة؟ یؤكد جانبا من بین العقد والقانون المختار، فهل یمكن تقیید 

في  الفقه بأن االعتداد بتلك الصلة بین القانون الذي اختیر بإرادة المتعاقدین وبین العقد قیاسا على عقود التجارة الدولیة یصعب إعمالها

قد من خالل شبكة االتصال اإللكترونیة یفترض اتصال العقد وقت إبرامه بجمیع الدول في أن التعا: بیئة االنترنت وذلك لألسباب التالیة

 آن واحد نتیجة انفتاح الشبكات على العالم بآسره، وبهذا یصعب تحدید تلك الرابطة المزعومة بین القانون المختار والعقود اإللكترونیة،

كات إلكترونیة ال تتركز في إقلیم دولة معینة وال تخضع لدولة بعینها بحیث یمكن ففي التجارة اإللكترونیة یتم إبرام العقد من خالل شب

، كما أن الرابطة التي یتصور وجودها بین القانون المختار والعقد 19القول بتطبیق قانونها و األمر خالف ذلك بالنسبة للتجارة الدولیة

ذه، فإذا كانت هذه الضوابط المادیة تصلح للسریان في مجال عقود تتأسس في الغالب على عناصر مادیة كمكان إبرام العقد أو تنفی

شبكات التجارة الدولیة التي تتم بعیدا عن شبكات االتصال اإللكترونیة أو في حالة إبرام عقود التجارة اإللكترونیة التي تتم من خالل تلك ال

لضوابط في حالة المعامالت التي تتم و تنفذ بالطرق حیث یجري تنفیذها مادیا، إال أن ثمة صعوبة حقیقیة تعترض تطبیق تلك ا

إضافة إلى عدم ،20اإللكترونیة كما هو الشأن في حالة تورید برامج الحواسیب اآللیة عن طریق إنزالها على الحاسب اآللي للمستهلك

تحرص أیضا أن ال یكون خیار مخالفة النظام العام واآلداب العامة في اختیار القانون الواجب التطبیق، نجد غالبیة التشریعات 
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، وهي أیضا مسألة نسبیة وتختلف بشأنها األنظمة )من القانون المدني 24/1المادة (المتعاقدین منطویا على غش أو تحایل نحو القانون 

لطة علیا تشرف على القانونیة الوطنیة، ومما یعقد المسألة أكثر هو انفتاح االنترنت على العالم وحریة انسیاب المعلومات عبرها وغیاب س

  .21إعمال مثل هذه الحدود، التي نري أنه ال مجال إلعمالها إال بعد طرح النزاع أمام القاضي

و قد یحدث وأال یحدد الطرفان اختیارهما بطریقة صریحة للقانون الواجب التطبیق على العقد اإللكتروني أو یغفالن عن ذلك تماما، وهنا 

االحتیاطیة  المنصوص علیها في منهج تنازع القوانین للقانون الدولي الخاص، لكن نتساءل هل هي قابلة لمفر من إعمال معاییر اإلسناد 

  للتطبیق على عقود التجارة اإللكترونیة؟

نكون بصدد تطبیق اإلسناد الموضوعي عند غیاب التعیین الصریح للقانون  الصعوبات المتعلقة باالختیار الضمني لقانون العقد -ب

لتطبیق على العقد من قبل األطراف المتعاقدة، لذلك عند طرح النزاع على الجهة القضائیة التي ستفصل فیه، أن تحدد هذا الواجب ا

القانون الواجب التطبیق وهذا ما یعرف بالتعیین الضمني، حیث یتم استنباط القانون من بنود العقد التي تمیل في مضمونها إلى نظام 

اإلستاد إلى ضوابط موضوعیة تبین نیة األطراف المتعاقدة في اختیار القانون األنسب للتطبیق والتي قد تكون قانوني لبلد محدد، وهذا  ب

ضوابط مرنة یسمیها البعض بمعیار األداء الممیز وقد تكون ضوابط جامدة معروفة مسبقا للمتعاقدین ویضعون في حسبانهم إمكانیة 

كذلك یمكن استخالص تلك اإلرادة من . یذه وقانون الجنسیة المشتركة أو الموطن المشتركإعمالها مثل معاییر مكان إبرام العقد وتنف

إلى آخره، على أن هذه الضوابط تتضح صعوبة تطبیقها في ...خالل اللغة التي حرر بها العقد أو العملة التي اتفق على الوفاء بها 

فبخصوص معیار مكان إبرام العقد یمكن القول بأن االنترنت ال تشكل : لیةمجال عقود التجارة اإللكترونیة وهو ما نبینه في النقاط التا

مكان محدد یمكن االستناد علیه كونها عبارة عن فضاء مستقل بذاته من جهة، ومن جهة ثانیة ال تشكل رابطة حقیقیة مع العقد المبرم 

متجول من دولة إلى أخرى أو أن یستعمل جهاز  من خاللها، بحیث قد یكون استعمالها بصفة عارضة كاستعمال حاسوب نقال لشخص

غیر تابع له أو أن یبرم عقده من خالل مقهى من مقاهي االنترنت، وهي كلها أمور تجعل من المسألة عرضیة وال تشكل معیار یعتمد 

  . 22علیه في تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد المبرم بهذه الطریقة

لى إعمال معیار مكان تنفیذ العقد خاصة وأن التنفیذ قد یتم من خالل شبكة االنترنت كما هو الحال في و نفس األمر الذي قد ینطبق ع

التي یتم إنزالها مباشرة من على شبكة االنترنت، ففي هذه الحالة یصعب تحدید مكان تنفیذ العقد؛ هل هو ) تحمیل برامج(برامج الحاسوب 

الذي یقدم الخدمة للبائع أم المكان الذي یوجد فیه الحاسب اآللي ) الوسیط(ذ أم مكان المزود مكان موقع التحمیل على الخط لحظة التنفی

قد یكون ذلك في دول متعددة مما یجعل من مكان التنفیذ أماكن متعددة  -حال التنفیذ خارج الشبكة-للمشتري، وفي الحالة العكسیة 

ام بین القوانین المختلفة  بسبب اختالف مفاهیم النظم القانونیة حول یصعب تفضیل أحدها على األخر مما یصعب من تحقیق االنسج

یصعب القول أیضا بأن إرادة األطراف قد اتجهت نحو قانون الدولة التي توجد بها المحكمة التي تنظر النزاع، ألنه ، 23محل تنفیذ العقد

ة قد یكون موقعها موجودا على شبكة االنترنت من خالل ال تالزم بین االختصاصین القانوني والقضائي من ناحیة، و ألن تلك المحكم

أما بخصوص ضابط قانون الجنسیة المشتركة، فیمكن القول أن االنترنت قد ال تمكن ،.كتروني ال ینتمي إلى دولة معینةموقع أو عنوان إل

ن مكان إبرام العقد      أو مكان تنفیذه حتى من التعرف فیما بین الطرفین المتعاقدین والتحقق من جنسیة بعضهم البعض، وأن ما قیل ع

یمكن قوله بخصوص معیار موطن المشترك أو الجنسیة المشتركة للمتعاقدین، ألن هذه الضوابط جمیعها تؤدي في النهایة إلى توطین أو 

ن أمرا سهال، وبهذا الوصف تركیز الرابطة العقدیة مكانیا، في حین أن توطین العقد وفقا لهذه المعاییر في الفضاء اإللكتروني لن یكو 

باإلضافة إن ضابط الموطن المشترك للمتعاقدین والذي ، 24تقترب اإلرادة الضمنیة في هذا المجال من اإلرادة المفروضة بواسطة القاضي

لدولیة بوجه من القانون المدني أصبح ال یلعب سوى دورا محدودا في العالقات التعاقدیة ا 18نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 
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عام، فالتشریعات الحدیثة بدأت تتخلى شیئا فشیئا عنه وتوجه اهتمامها بمقر إقامة األطراف المتعاقدة، ألن الشائع في العقود التجاریة 

  .25الدولیة قد یكون للمتعاقدین موطنین مختلفین

تي تتم عبر شبكات االتصال هي اللغة اإلنجلیزیة، وفي أما بالنسبة لضابط اللغة، فقد أصبحت اللغة الرسمیة في مجال الروابط العقدیة ال

حالة استخدام لغة أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة فإنها تترجم بطرق آلیة إلى اللغة اإلنجلیزیة بواسطة برامج موجودة على الحواسیب 

من خالل تحویل النقود إلكترونیا أو عن وتظهر أیضا عدم فاعلیة معیار العملة التي یتم الوفاء بها، حیث مقابل الخدمة یدفع ،26اآللیة

ذه الوسائل بأي عملة وفي أي طریق بطاقة وفاء أو ما شابه ذلك من الوسائل اآللیة األخرى، وبالتالي یستطیع الشخص أن یسدد به

ي یكتنفها الكثیر من لذا وفي ظل صعوبة تطبیق الضوابط السابقة و ألجل تفادي كل المعاییر التي تعتمد على الطابع اإلقلیمي الت، وقت

لتعیین القانون الذي  الغموض في مجال االنترنت یفضل البعض اللجوء إلي معیار إسناد مرن وأكثر موضوعیة وهو معیار األداء الممیز

ساسها اتفاقیة یعد ضابط األداء الممیز أحد أهم المبادئ الرئیسة لقانون التجارة الدولیة، كما أنه من المبادئ التي قامت على أ،یحكم العقد

و الخاصة بالقانون الواجب التطبیق على البیوع الدولیة للمنقوالت المادیة، حیث أفردت لها المادة  1955نوفمبر 10الهاي المبرمة في 

قد، على الثالثة التي اعتدت بمحل اإلقامة العادیة للبائع أو مقر منشأته عند التعاقد كضابط إسناد رئیسي لتعیین القانون الذي یحكم الع

في حالة عدم اختیار األطراف للقانون : "فقد نصت تلك المادة في فقرتها األولى على أنه. أساس أن التزام البائع هو األداء الممیز للعقد

ومع . الذي سیحكم العقد، فإن البیع یكون محكوما بالقانون الداخلي للدولة التي یوجد بها محل اإلقامة المعتادة للبائع وقت تسلمه الطلب

  ".ذلك إذا كان تسلیم الطلب بواسطة منشأة البائع، فإن البیع یكون محكوما بالقانون الداخلي للدولة التي یوجد بها مقر تلك المنشأة

عند سكوت المتعاقدین : "ضابط األداء الممیز للعقد، حیث تقرر في المادة الرابعة منها أنه 1980ومن جانبها تبنت اتفاقیة روما لعام 

ختیار القانون الواجب التطبیق على العقد، یسري على هذا األخیر قانون الدولة التي له بها أكثر وثوقا، وتعتبر تلك الروابط موجودة عن ا

د في الدولة التي یوجد بها محل اإلقامة للطرف الملتزم بتقدیم األداء الممیز وقت إبرام العقد، فإذا كان هذا الطرف شخصا معنویا وكان ق

وٕاذا . لعقد أثناء ممارسته لنشاطه المهني فإن قانون الدولة التي بها المنشأة الرئیسیة لهذا الشخص هو الواجب التطبیق على العقدأبرم ا

كان األداء الممیز للعقد سیتم عن طریق شركة أخرى بخالف الشركة الرئیسیة، فإن قانون الدولة التي یتواجد بها مقر تلك الشركة هو 

، و هكذا تكون اتفاقیة روما قد وضعت قرینة مفادها أن العقد یرتبط بالدولة التي یوجد بها محل اإلقامة المعتادة للطرف "دالذي یحكم العق

  .27المدین باألداء الممیز للعقد، وهذا ینطبق على دولة البائع أو مقدم الخدمة

عن اللجوء إلى إسناد الرابطة العقدیة لضوابط جامدة فیما یتعلق  لقد تبنت العدید من التشریعات الوطنیة المعاصرة هذه النظریة لتنأ بنفسها

دي إلى بتحدید قانون العقد، إال أن أغلبیة فقهاء التجارة اإللكترونیة یروا أن تطبیق نظریة األداء الممیز على عقود التجارة اإللكترونیة یؤ 

لضعیف، و كمثال لذلك عقود البیع أو تورید الخدمات التي تتم إسناد العقد لقانون الطرف القوي في العقد والتضحیة بمصلحة الطرف ا

عبر شبكة االنترنت، ففي هذین العقدین یكون قانون دولة البائع أو مقدم الخدمة هو الواجب التطبیق على العقد، حیث یعد أداء ممیزا 

ي تستند إلیه نظریة األداء الممیز یقوم على مرتكزات كما أن األساس الذ. التزام البائع  بتسلیم المبیع، والتزام المورد بتورید الخدمة

كما یصعب تطبیق نظریة األداء الممیز ، 28جغرافیة ال تتالءم مع طبیعة المعامالت التي تتم عبر االنترنت والتي تتعدي الحدود الجغرافیة

ق حاسوب یمتلكه مقدم خدمات معلومات مقیم في على العقود اإللكترونیة عندما یقوم الطرف المدین باألداء الممیز بإبرام العقد عن طری

وأخیرا ،مة لقانون المدین باألداء الممیزنفس البلد التي یمارس نشاطه فیها، ألن القانون الواجب التطبیق سیكون قانون دولة مزود الخد

ر أیا منها أداة ممیزا للعقد، وقد هناك بعض العقود ذات الطبیعة المركبة تتساوى فیها االلتزامات من حیث األهمیة بحیث یمكن اعتبا

یحدث ذلك في عقد مقایضة على االنترنت عندما یقدم أحد األطراف صورا بینما یقدم الطرف األخر بیانات عنها بهدف نقل صورة 

القوانین  وفي األخیر یمكن القول إن تطبیق مناهج تنازع، 29متكاملة، ففهده الحالة یصعب أیضا تحدید العمل القانوني الممیز للعقد
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التقلیدیة على عقود مبرمة عبر فضاء االنترنت ال یعترف بالروابط المكانیة والمرتكزات الجغرافیة یثیر العدید من الصعوبات المتمثلة 

أساسا في عجز القاضي على تحدید القانون المختار من قبل الطرفین المتعاقدین، بحیث یصعب علیه التأكد من إرادة الطرفین الصریحة 

اختیار القانون الواجب التطبیق، وقد یتعذر على القاضي أیضا استخالص إرادتهم الضمنیة بشكل كافي أو استنتاج إرادتهما الضمنیة  في

في ظل غیاب تواجدهما المادي و تعاقدهما عن بعد وغیاب عناوین تحدد أماكن تواجدهم أو تواجد مقرات عملهم على اعتبار أن 

عترف بالتقسیمات الجغرافیة وأن العناوین اإللكترونیة ال تعبر فعال عن عناوین مستقرة، فالمعامالت التي تتم االنترنت وحدة واحدة ال ت

عبر االنترنت تقود إلى عالم غیر مادي قوامه األرقام أو البیانات، بینما ضوابط اإلسناد المعروفة في القانون الدولي الخاص لم توضع 

إن تطبیقها على المعامالت اإللكترونیة یثیر الكثیر من الغموض والصعوبات  باإلضافة إلى  غیاب إال من أجل عالم مادي، ومن ثم ف

  . التعامل الورقي و االستناد للمعطیات الرقمیة

هذا وبغض النظر عن الصعوبات السابقة، یمكن القول أیضا أن نظریة التنازع وجدت لحكم عقود تعترف بها كل النظم القانونیة، في 

ن العقود اإللكترونیة ال تزال تواجه مشكلة االعتراف القانوني في غالبیة الدول التي لم تسارع بعد إلى تعدیل قوانینها مما سیظهر حین أ

عجز كل القواعد التقلیدیة على حكمها سواء تعلق األمر بالنظریة العامة للعقد أو بقواعد التنازع المدرجة في الغالب في إطار القانون 

  .متضمن نظریة العقدالمدني ال

أدى االنفتاح التجاري واتفاقیات التجارة الحرة واالتفاقیات المناهج الحدیثة لتسویة منازعات عقود التجارة اإللكترونیة : المحور الثاني

لممكن أن الدولیة األخرى بما احتوته من قواعد موضوعیة تتعلق بموضوعات القانون الدولي الخاص إلي التساؤل عن الدور الذي من ا

ومن الناحیة الثانیة طرح التساؤل عما إذا كان من الممكن حل ، تؤدیه القواعد الموضوعیة في تسویة منازعات عقود التجارة اإللكترونیة

  .المنازعات المحتمل نشوءها بین الخصوم في التجارة اإللكترونیة حال مرضیا بطریق الوساطة اإللكترونیة والتحكیم اإللكتروني

بعد أن ثبت عدم مناسبة إعمال مناهج تنازع القوانین على حكم عالقات التجارة اإللكترونیة عبر  نون الموضوعي اإللكترونيالقا -أ

على غرار القانون الموضوعي للتجارة الدولیة، یتشكل من  االنترنت نادى البعض بضرورة وجود منهج آخر موضوعي ال إسنادي

المقبولة التي نشأت واستقرت في المجتمع االفتراضي لالنترنت وطورتها المحاكم ومستخدمو الشبكة مجموعة من العادات والممارسات 

وحكومات الدول في مجال تكنولوجیا االتصال والمعلومات، فهو قانون تلقائي النشأة وجد لیتالءم مع حاجات مجتمع قوامه السرعة في 

و تعددت مسمیاته . 30الصفقات عبر الشاشات، یسمى القانون اإللكتروني لالنترنتالتعامل عن طریق بیانات رقمیة تتم بها المعامالت و 

القانون "أو " القانون االفتراضي"أو " قانون المعلوماتیة"قانون المعامالت اإللكترونیة " أو"القانون اإللكتروني"تبعا لتعدد تعریفاته فسمي ب

ن القول بأنه القانون الذي كان تلقائي النشأة من خالل تشكل مجموعة من وعموما یمك. وسماه البعض قانون التجار الرقمي" الرقمي

نین القواعد والمبادئ التي كرسها المتعاقدون في مجال التجارة اإللكترونیة الدولیة والتي ساهمت المنظمات الدولیة واإلقلیمیة وبعض القوا

جد أساسا لحكم العالقة العقدیة المبرمة عبر اإلنترنت عن طریق مد الوطنیة الخاصة في تكریسها واالعتراف بها، لتكون قانونا خاصا و 

وقد كانت هناك العدید من . 31المتعاملین بحلول مباشرة، على عكس قواعد اإلسناد التي تكتفي بتعیین القانون الوطني الواجب التطبیق

اإلیجار ألمعلوماتي، وعقود إنشاء موقع إلكتروني أو عقود (المصادر سببا في ظهور هذه القواعد نذكر منها الممارسات التعاقدیة مثل 

، وهي كلها عقود أرست العدید من الممارسات التعاقدیة شكلت قواعد متبعة في غالبیة الدول التي انتشرت فیها االنترنت )متجر افتراضي

مارسات في األوساط المهنیة لذلك العالم كما ساهم المتعاملین في میدان التجارة اإللكترونیة في إرساء أعراف وعادات وم. 32والتجارة

ومع ذلك یري البعض أنه  ،33الرقمي للمعلومات واالتصاالت كاألعراف والعادات السائدة في مجال الدعایة والترویج للسلع والخدمات

ك في رأیهم یجب االستعانة بسبب حداثة العقود اإللكترونیة ال یمكن القول بوجود عرف تجاري دولي فیما یتعلق بالتعامل اإللكتروني، لذل

وتعتبر أیضا التوصیات و االتفاقیات الدولیة مصدرا هاما ، 34باألعراف والعادات التجاریة الدولیة التي تنظم عقود التجارة الدولیة التقلیدیة
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الحیاة الخاصة  من مصادر القانون الموضوعي اإللكتروني، حیث نجد مثال توصیات منظمة التعاون والتنمیة األوروبیة حول حمایة

حول حمایة الفرد في  مجال معالجة  95/46، التوجیه األوروبي رقم 1980وتدفق المعلومات ذات الطباع الشخصي عبر الحدود لسنة 

البیانات ذات الطابع الشخصي والتدفق الحر للبیانات، وهي وسیلة لتوحید الحلول بشأن الفوارق واالختالفات بین التشریعات الداخلیة 

تحت رعایة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  1996كما تم التوقیع في جنیف عام . 35ل وتؤمن االنسجام بین أنظمتها القانونیةللدو 

)omp(وفي نطاق أوروبا وضع برنامج عمل سمي ، 36، على اتفاقیة تتعلق بالملكیة األدبیة والفنیة في العالم الرقمي) أنظمة التبادل في

وذلك لمدة سنتین بقرار من مجلس اإلتحاد األوروبي، هدفه ضمان المعطیات المعلوماتیة في ) التجارة اإللكترونیةالمعلومات الخاصة ب

نموذج التفاقیة حول (نطاق دول اإلتحاد األوروبي، حیث صدرت من الناحیة القانونیة ثمانیة أعمال تتعلق بهذا الشأن وكان أهمها إعداد 

وكذا العدید من الدراسات حول التوقیعات اإللكترونیة في هذا الخصوص، كما أصدرت اللجنة األوروبیة  )استخدام المعطیات المعلوماتیة

توصیة هامة في خصوص بعض الجوانب القانونیة للتجارة في نطاق المعطیات المعلوماتیة، حیث دعت رجال االقتصاد والمنظمات التي 

سبق أن أصدرته واالستعانة بالتعلیقات الواردة في شأنه، والصادرة عن ذات تعمل في هذا المجال أن تستخدم نموذجا للعقد الذي 

الدول األعضاء وغیرها، بأن تسمح للشخص المعلن وطبقا CCD أوصى مجلس الجمارك األوروبي 1981كذلك في سنة ، 37اللجنة

نیة أو أوتوماتیكیة اإلعالنات عن البضائع للشروط المحددة بواسطة سلطات الجمارك، بإمكانیة إرسال إلى هذه السلطات بوسائل إلكترو 

المخصصة لكي تعامل بطریقة آلیة، وهذا اإلرسال یمكن أن یتم بطریقة مباشرة من خالل تنظیم المعلوماتیة في الجمارك أو من خالل 

ي تحددها سلطات الجمارك البطاقات اإللیكترونیة أو بأیة بطاقات ذات طبیعة مشابهة وورد في تلك التوصیة أن تقبل الدول الشروط الت

في شأن اإلعالنات التي یتم التعامل معها  في الجمارك بوسائل إلیكترونیة، كما اعتمد نفس المجلس مشروعا بشأن التجارة اإللكترونیة 

وضع اتفاقیة  وبمناسبة القیام بمهمة استشاریة لوزراء الثقافة واالتصال في بولونیا تم االتفاق على 1996وفي فرنسا سنة ، 198638عام 

دولیة الغایة منها وضع حد أدنى من المبادئ التنظیمیة المشتركة في مجال شبكة االنترنت، لتكون النواة األولى في وضع قواعد السلوك 

  . الحسن في استخدام شبكة االنترنت وتوحید بعض القواعد في مجال العقود وغیرها من المسائل األخرى

اد القانون الموضوعي اإللكتروني هو طریق المعاهدات مثل لجنة األونسترال، وكذا باقي القوانین ویرى البعض بأن أهم طریق إلیج

 النموذجیة أو االتفاقیات الدولیة الصادرة عن منظمات مهتمة بالموضوع على أن تكون هذه المعاهدة على غرار اتفاقیة فیبنا للبیع الدولي

ر القواعد القانونیة ولیس توحید القوانین وهو ما قام به فعال معهد القانون األمریكي الذي للبضائع، أو على األقل عن طریق توحید اختیا

قام بوضع قواعد قانونیة محددة عن طریقها یستطیع أطراف المعاملة اإللكترونیة اختیار قواعد قانونیة عامة قابلة للتطبیق على اختیار 

بصدد العقود اإللكترونیة الدولیة، على أن یتم استبعاد القواعد المرنة سیما تلك التي القانون الواجب التطبیق على النزاعات التي تثور 

و بالتالي فمسألة وجود النظام القانوني للقواعد المادیة للعقد اإللكتروني أصبحت ،39تقوم على التركیز المكاني الذي ال تعترف به االنترنت

حلول للمشكالت التي تثار بمناسبة التعاقد اإللكتروني بشكل خاص والتجارة اإللكترونیة مسألة واقع باعتبارها كافیة لسد الثغرات ووضع ال

  .بشكل عام

نظرا لشیوع استخدام تقنیات المعلومات واالتصاالت في إبرام العقود وتنفیذها أحیانا، اتجه  الوساطة اإللكترونیة والتحكیم اإللكتروني -ب

التفكیر إلى تسویة منازعاتها عن طریق الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات مثل الوساطة  والتحكیم التي تجري آلیتها من خالل شبكات 

ضوء ما تقدم  نتعرض للوساطة  اإللكترونیة والتحكیم اإللكتروني كوسائل مستحدثة االتصال اإللكترونیة لتكون التسویة إلكترونیا، وفي 

  . لتسویة منازعات عقود التجارة اإللكترونیة

الوساطة هي إحدى آلیات الحلول البدیلة لفض النزاعات المعروفة في بلدان عدیدة وتهدف في صورها المختلفة  الوساطة االلكترونیة -1

دیا من خالل التراضي والتوفیق بین الخصوم بإجراءات أكثر مرونة لتالفي إجراءات التقاضي أمام المحاكم األمر إلى تسویة النزاع و 
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الذي یخفف من عبء تراكم القضایا لدى المحاكم ویحقق مصلحة الخصوم في إنهاء النزاع بأسهل الطرق وأسرعها و بأقل التكالیف 

دعى الوسیط، یسعى إلى مساعدة أطراف النزاع لالجتماع والحوار وتقریب وجهات النظر وهي عملیة تتم من قبل شخص ثالث ی، الممكنة

وال تختلف الوساطة التقلیدیة عن الوساطة اإللكترونیة في شيء سوى أن هذه ، وتقییمها لمحاولة التوصل إلى حل وسط یقبله الطرفین

ث یكون الوسیط واألطراف المتنازعة متواجدین عادة في دول مختلفة األخیرة تتم من خالل استخدام وسیلة من والسائل اإللكترونیة، حی

یجتمعون ویتحاورون عن بعد باستخدام شبكة االنترنت بخالف الوساطة التقلیدیة، حیث یجتمع كل من الوسیط واألطراف المتنازعة وجها 

عن بعد نجاحا واسعا وٕاقباال هائال من قبل المتنازعین  حققت الوساطة اإللكترونیة كوسیلة لتسویة المنازعات،40لوجه وفي إقلیم دولة واحدة

من منازعات العمل الدولیة قد تم تسویتها عن طریق اللجوء إلى % 75في میدان التجارة الدولیة، حیث تشیر الدراسات األمریكیة إلى أن 

لخامسة من قانون األونسیترال النموذجي للتوفیق المادة ا(من أهم مزایا الوساطة ترك الحریة لطرفي النزاع في اختیار الوسیط ، 41الوساطة

وغالبا ما تقوم مراكز الوساطة اإللكترونیة بتخصیص صفحة على الموقع اإللكتروني التابع لها، تبین فیها أسماء ) التجاري الدولي

ومن أمثلة هذه المراكز مركز الوسطاء األعضاء في المركز وما یملكونه من خبرات ومؤهالت علمیة وقانونیة تؤهلهم لتسویة النزاع، 

تجرى آلیة الوساطة اإللكترونیة من خالل مجموعة من . 42لتحكیم والوساطة  wipoو مركز الویبو  square tradeالوساطة 

 اإلجراءات التي تتم بطرق إلكترونیة على الموقع الشبكي التابع للمركز، بدایة من ملئ نموذج إلكتروني لطلب التسویة ومرورا باإلجراءات

  . لقضیةالتي تفرغ في أشكال إلكترونیة وانتهاء بصدور الحكم ومن ثم قیده على الموقع الشبكي ل

 إذا أراد أي طرف في النزاع أثناء جلسات الوساطة التعدیل من طلباته أو بیاناته التي سبق وأن قدمها للمركز، فما علیه إال الدخول إلى  

الموقع اإللكتروني الخاص بالمركز والنقر على األیقونة المخصصة لقضایا الوساطة ومن ثم إدخال العنوان اإللكتروني واسم المرور 

ویجوز ألي طرف في النزاع أن یقرر في . 43لخاص بالنزاع ورقم القضیة، لكي یتسنى له في النهایة إجراء التعدیل الذي ینوي القیام بها

و تعتبر ، أي وقت االنسحاب من إجراءات الوساطة ویترتب على هذا االنسحاب إغالق ملف القضیة مع إمكانیة إعادة فتحها مجددا

نات التي یقدمها طرفا النزاع أثناء جلسات الوساطة، والتي یتم تخزینها على صفحة النزاع المعدة على الموقع جمیع المعلومات والبیا

إذا توصل الوسیط إلى ،اإللكتروني التابع للمركز، محمیة ومشفرة بنظام حمایة أمن یحول دون إحداث أي تغییر أو تحریف في مضمونها

على اتفاق التسویة من قبل طرفي النزاع، تنتهي عملیة الوساطة من لحظة المصادقة على اتفاق  التسویة السلیمة للنزاع وتمت المصادقة

عند انتهاء عملیة الوساطة، وفي كلتا الحالتین، . أما في حالة عدم التوصل إلى التسویة الودیة للنزاع تنتهي عملیة الوساطة.  44التسویة

إلیها الوساطة إیجابیة كانت أم سلبیة، أن یرسل فورا إخطارا مكتوبا إلى المركز  یجب على الوسیط بغض النظر عن النتیجة التي آلت

  .45یبلغه فیه بواقعة انتهاء الوساطة والتاریخ الذي انتهت فیه، و أن یرسل نسخة من ذلك اإلخطار معنونة باسم المركز إلى طرفي النزاع

عتماد أطراف التحكیم استخدام وسائل االتصال اإللكترونیة في االتفاق تتلخص فكرة التحكیم اإللكتروني في ا التحكیم اإللكتروني -ب

على التحكیم، ثم عقد إجراءاته من جلسات وتبادل مستندات ومذكرات وسماع شهود والخبراء باستخدام ذات الوسائل، وانتهاء بصدور 

من مكان إلى آخر أو التواجد الشخصي ألطراف النزاع الحكم فیه من خالل أجهزة االتصال اإللكترونیة، فال حاجة فیه لالنتقال المادي 

تعتبر مسألة تحدید القانون واجب التطبیق ، 46والمحكمین في مكان ما، وٕانما تدار مختلف مراحل إجراءاته بواسطة شاشات الكمبیوتر

التحكیم من حیث وجوده وصحته ونفاذه على اتفاق التحكیم اإللكتروني من المسائل المهمة باعتبار أن هذا القانون هو الذي یحكم اتفاق 

وتثور مسألة تحدید القانون المذكور أول ما تثور أمام المحكم، إذ علیه قبل ،وآثاره وتحدید ما یرتبه من حقوق والتزامات على عاتق أطرافه

لى اتفاق التحكیم تثور أیضا أن یمضي في التحكیم أن یتأكد من صحة االتفاق علیه ونفاذه، لكن مسألة تحدید القانون واجب التطبیق ع

ع أمام القضاء، فهي قد تثور أمامه أوال عندما یرفع أحد طرفي النزاع دعواه أمام القضاء، ویتمسك المدعي علیه بوجود اتفاق التحكیم فیدف
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الحصول على األمر  المدعي ببطالن اتفاق التحكیم أو بعدم نفاذه في حقه، وهي تثور أمامه مرة أخرى عندما یصدر حكم التحكیم ویرید

  .47بتنفیذه، وتثور أمامه مرة ثالثة بمناسبة الطعن في بطالن حكم التحكیم

 ویسلم الفقه في مجموعه بإخضاع اتفاق التحكیم لقانون اإلرادة، وبالتالي فإن القانون الذي یحكم اتفاق التحكیم یحدد في ظل مبدأ قانون

ذي یحكم اتفاق التحكیم، أما في حالة غیاب قانون اإلرادة فتشیر التشریعات الوطنیة اإلرادة، فاألطراف أحرار في اختیار القانون ال

حیث یري أولهما أن هیئة التحكیم ملزمة بتحدید القانون الواجب تطبیقه على الموضوع :واالتفاقیات الدولیة في مجال التحكیم إلى اتجاهین

منح هیئة التحكیم سلطة التحدید دون االعتماد على قواعد التنازع، وقد اعتنق من خالل قواعد التنازع في حین یري االتجاه الثاني أن ت

مع ،48الفقه الغالب هذا االتجاه الذي یترك الحریة لهیئة التحكیم في االختیار واألخذ بالقاعدة التي تبدو أكثر مالئمة تبعا لظروف النزاع

قانون واجب التطبیق على االتفاق ألتحكیمي فإن الحاجة إلى قاعدة إسناد ذلك یري جانب من الفقه، أنه رغم حریة األطراف في اختیار ال

لتحدید هذا القانون تظل قائمة، خاصة في المسائل التي تخرج بطبیعتها عن سلطان اإلرادة، كما هو الحال في أهلیة المتعاقدین،  وكذلك 

وفي جمیع األحوال، ، 49ما كان هذا القانون یخالف النظام العامفي الحاالت التي یضطر فیها المحكم إلى استبعاد القانون المختار إذا 

فإن هیئة التحكیم لیست لها مطلق الحریة باختیار القانون الموضوعي، بل تظل مقیدة ببعض القیود، فهیئة التحكیم تتقید بأحكام العقد 

كذلك تتقید بمراعاة . اعدة إسناد أو قاعدة موضوعیةالقائم بین الطرفین وكذلك أي عقد ذي صلة بالموضوع، وهذه األحكام قد تشیر إلى ق

األعراف والعادات التجاریة السائدة، فإذا أغفلت الهیئة إعمال هذه القیود أصبحت مخالفة بذلك إلرادة األطراف التي یقوم علیها نظام 

الدائمة أو معاهدة دولیة متعلقة بالتحكیم من  وال تكاد تخلو الئحة من لوائح هیئات التحكیم،التحكیم مما یجعل حكمها معیبا وقابال للطعن

التنصیص على تطبیق القانون الذي یحكم موضوع النزاع في حال غیاب أو تخلف إرادة المحتكمین عن تعیینه، حیث تبنت اتفاقیة عمان 

دة حریة المحتكمین في تحدید ، قاع28المادة  1985والقانون التجاري الدولي لعام  21/1المادة  1987العربیة للتحكیم التجاري لسنة 

و  القانون واجب التطبیق الذي تحدده قاعدة تنازع القوانین التي یرونها أنها واجبة التطبیق في الدعوي آخذین بعین االعتبار أحكام العقد

ءم مع طبیعة ، من هنا ذهب جانب من الفقه بأن مذهب اإلسناد التقلیدي یقوم على مرتكزات مكانیة ال تتال50األعراف التجاریة

ولما كان نظام المحكمة اإللكترونیة یعتمد ، ها بالقانون الموضوعي اإللكترونيالمعامالت التي تتم إلكترونیا وبالتالي ال بد من استبدال

علیها على أدوات إلكترونیة سواء فیما یتعلق بالكتابة، والتوقیع، ونقل وتبادل المستندات أو إصدار الحكم، تختلف عن تلك التي تقوم 

صعوبة تحدید مكان التحكیم، هل یجب االعتداد بمكان وجود المحكم : قواعد التحكیم التقلیدیة، فإن هذا النظام یواجه صعوبات تتمثل في

 في بدایة اإلجراء أم االعتداد بقانون موطنه أو محل إقامته، وتتعقد األمور أكثر عندما نكون أمام هیئة تحكیم ثالثیة ولسنا أمام محكم

حید هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك مشكلة االعتراف بتنفیذ الحكم الصادر بناء على إجراءات جرى إنجازها عبر شبكات االتصال و 

اإللكترونیة في الدول التي تنص قوانینها على استخدام المستندات الورقیة والحضور الشخصي ألطراف النزاع وشهودهم أمام هیئة 

ن هذه المشكلة أصبحت تتالشى مع صدور قوانین المعامالت اإللكترونیة في معظم الدول، التي أقرت صراحة ومما الشك فیه إ. التحكیم

  العقود اإللكترونیة والتحكیم اإللكتروني استجابة للتطور الحادث في مجال التعاقد عبر شبكات االتصال اإللكترونیة 

وأهم قواعد اإلسناد التي یلجأ إلیها القاضي لتحدید القانون الواجب التطبیق، حیث نصت تعتبر قاعدة تنازع  القوانین من أول  الــخــاتــمــــة

 علیها العدید من التشریعات الوطنیة واالتفاقیات الدولیة، غیر أنه مع العقود اإللكترونیة الدولیة المبرمة عبر االنترنت ظهرت صعوبات

ن اإلرادة، أو في حال اللجوء إلى إعمال معاییر اإلسناد االحتیاطیة، حیث یصعب إعمال مناهج تنازع القوانین سواء تلك األصلیة كقانو 

التأكد من إرادة الطرفین واستنتاج إرادتهما الصریحة والضمنیة، ویرجع أساس ذلك لصعوبة تركیز وتوطین مثل هذه العالقات التعاقدیة 

لتوطین الجغرافي أو التركیز المكاني، على عكس قواعد التنازع مكانیا كونها تنشأ في فضاء افتراضي متحرر بطبیعته من مقتضیات ا

التقلیدیة التي ترتكز على روابط مكانیة أو جغرافیة والتي أصبحت ال تستجیب لطبیعة المعامالت اإللكترونیة، األمر الذي جعل البعض 
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عد ذات وجود خاص ومستقل والتي نمت وتطورت ینادون بوجود قانون جدید لحكم هذا النوع الجدید من التجارة الدولیة مشكل من قوا

  . تلقائیا في أحضان التجارة اإللكترونیة عبر االنترنت على نحو یصون حقوق المتعاملین ویحقق التوازن بینهم

                                                 
قانون أضحى مبدأ قانون اإلرادة و ما ینتج عنه من حریة المتعاقدین في إخضاع عقدهم للقانون الذي یختارونه صراحة أو ضمنا، مبدأ ثابتا في ال -  1

المبدأ نجد المشرع الجزائري من تطبیقات هذا : في األنظمة القانونیة. المقارن، حیث تعترف به كافة التشریعات الوطنیة وتعترف به أیضا االتفاقیات الدولیة

...." یسري على االلتزامات التعاقدیة القانون المختار من المتعاقدین، إذا كانت له صلة حقیقیة بالمتعاقدین أو بالعقد :"من القانون المدني 18نص في المادة 

یوجد فیها الموطن المشترك للمتعاقدین إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا یسري على االلتزامات التعاقدیة قانون الدولة التي :"19كذلك القانون المصري في المادة 

أیضا القانون الدولي " موطنا سرى قانون الدولة التي تم فیها العقد، هذا ما لم یتفق المتعاقدان أو یتبین من الظروف أن قانون أخر هو الذي یراد تطبیقه

لم یقتصر االعتراف بمبدأ قانون اإلرادة على القوانین الوطنیة، . حكمه القانون الذي سماه األطرافالتي تنص على أن العقد ی 62الخاص التونسي في المادة 

یسري على العقد القانون الذي :"حیث نصت 3/1، المادة 1980یونیو  19اتفاقیة روما الموقعة في : بل نصت علیه العدید من االتفاقیات الدولیة نذكر منها

یحكم البیع القانون :"في شأن القانون الواجب التطبیق على عقود البیع الدولي للبضائع 1986من اتفاقیة الهاي في سنة  7مادة كما نصت ال"اختاره األطراف

یحكم العقد القانون المختار بواسطة :"على أن 1994مارس  17من اتفاقیة مكسیكو الصادرة بتاریخ  7و أخیرا نصت المادة ."المختار بواسطة األطراف

  " األطراف
   49، ص 2013محمد أحمد علي المحاسنة، تنازع القوانین في العقود اإللكترونیة، الطبعة األولى ـ دار الحامد للنشر و التوزیع ـ عمان، األردن  - 2
 Les parties conviennent que ce": "نص البند الثاني من مشروع العقد النموذجي لغرفة الصناعة و التجارة الفرنسیة للمعامالت االلكترونیة على -  3
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  33، ص  2011/2012، 1حوحو یمینة، عقد البیع االلكتروني، دراسة مقارنة، دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  -  5
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  .2015فبرایر  10بتاریخ  صادرة
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  .363، المجلد الثاني، ص 2003ابریل  28ـ 26المقیم باإلمارات العربیة المتحدة في الفترة من 
  .10، ص 1996/1997، مصر محسن عبد الحمید البیه، قانون اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة، مكتبة الجالء الجدیدة، المنصورة - 9

، یحدد كیفیات حفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیا، الجریدة 2016ماي  5مؤرخ في  16/142مرسوم تنفیذي رقم  بهدف حفظ الوثیقة الموقعة الكترونیا صدر - 10

یجب أن یضمن حفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیا استرجاع هذه الوثیقة في شكلها :"، نصت المادة الثالثة منه2016ماي  8الصادرة بتاریخ  28الرسمیة العدد 

  "ق من توقیعها اإللكترونياألصلي الحقا، و التحق
   8، ص 2010/2011، 1زوینة تكلین، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة اإللكترونیة الدولیة، ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  - 11
  8زوینة تكلین، المرجع السابق، ص  - 12
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  إشكالیة مدى مشروعیة التدخل الدولي العسكري للحلف األطلسي في لیبیا

  بن عیسى أحمد : الدكتور

  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة "أ"أستاذ محاضر 

 جامعة موالي الطاهر سعیدة 

كل الحلف األطلسي كإطار لمنظمة إقلیمیة أمنیة أبرز حالة للتدخل الدولي اإلنساني خاصة شی:ملخص

بعد نهایة الحرب الباردة و ظهور األحادیة القطبیة وعجز األمم المتحدة على التدخل في عدة مرات ،و 

قد جاء تدخل الحلف األطلسي في لیبیا من خالل ممارسة ذلك بتفویض من مجلس األمن وفق 

  .1973و  1970لقرارین ل

إال أن ذلك لم یكن یشكل إطار قانونیا بالمعنى الواسع بما جعل تدخل الحلف األطلسي في لیبیا   

خاصة و أن رقابة األمم المتحدة كانت ضیقة ،لذا فإننا في إطار هذه المداخلة سنتطرق . یشوبه العیب

ظ السلم و األمن الدولیین ،مع إبراز مدى إلى التدخل اإلنساني و دور المنظمات اإلقلیمیة في إطار حف

 .مشروعیة تدخل الحلف األطلسي في لیبیا

ــــة ــــدولي اإلنســــاني،القرارین : الكلمــــات المفتاحی ــــف األطلســــي،التدخل ال ،لیبیا،الســــلم و 1973و  1970الحل

  .األمن الدولیین

  :مقدمة

یشــكل التــدخل الــدولي اإلنســاني أحــد االســتثناءات الــواردة علــى المبــادئ التــي تضــمنتها قواعــد القــانون 

  . الدولي المعاصر ،و ارتبط بحمایة اإلنسان ،و قد كان للتحوالت الدولیة اثر بارز على بلورته

الفكـر القـدیم وبـدایتها إال انه  یمكن القول بأن فكرة التدخل الـدولي لصـالح اإلنسـانیة تجـد صـداها فـي   

، "الحـرب العادلـة"س كل منهما فكـرة كانت مع فكر القدیس أوغسطین و القدیس توما اإلكویني حیث كر 

  .و بدأت مالمح ذلك تظهر بشكل واسع في الفقه المعاصر الذي تبناه فقهاء مدرسة القانون الطبیعي 

ة التـدخل الـدولي اإلنسـاني مـن خـالل نظـام وقد شكل تأسیس األمم المتحدة أحد األطر القانونیة لممارسـ

األمـــن الجمـــاعي فـــي إطـــار المنظمـــة بمـــا یتوافـــق مـــع األســـس القانونیـــة المتمثلـــة فـــي المواثیـــق الدولیـــة 

المختلفة التي یتم إقرارها في إطارها، بواسطة أجهزتها الرئیسـیة خاصـة مجلـس األمـن الـذي وسـع نطـاق 

حقــوق اإلنســان وذلــك فــي ظــل وجــود مرونــة فــي تفســیر مــواد التــدخل الــدولي اإلنســاني فــي حالــة انتهــاك 

  .الفصل السابع التي ترتبط بتهدید السلم و األمن الدولیین 

ــةوتوســعت فكــرة التــدخل الــدولي اإلنســاني فــي إطــار        بعــد أن أصــبحت األمــم  المنظمــات اإلقلیمی

ولي و التي كانت تمس حقوق المتحدة غیر قادرة على التصدي لالنتهاكات التي تحدث في المجتمع الد

اإلنســان ممــا جعــل ضــرورة تحریــك آلیــات جدیــدة لحفــظ الســلم و األمــن الــدولیین و قــد بــرزت المنظمــات 

اإلقلیمیة كإطار بدیل لألمم المتحدة في ذلك خاصة و أن میثاق األمم المتحدة قد أعطى الحق لها بان 
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لیین مــن خــالل تفویضــها ذلــك فــي إطــار تســتعین بهــذه األخیــرة فــي أعمــال تخــص الســلم و األمــن الــدو 

  . الفصل الثامن مع الرقابة من طرف مجلس األمن

و قــد شــكل الحلــف األطلســي كإطــار لمنظمــة إقلیمیــة أمنیــة ابــرز حالــة للتــدخل الــدولي اإلنســاني خاصــة 

و بعد نهایة الحرب الباردة و ظهور األحادیة القطبیة وعجز األمم المتحدة على التدخل في عدة مرات ،

قـــد جـــاء تـــدخل الحلـــف األطلســـي فـــي لیبیـــا مـــن خـــالل ممارســـة ذلـــك بتفـــویض مـــن مجلـــس األمـــن وفـــق 

إال أن ذلـــك لـــم یكـــن یشـــكل إطـــار قانونیـــا بـــالمعنى الواســـع ممـــا جعـــل تـــدخل  1973و  1970للقــرارین 

الحلــف األطلســي فــي لیبیــا یشــوبه العیــب خاصــة و أن رقابــة األمــم المتحــدة كانــت ضــیقة ،لــذا فإننــا فــي 

طار هذه المداخلة سنتطرق إلى التدخل اإلنساني و دور المنظمات اإلقلیمیة فیه في إطـار حفـظ السـلم إ

  .و األمن الدولیین ،مع إبراز مدى مشروعیة تدخل الحلف األطلسي في لیبیا

  المحددات المفاهمیة للتدخل الدولي  و النظام اإلقلیمي األمني:المبحث األول 

  دخل الدولي اإلنسانيمفهوم الت: المطلب األول 

تختلـــف اتجاهـــات تحدیـــد  مفهـــوم التـــدخل الـــدولي اإلنســـاني وفـــق عـــدة مفـــاهیم تتوســـع و تضـــیق حســـب 

الوسـائل التـي یـتم اسـتعمالها فـي هـذا الصـدد ،فیشــیر أنصـار التـدخل بمفهومـه الضـیق إلـى اعتبـار القــوة 

كریة تحقق أهدافها في الحمایة هي أساس هذا التدخل، من خالل استعمال القوة المسلحة والوسائل العس

في مدة قصیرة عكس الوسائل غیر العسكریة كالسیاسیة و الدبلوماسیة واالقتصادیة منها حیث تستغرق 

مــدة مــن الــزمن غالبــا مــا تكــون طویلــة مــن أجــل تحقیــق أهــدافها الخاصــة، األمــر الــذي یؤكــد مــن جدیــد 

أن األخــذ بهــذا الجانــب مــن الفقــه أصــبح أمــرا جــدوى الوســائل العســكریة مــن أجــل إنقــاذ حیــاة البشــر، إال 

المبنیة علـى قواعـد دولیـة قانونیـة معاصـرة تنبـذ القـوة والتهدیـد  1غیر مقبول في العالقات الدولیة الحدیثة

بها في العالقـات الدولیـة، ولمـا كـان األمـر كـذلك فـإن األخـذ بالتـدابیر غیـر  العسـكریة قـول یحمـل علـى 

االرتیاح لما لها من نتائج إیجابیة إذا ما قورنت بالوسائل التي تتم بناءا على استخدام القوة لما تحصـده 

  .واح األبریاء وما تجلبه من فساد ودمارمن أر 

یطلــق علــى كــل اســتخدام " بــأن التــدخل اإلنســاني"  "Baxterاألســتاذ باكســتار ویــرى فــي هــذا الصــدد  

للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى، لحمایة رعایاها هذه األخیرة ممـا یتعرضـون لـه مـن مـوت 

ل حمایة رعایا الدولة التي تقوم بتنفیذه عن طریق أو أخطار جسیمة، كما یمكن أن یستهدف فعل التدخ

  .2"ترحیلهم من الدولة التي یتعرضون على إقلیمها لخطر الموت

بــأن التــدخل هــو قیــام دولــة بــالتعرض للشــؤون الداخلیــة أو الخارجیــة " chtrupp"شــتروب أمــا الفقیــه   

الدولــة إلتبــاع مــا تملیــه علیهــا مــن لدولــة أخــرى دون ســند قــانوني، وباســتعمال القــوة المســلحة إللــزام هــذه 

  3".شؤونها الخاصة

بــأن التــدخل هــو عبــارة عــن قیــام دولــة بتصــرف بمقتضــاه تتــدخل دولــة فــي  "شــارل روســوویــرى الفقیــه 

و یضــیف بــأن الدولــة المتدخلــة ،شــؤون دولــة أخــرى بغــرض إجبارهــا علــى تنفیــذ أو عــدم تنفیــذ عمــل مــا
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إرادتهــا بممارسـة الضــغط بمختلـف األشــكال كالضــغط تتصـرف فــي هـذه الحالــة كسـلطة و تحــاول فـرض 

  4".السیاسي و االقتصادي و العسكري

بأن التدخل اإلنساني هـو اسـتخدام القـوة :" إلى القول "مصطفى یونس"وفي نفس السیاق یذهب الدكتور 

المســـلحة أو التهدیـــد باســـتخدامها بواســـطة دولـــة مـــا ،أو بواســـطة طـــرف متحـــارب بغـــرض حمایـــة حقـــوق 

  ".ناإلنسا

فیتماشـى فـي طرحـه مـع الفقـه الـذي یـرى بـان التـدخل العسـكري لحمایـة  "محمد حافظ غـانم"أما الدكتور 

أرواح الرعایــا مــن خطــر محــدق بهــم عمــل مشــروع یطلــق علیــه وصــف التــدخل اإلنســاني وهنــاك ســوابق 

  5.متعددة في هذا الشأن

ن اسـتخدام القـوة أو التهدیـد بهـا، فحـق أما أنصار المفهـوم الواسـع للتـدخل اإلنسـاني یعتبـرون انـه یـتم دو 

التـــدخل اإلنســـاني یمكـــن أن یـــتم بوســـائل أخـــرى غیـــر القـــوة المســـلحة ،وذلـــك كاســـتخدام وســـائل الضـــغط 

السیاسیة أو االقتصادیة أو الدبلوماسیة و المعیار اإلنساني هو الهدف من اسـتعمال هـذه الوسـائل غیـر 

  .العسكریة

داء اآلراء العلنیـة حـول واقـع حقـوق اإلنسـان فـي إحـدى الـدول أو وهناك درجـات متعـددة مـن التـدخل كإبـ

وفــق المســاعدات اإلنســانیة، أو توقیــع جــزاءات تجاریــة مشــیرا إلــى أنــه بعــد اســتنفاذ هــذه الوســائل یمكــن 

اللجـوء إلــى القــوة المســلحة ضــد الــدول المارقــة التـي ینســب إلیهــا أعمــال القســوة،و التعــذیب بشــكل تنتهــك 

  .األساسیة، ویصدم الضمیر اإلنساني هافیه حقوق مواطنی

الـذي یعتبـر مـن الفقهـاء المعاصـرین الـذین تبنـوا فكـرة  "Mario Bettati" وفي هذا الصدد یرى األسـتاذ

یــتم تنفیــذه دون اللجــوء إلــى القــوة وٕانمــا یمتــد إلــى إمكانیــات اللجــوء إلــى الوســائل  "التــدخل اإلنســاني بأنــه

  ".الدبلوماسیة بشرط وقف االنتهاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان

یمكـن أن یقـام باسـم " أن التـدخل اإلنسـاني "Bernard  Kouchner"برنارد كوشنركما یؤكد الطبیـب 

القوة ،إال في حالة الضرورة، و أن العملیات التي تقام دون  الدولة و لكن یكون جماعیا و دون استخدام

ویجـد التـدخل اإلنسـاني بمفهومـه الواسـع نصـیبه فـي  .6رضا مجلس األمن الـدولي تعتبـر غیـر مشـروعة،

  . العالقات الدولیة، و حصل تأیید جانب كبیر من الفقه

  :حمایة حقوق اإلنسان كأساس للتدخل الدولي اإلنساني  -أ

ارتباط فكرة التدخل الدولي اإلنساني بحقوق اإلنسان لم یكن من فراغ بل جاء ذلك من خالل اعتبار إن 

األمم المتحدة احد أهم مقاصدها هو حمایة حقوق اإلنسان، و أشار إلیهـا باعتبارهـا أسـاس لحفـظ السـلم 

ة مــــن خــــالل واألمــــن الــــدولیین و بــــدت العالقــــة بینهمــــا مرنــــة تتوســــع و تضــــیق وفــــق التوجهــــات الدولیــــ

المتغیـــرات التـــي تلقـــي بظاللهـــا علـــى آلیـــات التـــدخل الـــدولي اإلنســـاني و فـــي مقـــدمتها مجلـــس األمـــن و 

  .الجمعیة العامة
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لقــد ســعت األمــم المتحــدة منــذ تأسیســها إلــى تكــریس حقــوق اإلنســان و إشــاعتها ،وقــد حــرص   

ث تناولـت دیباجـة المیثـاق واضعو المیثـاق منـذ البدایـة إلـى جعـل مسـألة حقـوق اإلنسـان فـي الواجهـة حیـ

حقوق اإلنسان التي تضمنت السعي إلى التأكید على الحقوق األساسـیة للفـرد و المسـاواة بـین الرجـال و 

  .7النساء وترقیة الشؤون االقتصادیة و االجتماعیة للشعوب

دة كمــا تبنــت األمــم المتحــدة حقــوق االنســان فــي بنــود میثــاق تأسیســها ،و بــدأ جلیــا ذلــك مــن خــالل المــا

األولــي التــي حــددت مقاصــد الهیئــة حیــث تضــمنت  فــي الفقــرة الثالثــة منهــا تحقیــق التعــاون الــدولي فــي 

المســائل االقتصــادیة و االجتماعیــة و الثقافیــة و إشــاعة احتــرام حقــوق االنســان و الحریــات األساســیة و 

سـاء كمـا تكـرر ذلـك عدم التمییز على أسـاس الجـنس و اللغـة و الـدین و عـدم التفریـق بـین الرجـال و الن

  . 13في المادة 

كمـا تضـمن المیثـاق حقـوق اإلنسـان فــي الفصـل التاسـع بعنـوان التعـاون الـدولي االقتصــادي و   

التأكیــد علــى حـق الشــعوب فــي تقریـر مصــیرها والعمــل علــى  56و55االجتمـاعي حیــث جــاء فـي المــواد 

دیة و االجتماعیـــة و الصـــحیة رفـــع مســـتوى معیشـــة األفـــراد و تســـییر حلـــول للمشـــاكل الدولیـــة االقتصـــا

وٕاشاعة احترام حقوق اإلنسان و الحریات األساسیة للجمیع وعدم التمییز في الجـنس و اللغـة والـدین وال 

  55.8تفریق بین الرجال و النساء وتتعهد الدول األعضاء بادراك مقاصد المادة 

سان في شكل اتفاقیات و مواثیـق وقد انتقلت الصورة من اإلطار العام في المیثاق إلى تدویل حقوق االن

رســمیة یتجــه فیهــا االلتــزام دولیــا وفــق آلیــات التصــدیق والتــأثیر الــذي تحدثــه أجهــزة الرقابــة علــى الــدول 

الحتــرام حقــوق االنســان ، وقــد شــهدت األمــم المتحــدة إقــرار العدیــد مــن مواثیــق حقــوق االنســان یــأتي فــي 

ـــدمتها اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان  ـــة السیاســـیة و  1948مق ـــدولیین للحقـــوق المدنی و العهـــدین ال

كما أن المواثیـق ذات المضـمون الخـاص جـاءت بشـكل  1966للحقوق االقتصادیة و االجتماعیة لسنة 

و اتفاقیــة  1948كثیــف و تعتبــر تبریــرا قانونیــا للتــدخل منهــا اتفاقیــة منــع جریمــة اإلبــادة الجماعیــة لســنة 

  9.افة إلى اتفاقیات أخرى تناولت مسائل حقوق االنسانباالض1984 مناهضة التعذیب لسنة 

  نظام األمن اإلقلیمي وعالقته باألمم المتحدة:المطلب الثاني

لقــد أدى تطــور المجتمــع الــدولي المعاصــر إلــى ظهــور أشــخاص فــي القــانون الــدولي العــام غیــر الدولــة، 

ولیـة  كـان أبرزهـا المنظمـات بعدما كانت الشخص الدولي الوحیـد،مما أوجـد مجموعـات مـن الوحـدات الد

الدولیــة، و التــي أصــبحت اإلطــار األنســب للتعــاون المشــترك بــین الــدول لتلبیــة حاجاتهــا المتعــددة،وهي 

تتمتع بالشخصیة القانونیة في إطار قواعد القانون الدولي،وتعتبر المنظمات اإلقلیمیة في الوقـت الـراهن 

ت تـوفره مـن مجـال للتعـاون المشـترك بـین مجموعـة من أبـرز أشـكال التنظـیم الـدولي الحـدیث لمـا أصـبح

نتیجة وجود الروابط المختلفة مع بعضها البعض،وقد كان میالدها قبل وجود التنظیم . محددة من الدول

  .الدولي بمعناه العالمي
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ومع ظهور المنظمات العالمیة ثار جدل فقهي بین التأیید و المعارضة حول وجود المنظمات اإلقلیمیة  

الــذي تأسســت فــي خضــمه منظمــة األمــم المتحــدة  1945ى إقــراره فــي مــؤتمر ســان فرانسیســكو أدى إلــ

كأول منظمة دولیة ذات طـابع عـالمي ،و رسـم مـن خـالل میثاقهـا وتحدیـدا الفصـل الثـامن العالقـة بینهـا 

حول  وبین  المنظمات اإلقلیمیة بما یتناسب ودور كل منهما،إال أن التركیز األكبر في هذه العالقة كان

  .السلم واألمن الدولیین و سبل الحفاظ علیة

،وبــرزت هــذه األخیــرة بشــكل أساســي مــع جهــاز مجلــس األمــن باعتبــاره أهــم آلیــة لألمــم المتحــدة تعنــى 

  .باألمن الجماعي

فــي ظــل وجــود األســاس القــانوني إلنشــاء المنظمــات اإلقلیمیــة بــدأت نظــم األمــن اإلقلیمیــة تظهــر وفــق 

مقتضیات التحوالت التي حدثت بعد تأسیس األمم المتحدة ،و ما زاد ذلك هو عدم قدرتها علـى مواجهـة 

تــوفي بهــا  بعــض النزاعــات والقضــایا األمنیــة، ممــا أجبــر بعــض الــدول للــدخول فــي أنظمــة أمنیــة إقلیمیــة

حاجاتها في هـذا الشـأن و بـدأ دور هـذه األخیـرة یتسـع فـي إطـار العالقـة مـع األمـم المتحـدة و توافقـا مـع 

األهــداف والمقاصــد التــي جــاءت بهــا لحفــظ الســلم واألمــن الــدولیین ســواء كــان ذلــك مــن خــالل األشــكال 

قلیمیـة وفـق قواعـد القـانون الـدولي المختلفة للعمل اإلقلیمي أو تلك االختیاریة التي توجدها المنظمات اإل

  10.ومقتضیاته

 :عالقة األمم المتحدة بالمنظمات اإلقلیمیة في المجال السلمي للمنازعات -أ

تقـــوم المنظمـــات اإلقلیمیـــة علـــى أســـاس دعـــم العالقـــات بـــین الـــدول علـــى المســـتوى اإلقلیمـــي، ولخدمـــة 

قضــایا الســـلم و األمــن الـــدولیین بشــكل عام،وقـــد حــرص واضـــعو میثــاق األمـــم المتحــدة علـــى رســم هـــذه 

العالقــــة ببینهــــا وبــــین المنظمــــات اإلقلیمیــــة، و أوضــــح ذلــــك الفصــــل الثــــامن الــــذي تضــــمن أســــس هــــذه 

قـة،إال أنــه لــم یوضــح مــدى وجــود إلزامیــة للــدول األعضــاء فــي المنظمــة اإلقلیمیــة لللجــوء إلــى األمــم العال

المتحــدة أوال فــي حــل منازعــاتهم ،كمــا أنــه لــم یبــرر المعیــار المناســب الــذي یمكــن االهتــداء بــه فــي هــذا 

منظمـات اإلقلیمیـة من میثاق األمم المتحدة اعتبرت اللجوء إلـى ال33 المجال،فعلى الرغم من أن المادة 

،إال أن 11علـى ســبیل إحــدى الوســائل التــي تلجــأ إلیهــا الـدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة لحــل النزاعــات

الخالف یقع حـول مـدى االلتـزام بعـرض نـزاع مـا علیهـا أم علـى منظمـة األمـم المتحـدة مباشـرة وفـي هـذا 

بینهــا مــن منازعــات أمــام أجهــزة فــان الــرأي الــراجح هــو أن الــدول األعضــاء ملزمــة بعــرض ماینشــأ فیمــا 

 52،و تبریر ذلك یكمن في الفقرة الثانیـة والثالثـة مـن المـادة 12المنظمات اإلقلیمیة التي تقوم بحل النزاع

من میثاق األمم المتحدة التي تنص في مضمونها بصریح العبارة علـى أن یبـذل أعضـاء األمـم المتحـدة 

السـلمي للمنازعـات المحلیـة قبـل عرضـها علـى مجلـس الداخلون في مثل هـذه المنظمـات جهـودهم للحـل 

األمن،كما أن هذا األخیر یؤیـد اسـتكثار اللجـوء إلـى المنظمـات اإلقلیمیـة لحـل المنازعـات التـي تقـع بـین 

  .13.الدول األعضاء سلمیا
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ویهـــدف ذلـــك إلـــى إعطـــاء فرصـــة للـــدول لحـــل مشـــاكلها وفـــق آلیـــات ذات طـــابع إقلیمـــي تتوافـــق وهیكـــل 

ـــى أجهـــزة األمـــم المنظمـــات اإلق ـــة قبـــل عرضـــه عل ـــة فـــي وضـــعها ألفضـــل الحلـــول الســـلمیة والممكن لیمی

  . المتحدة

كمـا .تحتوي معظم معاهدات إنشاء المنظمات اإلقلیمیة على نصوص خاصة لتسـویة المنازعـات الدولیـة

شــارة هـو الحــال فــي االتحــاد اإلفریقــي و منظمــة الــدول األمریكیــة وجامعــة الــدول العربیــة،ومن المالئــم اإل

إلى أن سعي هذه المنظمات بجانب األمم المتحدة إلى التماس حـل النزاعـات الدولیـة بـالطرق الودیـة قـد 

یؤدي إلى تضاربها في ممارسة هذا النشاط،وعلیه فإنها تعمـد إلـى تجنبـه مـن خـالل حـث الـدول أطـراف 

فلــیس مــن المستحســن مبــادرة لتســویة هــذه المنازعــات سـلمیا، النـزاع اللجــوء أوال إلــى المنظمــات اإلقلیمیـة

هـذه الـدول بعـرض نزاعاتهــا علـى مجلـس األمـن أوال بــل یحبـذ لجوئهـا إلـى ذلــك قبـل اللجـوء إلیـه التماســا 

  14.لحل منازعاتها الدولیة

  .عالقة المنظمات اإلقلیمیة باألمم المتحدة في مجال اإلجراءات اإلكراهیة -ب

األمن الدولیین، ویعتبر دوره ممیز و أساسي فـي لمجلس األمن سلطات واسعة في مجال حفظ السلم و 

المخولة لـه فـي إطـار الفصـل السـابع ،إال أن ذلـك ال یمنعـه مـن انتـداب أو  القیام باإلجراءات اإلكراهیة

استخدام المنظمات اإلقلیمیة في تطبیق هذه اإلجراءات اإلكراهیة و تنفیذها بحیـث یكـون ذلـك مناسـبا و 

  .تهمالئما وتحت إشرافه ووصای

حیث أن المنظمات اإلقلیمیة ال تقـوم بـآي عمـل أو إجـراء قمعـي دون إذنـه كمـا لـه إمكانیـة عـدم االلتـزام 

باستخدام هذه األخیرة أو إعطاء أي دولة ما مـن أعضـاء المنظمـات اإلقلیمیـة دون تمییـز فـي ذلـك عـن 

الـدول أو بعضـها  غیرها ،على أن القرارات التي یصدرها مجلس األمن هي محل تنفیذ من طرف جمیـع

  15.وفق ما یقرره المجلس

مــن الناحیــة الواقعیــة ال یتصــور قیــام هــذا األخیــر بعمــل مــن أعمــال القمــع علــى المســتوى اإلقلیمــي دون 

  .في المنظمة اإلقلیمیة لتسهل تحقیقه 16التشاور وموافقة الدول األعضاء

  :سلم واألمن الدولیینمجلس األمن والرقابة على ممارسات المنظمات اإلقلیمیة في حفظ ال -

تكون األعمال اإلكراهیة أو القمعیة التي تقوم بممارستها المنظمـات اإلقلیمیـة بنـاءا علـى تكلیـف مجلـس 

األمـــن تحـــت رقابتـــه ألنهـــا اختصـــاص أصـــیل لـــه وتمـــس بالســـلم واألمـــن الدولیین،فیشـــترط أخـــذ موافقتـــه 

یمیة أم ال ، وقد نص المیثاق على المسبقة سواء كانت األعمال موجهة ضد دولة عضو في منظمة إقل

ضرورة أن یكون مجلس األمـن علـى درایـة تامـة بمـا یـتم اتخـاذه أو سـوف یـتم القیـام بـه مـن أعمـال عـن 

  17.طریق منظمات إقلیمیة

 .الحلف األطلسي و حدود التدخل اإلقلیمي لحفظ السلم و األمن الدولیین: المبحث الثاني

ة و نهایــة الصــراع االدیولــوجي بــین الوالیــات المتحــدة و االتحـــاد شــكلت الفتــرة التــي تلــت الحــرب البــارد

الســوفیاتي ســابقا مرحلــة جدیــدة فــي العالقــات الدولیــة خاصــة فــي مجــال التــدخل اإلنســاني والــذي إكتســى 
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،وفي هـذا كـان للحلـف األطلسـي دورا  أهمیة في ظل متغیرات دولیة و إقلیمیة شهدها المجتمع الدولي

بــارزا خاصــة فــي مجــال التــدخل الــدولي لحمایــة حقــوق اإلنســان فــي ضــوء عــدم قــدرة األمــم المتحــدة حــل 

النزاعــات الدولیــة التــي تنــتج عنهــا فــي غالــب األحیــان انتهاكــات جســیمة ترتقــي فــي بعــض األحیــان إلــى 

ترتكـــز علـــى تفـــویض اســـتعمال القـــوة إلـــى جـــرائم حرب،ممـــا أجبرهـــا علـــى تبنـــي سیاســـات دولیـــة جدیـــدة 

المنظمات اإلقلیمیة عن طریق قرارات مجلـس األمـن الـدولي، و قـد حـدث فـي عـدة مـرات خاصـة عنـدما 

یتعلق األمر بالمنطقة العربیة ،و شكل تـدخل الحلـف األطلسـي فـي لیبیـا إطـار بـارزا للنقـاش حـول مـدى 

 1973و1970لیبیـا مـن طـرف مجلـس األمـن مشروعیة هذا التدخل في ضوء القـرارین الصـادرین ضـد 

و اللذان لم یشیران بالخصوص إلى الحلـف األطلسـي بالتـدخل باإلضـافة إلـى التجـاوزات التـي تمـت فـي 

هــذا اإلطــار وهــي انتهــاك صــارخ لقواعــد القــانون الــدولي المتصــلة بــاحترام ســیادة الــدول خاصــة فــي ظــل 

  .امهاإستبعاد الحلول اإلقلیمیة في هذا اإلطار أو انعد

 .الحلف األطلسي كمنظمة إقلیمیة: المطلب األول

على الرغم من أن الفقه الدولي تعدد في مدى الرسو علـى معیـار ثابـت فـي اعتمـاد المنظمـات اإلقلیمیـة 

خاصة إعطاء البعد الجغرافـي جـزءا أساسـیا لمـا تمثلـه الرقعـة الجغرافیـة مـن أهمیـة خاصـة علـى مسـتوى 

بط البینیة باإلضافة إلى وجود كمنظمة إقلیمیة داخل المنظمات اإلقلیمیة االتصال على جمیع قنوات الر 

في حد ذاتها إال أن ذلك لم یمنع من قیـام أحـالف عسـكریة تعتمـد معیـار البعـد الجغرافـي باإلضـافة إلـى 

معیــار األمــن اإلقلیمــي لمــا یمثلــه مــن إســتراتجیة للتعــاون البینــي بــین الــدول ،لــذا فقــد اختلــف الفقــه فــي 

بار األحـالف العسـكریة منظمـات إقلیمیـة أم ال ومنـه فـان حـدیثنا عـن الحلـف األطلسـي لـم یخلـو مـن اعت

اتجاهـــات فـــي هـــذا اإلطـــار فـــالبعض یـــربط المنظمـــات اإلقلیمـــي بمیثـــاق تأسیســـها و یركـــز علـــى توافـــق 

  .أهدافها من منظمة األمم المتحدة و البعض یرى بان میثاق تأسیس الحلف هو المحدد لطبیعته 

بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، وبعد قیام هیئـة األمـم المتحـدة، وظهـور :تأسیس الحلف األطلسي -أ

االتحاد السوفیتي كقوة كبرى، تسعى إلـى فـرض نفوذهـا خـارج حـدودها، عـادت الفكـرة تتجسـد مـرة أخـرى 

ان شـیوعي من أجل تضافر جهود دول أوروبا الغربیـة، إلنشـاء دفـاع جمـاعي عـن نفسـها، ضـد أي عـدو 

محتمل، خاصة بعد أن استولى الشیوعیون، على مقالید الحكـم فـي تشیكوسـلوفاكیا، وٕانشـاء الكومنفـورم، 

وبعد أن زاد التوتر بین الكتلتین الغربیة والشرقیة، ووضح عجز هیئة األمم المتحدة، عن وقـف الصـراع 

  . بین الكتلتین

دة وكندا، للبحث عن إمكانیة تحقیق األمن المتبـادل، اتجه األوروبیون الغربیون إلى الوالیات المتح     

  . وقعت اثنتي عشرة دولة، على معاهدة حلف شمال األطلسي 1949أبریل  4وفي 

مــن میثــاق األمــم المتحــدة، التــي تبــیح للدولــة الحــق فــي " 51"تأســس حلــف األطلســي فــي إطــار المــادة 

ك نتیجــة لعجــز األمــم المتحــدة عــن إرســاء وذلــ. الــدفاع عــن نفســها، منفــردة أو بالتعــاون مــع دول أخــرى
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قواعــد بنــاء لنظــام أمــن جمــاعي دولــي، وذلــك علــى ضــوء االنقســام اإلیــدیولوجي بــین القــوى الكبــرى بعــد 

  .الحرب العالمیة الثانیة، وبروز المعسكرین الغربي والشرقي

ومبادئـه، ورغبـتهم فـي  بدأت مقدمة المیثاق، بتأكید الدول الموقعة علیـه، إیمـانهم بمیثـاق األمـم المتحـدة،

الحیــاة فــي ســالم، مــع الشــعوب والحكومــات األخــرى، وأكــدوا كــذلك إصــرارهم علــى حفــظ حریــة شــعوبهم 

وحضارتهم، القائمة على مبادئ الدیموقراطیة وحریة الفرد وسیادة القانون، ولـذلك فـإنهم قـد قـرروا توحیـد 

  . جهودهم، للدفاع المشترك، وللمحافظة على األمن والسالم

، على أمنهم الخاص، لذلك، ذكرت )كان من المهم أن یطمئن اآلخرین الدول خارج الحلف    

حلف دفاعي بحت، لیس الغرض منه العدوان على أحد، وأنه غیر "المقدمة، تأكید دول الحلف، بأنه 

  ". موجه ضد أحد بصفة خاصة

األعضاء، قوامه سلطة من وجهة أخرى، اشترط لعضویة الحلف، توفر نظام دیموقراطي في الدول 

  .الدستور، وتعدد األحزاب، وحریة الفرد

یمكن استنباط مبادئ الحلف وأهدافه من مواد المیثاق، والتي روعي أن تتمشى مع مبادئ وأهداف 

  : األمم المتحدة كذلك

  : مبادئ الحلف  - 

  . تسویة جمیع المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة  -

  . االمتناع عن التهدید أو استعمال القوة بطریقة ال تتفق مع میثاق األمم المتحدة -

  . التعاون المتبادل بین دول الحلف في كل المجاالت -

  . أال تؤثر المعاهدة على حقوق األطراف والتزاماتها، المنصوص علیها في میثاق األمم المتحدة -

  . المعاهدةعدم الدخول في اتفاقیات تتعارض مع هذه  -

  . التشاور مع األعضاء فیما یتعلق بمسائل األمن -

  : أهداف الحلف - 

یتضمن میثاق الحلف مجموعة من األهداف التي تعكس األسباب الحقیقیة التي أنشئ من أجلها،     

  : وأبرزها اآلتي

  . العمل على توثیق العالقات الدولیة السلمیة والودیة  -

  . هیة دول الحلفالعمل على استقرار ورفا  -

  . العمل على تحقیق التعاون فیما بین األعضاء -

العمل على مقاومة أي هجوم مسلح بشكل فردى أو جماعي، وبكل وسیلة ممكنة، من وسائل   -

  18. االستعداد الخاص والتعاون المشترك

  التكییف القانوني للحلف األطلسي -ب
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نظـــیم العالقـــات بینهـــا وبـــین المنظمـــات حـــرص واضـــعو میثـــاق األمـــم المتحـــدة علـــى وضـــع نصـــوص لت

اإلقلیمیة على اعتبار لجوءها إلیها لحل األزمة المطروحـة أمامهـا كحـل بـدیل إیمانـا مـنهم بمـا یمكـن أن 

یحدث من تالف وتكامل بـین فكـرة األمـن اإلقلیمـي واألمـن الجمـاعي الـدولي مـن خـالل العمـل اإلقلیمـي 

ع الدولي من خالل العمل اإلقلیمي الذي یساعد في تحقیق الذي یساعد في تحقیق االستقرار في المجتم

االستقرار في المجتمع الدولي وعكـس المنظمـات العاملـة فـي مجـال األمـن فقـد والتـي أدى خروجهـا عـن 

إطــار الرقابــة الكاملــة وٕاشــراف مجلــس األمــن إلــى أن تحولــت إلــى أداة مــن أدوات تحقیــق األمــن القــومي 

كبــرى إلــى االســتفادة مــن الثغــرات الموجــودة فــي المیثــاق لتحصــل علــى وعــدت الــدول ال,للــدول الكبــرى 

التغطیـــة القانونیـــة والتبریـــر الضـــروري إلضـــفاء الشـــرعیة علـــى مـــا تنشـــئه مـــن مخالفـــات عســـكریة ســـواء 

بادعاء انطباق الصـفة اإلقلیمیـة علیهـا أو بالعمـل علـى أن یشـمل نشـاط هـذه المخالفـات مجـاالت أخـرى 

االجتماعیة وقد أدى ذالك إلى وجود خالف حول حقیقة هذه األحـالف العسـكریة كالنواحي االقتصادیة و 

ومما إذا كان من الممكن أن تدخل فـي عـداد المنظمـات اإلقلیمیـة التـي تتفـق مـع أهـداف ومبـادئ األمـم 

المتحدة فتساعد على تحقیق السلم واألمـن الـدولیین ،أم أنهـا لیسـت سـوى صـورة أخـرى مـن تـوازن القـوى 

  . یة والتي تهدد السلم والمن الدولیین التقلید

لقد توافق في هذا الخالف واشتد مع فترة الحرب الباردة التـي شـهدها العـالم بـین المعسـكرین فـي فتـرة مـا 

بعــد الخــرب العالمیــة الثانیــة التــي شــهدت انــدفاع الــدول للــدخول فــي تكــتالت وأحــالف عســكریة لتحقیــق 

لفتــرة الراهنــة وازدیــاد المشــاكل التــي تواجههــا بســبب اخــتالف أمنهــا القــومي ورغــم ضــعف االهتمــام فــي ا

المصالح المنیة بین الدول المتحالفة ومیلها لترجیح مقتضیات أمنها القومي ومصالحها على متقصـیات 

  .ومصالح األمن اإلقلیمي الذي عمل كاداه األمن القومي للدول الكبرى المسیطرة على الحلف 

واإلجابـــات حســـب قـــول معمـــر بوزنـــادة إن الـــدول فـــي ســـعیها إلنشـــاء البـــد مـــن إیضـــاح بعـــض الحقـــائق 

األحــالف العســكریة تحــاول االســتناد إلــى میثــاق األمــم المتحــدة إلضــفاء الشــرعیة علیهــا وٕاظهــار توافقهــا 

وتمشیها مع نصوصه وأحكامه وانسجامهما مع أهداف ومبادئ األمم المتحدة وهي في ذالـك تتبـع واحـد 

  19:من األسالیب التالیة 

أن یــتم الــنص ضــمن المعاهـــدة المنشــأة للحلــف بـــإقرار الــدول المتعاقــدة بـــأن الحلــف یتماشــى مـــع : أوال 

  .أهداف ومبادئ األمم المتحدة 

وصــف المحالفــة العســكریة فــي نــص المعاهــدة المنشــئة للحلــف العســكري بأنهــا اتفاقیــة أو منظمــة : ثانیــا

أن تكون المساعدة المتبادلة في أمور الدفاع إلى إقلیمیة وفق لنصوص الفصل الثامن من المیثاق على 

  .إسناد ا إلى الحق الدفاع الجماعي عن النص

إن نص المحالفة العسكریة نفسها في المعاهدة المنشئة بأنهـا اتفاقیـة إقلیمیـة موجهـة ضـد سیاسـة : ثالثا 

لـنص الفقـرة األولـى مـن  العدوان التي قد تشكلها دولة مـن الـدول العـدوة فـي الحـرب العالمیـة الثانیـة وفقـا

  .المادة الثانیة والخمسین أو المادة السابعة بعد المائة من المیثاق 
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بینمـا تسـتفد فـي , أن نـص المحالفـة نصـفها بالصـفة اإلقلیمیـة أو تـوحي للـدول األخـرى بأنـه كـذلك: رابعا

  .صتكیف دفاعها المشترك الذي تضمنه المحالفة إلى حق الدفاع الجماعي المشترك عن الن

ومن تحلیل نصوص اتفاقیـات الـدفاع عـن الـنفس الثنائیـة منهـا أو الجماعیـة نجـد أنهـا تشـیر جمیعـا إلـى 

المادة الواحدة والخمسین من میثاق األمم المتحدة بهـدف تأكیـد ممارسـتها لحـق محمـي مـن المیثـاق دون  

المـم المتحـدة التـي تؤكـد أن تفضل األمم الشارة في نصوصها إلـى المـادة الثالثـة بعـد المائـة مـن میثـاق ا

علــى ســمو االلتزامــات الــواردة فــي هــذا المیثــاق علــى االلتزامــات الــواردة باالتفاقیــة المنشــئة للمحالفــة كمــا 

نجد أن بعض هذه االتفاقیـات تـنص علـى التـزام األعضـاء فیهـا بالتشـاور فـي المسـائل المشـتركة ویرجـع 

الصـفة اإلقلیمیـة لهـا إال أن شـرعیتها موضـع  حرص الدول األعضاء في األحالف العسكریة على تأكید

  .خالف عكس المنظمات اإلقلیمیة التي اعترف المجتمع الدولي بتوافقها مع نظام األمن الجدید 

وهناك رأي مفاده أنه ال یمكن أن توصف منظمة بالصفة اإلقلیمیـة إّال بـالمعنى الحرفـي للكلمـة وینطبـق 

یمكن أن یوصف حلف ما باإلقلیمیـة وعلـى سـبیل المثـال كوبـا األمر نفسه على األحالف العسكریة فال 

بعد انتهاجها الحلـف االشـتراكي لـم تعـد مـن الـدول األعضـاء فـي منظمـة الـدول األمریكیـة كمـا أن اتحـاد 

  .جنوب إفریقیا لیس دولة عضو في منظمة الوحدة اإلفریقیة بسبب سیاسة التمیز العنصري 

 :مع القرارات الصادرة ضد لیبیا مدى توافق تدخل الحلف األطلسي  -ج

  :مضمون القرارات ضد لیبیا -

اثــر االضــطرابات التــي بــدأت فــي لیبیــا نتیجــة االحتجاجــات التــي قــام بهــا المــواطنین ضــد نظــام معمــر 

القـــذافي  و التـــي بـــدأت تتوســـع فـــي الشـــرق اللیبـــي ،ونتیجـــة عـــدم قـــدرة الســـلطات اللیبیـــة التعامـــل معهـــا 

األمـــور لتصـــبح ذات نطـــاق دولـــي بعـــد االنتهاكـــات التـــي قامـــت بهـــا كتائـــب بدبلوماســـیة فقـــد استعصـــت 

القذافي ضد المواطنین واستعماله األسـلحة الثقیلـة لوقـف االحتجاجـات، ممـا جعـل مجلـس األمـن الـدولي 

یتحرك بشكل ملفت و مباشر مستعمال صالحیاته التي یخولها له المیثاق واعتبر أن ذلك یهدد السلم و 

ن خاصــة مــع تصــاعد حــدة الــردود الدولیــة و اإلقلیمیــة وكــان أبرزهــا جامعــة الــدول العربیــة األمــن الــدولیی

الــذي تــم  197020التــي أدانــت انتهاكــات حقــوق اإلنســان و كــذلك االتحــاد اإلفریقــي تــم استصــدار القــرار

  :بالتوافق بین فرنسا و بریطانیا و الوالیات المتحدة األمریكیة  و الذي تضمن مایلي

تهاكـــات حقـــوق اإلنســـان و أعمــال القمـــع التـــي تحـــدث فــي لیبیـــا و ویطالـــب الســـلطات اللیبیـــة إدانــة ان -

بوقــف العنــف واحتــرام حریــة التجمعــات و الــرأي و ضــمان دخــول المــراقبین،و ضــمان مــرور اإلمــدادات 

  . الطبیة و اإلنسانیة ووكاالت اإلغاثة

 .لطات اللیبیة في هذا الشأن إحالة الوضع للمحكمة الجنائیة الدولیة و یوصي بتعاون الس -

حظر تورید األسلحة ومنع سفر بعض رموز النظـام و تجمیـد أرصـدتهم المالیـة التـي یتضـمنها القـرار  -

 . مع وضع لجنة جزاءات لتنفیذ ذلك
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الذي أكد علـى التـدخل الـدولي اإلنسـاني  197321ومع محدودیة تطبیق هذا القرار، تم اتخاذ القرار رقم 

فــي لیبیــا وفــق الممارســات التــي یقــوم بهــا مجلــس األمــن ،حیــث تــم اتخــاذ القــرار بنــاء عــل مبــادرة فرنســیة 

بریطانیة و بناءا على طلب تقدمت به جامعة الدول العربیة وتضمن التأكید على نص القـرار السـابق ، 

التـــدخل العســـكري و هـــذا ماحـــدث مـــن طـــرف فرنســـا و وأقـــر قیـــام منطقـــة حظـــر جـــوي والتـــي تســـتوجب 

بریطانیــا و الوالیــات المتحــدة األمریكیــة وبعــدها انظــم الحلــف األطلســي للعملیــات التــي اســتند فیهــا الــدول 

المتدخلــة إلــى قــرار مجلــس األمــن القاضــي بحمایــة المــدنیین مــع إبقــاء حظــر األســلحة و تجمیــد أصــول 

  . رموز نظام القذافي

  :الحلف األطلسي ومدى مالئمتها مرجعیة تدخل -

بشـأن الحالـة اللیبیـة ومضـمونهما  1973و 19710علي الرغم مـن صـدور قـراري مجلـس األمـن رقمـي 

إحالة الوضع في لیبیا إلي المحكمة الجنائیة الدولیة، وحظراألسلحة والسفر، وتجمید األصول اللیبیة في 

، فضــال عــن قــرار الجامعــة العربیــة )واء اللیبیــةالــدول الغربیــة، وٕاقامــة منطقــةحظر طیــران جــوي فــي األجــ

بشــأن الطلـــب مــن مجلــس األمــن تحمــل مســئولیاته إزاءتـــدهور 2011مــارس  2بتــاریخ  7298 رقــم

األوضــاع فــي لیبیــا، واتخــاذ اإلجــراءات الكفیلــة بفــرض منطقــة حظــر جــوي علیحركــة الطیــران العســكري 

صف، فإن حلف النـاتو لـم یتـدخل كمنظمـة سـوي اللیبي، وٕاقامة مناطق آمنة في األماكن التي تتعرضللق

،أیبعد ما یقرب مما یزید علي شـهر مـن انـدالع األزمـة، حیـث بـدأ أعضـاؤه 2011في نهایة شهر مارس

وبرغم مرجعیة الناتو للتدخل، فإنهاقد أثارت ثـالث . الرئیسیونفي شن هجمات جویة علي الكتائب اللیبیة

  :إشكالیات

فـرض منطقـة حظـر جـوي علیحركـة الطیـران العسـكري "المشـار إلیهـا هـو مع أن مضمون القرارات  :أوال

، فإن مهمة الناتو "اللیبي كإجراء وقائي لتوفیر الحمایة للشعب اللیبیوتقدیم المساعدات اإلنسانیة العاجلة

  .قد تجاوزت ذلك منخالل قصف مواقع مدنیة ومقرات حكومیة تابعة للرئیس اللیبي

یـؤذن للـدول "األمـن إلـي األطـراف المنوطـة بالعملیـات فیلیبیـا سـوي بـالقول  لم تشـر قـرارات مجلـس :ثانیا

األعضــاء التـــي أخطـــرت األمـــین العــام، وهـــي تتصـــرفعلي الصـــعید الــوطني أو عـــن طریـــق منظمـــات أو 

ترتیبات إقلیمیة وبالتعاون معاألمین العام، باتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لحمایة المدنیین وٕابـالغ األمـین 

  .بهاالعام 

وربما تدارك مجلس األمن اإلشكالیات القانونیة التي أثارتها قراراتهالسابقة المماثلة، فكان جل تركیزه في 

بروتوكـــول مســـئولیة "الحالـــة اللیبیـــة علـــي اإلعـــالء مـــن قضـــیةحمایة المـــدنیین، وهـــو بـــدوره تعزیـــز لقـــوة 

عدة فــي حمایــة الشــعوب مناإلبــادة المســا"الــذییخول للــدول األعضــاء والمجتمــع الــدولي مسـئولیة " الحمایـة

وبموجب ذلك البروتوكول، فقد تمكن  ."الجماعیة وجرائم الحرب والتطهیر العرقي والجرائم ضد اإلنسانیة

وهي القضیة ". التدخل القانوني"وهو المبرر أخالقیا و" التدخاللشرعي"مجلس األمن من سد الفجوة بین 

غیرقانونیـــة "، إذ وصـــفت عملیـــات النـــاتو بأنهـــا 1999م التـــي أثیـــرتخالل تـــدخل النـــاتو فـــي كوســـوفو عـــا
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، حیـث تمكـن أعضـاء، النـاتو مـن إنقـاذ شـعب كوسـوفو منـالتطهیر العرقـي، ولكـن دون "ولكنهـا مشـروعة

  ".سلوبودانمیلوسیفیتش"عقوبة قانونیة یفرضها مجلس األمن ضد 

ــا - فهــي أنــه مــع أهمیــة المرجعیــة اإلقلیمیــة، التــي تتمثلفــي قــرار الجامعــة العربیــة ومــا تالهــا مــن : ثالث

مشـــاركة دول خلیجیـــة، وهـــي قطرواإلمـــارات والكویـــت فـــي عملیـــات النـــاتو فـــي لیبیـــا، فـــإن الحـــدیث عـــن 

تهاكــات ففــي الوقــت الــذي تتحــدث فیــه الدواللغربیــة عــن ان. ازدواجیــةالمعاییر الدولیــة كــان حاضــرا وبقــوة

حقــوق اإلنســان فــي لیبیــا واســتهداف قــوات القذافیللمــدنیین، فــإن تلــك الــدول ذاتهــا هــي مــن قــدمت دعمــا 

هائال للقوات المسلحة فیلیبیا، وهو ما عكسته مشاركة هذه الدول علي نطاق واسـع فـي معـرض السـالح 

یلیبیـا، وغـض الطـرف كما كانت هناك تساؤالت حول سـبب التـدخل ف". 2010نوفمبر "الذیأقیم في لیبیا 

إن الحلـف "، حیـث قـال أمـین عـام الحلـف )عن حاالت أخـري ربمـا مماثلـة أو أكثـر سـوءا سـوریا أوالـیمن

تحــرك النــاتو ضــد النظــام اللیبــي كــان "لــیس لدیــه خطــط للقیــام بمهمةعســكریة فــي ســوریا، وأضــاف أن 

نــادر لمنشــهده فــي بمقتضــیتفویض قــوي مــن مجلــس األمــن ودعــم واضــح مــن دول المنطقــة، وهــو مــزیج 

والشــــك فــــي أن الســــیطرة األوروبیــــة علــــي المنطقــــة،إبان أعــــوام القــــرنین التاســــع عشــــر . مواقــــف أخــــري

والعشـرین، مـن شـأنها تعزیـز اسـتمراریة مشاعرالشـك والریبـة فـي السیاسـات الغربیـة عمومـا تجـاه المنطقــة 

  .العربیة، حتي وٕانكانت بغطاء أممي مدعوما بتأیید عربي

 .مدى توافق التدخل الدولي للحلف األطلسي مع مبادئ القانون الدولي  :يالمطلب الثان

إن الحــدیث عــن مشــروعیة التــدخل الــدولي اإلنســاني بشــكل عــام  یشــكل أحــد إرهاصــات القــانون الــدولي 

الذي في غالب األحیان تحكمه المصالح الدولیة و تعكسه أراء الدول الكبرى التي تـربط التـدخل الـدولي 

ق اإلنســــان و الحفـــــاظ علــــى الســـــلم و األمـــــن الــــدولیین كإطـــــار عــــام و تشـــــكل المصـــــالح بحمایــــة حقـــــو 

  .االقتصادیة الجانب األخر فیه

إن الممارســة الدولیــة للحلــف األطلســي فــي إطــار للتــدخل الــدولي اإلنســاني تشــكل إطــار مخالفــا للمبــادئ 

د القواعـد األساسـیةله والـذي التي یقـوم علیهـا القـانون الـدولي و التـي أكـدت علـى مبـدأ عـدم التـدخل كأحـ

وقـد  جاء موازیا لظهور المجتمع الدولي الحدیث وأكدت علیه عدة مواثیق دولیة وٕاقلیمیـة ونظـم سیاسـیة

  .تضمنته المواثیق الدولیة المختلفة

  :مبدأ عدم التدخل -أ

و نصـت  یعتبر میثاق األمم المتحدة مصدر أساسـي لهـذه القاعـدة ومرجعیـة للتنظـیم الـدولي المعاصـر، 

لیس في هذا المیثاق ما یسوغ لألمـم المتحـدة  "علیه المادة الثانیة في فقرتها السابعة التي جاءت كمایلي

ـــداخلي لدولـــة مـــا،و لـــیس فیـــه مـــا یقتضـــى  أن تتـــدخل فـــي الشـــؤون التـــي تكـــون مـــن صـــمیم الســـلطان ال

المبـــدأ ال یخـــل األعضـــاء أن یعرضـــوا مثـــل هـــذه المســـائل ألن تحـــل بحكـــم هـــذا المیثـــاق، علـــى أن هـــذا 

  ."بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع
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كما تبنت المواثیق اإلقلیمیة هذا المبدأ نذكر منها میثاق منظمة الدول األمریكیـة أثنـاء تعرضـها لسیاسـة 

التــــدخل التــــي قامــــت بهــــا الــــدول األوروبیــــة،و أمریكــــا الشــــمالیة و تأكیــــدها علــــى مبــــدأ الســــیادة والوحــــدة 

،وترسیخا لماجاء به مبدأ مونرو،كما ظهر ذلك جلیا  في اجتماع مونتیفیدیو الذي نصت المادة اإلقلیمیة

،وقد تم النص 22السابعة من االتفاقیة المبرمة في شأنه على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ألي دولة

مضــمونها التــي جـاء فـي 16و15علـى مبـدأ عـدم التــدخل فـي میثـاق منظمـة الــدول األمریكیـة فـي المـواد 

االلتزام  بواجب االمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وعدم استخدام القوة أو استعمال وسائل 

  .الضغط كاإلكراه االقتصادي والسیاسي

كمایعتبر مبدأ عـدم التـدخل مـن المبـادئ األساسـیة التـي نـص علیهـا میثـاق االتحـاد اإلفریقي،فقـد نصـت 

علــــى واجــــب امتنــــاع الدولــــة عــــن التــــدخل فــــي الشــــؤون الداخلیــــة للــــدول  فــــي فقرتهــــا الثانیــــة 02المــــادة 

األخرى،وأكدت ذلك الفقرة الخامسة من نفس المادة وبدون تحفظ على نبذ كل أنواع التدخل بما فیها أي 

نشــاط موجــه ضــد دولــة افریقیــة أو دولــة أخرى،وقــد كــان اعتنــاق هــذا المبــدأ امتــدادا لمــا كرســته منظمــة 

 23.ة سابقاالوحدة اإلفریقی

كما تبنت جامعة الدول العربیة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الذي جاء ذكـره فـي دیباجـة 

المیثـــاق التـــي نصـــت علـــى احتـــرام اســـتقالل الـــدول وســـیادته،وكذلك المـــادة الثامنـــة مـــن المیثـــاق،ویكون 

ــــد ــــت طبیعتهــــا و عــــدم الت ــــدول العربیــــة مهمــــا كان ــــي ال ــــاحترام أنظمــــة الحكــــم الموجــــودة ف خل فیهــــا أو ب

لتغییرها،سواء كان بالعمل العسكري أو التحریض السیاسي واإلعالمي، ویتأرجح هذا الموقـف توافقـا مـع 

  .مقتضیات ما تحاول الجامعة تحقیقه

  :مبدأ تحریم استعمال القوة في العالقات الدولیة -ب

إن مبدأ تحریم استعمال القوة في العالقات الدولیة یجعل التدخل الدولي اإلنساني مخالفا لقواعـد القـانون 

وأكـد علیـه میثــاق  1927الـدولي ، فقـد أكــد علیـه میثـاق عصــبة األمـم سـابقا ومیثــاق بریـان كلـوج  لســنة 

االمتنــاع عــن اللجــوء إلــى  األمــم المتحــدة فــي المــادة الثانیــة فقــرة رابعــة و التــي نصــت علــى واجــب الــدول

اسـتخدام القــوة فــي حــل النزاعــات الدولیــة و تأكیــدا علـى الصــفة العامــة لــذلك تبنــت الجمعیــة العمــة لألمــم 

  :المتحدة العدید من القرارات في هذا الشأن تتعلق أساسا بتحریم اللجوء إلى استعمال القوة نذكر منها

بـــإعالن عـــدم جـــواز التـــدخل فـــي الشـــؤون الخـــاص 1965دیســـمبر 31الصـــادر فـــي  2131لقـــرار ا

تضمن عدم أحقیة أي دولة في التدخل بصورة مباشر :  الداخلیة للدول و حمایة استقاللها و سیادتها

ة أو غیــر مباشــرة فــي الشــؤون الداخلیــة لدولــة أخــرى، كمــا شــجب أي تــدخل عســكري أو تهدیــد یســتهدف 

  .جواز استخدام أي تدبیر إلكراه دولة ما أي دولة سواء سیاسیا أو اقتصادیا باإلضافة إلى عدم

تضمن القـرار  أساسـا االمتنـاع : المتعلق بالعالقات الودیة 24/01/1980الصادر في  2625القرار 

عــن التهدیــد بــاللجوء إلــى القــوة النتهــاك حــدود دولــة مــا ،كمــا یحضــر القــرار نفســه كــل تــدخل ســواء كــان 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارمنبین عســــــــــــــــــــــــــــــــــــكریا أم ال و مهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــــــــــــــــــــبب، ویعدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ال
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المحاوالتالناجحةفیتطویرمبدأتحریماستخدامالقوةبإضافتهعناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجدیدةمتعلقةبالنتائج 

  24.القانونیةبخرقهذاالمبدأوٕاعطاءهقیمةقانونیةوذلكبفضالإلجماعالذیتحققحولهذاالمبدأ أماماللجنةالخاصة

قـوة المنفـردة و الـذي تضـمن تعریـف لـه و عـزز مضـمونه تحـریم ال: المتعلق بالعـدوان3314القرار رقم 

  .العسكریة و اعتبرا لعدوان مبررا مهما كانت طبیعته سیاسیا أو اقتصادیا أو عسكریا

أشـارالقرار  :25/11/1982المتعلق بالتسـویة السـلمیة للنزاعـات الدولیـة الصـادر فـي  1028القرار 

إلى وجوب التزام الدول بحل نزاعاتها الدولیة بـالطرق السـلمیة ممـا یعنـى تأكیـد جدیـد علـى الطـابع العـام 

لتحـریم اللجـوء إلــى القـوة،و أكـد القضــاء الـدولي علـى هــذا المبـدأ فـي أكثــر مـن قضـیة منهــا صـدور حكــم 

وك بریطانیـــا ، و أكــــدت و إدانتـــه لســــل 1949محكمـــة العـــدل الدولیــــة فـــي قضــــیة مضـــیق كورفـــو ســــنة 

أنكـرت أي عمـل محتمـل للتـدخل الـدولي اإلنسـاني مـن طـرف  1986المحكمة ذلك في قضیة نیغاراغوا 

  .الوالیات المتحدة

  :مبدأ عدم التدخل في منظمة الدول األمریكیة -ج

 تطــور هــذا المبــدأ فــي إطــار میثــاق منظمــة الــدول األمریكیــة وهــذا أثنــاء تعرضــها لسیاســة التــدخل التــي

قامــت بهــا الــدول األوروبیــة،و أمریكــا الشــمالیة و تأكیــدها علــى مبــدأ الســیادة والوحــدة اإلقلیمیة،وترســیخا 

لماجــاء بــه مبــدأ مونرو،كمــا ظهــر ذلــك جلیــا  فــي اجتمــاع مونتیفیــدیو الــذي نصــت المــادة الســابعة مــن 

  25االتفاقیة المبرمة في شأنه على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ألي دولة

التي جاء في 16و15د تم النص على مبدأ عدم التدخل في میثاق منظمة الدول األمریكیة في المواد وق

مضــمونها االلتــزام  بواجــب االمتنــاع عــن التــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة للــدول وعــدم اســتخدام القـــوة أو 

  .استعمال وسائل الضغط كاإلكراه االقتصادي والسیاسي

یعتبــر مبــدأ عــدم التــدخل مــن المبــادئ األساســیة التــي نــص :اإلفریقــيمبــدأ عــدم التــدخل فــي االتحــاد  -

فــي فقرتهــا الثانیــة علــى واجــب امتنــاع الدولــة عــن  02علیهــا میثــاق االتحــاد اإلفریقي،فقــد نصــت المــادة 

التــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة للــدول األخرى،وأكــدت ذلــك الفقــرة الخامســة مــن نفــس المــادة وبــدون تحفــظ 

التـدخل بمـا فیهـا أي نشـاط موجـه ضـد دولـة افریقیـة أو دولـة أخرى،وقـد كـان اعتنـاق على نبذ كل أنواع 

  26.هذا المبدأ امتدادا لما كرسته منظمة الوحدة اإلفریقیة سابقا

  :الدفاع الشرعي -د

یرى البعض بأن الدفاع الشرعي یشكل استثناءا یبرر  التدخل الدولي اإلنساني مـن طـرف بعـض الـدول 

سـندا قانونیـا والتـي تعتبـر الـدفاع 27مـن میثـاق األمـم المتحـدة  51التي وجدت في التفسیر الواسع للمـادة 

فیعرف حـق الـدفاع الشرعي حق طبیعي للدول وال یكون مبـررا مشـروعا إال وفـق  قواعـد القـانون الـدولي،

ـــدول  ":الشـــرعي فـــي القـــانون الـــدولي بأنـــه ـــذي یقـــرره القـــانون الـــدولي لدولـــة أو مجموعـــة مـــن ال الحـــق ال

باســتخدام القــوة لصــد عــدوان مســلح حــال یرتكــب ضــد ســالمة إقلیمهــا،أو اســتقاللها السیاسي،شــریطة أن 

یتوقـف حـین یتخـذ مجلـس األمـن  یكون استخدام القوة هو الوسیلة الوحیدة لـدرء العـدوان متناسـبا معـه، و
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التــدابیر الالزمــة لحفــظ الســلم واألمــن الــدولیین،كما أن الــدفاع الشــرعي قــد یكــون مــن طــرف دولــة بشــكل 

  .وال یكون مطلق بل وفق شروط 28فردي أو جماعي

ال تجـد لهـا تطبیقـات أو سـندا  51إن الواقـع الـدولي الیجبـر التـدخل الـدولي فـي المنطقـة العربیـة فالمـادة 

انونیا في جمیع القرارات التي اتخذها مجلس األمن في حاالت التدخل الجماعي من طرف الدول ،كما ق

مــن المیثــاق ، ممــا  51أن صــیاغة القــرارات الصــادرة عــن مجلــس األمــن تفتــرض االســتناد علــى المــادة 

  .یجعل هذه األخیرة قاصرة على اعتبار التدخل الدولي دفاعا شرعیا

تعطي الحق في التدخل الدولي من اجل حمایة اإلنسانیة مما یجعل تكییف مجلس إن قواعد القانون ال 

ــــررات  ــــى مب ــــر مشــــروع و ال یســــتند إل ــــق الفصــــل الســــابع عمــــال غی ــــوق اإلنســــان وف ــــة حق األمــــن لحمای

مـن المیثـاق یجعــل مـن الضـروري أن معنــاه یؤیـد المبـادئ العامــة 51قانونیـة،فالغوص فـي تفسـیر المــادة 

ة مـا تعلـق منهـا بمبـدأ عـدم التـدخل  الـدولي وتحـریم اللجـوء إلـى القـوة فـي العالقـات لألمم المتحـدة خاصـ

  .الدولیة

:مدى توافق تدخل الحلف األطلسي مع الفصل الثامن من  میثاق األمم المتحدة - هـ  

من میثاق األمم المتحدة خولت الدول في إطار التنظیمات اإلقلیمیة بحـق الـدفاع  51على الرغم المادة 

الشرعي فرادى و جماعات في حالة تعرضها للعدوان إال أننا في الحالة اللیبیة نجد أن لیبیا لم تقـم بـأي 

عــدوان علــى دولــة عضــو فــي األمــم المتحــدة كمــا أن حالــة الــدفاع الشــرعي غیــر متواجــدة ،ممــا یجعــل 

  29من المیثاق51تدخل في لیبیا منافیا لمیثاق األمم المتحدة و ال یتناسب مع تطبیق المادة ال

یخول لمجلس األمن  أن یخول المنظمـات  30على الرغم من أن الفصل الثامن من میثاق األمم المتحدة

ازعــات اإلقلیمیــة عــن طریــق إعطائهــا مــن القیــام بتــدابیر لحــل النزاعــات عــن طریــق الحلــول الســلمیة للمن

المحلیــة قبــل عرضــها علــى مجلــس األمــن مــن جهــة و إمكانیــة انتــداب هــذه األخیــرة ألعمــال القمــع عــن 

طریق القوة إال أن ذلك ال یكون مطلقا بـل مقیـدا برقابـة مجلـس األمـن بحیـث أن المنظمـات اإلقلیمیـة ال 

سلم و األمن الـدولیین تقوم بأي عمل في هذا اإلطار إال بإذن مجلس ،مع علمه التام باألعمال لحفظ ال

الخاصـــین بلیبیـــا مـــن حیـــث وجـــوب تـــدخل الحلـــف  1973و 1970،إال أننـــا و رغـــم غمـــوض القـــرارین 

األطلسـي إال هــذا األخیــر تغاضــي الرقابــة عــن تجـاوزات الحلــف األطلســي فــي تدخلــه العســكري المباشــر 

سـتهداف المـدنیین تحـت في لیبیا من خالل ترك المجال السـتعمال أسـلحة محرمـة دولیـا باإلضـافة إلـى ا

تغطیة إعالمیة غامضـة وبـدون وجـود مـراقبین دولیـین علـى األرض ،باإلضـافة إلـى اسـتهداف المنشـات 

 .المدنیة 

كما أن مجلس األمن لم یحدد مدة التدخل مما جعل دول التحالف تتوسـع و تجتهـد فـي حمایـة المـدنیین 

 .و تربط ذلك بسقوط النظام في لیبیا 
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من بجمیـع األعمـال التـي یقـوم الحلـف األطلسـي فـي لیبیـا و التـي بـدأت ظـاهرة فیمـا عدم علم مجلس األ

بعــد خاصــة مـــا تعلــق بتوریــد األســـلحة إلــى المــواطنین اللبیبـــین ،ووجــود قــوات بریـــة تقنیــة علـــى األرض 

  .وقوات أخرى بطرق غیر مباشرة

 .أثر التدخل الدولي للحلف األطلسي على األمن المغاربي: المطلب الثالث

  .تدخل الحلف األطلسي وٕانعكاساته على أمن الدول المغاربیة -أ

شكل التدخل الدولي للحلف األطلسي في لیبیـا نتـائج وخیمـة علـى الـدول المغاربیـة خاصـة الجزائـر و  -

تونس بالنسبة لهذه األخیرة فقد شكلت المعابر الحدودیة بینهـا و بـین لیبیـا تـدفق الالجئـین سـواء اللبیبـین 

ة و األجانب في ظل الضربات الجویـة علـى القواعـد العسـكریة اللیبیـة مـن أجـل تنفیـذ القـرارات أو األفارق

الدولیــة المتعلقــة بالحضــر الجــوي ،باإلضــافة إلــى المعــارك المســلحة بــین القــوات النظامیــة اللیبیــة و بــین 

یة التــي تـــم ،الــذین واجهــو هــذه األخیــرة عبـــر المــدن باألســلحة المتنوعــة األرضــ 31المــواطنین المســلحین

إخراجهــا مــن مخازنهــا األصــلیة أو تلــك التــي جــاءت عــن طریــق الــدول المشــاركة فــي الحــف األطلســي 

خاصــة بریطانیــا و فرنســا یضــاف إلیهــا قطــر و اإلمــارات باإلضــافة إلــى الــدعم اللوجســتي لــبعض الــدول 

  .التي لم تشارك مباشرة في العملیات العسكریة داخل لیبیا 

على مختلـف أطیـافهم أفارقـة ،عرب،أجانـب  ضـغطا كبیـرا 32یة لالجئین من لیبیا وشكلت األزمة اإلنسان

على تونس خاصة و أنها كانت مازالت لـم تسـتدب فیهـا األوضـاع جـراء سـقوط نظـام الحكـم فیهـا بقیـادة 

الـرئیس السـابق بــن علـى فــي خضـم انتفاضـة شــعبیة كبیـرة أدت إلــى مغادرتـه الـبالد إلــى السـعودیة و قــد 

الجئـي لیصـل 140000الجئـین إلـى تـونس عبـر معبـر رأس جـدیر فـي أیامـه األولـى إلـى وصل عـدد ال

في نهایة التدخل على لیبیا إلى قرابة ربع ملیون تم ترحیلهم إلى بلدانهم عل دفعات عبر المجال الجوى 

  .و البحري بمساعدة دولهم 

النظام اللیبي و اغتیـال العقیـد معمـر كما أدى الفراغ العسكري على الحدود اللیبیة التونسیة جراء سقوط 

القــــذافي إلــــى حــــدوث انتهاكــــات علــــى الحــــدود علــــى المــــواطنین التونســــیین وازدیــــاد تهریــــب األســــلحة و 

المخـذرات و عــدم وجــود مؤسسـات رســمیة لیبیــة لتســییر المعـابر الحدودیــة ممــا شـكل نوعــا مــن الفوضــى 

  .ي في هذا اإلطار على مستوى الحدود مما نتج عنه انهیار أمني لیبي تونس

وربمــا أن ســرد األحــداث ال یجلــى ثمــاره إال مــن خــالل األرقــام االقتصــادیة وهــذا الــذي لــم یشــر إلیــه فــي 

غالب األحیان النعدام التدقیق المالي الناتج عن األحداث المتمثلة في التدخل إال انه و من المؤكد فان 

هروب الید العاملة التونسیة من لیبیا جراء الفوضـى  الفاتورة االقتصادیة التونسیة جراء ذلك كبیرة أبرزها

األمنیــة بعـــد ســـقوط النظـــام ،وتوقـــف المعــامالت التجاریـــة البینیـــة فـــي أكثـــر مــن مـــرة جـــراء تغیـــر تعامـــل 

  .السلطات الجدیدة مع تونس ،باإلضافة إلى الخسائر المادیة الناتجة عن تدفق الالجئین والتهریب 
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كان لتدخل الحلف األطلسي في لیبیا اثـر علـى الجوانـب األمنیـة أكثـر منهـا أما بالنسبة إلى الجزائر فقد 

على الجانب اإلنساني فمن حیث تدفق الالجئین فقد كـان معبـر الدبـداب مفتوحـا أمـام الالجئـین اللبیبـین 

  .و األجانب دون ضغوط مثل تونس

كلـم فقـد 966تصـل إلـى أكثـر مـن أما من الناحیة األمنیة و نظرا لشساعة الحدود اللیبیة الجزائریة التـي 

شــكل الفــراغ األمنــي علــى هــذا الصــعید ضــغطا كبیــرا علــى الجزائــر خاصــة و أن منطقــة الســاحل تشــهد 

،مما )ضغطا أمنیا كبیرا بسبب تواجد الجماعات المسلحة في الدول المجاورة للجزائر مالي ،النیجر،تشاد

خاصـة فـي ظـل انهیـار المؤسسـات األمنیـة و انجر عنه تكثیف التواجد العسكري الجزائري على الحدود 

العســكریة اللیبیــة ممــا تســبب فــي تهریــب األســلحة الثقیلــة و الخفیفــة و وقعهــا فــي یــد المتمــردین فــي دول 

الجـــوار و بیعهـــا إلـــى الجماعـــات المســـلحة خاصـــة تنظـــیم القاعـــدة ،یضـــاف إلـــى ذلـــك التهدیـــد المباشـــر 

الل عملیـات االختطـاف و تحریـك الجماعـات االثنیـة للجزائر من طرف هذه األخیرة على الحدود من خـ

كالطوارق في المناطق الحدودیـة للجزائـر خاصـة مـالي وهـذا مـا انعكـس فیمـا بعـد ذلـك بحـدوث االنقسـام 

  .فیها و بروز الجماعات اإلسالمیة المسلحة فیها باعتبارها تمثل القاعدة الخلفیة للعملیات اإلرهابیة 

للیبیة للجزائر توترا دبلوماسیا و ضـغطا خارجیـا بسـبب دخـول عائلـة العقیـد كما تسببت المنطقة الحدود ا

  33.معمر القذافي األرضي الجزائریة و مطالبة المجلس االنتقالي اللیبي تسلیمهم 

كمــا أصــبحت المنطقــة مســرحا للجــرائم المتصــلة بالمخــذرات و تهریــب األســلحة و االتجــار بالبشــر ممــا 

المستوى األمنـي، و هـذا مـا یجعلنـا فـي هـذا اإلطـار بالحـدیث عـن األثـر یشكل نفقات مالیة جدیدة على 

االقتصادیة للتدخل األطلسي في لیبیـا فقـد ازدادت میزانیـة الجزائـر العسـكریة بسـبب التـوتر علـى الحـدود 

كمحاولــة منهــا لتأمینهــا بملیــار دوالر موجــه إلــى التجهیــزات األمنیــة ســواء المتعلقــة بالقواعــد أو المــوارد 

  .شریةالب

  .فشل العمل اإلقلیمي العربي و اإلفریقي لحفظ السلم و األمن الدولیین -ب

علــى الــرغم مــن وجــود المنظمــات اإلقلیمیــة وتوفرهــا نظریــا علــى آلیــات التــدخل فــي النزاعــات التــي تثــور 

سواء بین أعضائها لحـل األزمـات الداخلیـة داخـل الـدول األعضـاء فـي حالـة تهدیـد السـلم و األمـن علـى 

قل في إطاره اإلقلیمي، إال أننا نالحظ أن عدم جدواها من جهة و قدرتها على التـدخل لتفـتح المجـال األ

نحو التدخل الدولي آو اإلقلیمي خارج إطارها مما یشكل إرهاصا و تساؤال عـن جـدوى وجودهـا فـي ظـل 

  .عدم قدرتها على فرض ذاتها على القضایا اإلقلیمیة 

عـد لیبیـا عضـو فیهـا لـم تسـتطع حـل األزمـة اللیبیـة وبـل أكثـر مـن ذلـك فقـد فجامعة الـدول العربیـة التـي ت

ـــدولي مـــن خـــالل تفویضـــه للـــدول  ـــدخل ال ـــیح لمجلـــس األمـــن الت ـــس الـــوزراء العـــرب قـــرار یت اصـــدر مجل

الـذي طالبـت فیـه األمـم  1973األعضاء في األمم المتحدة للتدخل العسكري و هذا ما حدث في القرار 

لالســتعمال القـوة عـن طریــق الـدول األعضـاء و اعتبــرت األزمـة اللیبیـة مشــكلة  المتحـدة الـدول األعضـاء

لتهدید إقلیمي ودولي مما جعل دول الحلف األطلسـي تجـد تغطیـة عربیـة كافیـة للتـدخل فـي هـذا اإلطـار 
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،إال أن التساؤل یثور حول إشكالیة عدم قـدرة جامعـة الـدول العربیـة للعـب دورهـا فـي األزمـة اللیبیـة رغـم 

د آلیــات التعــاون األمنــي اإلقلیمــي فــي هــذا اإلطــار و المتــوفرة فــي معاهــدة الــدفاع العربــي المشــترك وجــو 

باإلضافة إلى إمكانیة إنشاء قوات عربیة للتدخل خاصة مع وجود هیاكل ها في إطار المعاهـدة العربیـة 

ي الجامعـة و جاء لتكریس اإلصالح فـ 2006المشتركة للدفاع،كما أن إنشاء مجلس األمن العربي سن 

جعلها أكثر قدرة على مواجهة التهدیدات البینیة و الخارجیة إال أنها لم تسـتطع تحریكـه فـي هـذا االتجـاه 

  34منا یجعل وجوده أمر غیر مجدي إذا كانت ال تستطیع القیام بأعمال لحفظ السلم و األمن الدولیین

من منظمة الوحـدة اإلفریقیـة والـى االتحـاد  أما بالنسبة إلى اإلتحاد اإلفریقي الذي جاء في إطار االنتقال

اإلفریقي و إعطاء دینامكیة جدیدة له من خالل تحسین آلیات التدخل مـن اجـل حـل النزاعـات اإلقلیمیـة 

والمســاهمة فــي حفــظ الســلم و األمــن الــدولیین إال أن ذلــك لــم یحــدث فــي حالــة لیبیــا بــالرغم مــن التحــرك 

لحلحلـة النـزاع فـي لیبیـا ،كمـا أن مجلـس السـلم و األمـن اإلفریقـي المحتشم من خالل المبادرات المتكررة 

جاء من اجل تعزیز السلم و األمن إال انه لم یتحرك في هذا االتجاه عندما تعلق األمر بلیبیا مما جعل 

االتحاد اإلفریقي یقف في خانة المتفرج،وهذا یؤدي بنا للتساؤل عن جـدوى وجـود منظمـات إقلیمیـة لـیس 

  35.على التدخل في مثل هذه الحاالت لها القدرة 

لقد كان الفراغ اإلقلیمي الموجود جعل الدول الكبرى تهیمن على آلیات حفظ السلم و المن الدولیین مما 

یجعل إعادة النظر في البدائل التي یمكن أن تجنب التدخالت الدولیة في المناطق خاصة العربیة جراء 

  . ن تقود إلى حروب إقلیمیةالنتائج و اآلثار الوخیمة التي یمكن أ

لقد أصبحت البدائل اإلقلیمیة لحفـظ السـلم و األمـن الـدولیین ضـرورة وأكیـدة مـن خـالل ایجـا نظـام امنـي 

إقلیمي سواء عربي أو إسالمي أو إفریقي لما له من أهمیة في خلق نوع منالتوازن بین التكتالت الدولیة 

  .وتجنب التدخل الخارجي 

:خاتمـــة  

الــدولي اإلنســاني ابــرز الممارســات الدولیــة للمنظمــات اإلقلیمیــة فــي خضــم تطــور آلیــات  شــكل التــدخل

حمایة حقوق اإلنسان و ارتقائها في مضمونها إلى السـلم و األمـن الـدولیین فـي حالـة انتهاكهـا، و إتجـه 

فــي هــذا اإلطــار مجلــس األمــن الــدولي إلــى تفــویض المنظمــات اإلقلیمیــة إلــى اســتعمال القــوة مــن اجــل 

حمایة حقوق اإلنسان ،وقد شكلت المنطقة العربیة احد أهم معاقل الممارسـات العسـكریة للتـدخل الـدولي 

.  

م و األمـن 36یشكل الحلف األطلسي كمنظمة إقلیمیـة إطـار بـارزا للتـدخل العسـكري مـن أجـل حفـظ السـل

مة اللیبیة التي لم تجد الدولیین استنادا إلى میثاق األمم المتحدة، و قد تم ذلك في عدة حاالت منها األز 

األزمـة تضـمنت تفـویض الـدول 37حلول إقلیمیة و دولیة مما جعـل مجلـس األمـن یستصـدر قـرارات لحـل 

األعضــاء فــي األمــم المتحــدة إلســتعمال القــوة مــن أجــل حفــظ الســلم و األمــن الــدولیین مــن خــالل إقامــة 
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ویض عن طریق الحلف األطلسي منطقة حظر جوي ،مما أدى إلى الدول الغربیة إلى استعمال هذا التف

  .و التدخل عسكریا في لیبیا مما انجر علیه نتائج وخیمة دولیة وٕاقلیمیة و محلیة 

لقد شكل التدخل العسكري في لیبیا تجاوزا لمبادئ القانون الدولي و عدم احترام قواعد التدخل باإلضافة 

  .غیر المشروع إلى غیاب الرقابة من طرف مجلس األمن مما یجعل في خانة التدخل

وأمــام غیــاب الحلــول اإلقلیمیــة ســواء مــن خــالل االتحــاد اإلفریقــي أو جامعــة الــدول العربیــة رغــم وجــود 

آلیــات التعــاون اإلقلیمــي لحفــظ الســلم و األمــن الــدولیین یجعــل التــدخل عــن طریــق المنظمــات الدولیــة و 

التعاون األمني اإلقلیمي فـإن مـن الواجـب اإلقلیمیة مبررا إال أنه غیر مشروع، وبالنظر إلى توفر آلیات 

إیجـاد مكانزمـات ذات طـابع إقلیمـي لحـل األزمـات التـي تكـون علـى مسـتوى جهـوى دون مرورهـا مباشــرة 

  .دة على األمم المتح
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  .و ما بعدها 100،ص2003،دارهومة،الجزائر،)اآللیات
كجزء من معاهدات فرساي للصلح أي إشارة إلى  1919ابریل  28لم یتضمن عهد عصبة األمم عند إقراره في 10

االتفاقیــات اإلقلیمیـــة ألول مرة،ویعتبـــر  مـــن میثــاق العصـــبة تــم اإلشـــارة إلـــى 21اإلقلیمیــة،ولكن بعـــد تعــدیل المـــادة 

مضمون هذه المادة شرطا عاما النعقاد أي اتفاقیة أو معاهدة إقلیمیة  للـدول األعضـاء فـي العصـبة، بحیـث یكـون 

ـــك  فـــان محتـــوى المـــادة جـــاء غامضـــا فـــي شـــكله  أساســـها اســـتدباب الســـالم وعـــدم تعارضـــها مـــع میثاقهـــا،ورغم ذل

  ظیم اإلقلیمي كتمییز عن التجمعات الدولیةالعام،حیث لم یحدد معنى للتن

-43،ص1992دیوان المطبوعات الجامعیة،:معمر بوزنادة ،المنظمات اإلقلیمیة و نظام األمن الجماعي ،الجزائر

42.  
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أما میثاق األمم المتحدة فقد كان أكثر وضوحا في تبني الشرعیة الدولیة للمنظمات اإلقلیمیة و قـد تضـمنه الفصـل 

التــي حــددت العالقــة بــین األمــم المتحــدة والمنظمــات اإلقلیمیــة مــع  54.،53,52الثــامن منــه فــي مضــمون المــواد 

دافها مـع میثـاق األمـم المتحـدة، إال أنـه و علـى إعطاء شروط عامة إلنشائها تتمثل أساسا في توافق مقاصـدها وأهـ

الرغم من ذلك  لم یكن هناك مفهـوم أو تعریـف دقیـق للمنظمـات اإلقلیمیـة ممـا تـرك الفـراغ نحـو تبنـي الفقـه الـدولي 

  .للموضوع

أما الفقه الدولي فلـم یسـتقر علـى معیـار .مضمون المواد الخاصة بالفصل الثامن من میثاق األمم المتحدة: انظر

ابت في تعریف المنظمات اإلقلیمیة إال أنه یمكن أن نستخلص من تأسیس المنظمات اإلقلیمیةأنها ترتكز على ث

  مفاهیم متعددة تتعلق بالمعیار الجغرافي و األدیولوجي و الحضاري و الدیني و اللغوي 

یمـي ولخدمـة قضـایا السـلم فالمنظمات اإلقلیمیة قامت بهدف دعم العالقات المختلفة بین الدول على المسـتوى اإلقل

و األمــن الـــدولیین بصــفة عامـــة ،لــذلك تضـــمن میثــاق األمـــم المتحــدة األســـاس القــانوني الـــذي  یربطهــا المنظمـــات 

لیس في هذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات أو "فقرة أولى على أنه  52 اإلقلیمیة،حیث جاء في نص المادة 

لقــة بحفـظ الســلم و األمـن الـدولي مــا یكـون العمـل اإلقلیمــي صـالحا فیهــا و وكـاالت إقلیمیـة تعــالج مـن األمـور المتع

مناسبا ما دامت هذه التنظیمات أو الوكاالت اإلقلیمیة ونشاطها متالئمة مع مقاصد األمم المتحدة و مبادئهـا بدایـة 

بمـا یـؤدي إلـى حفـظ  من نشأتها إلى تحقیق أهدافها و توافقها معها ،باإلضافة إلـى التنسـیق فـي المواقـف المشـتركة

النظـــام األمنـــي اإلقلیمـــي العربـــي فـــي ضـــوء أحمـــد بـــن عیســـى ،: أنظـــر أكثـــر للتفصـــیل .الســـلم و األمـــن الـــدولیین 

 .وما بعدها  16،ص  2010قسم الحقوق،كلیة الحقوق ،جامعة الجلفة ،المتغیرات الدولیة و اإلقلیمیة، 

شــوقي كامــل،األمن القــومي و األمــن الجمــاعي ممــدوح  -.51معمــر بوزنــادة ، مرجــع ســابق ،ص  -:راجــع أیضــا

األمــن الــوطني القــومي ونظــام األمــن <<، الحــاجمبطوش -.278،ص1985دار النهضــة العربیــة،:الــدولي،القاهرة 

معمـر بوزنـادة ، مرجـع -.62،ص2005، مذكرة ماجستیر ،قسم الحقوق،كلیـة الحقـوق، جامعـة البلیـدة،>>الجماعي

  .56سابق ،ص

محمــد الســعید الــدقاق ومصــطفى ســالمة كامل،المنظمــات الدولیــة المعاصــرة ،اإلسكندریة،منشــاة المعارف،بــدون  -

  .249سنة طبع ، ص 
  :من المیثاق على أنه 33تنص المادة 11

یجب على أطراف أي نزاع من شان استمراره أن یعرض حفظ السلم و األمن الـدولي للخطـر أن یلتمسـوا حلـه 1- 

طریــق المفاوضــة و التحقیــق و الوســاطة و التوفیــق والتحكــیم والتســویة القضــائیة أو أن یلجئــوا إلــى بــادئ ذي بــدء ب

  .الوكاالت والتنظیمات اإلقلیمیة أو غیرها من الوسائل السلمیة التي یقع علیها اختیارها

  .ورة لذلكویدعو مجلس األمن أطراف النزاع إلى أن یسوو ما بینهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضر 2- 
  .64معمر بوزنادة،مرجع سابق،ص 12
  .من میثاق األمم المتحدة 52انظر الفقرة الثانیة و الثالثة من المادة 13
 وعلـــى الصـــعید العملـــي یحفـــل تـــاریخ األمـــم المتحـــدة بالعدیـــد مـــن األمثلـــة التـــي طالـــب فیهـــا مجلـــس األمـــن الـــدول

تقـدمت  1958مـاي  22اإلقلیمیة التي تكون أعضاء فیها ،ففـيالمتنازعة بالبدء بعرض منازعاتها على المنظمات 

لبنان بشكوى لمجلس األمن متهمة الجمهوریة العربیة المتحدة  بالتدخل في شؤونها الداخلیة مما یشكل خطرا على 

الســلم و األمــن الــدولیین و فــي ذات الشــأن تــم تســجیل الموضــوع  وتأجیــل مناقشــته بهــدف الســماح لجامعــة الــدول 

  .إال أن لبنان اعترض على ذلك مما جعل مجلس األمن یناقش الموضوع.یة إلیجاد حل مناسب لهالعرب
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أعــرب عــن تأییــده  1990أوت  2الصــادر فــي 660كمــا انــه وفــي ذات الســیاق فــان مجلــس األمــن فــي قــراره رقــم 

حســام : أنظــر لتفصــیلللمزیــد مــن ا.للجهــود التــي تبــذلها جامعــة الــدول العربیــة لحــل النــزاع العراقــي الكــویتي ســلمیا

ـــدولي الجدیـــد ،القـــاهرة دار النهضـــة :محمـــد هنـــداوي ،حـــدود و ســـلطات مجلـــس األمـــن فـــي ضـــوء قواعـــد النظـــام ال

  54-55.، ص1994العربیة،
 نشیر إلى انه هناك بعض المنظمـات اإلقلیمیـة التـي تـنص صـراحة فـي میثاقهـا علـى التـزام الـدول األعضـاء فیهـا

مـن 23 رضـها علـى األمـم المتحـدة ،كمنظمـة الـدول األمریكیـة حیـث تـنص المـادة بعرض المنازعات أمامها قبل ع

مــن میثـاق بوغوتـا علـى التـزام الــدول 2 و المـادة  1948میثاقهـا علـى ذلـك و المـادة الثانیـة مــن اتفاقیـة ریـو لسـنة 

  .األعضاء بعرض نزاعاتهم أمام المنظمات اإلقلیمیة
لــس األمــن فــي حفــظ الســلم و األمــن الــدولیین علــى ضــوء الحــرب التحــدیات الجدیــدة لمج<<حمــر العــین لمقــدم،14

  . 24،ص2005، مذكرة ماجستیر ،قسم الحقوق،كلیة الحقوق، جامعة البلیدة،>>العدوانیة على العراق
  تتفــاوت اإلجــراءات اإلكراهیــة التــي یقــوم بهــا مجلــس األمــن أو تلــك التــي یخولهــا للمنظمــات اإلقلیمیــة فــي مجــال

من الدولیین وفقا للفصل السابع من میثـاق األمـم المتحـدة بـین مسـتویین مـن التـدرج فتتمثـل أساسـا حفظ السلم و األ

مجموعـة مـن اإلجـراءات ذات الطـابع الدبلوماسـي واالقتصـادي تتخـذ ضـد "في الجـزاءات غیـر العسـكریة التـي هـي 

وتتطـور فـي المسـتوى ."مـن الـدولییندولة ما في حالة انتهاك قواعد القانون الدولي بما یؤدي إلى تهدید السـلم و األ

  .الثاني إلى تدابیر عقابیة ذات طابع عسكري تصل لحد استعمال القوة 

،  مذكرة ماجستیر ،قسم >>الجزاءات الدولیة غیر العسكریة<< سوالف سلیم، :للمزید من التفصیل انظر

  .08،ص2006الحقوق،كلیة الحقوق، جامعة البلیدة،
  .296ممدوح شوقي مصطفى كامل ، مرجع سابق،ص  15
  .من میثاق األمم المتحدة 4ف  47انظر المادة16
یجــب أن یحــاط مجلــس األمــن فــي كــل وقــت إحاطــة  ":مــن میثــاق األمــم المتحــدة علــى مــایلي 54تــنص المــادة  17

بما یجـري مـن األعمـال أو مـا یزمـع القیـام بهـا بمقتضـى تنظیمـات إقلیمیـة أو بواسـطة تـوكیالت إقلیمیـة لحفـظ  تامة

  ."السلم واألمن الدولیین

  .45بن عیسى احمد ،المرجع السابق،ص :ظران
  .1949معاهدة تأسیس الحلف األطلسي الموقع علیها من طرف األعضاء سنة : انظر18
  وما بعدها25معمر بوزنادة ،المرجع السابق ،ص 19
  .الخاص بلیبیا 2011فبرایر 29 الصادر عن مجلس األمن الدولي في 1970القرار 20
  .الخاص بلیبیا 2011فبرایر 29 الصادر عن مجلس األمن الدولي في 1973القرار 21
 ام النظــام الجمهــوري مبــدأ عــدم الــذي جــاء بعــد نجــاح الثــورة الفرنســیة وقیــ 1793تضــمن الدســتور الفرنســي لســنة

بحیث تمتنع فرنسا عن التدخل في شؤون حكومة دولة أخرى مقابل عدم التدخل في شؤونها الداخلیة،كما . التدخل

إلــى جعــل الــرئیس األمریكــي . أدى تســارع األحــداث فــي أمریكــا الجنوبیــة التــي كانــت خاضــعة لالســتعمار االســباني

ل األوروبـي فـي شـؤون القـارة األمریكیـة ،وعلـى اثـر ذلـك وجـه هـذا األخیـر جیمس مونرو یقف بحزم في وجه التدخ

  .رسالة إلى الكونغرس األمریكي تضمنت إقرارا لمبدأ عدم التدخل في شؤون القارة
، 1990الجزائر،المؤسســة الوطنیــة للكتــاب ، ،مبــدأ عــدم التــدخل فــي القــانون الــدولي المعاصــر، إدریــس بكــرا 22

  .126ص
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-317،ص 1974دار الفكر العربي،:، دمشق4،،طمدخل القانون الدولي العام وقت السلممحمد عزیز شكري، 23

315.  
  215-218،ص المرجع السابقمحمد عزیز شكري،24
  .126، صالمرجع السابقإدریس بكرا ،25

  .315-317،ص المرجع السابقمحمد عزیز شكري،: أنظر 26
27Pierre Marie Dupuy, Droit International public, Edition Dalloz, 5éme 

édition, Paris 1996،p105-107. 
  .172-173، صالمرجع السابقعلي صادق أبو هیف، 28
 یعتبر الهجوم المسلح من بین احد الشروط األساسیة التي تبرر الدفاع الشرعي إذ ال یتم اللجوء إلى القـوة للـدفاع

ألن عمل األخیرة یعـد مجرمـا بموجـب أحكـام القـانون الـدولي الـذي یمنـع .مسلحإال إذا تعرضت دولة ما إلى هجوم 

اللجوء إلى القوة بطریقة غیر مشروعة، أما الشروط المتعلقة بالدفاع فهـي أساسـا تكـون فـي ضـرورة  وجـود اعتـداء 

= الــدفاع دولــة علــى دولــة أخــرى ممــا یعطیهــا حــق الــرد المباشــر و ال یتصــف عملهــا بالعــدوان إذا تقیــدت بشــروط 

الشرعي،بحیث یكون الوسیلة الوحیدة لصد الهجوم المسلح،كما أن الرد یكون مناسبا و ضـروري بـدون مبالغـة أو =

  .تجاوز
  .من میثاق األمم المتحدة51نظر المادة 29
  .من میثاق األمم المتحدة 52-53-54انظر المواد 30
فـي إطـار حملـة ) اإلعـالم العربـي الجزیرة،العربیـةلعب اإلعالم دورا كبیـرا فـي التـدخل اللیبـي علـى  لیبیـا خاصـة 31

عربیـــة خلیجیـــة ضـــد النظـــام فـــي لیبیـــا بقیـــادة العقیـــد معمـــر القـــذافي ،ومـــا لـــوحظ فـــي هـــذا اإلطـــار هـــو تســــمیات 

االنتفاضــات الشــعبیة فــي تــونس و لیبیــا بــالثورات رغــم أن المصــطلحات تختلــف مــن حیــث المعنــى و المضــمون و 

  .عارضة في هذه الدول بالثوارالنتیجة،و قد تم تسمیة الم
32http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=14879  

33www.ennaharonline.com  
للتفصیل حول آلیات التعاون األمني اإلقلیمي في  إطار جامعة الدول العربیة ومدى قدرتها على مواجه 34

  www.ennaharonline.com بن عیسى أحمد ،:األزمات العربیة انظر في هذا 
موجود على . عاصم فتح الرحمن أحمد، اإلتحاد اإلفریقي وعدم القدرة على التجاوب مع أزمات القارة اإلفریقیة 35

  :-http://www.sudanile.comالموقع االلكتروني
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  المعالجة القانونیة لعمالة األطفال في الجزائر

  خطوات ایجابیة غیر كافیة

 بودالي خدیجة.د

  أستاذة محاضرة قسم أ 

  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  

  جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر 

  

  ملخص

 لقد لقي األطفال عنایة و اهتمام كبیرین على المستوى الداخلي و الخارجي ، حیث أدرجت هذه

العنایة ضمن مخططات و برامج التنمیة و السیما مكافحة ظاهرة عمالة األطفال لما لها من أثار 

  .وخیمة على الطفل نفسه و على كل المجتمع

و الجزائر كغیرها من الدول بذلت جهودا مكثفة لمكافحتها ، تماشیا مع المواثیق الدولیة غیر أن   

لظاهرة بشكل الفت ، مما یستوجب ، بث إستراتیجیة هذه الجهود كانت غیر كافیة أمام تنامي ا

  .جدیدة لوضع حد لها 

   عمالة االطفال ، الجزائر، المعالجة القانونیة:الكلمات المفتاحیة 

  : مقدمة 

یحضى الطفل بحمایة كبیرة على المستوى الداخلي و الخارجي ، حیث لقَي هذا الموضوع عنایة     

العربیة كانت أو حتى أجنبیة یقطع فیها العالم وعودا لألطفال ، بقصد واسعة من كافة التشریعات ، 

حمایتهم و توفیر لكل حیاة نظیفة ، تحقق لهم من خاللها  الحق في الصحة و التعلیم ، و غیرها 

من الحقوق و في المقابل تحمیهم من كل أشكال الخطر لذا هم العالم إلى عقد مؤتمرات و اتفاقیات  

لموسة ، لفائدة الطفولة ولكن، وبالرغم من جمیع هذه المكاسب ال یزال هناك العدید لتحقیق أهداف م

  .من األطفال في وضع سيء للغایة

ال زال الطفل فیها یحرم من  حقوقه، بل من أبسطها مست حقه في التنمیة و الصحة و التعلیم و 

  یة الخاصة غیرها كان أهم مظاهرها، عمالة األطفال التي تفشت في مجمعتنا العرب
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و ال سیما الجزائر  ولنتمكن من التصدي لهذه الظاهرة ،باعتبارها من  الظواهر االجتماعیة التي  

  .أخذت أبعاد كثیرة في الوقت الراهن و ذلك لما تنتجه من أثار سیئة 

و الجزائر كغیرها من الدول أخذت على عاتقها ، ضرورة محاربة هذه الظاهرة من خالل مصادقتها 

، على غالبیة االتفاقیات المتعلقة بحمایة الطفل ، و حاولت في المقابل التماشي معها من خالل 

توسیع تشریعها على الصعید الداخلي ، بما بتوافق مع المستوى الدولي ألجل وضع سیاسات 

  . الالزمة لألطفال  كاملة تقوم على ضرورة توفیر الرعایةمت

لذا یطرح اإلشكال نفسه حول  الكیفیة التي عالج  بها المشرع الجزائري ، ظاهرة عمالة األطفال و 

مدى نجاحها ؟   هذا ما سنعالجه في هذا الموضوع من خالل تعرضنا إلى جهود الجزائر لمكافحة 

  هذه الظاهرة و مدى كفیتها

لقد اهتم المشرع الجزائري بطفل و حقوقه من خالل ترسیخ ذلك في  عدة  أوال ـ مفهوم الطفل 

قوانین نذكر منها قانون األسرة وقانون الصحة وقانون العقوبات وغیرها هذا ناهیك عن قوانین 

ومما ال شك  )1(المتعلق بحمایة الطفل  2015جویلیة  15المؤرخ في  12-15خاصة  كقانون رقم 

فیه أن حقوق الطفولة والعنایة بها  كانت محل اهتمام المجتمع والدول، بدایة من إعالن جنیف لعام 

م، 1989م، وصوال إلى اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1959م، إلى إعالن  حقوق الطفل لعام 1924

صادقت على نفس الصعید  )2(التي تعتبر أول وثیقة دولیة حددت حقوق الطفل  بشكل مفصل

و صادقت  1989نوفمبر  20الجمعیة العامة لمنظمة األمم المتحدة على اتفاقیة حقوق الطفل في 

، هذا 16/04/1993و تم انخراطها في المنظمة بتاریخ   26/01/1990الجزائر علیها بتاریخ 

عرفت و بناءا على  هذه االتفاقیة  . ناهیك عن عدة اتفاقیات انضمت إلیها سنشیر إلیها الحقا 

هو كل شخص دون سن الثامنة عشر ما لم تقرر القوانین « الطفل في مادتها األولى على أنه 

   "الوطنیة سنا أخرى

و هذا  یعني أن االتفاقیة عرفت الطفل ، على أنه كل شخص لم یبلغ سن  الثامنة عشر إن لم ترد 

تفاقیة عرفت الطفل  على نصوصه الداخلیة استثناء أو حاالت خاصة تخاف ذلك،و علیه فإن اال

  .      اعتمادا على معیار السن

 - 75رأما في التشریع الجزائري فینبثق مفهوم الطفل ، من خالل عدة نصوص قانونیة منها األم

المعدل و المتمم  و المتضمن القانون المدني و الذي حدد  1975 – 9 - 26و المؤرخ في  58

كل شخص بلغ ”كما یلي   40ك في نص مادته سنة، حیث جاء ذل 19سن األهلیة ببلوغ الشخص 

لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن  كامل األهلیة سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه،یكون

 . كاملة) 19(الرشد تسعة عشر سنة 
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والطفل في نظر قانون اإلجراءات الجزائیة ، هو كل شخص لم یبلغ سن الرشد الجزائي و ارتكب 

من قانون  442م النص علیها في قانون العقوبات أو القوانین المكملة له طبقا للمادة جریمة سواء ت

یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام  " كما یلي  حیث نص هذه  المادة  )3(اإلجراءات الجزائیة

یالحظ من خالل هذه المواد أن المشرع في  القانون المدني استعمل عبارة القاصر " .الثامنة عشر 

  . و في قانون اإلجراءات استعمل  لفظ الحدث دون أن یعرف الطفل 

  ثانیا ـ مفهوم عمالة األطفال 

اهر االجتماعیة التي أخذت أبعاد كثیرة في الوقت الراهن وذالك تعتبر عمالة األطفال من بین الظو 

نظرا لنتائج الوخیمة التي تنتج عن عمل األطفال في سن مبكر بغض النظر عن القوانین الصارمة 

  )4(والردعیة التي تحد من هذه الظاهرة أو جمعیات تحمي هذه الفئة

یمكن تعریفها بأنها كل جهد جسدي یقوم به الطفل ویؤثر على صحته الجسدیة والنفسیة والعقلیة 

ویتعارض مع تعلیمه األساسي ویستفید من ضعفه و قدرته في الدفاع عن حقوقه إذ یستغل كعمالة 

في  رخیصة بدیلة عن عمل الكبار مما یعیق تعلیم الطفل وتدریبه ویغیر حیاته ومستقبله وال یساهم

  )5(تنمیتهم 

و قد عملت اتفاقیة حقوق الطفل المشار إلیها أعاله على التركیز لتحقیق أهداف معینة من خالل  

  :الحث على 

  . المصلحة العلیا لطفل,  الطفل  ـ عدم التهمیش1 

  . ـ متابعة نمو الطفل2

 . ـ مشاركة الطفل في كل المجاالت التي تعنیه3

  )6(مع حمایته من كل أشكال االعتداء و اإلهمال حتى و إن كان ذلك صادرا من الوالدین 

  المعنونة باألطفال العاملون 13كما أكدت االتفاقیة على عمالة األطفال بموجب نص المادة 

  "للطفل الحق في الحمایة من العمل الذي یهدد صحته و نموه"كما یلي  

اجتماعیة تأخذ أبعاد خطیرة في الوقت الراهن بفعل استفحالها و النتائج فعمالة األطفال هي ظاهرة 

  ) 7(السلبیة التي تنتج عنها بالرغم من القوانین الصارمة والردعیة التي تحد منها

  ثالثا ـ جهود الجزائر في مكافحة عمالة األطفال 

ضمانات قانونیة  بالنظر إلى الخطورة التي ینطوي علیها تشغیل صغار السن أو األحداث دون

كافیة تمنع أي تأثیر على صحتهم و تربیتهم و نموهم العقلي و التعلیمي أولت اتفاقیات حقوق 

  .اإلنسان عنایة كبیرة لحمایة فئة األطفال

دفعت الجزائر كغیرها من الدول إلى االهتمام بهذه الفئة عن الطریق المصادقة عن اغلب  

مكافحة كل ما یضر به، سواء داخل المجتمع الذي یعیش فیه  االتفاقیات المتعلقة بحمایة الطفل و

  :أو خارجه  نذكر منها 
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اتفاقیة حقوق الطفل التي صادقت علیها  على 1992 دیسمبر سنة 19مصادقة الجزائر في  -  

  .1989 نوفمبر سنة 20الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 

بموجب المرسوم  1990الطفل ورفاهیته لسنة صادقت الجزائر على المیثاق اإلفریقي لحقوق  -2

  2003جویلیة سنة  8المؤرخ في  242-03الرئاسي رقم 

) 2006سبتمبر سنة  2المؤرخ في  229-06صادقت الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -3

البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع األطفال واستغالل األطفال في  على

  .2000ماي سنة  25بغاء والمواد اإلباحیة المعتمد بنیویورك في ال

  2006سبتمبر سنة  2المؤرخ في  300-06صادقت الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -4

البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع األطفال واستغالل األطفال في  على

 . )8( 2000ماي سنة 25یورك في البغاء والمواد اإلباحیة، المعتمد بنیو 

و قد حاولت الجزائر أن تتماشى مع مضامین هذه المواثیق مع مراعاة خصوصیاتها الوطنیة، ُتِوَجت 

و فرض عدة أحكام وتدابیر تستهدف حمایة الطفل القاصر الذي یبلغ سنه  هذه المساعي بإصدار

  .سنة 18أقل من 

  بعالقات العمل تنص على أنهالمتعلق  11- 90من قانون  15فمثال المادة 

سنة إال ) 16(ال یمكن في أي حال من األحوال أن یقل العمر األدنى للتوظیف عن ستة عشرة " 

  في الحاالت التي تدخل في إطار عقود التمهین التي تعد وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما، 

تتضمن موافقة الوالدین  و ال یجوز توظیف القاصر إال بناءا على رخصة من وصیه الشرعي،

  )9(سنة، وكذلك ترخیص كتابي صادر من السلطات المختصة 16بالنسبة لصغار السن أقل من 

كما أنه ال یجوز استخدام العامل القاصر في األشغال الخطیرة أو التي تنعدم فیها النظافة أو تضر  

  )10(" صحته أو تمس بأخالقیاته

الجزائري  منع تحت أي ظرف تشغیل األطفال دون سن  نالحظ من خالل هذه المادة أن المشرع

سنة ، و هذا المنع یعد مخالف للقانون إذا تم تشغیل أي طفل دون هذا السن ، و أن المسموح  16

  .سنة  16هو ما فوق 

  ".سنة إلى مراقبة طبیة خاصة 18یخضع العمال الذین یقل سنهم عن "كما 

  )11(المتعلق بالوقایة الصحیة واألمن وطب العمل 07- 88حسب ما نص علیه القانون رقم  

للطفل الحق في الحمایة "كما یلي  " باألطفال العاملون"المعنونة  13و هذا تماشیا مع نص المادة 

  "من العمل الذي یهدد صحته و نموه

و المتضمن تنظیم  1993اي م 15المؤرخ في  120- 93من المرسوم التنفیذي  16و في المادة 

  ، یخضع العمال ...باإلضافة إلى الممتهینین الخاضعین إلى مراقبة طبیة خاصة " طب العمل أنه 

  " سنة إلى فحوصات دوریة خاصة  18الذین یقل سنهم عن 
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المتعلق  1976- 04- 16المؤرخ في   35- 59ومن ناحیة أخرى نص المشرع  في  أحكام األمر 

 16و  6أن التعلیم إجباري و مجاني لجمیع األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین " ن بالتعلیم و التكوی

  )12( "سنة كاملة 

من خالل عرض بعض النصوص القانونیة الداخلیة ،نالحظ أن المشرع أولى أهمیة خاصة للعمال 

سنة ، باعتبار أن المشرع یقر بطریقة غیر مباشرة ،أن العامل الذي یبلغ  18الذین یقل سنهم عن 

 . سنة هم یندرجون ، ضمن األطفال حتى لو بلغوا السن المحدد للعمل  18- 17سنه 

سنة كاملة عندما یتعلق األمر بالعمل اللیلي، حیث  19دنى لسن العمل یرتفع إلى ونجده الحد األ

  من قانون العمل على أنه 28تنص المادة 

سنة كاملة في أي  19ال یجوز تشغیل العمال من كال الجنسین الذین یقل عمرهم عن تسع عشرة " 

  ."عمل لیلي

رة تمس بالطفل ، كلما زاد من الحد األدنى من خالل هذه المادة یالحظ أن المشرع كلما رأى، خطو 

 للسن القانوني 

من  140ویجرم القانون أي مخالفة لألحكام المتعلقة بشروط توظیف القصر حیث تنص المادة 

  قانون عالقات العمل على أنه

ج على كل توظیف عامل قاصر لم یبلغ .د 2000الى  1000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین "  

 ."ة، إال في حالة عقد التمهین المحرر طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهماالسن المقرر 

یوما إلى شهرین دون المساس بالغرامة  15وفي حالة العود یمكن إصدار عقوبة حبس تتراوح بین 

  .)13("التي یمكن أن ترفع إلى ضعف الغرامة المنصوص علیها في الفقرة السابقة

القانون المحدد ، لعالقات العمل یعاقب كل من وظف القصر الذي یالحظ أن المشرع و في نفس 

  .لم یبلغ السن المحددة في القانون ، تصل على حد العقوبة الحابسة للحریة 

تجدر اإلشارة إلى أن الجزائر ولهدف تعزیز حمایة الطفولة في مجال العمل، فقد صادقت على أهم 

المتعلقة بالسن القانوني  138ل السیما االتفاقیة الدولیة رقم االتفاقیات الدولیة المتعلقة بعمالة األطفا

  )14( 1983سبتمبر  03للعمل و هذا بتاریخ 

المتعلقة بحضر أسوأ أشكال عمل األطفال و اإلجراءات الفوریة للقضاء  182و أیضا االتفاقیة رقم  

  ) .15( 28/11/2000علیها، التي صادقت علیها الجزائر بتاریخ 

اشى الجزائر ن معاییرها و السیما حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء علیه وحاولت أن تتم

  : كلیا ،و حسب هذه االتفاقیة حددت أشكال عمل األطفال الذي یضر بمصلحته كما یلي

والعبودیة أو العمل  بهم  كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبیهة بالرق، كبیع األطفال واالتجار -أ

اري بما في ذلك التجنید القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم في صراعات القسري أو اإلجب

  .مسلحة
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استخدام طفل أو تشغیله أو عرضه ألغراض الدعارة أو إلنتاج أعمال إباحیة أو أداء عروض  -ب

   .إباحیة

استخدام طفل أو تشغیله أو عرضه لمزاولة أنشطة غیر مشروعة وال سیما إنتاج المخدرات  - ج

  شكل الذي حددت فیه في المعاهدات الدولیة ذات الصلة واالتجار بها بال

األعمال التي یرجح أن تؤدي بفعل طبیعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فیها إلى اإلضرار  -د  

   .بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي

وألزمت المادة السابعة من نفس االتفاقیة الدول األطراف باتخاذ التدابیر الضروریة نصت على 

  : ضرورة اتخاذ التدابیر الالزمة من أجل 

  كفالة تطبیق أحكامها بما في ذلك النص على عقوبات جزائیة أو غیرها عند االقتضاء،

  الحیلولة دون انخراط األطفال في أسوأ أشكال عمل األطفال   - 

    - توفیر المساعدة المباشرة الضروریة والمالئمة النتشال األطفال من أسوٕا أشكال عمل األطفال  -

  إعادة تأهیلهم ودمجهم اجتماعیا - 

لمجاني التعلیم ا ضمان حصول جمیع األطفال المنتشلین من أسوأ أشكال عمل األطفال على  - 

  .األساسي وعلى التدریب المهني حیثما كان ذلك ممكنا ومالئما 

   تحدید األطفال المعرضین بشكل خاص للمخاطر وٕاقامة عالقات  مباشرة معهم -

  .)16(أخذ الوضع الخاص للفتیات بعین االعتبار  -

فولة، وهي كما تتبنى الجزائر سیاسات وآلیات مكافحة الفقر، وٕارساء دعائم سلیمة موجهة للط

اتجاهات إنمائیة من شأنها التقلیل من عمالة األطفال، كما تنظم سنویًا أیامًا توعویة حول مكافحة 

ظاهرة تشغیل األطفال، تشترك فیها إطارات مختصة في علم النفس واالجتماع، إلى جانب مكتب 

  )17(الجمعیة الوطنیة للدفاع عن حقوق الطفل

، و هو قانون حمایة حقوق الطفل تحت رقم  2015ا مهما سنة كما اصدر المشرع  الجزائري قانون

  :، عالج في مجمله عدة صور منها   2015جویلیة  15المؤرخ في  12- 15

  تعریض الطفل للتعذیب واالعتداء على سالمته البدنیة - 

  احتجاز الطفل ألي سبب من األسباب - 

  منع الطعام عن الطفل - 

  .تهدید توازن الطفل العاطفي أو النفسيالقسوة في المعاملة إلى درجة  - 

  االستغالل الجنسي للطفل بمختلف أشكاله - 

تشغیل الطفل أو تكلیفه بعمل یحرمه من متابعة دراسته أو یكون ضارًا بصحته أو بسالمته  - 

  )18(البدنیة والمعنویة
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في الجزائر  بإضافة إلى دور اإلعالم، الذي یلعب دورا مهما ، حیث یعكس الوضع الحقیقي للعمالة

  .حد من انتشار هذه الظاهرة

  عن طریق عرض حاالت حقیقیة ألطفال یستغلون في المجتمع ، بطریقة تضر بطفولته  

  . هذا ناهیك على كشف الجهات التي تقوم بجریمة االستغالل

  

  : عدم كفایة جهود الجزائر في المكافحة ظاهرة عمالة األطفال-رابعا 

تشغیل األطفال في الجزائر قامت بها الهیئة الجزائریة لتطویر كشفت آخر دراسة حول ظاهرة 

 300، عن تواجد ملیون طفل عامل في الجزائر ویزید هذا العدد بـ "فورام"الصحة وترقیة البحث 

  .ألف طفل أیام العطل والمناسبات

أتي ملیون طفل عامل في الدول العربیة، ت 13كما كشف أحدث تقریر لمنظمة العمل الدولیة عن  

  .ملیون طفل  6.2منطقة المغرب العربي في الصدارة بـ 

ملیون تراوح  1,3ملیون طفل عامل، بینهم 1,8أكدت أیضا أن الجزائر تحتل المرتبة األولى بـ 

سنة، كما أن  15٪ ال یتعدى سنهم الـ 28٪ من اإلناث56سنة من ضمنهم  13و  6أعمارهم بین 

  ٪ منهم في المناطق الریفیة1،52فیما یعیش . ٪ أیتام فقدوا سواء األب أو األم4،15

وتفید آخر التحقیقات التي أنجزتها مفتشیة العمل بوزارة العمل والضمان االجتماعي حول عمل 

من مجموع %  0,56طفال فقط یعملون بالمؤسسات، أي بنسبة  95األطفال بالجزائر، بوجود 

قم ضئیل جدا ال یعتبر مخیفا في نظر مؤسسة بالقطاع العام، وهو ر  5847عامل تابع لـ  16895

  .الخبراء

محضر مخالفة، سجل على مستوى المؤسسات، تم تحریر  13999كما أشارت إلى أنه من بین  

  .خمسة محاضر مخالفة تتعلق بعمالة األطفال

ألف طفل  15ألف متشرد و مسعف ، حیث  ضم شوارع الجزائر أزید من  36هذا ناهیك عن 

سنة، وهم معرضون یومیا لحاالت عنف  14الهویة معظمهم ال یتجاوز  طفال مجهول 21مشرد و

  .واعتداءات واستغالل في اإلجرام

حسب ما كشف عنه البروفسور مصطفى خیاطي رئیس الهیئة الوطنیة لترقیة الصحة وتطویر  

، مؤكدا أن الجزائر تعرف فراغا قانونیا في مجال الطفولة "الشروق الیومي"البحث في تصریح لـ 

قضیة منذ بدایة  250خاصة مع استفحال ظاهرتي االختطاف واالعتداءات الجنسیة التي فاقت 

  . )19( ،السنة

مثًال " والیة الشلف"كما قامت  بعض المنظمات بدراسة الظاهرة على مستوى المحافظات، ففي 

تعرف ظاهرة تشغیل األطفال تزایدًا مستمرًا، وتشیر بعض اإلحصائیات الخاصة بتشغیل األطفال 

  .آالف طفل 8من دون بلوغ السن القانوني، إلى وجود 
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طفل، الغالبیة منهم ال تتعدى أعمارهم عتبة السبع ألف  19وفي فصل الصیف ترتفع إلى غایة  

عشرة عامًا، یشتغلون ما بین بیع الجرائد والسجائر أو علب الورق الناعم أو أكیاس البالستیك تحت 

  )20(درجة مئویة 43أشعة شمس تتخطى حرارتها عتبة 

في حمایة أمام كل هذه اإلحصائیات المعروضة من طرف اإلعالم ، تثبت أن الجزائر لم تنجح 

  .الطفل من العمالة و أن األرقام في تزاید مستمر 

  . و هذا أمر مخیف كونه متعلق بالطفولة ، كما أن نتائجها ستعكس سلبا  على المجتمع و الدولة  

  :حلول مقترحة  لمعالجة  مكافحة عمالة األطفال في الجزائر   -خامسا 

یجب اإلشارة إلى أن، المؤشرات التي عرضت أعاله ال تبشر بمستقبل واعد لطفولة في الجزائر رغم 

  الجهود المبذولة ، فهي لم تضع ضوابط رادعة  للحد من انتشار ظاهرة العمالة  

فال بد  من التنویه إلى أنه ورغم تماشي التشریع الجزائري الحالي مع الضوابط الدولیة المنبثقة عن 

تفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر، سواء فیما یتعلق باحترام السن القانونیة للعمل اال

  .بالنسبة للقاصر ، أو بالترخیص أو باألعمال اللیلیة وغیرها 

إال أن اإلحصائیات تنذر بتنامي ظاهرة عمالة األطفال بشكل الفت في المجتمع الجزائري ، مما  

ام المتعلقة بضوابط وشروط عمالة األطفال غیر كافیة وعاجزة عن الحد یجعل من التدابیر واألحك

من مخاطر هذه الظاهرة، لذا البد من إصالح القوانین الساریة أو صیاغة قوانین جدیدة تكون أكثر 

   )21(ردعیة من سابقاتها

مل أو وضع هیئات أو لجان مختلطة خاصة ، لمراقبة و متابعة عمالة األطفال في الجزائر تع - 

تحت أغطیة قانونیة صارمة و رادعة ضد كل من  تسول له نفسه في استغالل الطفل ، هذا إضافة 

  .إلى حمایته حتى من أسرته ، متفككة كانت أو مجتمعة

ضرورة إشراك كل األطراف والجهات المعنیة والتنسیق فیما بینها بهدف وضع وتنفیذ سیاسات  - 

  .وطنیة متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة 

المراقبة  الفعلیة والشاملة ألسوأ أشكال عمل األطفال وكافة األعمال التي تعرضه للخطر في  - 

  .22صحة أو سالمته  أو أخالقه للحد التدریجي أعمال التشغیل

و یالحظ انه نظرا لعدم كفایة جهود الجزائر و دول المغرب العربي، تم عقد ندوة قومیة بعنوان 

عقدتها منظمة العمل العربیة  "راهنة وأهداف التنمیة المستدامةعمل األطفال بین األوضاع ال"

بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمیة، ووزارة التشغیل والشؤون االجتماعیة بالمغرب وذلك 

 11خلصت هذه الندوة إلى توصیات أثارتها أكثر من   2016دیسمبر  21 – 19خالل الفترة من 

  :  دولة نذكر منها ما یلي 

طفال كركن أساسي في الخطط والبرامج التي تعتمدها الدول ـضرورة إدراج مكافحة عمل األ - 

  .العربیة لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة
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  وضع وتنفیذ سیاسات وطنیة متكاملة لمكافحة عمل األطفال في كافة الدول العربیة، - 

ـاعتماد اإلصالحات التشریعیة الالزمة للحد من ظاهرة عمل األطفال والعمل على تفعیلها، بما 

  .یضمن توفیر بیئة آمنة لألطفال

إجراء البحوث والدراسات وتوفیر اإلحصاءات والبیانات حول ظاهرة عمل األطفال بمختلف  - 

  .جوانبها للمساعدة على التعرف بكل دقة وبشكل مستمر على حدة الظاهرة

یز دور وضع الخطط والبرامج المناسبة لمكافحتها ودعوة المؤسسات اإلعالمیة العربیة إلى تعز -- 

المعالجات اإلعالمیة واستعمال تكنولوجیا االتصال ومواقع التواصل االجتماعي إلدراج قضیة 

مكافحة عمل األطفال على أجندة اإلعالم من أجل توعیة الرأي العام بخطورتها على مستقبل الدول 

  .وسبل تفادیها

  :كما طالب بیان الندوة 

طفال وبشكل خاص التثبت من توفر السن األدنى تعزیز دور تفتیش العمل في مراقبة عمل األ - 

القانوني للعمل، وضمان عدم تشغیل األطفال في األعمال التي تهدد سالمتهم أو صحتهم أو 

  .)23(أخالقهم

الحرص على االلتزام الكامل ألصحاب العمل باألحكام القانونیة المنظمة لشروط وظروف عمل  - 

 1996لعام  18للمصادقة على اتفاقیة العمل العربیة رقم األطفال، بجانب دعوة الدول العربیة 

  .بشأن عمل األحداث

وكذلك بذل المزید من الجهود للتعریف بمعاییر العمل العربیة المتعلقة بعمل األطفال على أوسع  -  

نطاق لدى أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول العربیة وتحقیق المالئمة الكاملة مع تلك المعاییر وعلى 

  .مستوى التشریعي وفي الممارسة العملیةال

ودعا البیان إلى تبادل الخبرات والممارسات الجیدة بین الدول العربیة بشأن وضع وتنفیذ السیاسات 

الوطنیة لمكافحة عمل األطفال، ودعوة منظمة العمل العربیة والمؤسسات التابعة لها والجهات 

مع تأكید دعوة الجهات المنظمة إلى تبني برامج  األخرى المعنیة لتكثیف أنشطتها في هذا المجال

تدریبیة لكافة المتعاملین مع قضیة عمل األطفال، بما یسهم في رفع قدراتهم نحو العمل على الحد 

  .)24(من هذه الظاهرة

و في نفس السیاق دعى برنامج التغذیة العالمي لمحاربة الجوع في العالم المنعقد في الیوم العالمي 

لة األطفال وأكد في ختام الندوة أنه حتى یتم القضاء على عمالة األطفال ال بد من لمكافحة عما

  : تحقیق ما یلي  

  توفیر فرص تعلیمیة لألطفال المستهدفة من خالل التعلیم المجتمعي -

تطبیق آلیة التغذیة من أجل التعلیم لتصبح هذه اآللیة بمثابة شبكة للضمان االجتماعي المرهون  -

 باستمرار األطفال المستهدفة في التعلیمتفعیلها 
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تحسین سبل المعیشة ألسر األطفال المستهدفة من خالل بناء قدرات هذه األسر وتنمیة مهارات  -

 .إدارة المشروعات الصغیرة وتوفیر عملیة الحصول على القروض متناهیة الصغر وٕادارتها

شهادات للتدرج، : ج المهني من خالل توفیرإلحاق األطفال العاملین والمتسربین من التعلیم بالتدر  -

وفصول لمحو األمیة، وتدریب مهني، وتدریبات حول اجراءات السالمة والصحة المهنیة في مكان 

 .العمل

  .تطویر نظام متكامل للتقییم والمتابعة لألطفال المستهدفة -

و العراقیل التي و باعتبار الجزائر من أهم دول المغرب العربي ، فهي تعاني من كل المشاكل 

تحول دون  القضاء على ظاهرة العمالة ، لذا نتمنى من المشرع الجزائري أن یغیر من سیاسة التي 

  .یعالج بها، ظاهرة عمالة األطفال

و أخذ بعین االعتبار جمیع االقتراحات و الحلول التي جاءت بها و كل الندوات و البرامج العالمیة 

أن الجزائر لن تنجح في سیاسة متعلقة بالقضاء على ظاهرة  عربیة كانت أو غربیة ، و أكید 

العمالة إال إذا اعتمدت على  برنامج حدیث ، یبدأ من تغییر المنظومة التشریعیة التي لها عالقة 

بالطفل و ما یدفعه إلى العمالة في المجتمع لذا سنقترح بعض الحلول سنعرضها كنتائج في الخاتمة 

  : ا إلى هذا الموضوع حاولنا التوصل إلى بعض النتائج نذكر منها من خالل تعرضن :الخاتمة.

یجب على المشرع الجزائري ، أن یوسع من دراسة ظاهرة عمالة األطفال من خالل تكثیف البحث 

في هذا الموضوع  للوقوف أمام أسبابه و دوافعه ، حتى یتم وضع سیاسة متینة من الناحیة 

  التشریعیة ، تعالج من خاللها هذه الظاهرة و إشراك المجتمع المدني في سیاسة المعالجة 

بشكل فعلي مع كل االتفاقیات المتعلقة بحمایة الطفل من العمل الذي یؤدي به على و التماشي 

المضرة ، مع توسیع التشریع الداخلي و نخص بالذكر ، قانون العمل و الصحة و قانون العقوبات ، 

  .و اإلجراءات الجزائیة و غیرها من القوانین فحمایة الطفل تعني حمایة المجتمع 

  .في الحقیقة لم ینجح في مكافحة الظاهرة مادامت الجزائر في مقدمة العمالة  و المشرع الجزائري 

و یرى البعض أن ظاهرة العمالة هي ذات أصول اجتماعیة لذا ، كان على المشرع قبل أن یقوم 

 بالمعالجة القانونیة البد من المعالجة االجتماعیة 

ر  مصطفى ماضي أن عمالة األطفال و هذا ما أكده بعض األخصائیین االجتماعین ، مثل الدكتو 

في الجزائر سببها الحالة المزریة للكثیر من العائالت التي تضطر إلى دفع أبنائها للعمل من أجل 

  .المساعدة في إعالة العائلة 

ستحرم هاته الفئة من  من جهة ولتوفیر مستلزمات الدراسة و غیرها  من جهة أخرى ومن هنا 

المراحل العمریة التي یحتاج فیها للعب فبدل استغالل الطفل لحقه في  السعادة خاصة وأنها في أهم

اللعب یلجأ إلي العمل في سن مبكرة ، مما یجعله یتحمل المسؤولیة مبكرا وهذا ما یجعله یتعب 
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ویفقد السیطرة في المراحل القادمة كما أن هذه الظاهرة تولد لدیه عدم االستقرار والخلق العدواني 

  )25(ت المتكررة نتیجة للضغوطا

فحسب هذا الرأي و هو الصائب عندنا  یجب تحسین القاعدة االجتماعیة قبل القاعدة القانونیة  

   .حتى ینجح القانون في القضاء على هذه الظاهرة باعتبار جذورها اجتماعیة 

                                                 
 12 -15دراسة على ضوء أحكام القانون رقم ، حمایة األطفال المعرضین للخطر في الجزائر،الطاھر زخمي  - 1

دد الع اإلنسانمجلة جیل حقوق ، المتعلق بحمایة الطفل 12 - 15راسة على ضوء أحكام القانون رقم دالمتعلق بحمایة 

  .101ص  24،
مقال منشور غلى موقع  " الجزائر نموذجا" الواقع والنصوص بین األطفالعاملة ،كـــيمباردلیلــــة  -  2

repository.nauss.edu.sa/bitstream.319 ، ص  

حمیش كمال ، الحمایة القانونیة للطفل في التشریع الجزائي الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء،  -  3

  2004 – 2001الدفعــة الثــانیة عشــر

 slim.boudabous:  ودبوس، مكافحة عمل األطفال في المغرب العربي ، منشور على موقعسلیم مصطفى ب -  4

[at] alwasatnews.com 
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  .319،المرجع السابق، صكـــيمبار دلیلــــة  -- 7

، محاضرة منشورة 2جامعة سطیف  -هـل مـن حمایـة، كـلیـة الحقوق...كردالواد مصطفى ،الطفولة في الجزائر - 8

  26/08/2016بتاریخ 

  .328،المرجع السابق، صكـــيمبار دلیلــــة  -  9
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 :حدیث لدى جریدة الوطن متعلق بـ عمالة األطفال في الجزائر ، على موقع   محمد بوضیاف بالمسیلة

www.elwatandz.com  20-01-2013بتاریخمنشور في     

الجریدة ، المتعلق بالوقایة الصحیة واألمن وطب العمل 1988جانفي  26المؤرخ في  07-88القانون رقم  -  11

  .1988ینایر  27بتاریخ  04الرسمیة رقم 
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  1، المرجع السابق ، صمراد رداوي -  13
الصادرة بتاریخ  37الجریدة الرسمیة العدد  -1983سبتمبر  03المؤرخ في  518- 83المرسوم رقم  - 14
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الجریدة  -2000نوفمبر  28المؤرخ في  387-2000المرسوم الرئاسي رقم بموجب  182االتفاقیة رقم  -  15

  .1، المرجع السابق ، صمراد رداوي، مشار إلیه في 2000دیسمبر سنة  03الصادرة بتاریخ  73الرسمیة العدد 
السنة ، رسالة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، دراسة مقارنة)التنظیم القانوني لتشغیل األطفال ، حاج سودي محمد-  16
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  :تقریر المسؤولیة عن الكوارث البیئیة البحریة 

  - قرار اریكا " دراسة حالة التلوث النفطي  " 

  محمودي فاطیمة الزهراء.د

  ستاذة محاضرة أ أ
  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  معسكرمصطفى اسطمبولي  جامعة 

  :ملخص

و نظرا ألهمیة البیئة البحریة و . تمثل حمایة البیئة البحریة جزءا ال یستهان به من قانون البحار

انعكاساتها على الدول و اقتصادیتها فقد قامت الجهود الدولیة بمحاولة إیجاد إطار قانوني للتعاون 

فیما بینها، وذلك بإبرام عدة اتفاقیات دولیة في هذا المجال جماعیة أو ثنائیة ، كما تم اقرار مسؤولیة 

  .الناتجة عن األضرار البیئیة جدیدة في هذا المجال  و هي المسؤولیة 

  المسؤولیة ، النظام البیئي ، الكوارث الطبیعیة ، قرار اریكا :الكلمات المفتاحیة 

سالمة كل أو جزء  من النظام البیئي، )  تصیب(الكارثة البیئیة هي نتیجة لظاهرة صائبة :مقدمة

األصل البشري، على سبیل  بعض الكوارث ذاتو تكون ، 1وهذا هو السبب في تسمیتها كارثة بیئیة

، البقع النفطیة في )االحترار المناخي(المثال، ذوبان القبة الجلیدیة الناتج عن االحترار الكروي 

 .فقدان التنوع البیولوجي مع اختفاء آالف األنواع من الحیوانات والنباتات و الذي یؤدي الى  البحر،

عواصف (الثالثینیات،في  داست بول  كما یمكن أن تكون الكوارث طبیعیة مثل  ما حصل في

نتیجة النجراف التربة الناتج عن الزراعة المكثفة لمدة طویلة في السهول الكبیرة ) غبار متتالیة

  .بالوالیات المتحدة

و یمثل النفط أكثر أنواع الوقود االحفوري استعماًال، ویشكل مع الغاز الطبیعي أهم موردین طبیعیین 

یستخرج من جوف األرض وینقل إلى المصافي لتكریره وتحویله إلى أنواع  وهو. للطاقة في العالم

من الوقود تشغل وسائل النقل والمعامل والصناعات البتروكیمیائیة وكثیرًا من النظم األخرى التي 

و .تحتاج إلى طاقة، وقد كان للنفط دور رئیسي في تحدید الهیكلیة االجتماعیة االقتصادیة للعالم

تاج النفط، سواء في البر أو في البحر، عدد من التأثیرات البیئیة، فالحوادث وأعطال یترتب على إن

  . المعدات یمكن أن تسبب أذى للعمال وللبیئة

ومن أكثر الحوادث شیوعًا الحرائق واالنفجارات والتسربات النفطیة ،  فقد أدى استخراج النفط والغاز 

  . عالمإلى حصول تسربات نفطیة ال تحصى في أنحاء ال

وعلى رغم طرق المعالجة الفعالة للتسربات النفطیة والقیود الدولیة التي تزداد صرامة للتقلیل من 

حصولها، فان عملیات اإلنتاج والنقل العادیة التي تجري في المناطق المغمورة وموانئ التحمیل 

ة المدى، خصوصًا والتفریغ تسبب تسربات إلى المیاه المجاورة، ویخلف ذلك أضرارًا خطیرة وبعید
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على المستنقعات المتأثرة بحركة المد والجزر واألراضي الرطبة الساحلیة ومصبات األنهار 

  .والخلجان، وجمیعها مناطق ایكولوجیة حساسة تؤوي أنواعًا كثیرة من الكائنات الحیة

ینقل مسافات  كما أنه نادرًا ما تتم معالجة النفط واستهالكه في مكان إنتاجه ،  فمعظم النفط الخام

ونقل هذه . بعیدة من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة بواسطة الناقالت أو خطوط األنابیب 

  . الكمیات أدى إلى تعاظم أسطول الناقالت

وعلى رغم تحسن تدابیر السالمة، كون السفن أصبحت الیوم أكبر بكثیر مما كانت علیه ، إال أنه 

عام " أموكوكادیز"و  1967عام " توري كانیون"الت مثل ناقلة  ظهرت العدید من كوارث الناق

  . 1999عام " أریكا"و  1989عام " إكسون فالدیز"، و 1978

وقد تركت هذه الحوادث من هنا النوع تأثیرات خطیرة على البیئة والحیاة البحریة وألحقت ضررا 

و السؤال المطروح ما المقصود  ،مصائد األسماك والمرافق السیاحیةطویل األجل بموارد مهمة مثل 

بالتلوث البحري النفطي  و كیف تعامل قضاء الدول في تقریره للمسؤولیة عن هذه الكوارث البیئیة 

الخطیرة ؟لإلجابة عن هذا السؤال سوف نبحث عن ماهیة التلوث النفطي البحري و الجهود الدولیة 

المسؤولیة الجزائیة و  ذاتیةث الثاني هو عن لحمایة البیئة البحریة منه في المبحث األول أما المبح

الناتجة عن هذا التلوث البیئي  بالتطرق إلى  الكارثة البیئیة اریكا و كیف تعامل القضاء   المدنیة

  .نتصار التاریخي لصالح البیئة لالالفرنسي في تقریره 

  .الدولیة حمایة البیئة البحریة من التلوث النفطي في االتفاقیات :المبحث األول 

البیئة البحریة أحد االهتمامات الحدیثة في القوانین الدولیة ، لما تتمیز به من سمات خاصة و     

  .    2نظام بیئي متكامل یجعلها تلعب دورا مؤثرا في الحیاة اإلنسانیة 

 وقد أصبحت البیئة البحریة مهددة بالتلوث و الناتج عن عدة أسباب ، أكثرها  التلوث القادم من

البیئة البریة و الذي انتقل إلى الوسط البحري عن طریق األنهار أو عن طریق الجو  وهنا نكون 

على أن التلوث البحري بالنفط هو بصدد إما التلوث الكیمیائي أو التلوث البیولوجي للبیئة البحریة 

البحار بالنفط األكثر انتشارا وعلى نطاق واسع ، وقد تنبه العالم وفي وقت مبكر إلى أخطار تلوث 

و بالتالي تمثل حمایة البیئة وتم صیاغة وٕاقرار العدید من االتفاقیات الدولیة لحمایة البیئة البحریة 

  .البحریة جزء ال یستهان به من قانون البحار 

و نظرا ألهمیة البیئة البحریة و انعكاساتها على الدول و اقتصادیتها فقد قامت الجهود الدولیة  

إطار قانوني للتعاون فیما بینها ، وذلك بإبرام عدة اتفاقیات دولیة في هذا المجال  بمحاولة إیجاد

  خاص إقلیمي ، جماعیة أو ثنائیة ، سواء ذات هدف عام عالمي و إما ذات هدف

  : و یمكن تقسیم هذه االتفاقیات الدولیة الى ثالثة أنواع رئیسیة  

  .التلوث بالزیت یتعلق باالتفاقیات الخاصة بمشاكل :النوع األول 

  .3یتعلق باتفاقیات منع و تنظیم  دفن المخلفات في البحر : النوع الثاني 
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  .4یتعلق بأسالیب المحافظة على البیئة البحریة: النوع الثالث 

و قد تم التوصل إلى مصطلح البیئة البحریة في الدورة السابعة لمؤتمر األمم المتحدة الثالث للبحار 

و الذي تضمن في معناه الحیاة البحریة ، و بما  1978نیویورك  ویسرا والمنعقدة في جنیف بس

تعنیه كافة صور الكائنات الحیة الحیوانیة ، و النباتیة التي تعیش في البحار باإلضافة إلى میاه هذه 

  .  5البحار و قیعانها و باطن تربتها ، بما تحتویه من ثروات طبیعیة

و  تكاتفت الجهود الدولیة لحمایة البیئة البحریة من كل تلوث قد یصیبها سواء كان مصدره من البر 

  . أو من الناقالت كالسفن التي تحمل النفط عبر كل أقطار العالم 

   قواعد حمایة البیئة البحریة من التلوث النفطي: المطلب األول 

ث حجمه في البیئة البحریة، بعد التلوث من مصادر یأتي التلوث النفطي في المرتبة الثانیة، من حی

بریة، ویعود ظهور مشكلة التلوث النفطي إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما نقلت 

، وبعد ذلك بقلیل عندما تم بناء أول ناقلة نفط 1861أول شحنة نفط من أمریكا إلى بریطانیا عام 

ض المهتمین بشؤون البیئة، لم ینظر للنفط كمادة ملوثة ، أما قبل ذلك، فكما یشیر بع1886عام 

 .لفترة طویلة من الزمن

وٕاذا كانت قد صدرت العدید من التشریعات الوطنیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث النفطي، إال 

أنها لم تكن مؤثرة وفعالة، بینما تأخرت الجهود الدولیة، حتى أصبح التلوث النفطي مشكلة واقعة 

اقمة تهدد الجمیع، وقد تنبهت دول وشعوب العالم لخطورة التلوث النفطي بعد غرق ناقلة النفط ومتف

، وبسببها شعرت دول العالم بضرورة تضافر 1967عام  Torrey Conyon اللیبیریة توري كانیون

كرارها، الجهود، من أجل مواجهة ظاهرة تلوث البیئة البحریة بالزیت، واتخاذ اإلجراءات الكفیلة لمنع ت

 .فسنت االتفاقیات، واألحكام، والقواعد القانونیة، للسیطرة على التلوث البحري وعالج آثاره

، عن عقد بروتوكول اختیاري خاص بین 1969وفي هذا السبیل أثمرت الجهود الدولیة في عام 

التفاق مالكي ومستأجري الناقالت البترولیة بشأن المسؤولیة عن التلوث بالزیت، ولقد عرف هذا ا

، ویستهدف هذا االتفاق خلق تعویض مباشر للمتضررین، بغض النظر "Tovalopتوفا لوب : "باسم

عن وجود خطأ ما یمكن إسناده إلى مالك السفینة، أو إلى مستأجرها من عدمه، بل حتى ولو لم 

 .یكن المالك مسؤوالً 

قلة اللیبیریة توري كانیون، فقد ونظرًا لألضرار الجسیمة التي لحقت بالبیئة البحریة بسبب غرق النا

 1969نوفمبر عام  28ـ  10حرصت المنظمة البحریة الدولیة على عقد مؤتمر دولي في الفترة من 

في العاصمة البلجیكیة بروكسل، بهدف وضع القواعد القانونیة التي تنظم المسؤولیة المدنیة عن 

نح تعویض مالئم لألشخاص الذین وتهدف هذه االتفاقیة إلى م.أضرار التلوث البحري بالزیت 

، وتوحید القواعد القانونیة واإلجراءات 6یصیبهم ضرر ناجم عن تسرب الزیت أو تصریفه من السفن

 .7الدولیة التي تطبق على المسؤولیة المدنیة في هذا الشأن
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وقد حظیت هذه االتفاقیة، بترحیب عالمي، إذ صادقت علیها ستة وستون دولة، كما قامت أربعة 

حیث تفرض هذه االتفاقیة وبشكل )  1971أربعین دولة بالتصدیق على اتفاقیة الصندوق عام و 

  . مسبق مجموعة من اإلجراءات اإلداریة والمالیة التي تلتزم الدول بتنفیذها

ورغم ذلك رفضت الوالیات المتحدة األمریكیة التصدیق على هاتین االتفاقیتین بحجة أن المبالغ 

بمقتضى أحكامها ال تقدم الحمایة الكافیة للمتضررین من حوادث التلوث البحري  التعویضیة المتاحة

 .بالزیت

  . االتفاقیات الدولیة و اإلقلیمیة  لحمایة البیئة من التلوث النفطي:المطلب الثاني

قد تنبه العالم وفي وقت مبكر إلى أخطار تلوث البحار بالنفط ، وتمت صیاغة وٕاقرار العدید من 

ت الدولیة لحمایة البیئة البحریة سواء كانت اتفاقیات ذات إطار عالمي عام أو اتفاقیات ذات االتفاقیا

 : إطار إقلیمي وأهمها

والمعدلة في عام 1954الموقعة في لندن عام : االتفاقیة الدولیة لمنع تلوث البحار بالنفط  ـ 1

 .  1971و  1969

ة لإلضرار الناجمة عن تلوث البحار بالنفط والموقعة االتفاقیة الدولیة الخاصة بالمسؤولیة المدنی ـ 2

    1969في بروكسل عام 

والخاصة بمنع تلوث البحر من جراء رمي المخلفات والمواد  1972ـ االتفاقیة الدولیة لعام  3

 .األخرى

وفیه قسم خاص یعالج موضوع  1982قانون البحار المعتمد بموجب اتفاقیة األمم المتحدة لعام  ـ 4

  . البیئة البحریة والحفاظ علیها حمایة

 . 1977اتفاقیة حمایة البحر األبیض المتوسط الموقعة في برشلونة عام  ـ 5

  : كما صدرت أربع بروتوكوالت متصلة باتفاق المتوسط وهي

  . بشان التلوث الناشئ عن تصرف النفایات من السفن والطائرات 1976بروتوكول    ـ أ

  . ن التعاون في مكافحة التلوث بالنفط وغیره من المواد الضارةبشا 1976بروتوكول    ب ـ

 . بشان حمایة المتوسط من التلوث من مصادر بریة  1980بروتوكول    ج ـ

   . بشان المناطق المتمتعة بحمایة خاصة في المتوسط 1982 بروتوكول    ء ـ

  "اریكا  " تقریر المسؤولیة عن  الكارثة البیئیة : المبحث الثاني 

قضیة كارثة اریكا لها عالقة بتحدیات العولمة، بحیث بینت كیف یمكن للقضاء الدولي تقریر  

المسؤولیة عن األضرار البیئیة و المرتبطة أساسا بتحدیات المحافظة على البیئة  في ظل التطور  

  .االقتصادي الدولي 

  "اریكا  " وقائع قضیة الكارثة البیئیة : المطلب األول 

  سنة   25و هي ناقلة قدیمة ألكثر من   1999من  دیسمبر 12الناقلة اریكا في   تم  غرق   
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  .و  كانت ترفع علم مالطا، وبالتالي تستفید من تسهیالت مالیة وضریبیة

و قد حصلت على تصریح نقل من شركة رینا اإلیطالیة، مالكها یتخذ من لندن مقرًا له وتشغلها  

  . شركة تابعة لتوتال مقرها في بنما

میال بحریا  12الحادث وقع مقابل الشواطئ الغربیة لفرنسا، في المنطقة االقتصادیة أي أبعد من 

كم من سواحل فرنسا و قام بإبادة حوالي  400من المیاه اإلقلیمیة الفرنسیة، لكن التلوث ضرب 

  .طائر   150000

بیئیة و قد حضر قبطان ، لتحدید المسؤولیة عن هذه الكارثة ال2007بدأت المحاكمة في فبرایر 

  ".جوزیبي سافاریسي" السفینة  وممثلون عن رینا وعن توتال، باإلضافة لمالك السفینة

مناطق بریتاني وباي دو اللوار، باإلضافة للجمعیات األهلیة، قد  - : أما المدعي فتمثل في كل من 

  . اإلدانة الجنائیة والتعویض عن األضرار البیئة: كان مطلبهم واضحاً 

، وافقت المحكمة على قبول القضیة ، وقد كانت خطوة رحبت بها وزیرة البیئة 2008في ینایر و 

  .الفرنسیة وقت وقوع الكارث 

أدانت شركة توتال النفطیة بسبب  8الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض الفرنسیة  2012سبتمبر  25في 

أكدت قرار محكمة االستئناف الذي تسرب النفط من الناقلة اریكا و حملتها المسؤولیة الجزائیة و 

  . ملیون یورو للمتضررین 200بفرض دفع تعویضات بقیمة أكثر من  2010قضى في عام 

هو یوم عظیم بالنسبة للمدافعین عن البیئة ألن محكمة النقض ”:و قد صرحت محامیة الدفاع قائلة

عن هذه الكارثة، أن من أیدت اختصاص المحكمة الفرنسیة، لقد أكدت بهذا الضرر البیئي الناتج 

  ”.یرتكب خطأ كهذا یجب علیه إصالح األضرار التي تسبب فیها

  .تقریر المسؤولیة المدنیة و الجزائیة على المتسبب بالكارثة : المطلب الثاني 

  :لقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة على مبدأین هامین 

أ عدم الحیطة بسبب الحالة المزریة تقریر المسؤولیة الجزائیة لشركة توتال و ذلك الرتكابها خط- 

  .التي كانت بها السفینة ، و عدم األخذ بعین االعتبار خطورة  المادة  المنقولة و هي النفط 

تقریر المسؤولیة المدنیة على كل المتسببین بالكارثة سواء من بعید أو قریب ، و الحكم بتعویض - 

  ) .ت البیئیة الدولة ، المقاطعات و الجمعیا( عادل لكل من تضرر 

استحداث طرق جدیدة لحساب التعویض عن الضرر الجسیم ، عن طریق تحدید تعویض عن كل - 

  .طائر مات بسبب الكارثة النفطیة 

  . تقریر مسؤولیة جدیدة عن الضرر البیئي الحاصل عن هذه الكارثة البیئیة - 

  هذه القضیة ؟كیف تقررت المسؤولیة الجزائیة و المدنیة في : و السؤال المطروح 

 المسؤولیة الجزائیة كآلیة لحمایة البیئة: الفرع األول

یتمثل الجزاء الجنائي في توقیع العقوبة على الجانح البیئي، وتتفق الجریمة البیئیة مع باقي الجرائم 
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 .في ضرورة توفر أركانها والمتمثلة في الركن الشرعي، الركن المادي والركن المعنوي

ى طبیعة الجریمة البیئیة فلقد خولت القوانین الخاصة لبعض الجهات تحریك كما أنه وبالنظر إل

   9.الدعوى العمومیة، وذلك بجانب الشرطة القضائیة، أما العقوبات فنجدها مبعثرة في عدة قوانین

و تتحدد أركان الجریمة البیئیة  في الركن الشرعي، المادي والمعنوي مع تبیان خصوصیات الجرائم 

  .لتي تختلف نوعًا ما عن الجرائم العادیةالبیئیة، ا

 الركن الشرعي للجریمة البیئیة) أ

إن الشرعیة الجنائیة تقتضي وجوب وجود نصوص قانونیة سابقة لفعل االعتداء بحیث یكون هذا 

األخیر معرفا فیها بشكل واضح، وهذا إقرارًا ألهم مبادئ القانون الجنائي أال وهو مبدأ شرعیة 

وبة، الذي یقتضي أن یكون النص الجنائي المجرم لالعتداء على البیئة مبینا بصورة الجریمة والعق

واضحة ودقیقة، بحیث تسهل مهمة القاضي الجزائي في استیعابه بسرعة نوع الجریمة والعقوبة 

المقررة لها، األمر الذي سیضمن تحقیق فعالیة أكبر أثناء تطبیقه، إال أن هذا األمر مستبعد في 

الجنائي البیئي لحد كبیر، بل إن ذات التشریع أصبح یشكل في حد ذاته عائقا نحو تفعیله التشریع 

نتیجة كثرة التشریعات في هذا المجال، ورغم هذا الثراء في التشریع فإنه یقابله فقر في التطبیق 

طابع والذي یرجع أساسا إلى قلة التكوین العلمي والقانوني المتخصص ألعوان الرقابة، إلى جانب ال

التقني الغالب على القانون البیئي في حد ذاته، كما أن إشكالیة التطبیق الزماني والمكاني للنص 

البیئي تبرز هنا بشكل واضح، إن هذه الصعوبات هي في حقیقة األمر انعكاس لخصوصیة البیئة 

اب هذا ومشاكلها فلقد تطرح إشكالیة وجود النص الجزائي بشكل سابق عن الفعل الجانح، فهل غی

 النص یعني إباحة الفعل الضار؟ 

 le principe de prévention إن إقرار القوانین الوضعیة و االتفاقیات الدولیة لمبدأ الحیطة

والذي یقتضي توفیر الحمایة الجنائیة للبیئة بصفة مسبقة عن وقوع الضرر البیئي بالرغم من غیاب 

یم یعرف توسعا في هذا المجال، السیما عند النص الجزائي، یجعل من مفهوم مبدأ شرعیة التجر 

وجود احتمال بالخطر، بل عن وقوع هذا الضرر البیئي والذي غالبا ما یكون ضررا مستمرا یجعل 

من النص الجنائي البیئي الصادر في المستقبل یسري بأثر رجعي وهذا لقمع االعتداء على البیئة 

 .اب من جهة أخرىمن جهة، وعدم تمكین الجانح من اإلفالت من العق

إن هذا األمر یمس بركن هام من أركان القانون الجنائي، لذا البد من قصره على الجرائم البیئیة أو 

تلك الجرائم البیئیة الخطیرة، والتي یكون الهدف من تطبیق النص الجنائي هو متابعة الجانح 

أخذ به القضاء الجزائي والحصول على تعویض منه عن األضرار التي ألحقها بالبیئة  و هذا ما 

 .10الفرنسي في كارثة اریكا

  الركن المادي للجریمة البیئیة) ب

فالركن المادي یعد أهم أركان الجریمة البیئیة التي تتمیز بضعف ركنها المعنوي، فطبیعة النصوص 
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رائم البیئیة التنظیمیة تجعل من مجرد االمتناع عن تنفیذ أحكامها جریمة قائمة في حد ذاتها إنها ج

   11بیئیة باإلمتناع، أو قد تكون أحیانا عبارة عن جرائم بیئیة بالنتیجة

 الركن المعنوي للجریمة البیئیة)  ج

یعد الركن المعنوي من أهم أركان أي جریمة والذي یتمثل في نیة وٕارادة الجاني في ارتكاب الفعل 

شیر إلیه مما یجعل أغلب مع علمه بأركان الجریمة، إال أن أغلب النصوص البیئیة ال نجدها ت

الجرائم البیئیة جرائم مادیة تستخلص المحاكم الركن المعنوي فیها من السلوك المادي نفسه، وتكتفي 

النیابة العامة بإثبات الركن الشرعي والمادي للجریمة لینجم عن ذلك قیام مسؤولیة المتهم، فلقد تم 

ن مادة المخالفات، والتي تعد كثیرة في تمدید قاعدة عدم ضرورة إثبات وجود الخطأ الجنائي م

  المجال البیئي

  :أهم النتائج المتوصل الیها في قضیة اریكا -د

' :تم إقرار و االعتراف بالضرر البیئي من طرف أعلى هیئة قضائیة في الدولة و التي عرفته أنه - 

  'المساس المباشر أو الغیر المباشر للبیئة و الناتج عن جریمة 

« atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de 

l’infraction ».  

  .و بالتالي ظهور مسؤولیة جدیدة في القانون و هي المسؤولیة البیئیة 

  .تقریر المسؤولیة الجزائیة و المدنیة للمتسببین بالضرر بالتضامن  - 

اثر االعتراف بالخطأ البیئي بطریقة مستقلة  تقریر مسؤولیة جدیدة و هي المسؤولیة البیئیة على - 

l’existance autonome du préjudice écologique  

  .و كذا االعتراف بالضرر البیئي بطریقة مستقلة عن أي خطأ  

   .حمایة الدولة الفرنسیة لمصالحها المشروعة بأي حال من األحوال - 

عن طریق تحدید تعویض عن كل  استحداث طرق جدیدة لحساب التعویض عن الضرر الجسیم ،- 

  .طائر مات بسبب الكارثة النفطیة 

 المسؤولیة المدنیة كآلیة لحمایة البیئة: الفرع الثاني

یتمثل الجزاء المدني في التعویض عن األضرار التي تمس بالبیئة، إال أن هذا الضرر له خصائص 

العامة، وهنا تبدو مهمة القضاء معینة مما یجعله یختلف عن الضرر المنصوص عنه في القواعد 

 .صعبة من حیث كیفیة تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي

فإذا كانت هناك بعض الصعوبات في تحدید ورسم اإلطار القانوني ألركان المسؤولیة المدنیة بوجه 

م الدقیق للضرر، وشروطه عام، كتحدید المراد بالخطأ، وأنواعه وحاالت انتقائه، وتحدید المفهو 

 .وأنواعه، إال أن تلك الصعوبات تأخذ طبیعة ذاتیة في خصوص المسؤولیة عن األضرار البیئیة

هذا ما یؤدي إلى وجود عقبة في سبیل حصول المضرور من التلوث البیئة أو غیره من مظاهر 
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 . التعدي على البیئة، على التعویض الالزم لجبر الضرر

ي قامت علیه المسؤولیة المدنیة لكارثة اریكا كتعویض عن الضرار البیئي كان إال أن األساس الت

  وقد ارتبط بالمسؤولیة التقصیریة و قد ارتبط أساسا بالمسؤولیة الجزائیة للمدعى علیهم  ،  12مرحبا به

( و بالرغم من أن القضاء قد وسع من أساس المسؤولیة المدنیة في المجال البیئي لحمایته أكثر 

نظریة المخاطر ، نظریة اإللتزام بحسن الجوار أو تحمل األضرار المألوفة للجوار، وكذا نظریة عدم 

التعسف في استعمال الحق،المسؤولیة عن فعل الغیر، والمسؤولیة عن فعل األشیاء والمسؤولیة عن 

  ).األنشطة الخطرة وهي جمیعها تقوم على أساس و جود مسؤولیة مفترضة بحكم القانون

  : أن قد أجمع القضاء على تبني نظریتین بصورة أكبر و هما إال

 .وهي نظریة التعسف في استعمال الحق: األولى

وهي نظریة المخاطر، والتي تقوم على أساس كفایة تحقق الضرر دون النظر إلى الخطأ : والثانیة

من "ء ظهور مبدأ ، وهي التي كانت ورا"الغرم بالغنم"ویعبر عنها أیضا بنظریة تحمیل التبعة أو 

  ."مبدأ الملوث الدافع"و" یلوث فعلیه اإلصالح

 :الخاتمة 

و في األخیر یمكن القول أنه من الصعب تحدید أساس المسؤولیة الجزائیة و  المدنیة عن الضرر 

البیئي، لكونه ما زال محل خالفات فقهیة، إذ لم تحسم بعد هذه المسألة في اطار قوانین خاصة به 

 .اجع للطبیعة الضرر البیئي و ذاتیتها، وهذا كله ر 

ومهما یكن فإن تقریر المسؤولیة یؤدي إلى منح التعویضات المالیة العادلة وهذا ما لمسناه في 

قضیة اریكا ، هذا التعویض قد  لقى ترحیبًا واسعًا في مجال حمایة البیئة، و ذلك لردع المتسببین 

زن البیئي و اقرار مسؤولیة جدیدة و هي المسؤولیة باألضرار البیئیة و ذلك من أجل  إعادة التوا

 . الناتجة عن األضرار البیئیة 

  
                                                 
1 Wikipédia, l'encyclopédie libre. A partir de : 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pollution_marine&oldid=108235520  
 . 19،ص 2006عبده عبد الجلیل عبد الوارث ،حمایة البیئة من التلوث ، المكتب الجامعي الحدیثّ ، سنة  2
  .38عبد الفتاح مراد ، شرح تشریعات البیئة ،دار الكتب و الوثائق المصریة ، ص .د 3

.المرجع السابق ذكره  4  
، دار النهضة العربیة  1982ألهم أحكام اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار صالح الدین عامر ، القانون الدولي الجدید للبحار، دراسة   5

  466-465ص،  1989القاهرة سنة 
و في نفس الوقت اتجھ تفكیر الدول في نفس السنة إلى وضع اتفاقیة أخرى تتعلق باإلجراءات التي تتخذھا الدول في أعالي البحار لمنع  6

قیة حدوث التلوث لمیاھھا االقلیمیة و شواطئھا في حالة حدوث كارثة ، مثل تصادم أو تحطیم ناقلة بترول أو سفینة ، فوقعت في بروكسل اتفا
  1969عام 
 INTERNATIONAL CONVENTION RELATING to intervention of the high Seas in Caeses of: باسم 

pollution Casualities                                                                                                        
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فرنك عن كل طن من حمولة السفینة المتسببة في الحادث ، على أن  2000و تتضمن ھذه االتفاقیة بأن یضع صاحب السفینة تعویضا قدره  7

لتلوث و قعت اتفاقیة دولیة إلنشاء حساب التعویض الدولي ، ألضرار ا  1971ملیون فرنك ، و في عام  210تزید قیمة التعویض عن 
  .بالزیت 

8 Arrêt n° 3439 du 25 septembre 2012/Chambre criminelle/Pourvoi n° 10-82.938 
 

و یرى الدكتور عبد الفتاح مراد أنھ حتى یصبح قانون البیئة حقیقة واقعة و لیس حبرا على ورق یجب إنشاء جھاز قوى للشرطة البیئیة و   9
  40ئیة ، و أن توضع محاكم متخصصة لھا ، المرجع السابق ، ص أن یتم إنشاء نیابة خاصة بالجرائم البی

  أي أن خطورة الحادث بسبب عدم الحیطة جعل القضاء یقر بالمسؤولیة الجزائیة 10
  قضیة اریكا نجد أن ھناك ركن مادي بالنتیجة و ھي التلوث الخطیر الذي حدث في و 11

قد لقى التعویض عن الضرر المدني ترحیبا كبیرا من طرف الجمعیات البیئیة و الصحافة و التي جعلتھ بمثابة و  12
ھو یوم عظیم بالنسبة للمدافعین عن البیئة ألن محكمة ”:محامیة الدفاع قائلةانتصار تاریخي للبیئة ، كما  صرحت 

ر البیئي الناتج عن ھذه الكارثة، أن من یرتكب خطأ النقض أیدت اختصاص المحكمة الفرنسیة، لقد أكدت بھذا الضر
  ”.األضرار التي تسبب فیھا إصالحكھذا یجب علیھ 

  


