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 كلمة العدد الخامس

محدا كثري ا يوايف نعمه  و يكافئ  مزيده، أشكره على تفضله و هدايته، و أفزع إىل توفيقه و   احلمد هللا

و أصلي  على   و أمحده على نعمه اليت ال حتصى و ال تعد، ،كفايته، و رغبة يف املزيد من كرمي أالئه و مجيل بالئه

  .و هاديها  إىل صراطه السوي  املستقيم مث أما بعدري البشري النذير  معلم  البشرية اخل

يطل زمانه كسابقيه شفيعه العدد  اهلائل  من املقاالت   مل  ها حنن نطل  عليكم بعددنا  اخلامس  الذي

يري  أفضى االيت طرقت بريدنا و اليت  تنوعت تنوعا عّسر مهمة االصطفاء  و االنتقاء و لكن خلوصنا  لبعض  املع

و االستقاء منه  الت اليت  تنورت �ا  جملتنا  يف  هذا  العدد  الذي نأمل ان تكون االستفادة منه واسعةهلذه املقا

  .معايف

ن عاطي معها كثرية جدا حتتاج  فقط أن حنقق فيها و أالظواهر اليت تلفت  انتباهنا  و تستدعي اقالمنا للت

من الظواهر ما  ، بل إنّ و يستفرغ جديته العمل بعيد عن كل مؤثر من شأنه أن ينغص هذانتناوهلا مبوضوعية 

يصنف على أنه نازلة من النوازل افتقر ملن يكتب فيه  و يتناوله  بشيء من البسط  و التحليل، لذلك أهيب 

رداءة اليت  تبعث  على امللل و تصنع لدى تؤسس للبالباحثني أن يتحاشوا املسالك السهلة اليت تفضي  للتكرار و 

  .عا سيئاانطبا القارئ

للباحث ملكة يستطيع معها   االستغراق يقيمإن تناول مثل هذه الظواهر بالبحث و التحري و التعمق و 

جتاوز الرداءة  و الكتابة بأناقة متكنه من االرتفاع ألعلى املستويات و اخلوض يف الشائكات مع القمم العلمية و 

ذا التنامي الذي تربره  كتاباته و ترتمجه  مداخالته  و قامات الفكر و العلوم، يستشعر هذا  التطور و يلمح  ه

  .و األحجار خبطى ثابتة و بسري حثيثمطارحاته ومن رام بلوغ اجلبال الشاهقة جتاوز احلفر 

نامل أن جيد القارئ يف هذا  العدد  ما يغذي �مه و يشبع  جوعته آملني أن نصدر لكم يف  أعدادنا 

  .اهللا  من وراء القصد  و هو يهدي السبيل القادمة مبا هو أنفع  و أمتع و
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  تأثیر التطور التكنولوجي والعلمي على الحمایة الجنائیة

  .لحرمة الحیاة الخاصة

  .جدوي سیدي محمد أمین:الدكتور

 محاضر قسم أأستاذ 

  الحقوق و العلوم السیاسیة كلیة

  .المركز الجامعي أحمد صالحي، النعامة 

  :الملخص

فكرة الحق في الحیاة الخاصة فكرة مشتركة أجمعت علیها كل التشریعات، رغم  تعد    

وأفردت لها حمایة جنائیة خصوصا لمواجهة . وتباین نظامها السیاسي والقانوني اختالف

فتم تجریم التقاط وتسجیل . التطورات التكنولوجیة والتي كان لها مساس بحرمة الحیاة الخاصة

ونقل المكالمات أو األحادیث الخاصة أو السریة، كما جرم التقاط أو تسجیل نقل صورة 

ة إلى تجریم االحتفاظ أو االعالن للجمهور أو السماح لشخص في مكان خاص،اضاف

  .باستخدام التسجیل أو الصور أو الوثائق

كما انقسم الفقه حول مشروعیة الدلیل الناتج عن االستجواب باستخدام األسالیب العلمیة 

المتطورة السیما منها أجهزة كشف الكذب،واستعمال التنویم المغناطیسي والتحلیل 

ثار النقاش حول حكم الدلیل المستمد من تسجیل المكالمات واألحادیث كما .التخذیري

  .الخاصة والسریة والتصویر خفیة

Résumé : 

L’idée du droit à la vie privée une idée partagée par toutes les lois 

l’unanimité malgré les différences dans le système politique et 

juridique, protection pénale consacré surtout à faire face aux 
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évolutions technologiques, qui ont eu à compromettre la vie privée, 

est puni tout captant ou enregistrant ou transmettant sans 

l’autorisation ou le consentement de leur auteur, des 

communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, 

et tout prenant ou enregistrant ou transmettant sans l’autorisation ou 

le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant 

dans un lieu privé, et puni aussi la conservation porte ou laisse 

porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilise de quelque 

manière que ce soit, tout enregistrement, image ou document 

obtenu. 

Comme la jurisprudence est divisée quant a la légalité de 

l’interrogatoire l’utilisation avancée des méthodes scientifiques en 

particulier de polygraphe et utiliser l’hypnose et narco-analyse et 

débat sur la règle se pose preuve d’écoute électronique des 

conservations privée et confidentielles et photographie cachée.  

  :المقدمة

، صعوبات كثیرة ترجع 1لقد طرح تعریف الحق في الحیاة الخاصة أو الحق في الخصوصیة

 .2یختلف من بلد آلخر ومن زمن آلخر 1إلى كون ما یعتبر من صمیم الحیاة الخاصة

                                                           
تستعمل التشریعات الالتینیة مصطلح الحق في الحیاة الخاصة، بینما تستعمل التشریعات األنجلوساكسونیة الحق في  1

انظر، أحمد فتحي سرور، الحمایة الجنائیة ألسرار الفرد في مواجهة النشر،دار النهضة . الخصوصیة

  .39،ص1991العربیة،القاهرة،مصر،
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إن الحق في احترام الحیاة الخاصة یعد من أهم حقوق اإلنسان في المجتمعات الحدیثة، فهو 

اري للمجتمع اإلنساني،وتقتضي طبیعة ذلك الحق، أن یحتفظ االنسان ثمرة التطور الحض

فإضافة لحاجة اإلنسان لمصالحه المادیة لیعیش، فإنه .بأسرار حیاته بعیدا عن اطالع الغیر

یلزم لحیاته حقوق ملتصقة بذاته وشخصیته،ولیس هناك أغلى وأهم من الحق في الحیاة 

یة والمعیشة اآلمنة للمواطنین، فهو لیس مجرد الخاصة،فهو شرط أساسي للحیاة االجتماع

فالحیاة اإلنسانیة .حمایة لمصلحة فریة أو ذاتیة، ولكنه حمایة لمصلحة اجتماعیة وسیاسیة

ومن . وما یحیط بها من حرمات هي منبع كل الحقوق، ومحور الحمایة في كل زمان ومكان

ستمرار الحیاة االجتماعیة هنا كان حرص الدول على صیانة حرمة الحیاة الخاصة ضمانا ال

  .وتطورها

ومن أهم المخاطر المهددة لحرمة الحیاة الخاصة التطورات العلمیة والكنولوجیة الهائلة 

والمتالحقة، التي أضافت أبعادا جدیدة لمشكلة حرمة الحیاة الخاصة، وهذا ما یتجلى من 

لها من قدرة فائقة على خالل تطور أجهزة استراق السمع والبصر، وازدیاد دقتها وذلك لما 

  .3اختراق الحواجز المادیة للخصوصیة

ومن بین أهم االشكاالت المطروحة في هذا الخصوص،ما مدى تأثیر التطور التكنولوجي 

  .والعلمي على الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة؟؟

  .الحمایة الموضوعیة لحرمة الحیاة الخاصة:المبحثاألول

                                                                                                                                                                                     
احترام :یرى بعض الفقه أن تقسیم الحقوق والحریات التي تشتمل علیها حرمة الحیاة الخاصة هي ثالث مجموعات وهي1

  .یة المتفرعة عن العالقات مع الطرف اآلخرسلوك الفرد والسریة، واحترام الحیاة الترابط

Jacques Robert et Jean Duffa,Droit de l’homme et libertés fondamentales, 6éme édition, 

Paris, France, 1996, p391. 
ار ،د"دراسة مقارنة"البهجي عصام أحمد، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق اإلنسان والمسؤولیة المدنیة 2

  .124،ص2005الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة،مصر،
  .353، ص1985حسن ربیع،حمایة حقوق اإلنسان والوسائل المستحدثة للتحقیق الجنائي، رسالة دكتوراه، مصر،  3
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یعات القانونیة ومن بینها المشرع الجزائري، أشكاال عدة من صور لقد جّرمت مختلف التشر 

االعتداء على حرمة الحیاة الخاصة،وهو في ذلك قد واكب حركیة التطور العلمي 

والتكنولوجي،التي باتت فیها تلك الوسائل والتقنیات المتطورة، تشكل فعال ضارا بحرمة الحیاة 

  .تجسس المتطورةالخاصة، وذلك باستعمال أجهزة التنصت وال

 .جریمة التقاط أو تسجیل أو نقل المكالمات أواألحادیث الخاصة أو السریة:المطلب األول

  :لقد جّرم المشرع الجزائري هذه الجریمة في قانون العقوبات، و نظمها على الشكل التالي

  .أركان الجریمة:الفرع األول

  :تقوم هذه الجریمة قانونا على األركان التالي

: من قانون العقوبات الجزائري 1/مكرر 303وقد نصت علیها المادة :الشرعي الركن-1

دج 300000دج إلى50000یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات  وبغرامة من "

بالتقاط أو :كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة لألشخاص بأیة تقنیة كانت وذلك

  .1"و سریة،بغیر إذن صاحبها أو رضاهتسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أ

السالفة الذكر یتضح ایجابیة  1/مكرر 303من خالل استقراء المادة :الركن المادي-2

: السلوك اإلجرامي المكون للركن المادي لهذه الجریمة، والذي یأخذ ثالث صور وهي

االلتقاط نجد وفیما یخص . االلتقاط،التسجیل،نقل المكالمات أو األحادیث الخاصة أو السریة

أما التشریع المصري فقد استعمل . 2أن التشریع الفرنسي استعمل مصطلحا آخر هو التصنت

  .4أما الصورتان األخریتان فقد اتفقت علیها التشریعات الثالثة. 3مصطلح االستراق

                                                           
  .2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06هذه المادة عدلت بالقانون رقم  1
یلة إلى حدیث بین شخصین أو أكثر دون رضا من تعرض التصنت یقصد به قیام الشخص باالستماع سرا بأیة وس 2

  .للتصنت
  .86، ص1979أبو عامر محمد زكي، الحمایة الجنائیة للحریات الشخصیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر، 3
  .271، ص1989، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، "القسم العام"محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات4
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فااللتقاط هو قیام الجاني بأخذ ما بدر من المجني علیه من مكالمات أو أحادیث خاصة أو 

أما التسجیل فیقصد به حفظ . ن علمه أو رضاه باستعمال وسائل تقنیة في ذلكسریة دو 

الحدیث المسجل على الشریط المخصص لذلك، واالستماع له بعد التسجیل دون أن یشترط 

أما نقل المكالمات أو األحادیث الخاصة أو السریة، .أن یتم ذلك باستخدام جهاز معین

از المحادثة والتي تمت في مكان خاص، وإلرسالها فیقصد به استراق السمع باستخدام جه

وبذلك فقد .1من المكان الذي وجد فیه المجني علیه إلى مكان آخر باستخدام أجهزة تقنیة

كذلك فإنه لم یقم بتحدید .2وسع المشرع في بسط الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة

وقد . ت في مكان عام أو خاصالمكان، فكل هذه األفعال المذكورة تعد جریمة، سواء تم

اشترط المشرع الجزائري أخیرا أن تقوم هذه األفعال دون رضى المجني علیه، ولو كان عالما 

  .3بذلك، أو كان ذلك بغیر علمه ودون رضاه

إن هذه الجریمة هي جریمة عمدیة یتخذ فیها الركن المعنوي صورة : الركن المعنوي-3

وهذا فضال عن القصد الجنائي الخاص .م واإلرادةالقصد الجنائي العام بعنصریه العل

المفترض،على أساس أن قیام الجاني بهذا الفعل مع توافر العلم واالرادة، داللة واضحة على 

  .نیته في إلحاق الضرر بالمجني علیه، ولو كان ذلك لمجرد التطفل علیه

  .الجزاء: الفرع الثاني

أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحایث خاصة یعاقب المشرع الجزائري كل من یقوم بالتقاط 

أو سریة، بغیر إذن صاحبها أو رضاه ،بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة 

كما أن المشرع الجزائري طبق نفس العقوبة على . دج300000دج إلى  50000مالیة  من 

                                                           
ي حسن علي حسن، شرعیة األدلة المستمدة من الوسائل العلمیة، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربیة، القاهرة، السمن 1

  .969،ص1983مصر، 
  .29محمد عبد المنعم عبد الخالق،جرائم األنترنیت،دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، دون سنة نشّر، ص 2
  .309،ص 2005یاة الخاصة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الشهاوي محمد،الحمایة الجنائیة لحرمة الح 3
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مكرر من  303مادة الشروع في ارتكاب هذه الجنحة، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثالثة من ال

  .قانون العقوبات

  

 . جریمة االلتقاط أو التسجیل أو النقل لصورة شخص في مكان خاص:المطلب الثاني

تكملة للحمایة الجنائیة التي أقرها المشرع الجزائري لحرمة الحیاة الخاصة، جرم هذه األفعال 

  :على النحو التالي

  .أركان الجریمة:الفرع األول

  :قانونا على األركان التالیةتقوم هذه الجریمة 

من قانون العقوبات  2/مكرر 303وقد نصت على هذه الجریمة المادة :الركن الشرعي-1

دج إلى  50000یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من :"الجزائري

دج كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة لألشخاص بأیة تقنیة كانت  300000

التقاط أو تسجیل أو نقل صور لشخص في مكان خاص بغیر إذن صاحبها أو ب: وذلك

  ".رضاه

وتسمى هذه الجریمة أیضا بالمسارقة البصریة والتي تعني االعتداء على : الركن المادي-2

الحق في الصورة،فصورة الفرد لیست سوى أحد مقومات حیاته الشخصیة،بل أن اإلعتداء 

فصورة الشخص .1ر الصارخة لإلعتداء على خصوصیاتهعلى صورة الفرد مظهر من المظاه

هي محل الجریمة أساسا،هذا فضال عن تواجدها في مكان خاص،لذلك یستلزم توافر 

أولهما أن تكون صورة لشخص،فال تقوم الجریمة إذا ما تم تصویر شيء أو مستند :شرطین

ة حرمة وأساس هذا الشرط هو حمای. أو مكان، وثانیهما وجود شخص في مكان خاص

                                                           
،مجلة العلوم اإلداریة،العدد األول،السنة الثانیة والعشرین،مصر،جوان "دراسة مقارنة"نعیم عطیة،حرمة الحیاة الخاصة 1

  .60،ص 1980
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وبناءا على ذلك ال تقع الجریمة إذا وجد المجني علیه في مكان عام، . الحیاة الخاصة لألفراد

، 1وذلك ألن القانون یحمي صور األشخاص، أما صور األشیاء فال تخضع لحمایة المشرع

  .2وذلك ألن محل الحمایة صورة الشخص ولیس صورة الشيء

كن المادي لهذه الجریمة، بثالث صور هذا ویتحقق السلوك اإلجرامي المكون للر 

فااللتقاط هو أخذ صورة .االلتقاط والتسجیل والنقل لصورة الشخص في مكان خاص:وهي

الشخص من حیث ال یحس، أما التسجیل فیقصد به حفظ الصورة على الجهاز أو الوسیلة 

أما النقل  .التقنیة المستعملة في ذلك، لیتم المشاهدة إلیها بعد التسجیل في أي وقت آخر

فیقصد به تمكین شخص یوجد في مكان مختلف عن المكان الخاص، الذي یوجد فیه 

كذلك فإن المشرع الجزائري لم یحدد وسیلة معینة .المجني علیه، من االطالع على صورته

كما اشترط أن یتم .الرتكاب هذه الصور ، وهذا لمواكبة التطورات العلمیة في هذا المجال

و بناءا على ذلك ال یبسط .في حال وجود المجني علیه في مكان خاص ارتكاب هذه الصور

والمشرع اعتمد في تحدید خصوصیة المكان على .القانون الحمایة لمن یوجد في مكان عام

المعیار الشخصي، فكل مكان مغلق یعد مكانا خاصا، مع توافر شرط رضا المجني علیه في 

  .دخوله أو العكس

المشرع الجزائري هذه الجریمة عمدیة، لذلك البد من توافر القصد اعتبر : الركن المعنوي-3

الجنائي العام بعنصریه العلم واالرادة،والذي اعتبره المشرع في هذه الجنحة كافیا،طالما أن 

ارتكاب هذه األفعال،قد ارتبطت بتوافر عنصر المكان الخاص، وهو ما یؤكد نیة الجاني في 

  .3ارتكاب جریمته

                                                           
  .92أبوعامر محمد زكي، المرجع السابق، ص 1
اإلنسان في صورته، مكتبة اآلالت الحدیثة، أسیوط، مصر، دون سنة نشر،  هشام محمد فرید، الحمایة الجنائیة لحق2

  .88ص
  .وما بعدها 775الشهاوي محمد،المرجع السابق،ص 3
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  .الجزاء:الفرع الثاني

یعاقب المشرع الجزائري كل من یقوم بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان 

خاص، بغیر إذن صاحبها أو رضاه ،بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة مالیة  

كما أن المشرع الجزائري طبق نفس العقوبة على . دج300000دج إلى  50000من 

مكرر من  303حة، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة الشروع في ارتكاب هذه الجن

یضاف إلى ذلك مصادرة تلك الوسائل واألجهزة المستعملة في هذه الجریمة، .قانون العقوبات

  .مكرر من قانون العقوبات 18والمادة  1مكرر ومكرر 9مع تطبیق نص المادتین 

ر أو السماح باستخدام التسجیل أو جریمة االحتفاظ أو االعالن للجمهو :المطلب الثالث

  .الصور أو الوثائق

وهنا سنتطرق إلى آخر صورة من صور الحمایة الجنائیة، التي أقرها المشرع الجزائري لحرمة 

  :الحیاة الخاصة، وذلك على النحو التالي

  .أركان الجریمة:الفرع األول

  :تقوم هذه الجریمة قانونا على األركان التالیة

:   1من قانون العقوبات 1مكرر 303وقد نصت على هذه الجریمة المادة :يالركن الشرع-1

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة السابقة،كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن " 

توضع في متناول الجمهور أو الغیر، أو استخدم بأیة وسیلة كانت،التسجیالت أو الصور أو 

مكرر من  303حد األفعال المنصوص علیها في المادة الوثائق المتحصل علیها بواسطة أ

  .2..."هذا القانون

                                                           
مكرر من قانون العقوبات، كما نص علیها المشرع الفرنسي في  309نص على هذه الجریمة المشرع المصري في المادة 1

  .من قانون العقوبات 226/1المادة 
  .2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06المادة عّدلت بالقانون رقم  هذه 2
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یشمل السلوك اإلجرامي المكون للركن المادي لهذه الجریمة بحسب المادة :الركن المادي-2

االحتفاظ،الوضع،السماح بأن توضع، :السالفة الذكر إلى أربعة صور وهي 1مكرر 303

لجاني لتسجیل الصورة أو الوثائق الخاصة بشخص فاالحتفاظ یقصد به امساك ا. االستخدام

أو آشخاص آخرین،متعمدا مع علمه بمضمون تلك الوثائق أو الصور أو التسجیل،والتي تم 

االحتفاظ للحساب الخاص :وقد یأخذ االحتفاظ صورتان.التقاطها في مكان خاص بهم

الجاني بنفسه بمباشرة  أما الوضع فیقصد به أن یقوم.1للجاني، أو االحتفاظ بها لحساب الغیر

متناول الجمهور أو "إعالنها أو نشرها، ألن مدلول هذه الكلمة مرتبط لما بعدها، وهي 

ویكون كل من الوضع أو تسهیل الوضع ویعني ذلك بطریق مباشر أو غیر مباشر، ".الغیر

والتسهیل یكون من خالل تقدیم الجاني مساعدة، إلى .لصالح إعالم الجمهور أو الغیر

أما االستخدام فیقصد به سلوك الجاني للوصول إلى .2آخر یقوم بإعالنها للجمهور شخص

  .غایة معینة،ویستوي أن یكون االستخدام عاما أو خاصا

اعتبر المشرع الجزائري هذه الجنحة جریمة عمدیة یشترط لقیامها توافر :الركن المعنوي-3

الحالة اتجه بعض الفقه، إلى ضرورة  وفي هذه. القصد الجنائي العام بعنصریة العلم واإلرادة

. توافر القصد الجنائي الخاص،وهو نیة الجاني في االضرار بحرمة الحیاة الخاصة لألفراد

غیر أن غالبیة الفقه ترى أن القصد الجنائي العام، یكفي وحده لقیام هذه الجریمة، وذلك على 

ن علم الجاني بالمصدر غیر أساس أن العلم یكفي لقیام عنصر العمد في هذه الجنحة، أي أ

  .المشروع للتسجیل أو الصورة أو الوثائق، هو شرط كافي لقیام الركن المعنوي

  .الجزاء:الفرع الثاني

                                                           
ابراهیم عید نایل،الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في قانون العقوبات الفرنسي،دار النهضة العربیة، القاهرة،  1

  .6،ص2000مصر،
ئي المقارن، رسالة دكتوراه، دار النهضة سید حسن عبد الخالق، النظریة العامة لجریمة إفشاء األسرار في التشریع الجنا2

  .668، ص1987العربیة، القاهرة، مصر، 
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 303یعاقب المشرع الجزائري كل من قام بارتكاب األفعال المنصوص علیها في المادة 

 300000 دج إلى 50000بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من  1مكرر

دج أي قام باالحتفاظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغیر، أو 

  .استخدم  بأیة وسیلة كانت التسجیالت أو الصور أو الوثائق المتحصل علیها

كذلك عاقب المشرع على الشروع في ارتكاب هذه الجریمة بنفس العقوبة المقررة للجریمة 

على المسؤولیة الجزائیة التي تترتب  1مكرر 303انیة من المادة كما نصت الفقرة الث. التامة

عن هذه الجریمة من قبل الصحافة، وأخضعها لألحكام الخاصة المنصوص علیها في 

  .القوانین ذات العالقة،لتحدید األشخاص المسؤولین

  .الحمایة االجرائیة لحرمة الحیاة الخاصة:المبحث الثاني

 1إلجراءات الجزائیة بالحفاظ على الحق في حرمة الحیاة الخاصةلقد اهتم المشرع في قانون ا

وفي المجال اإلجرائي البد فإن البحث عن الدلیل الجنائي البد .بوصفه أحد حقوق اإلنسان

ومن أهم مجاالت .أن یكون بطریقة مشروعة وهذا ما یعرف بقاعدة مشروعیة الدلیل الجنائي

لمتهم باستخدام الوسائل العلمیة المتطورة، تطبیق هذه القاعدة، ما یتصل باستجواب ا

  .وتصویر المتهم خفیة أو تسجیل محادثاته الشخصیة الخاصة

مدى مشروعیة الدلیل الناتج عن االستجواب باستخدام األسالیب العلمیة :المطلب األول

  .المتطورة

یر على أدى التطور التكنولوجي والعلمي إلى تطور وسائل التحقیق الجنائي،والتي لها تأث

ارادة المتهم،لذلك یحظر على جهة التحقیق استخدامها وٕاال كانت االجراءات المترتبة عنها 

                                                           
،دار النهضة "دراسة مقارنة"الحق في الخصوصیة :األهواني حسام الدین كامل،الحق في احترام الحیاة الخاصة  1

  .459العربیة،القاهرة، مصر، دون سنة نشر،ص
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فاستعمال هذه الوسائل یشكل مساسا خطیرا .1باطلة، وال یعتمد علیها في الدلیل المستمد منها

 .2بحرمة الحیاة الخاصة لألفراد

  .الجنائياستخدام جهاز كشف الكذب وأثره في الدلیل :الفرع األول

یعد جهاز كشف الكذب من بین الوسائل العلمیة الحدیثة التي قد یستعان بها في مسائل 

تكمن الفكرة األساسیة التي على .، ومعرفة الحاالت التي یكذب فیها الفرد3البحث الجنائي

أساسها یستخدم جهاز كشف الكذب،في أن الكذب في حد ذاته یسبب رد فعل نفسي وانفعالي 

، ومنها النبض والعرق وضغط الدم 4التغیرات الفسیولوجیة، والتي یمكن قیاسها ممیز ببعض

نتیجة إثارته، وذلك عن طریق مجموعة من األسئلة تبین من خالل أجهزة الجسم الالإرادیة، 

هذا وقد حظرت الجزائر و بعض الدول مثل بولندا . 5ما إذا كان یقول الصدق أو الكذب

إستعمال على العموم،وهذا خالف بعض الدول التي أباحت ...والمجر وروسیا والنرویج

وقد اختلف .6استعماله مثل السوید شریطة استعماله في اإلثبات في المسائل الجنائیة فقط

الفقه حول مدى مشروعیة النتائج المترتبة، على استخدام أجهزة كشف الكذب في المجال 

أما الفقه .بین مؤید ومعارض ووسط الجنائي، كوسیلة من وسائل البحث عن الحقیقة، وذلك

الجزائري فذهب إلى عدم اباحة استخدام هذا الجهاز ألن ذلك یعد انتهاكا لحقوق المتهم 

                                                           
ناحیتین النظریة والعملیة،الطبعة األولى،دار النهضة العربیة، طنطاوي إبراهیم حامد،التحقیق الجنائي من ال 1

  .24، ص1999القاهرة،مصر،
، 1988محمد عبد العظیم محمد، حرمة الحیاة الخاصة في ظل التطور العلمي الحدیث، رسالة دكتوراه، القاهرة، مصر، 2

  .413ص 
. 505،ص1967الجنائي،المجلة الجنائیة القومیة،  محمد إبراهیم زید، استخدام األسالیب الفنیة الحدیثة في التحقیق 3

  .48،ص1967وكذلك،المرصفاوي حسن صادق،األسالیب الحدیثة في التحقیق الجنائي،المجلة الجنائیة القومیة،
، 2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، "دراسة مقارنة"ممدوح خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي4

  .610ص
  .135،ص1986سامي صادق،اشراف المتهم، رسالة دكتوراه ،كلیة الحقوق بالقاهرة، مصر، 5
  .385الشهاوي محمد، المرجع السابق،ص 6
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كما أن خضوع المتهم لهذا االختبار .الواردة في القانون،ومنها حقه في الصمت وحریة الدفاع

لف مراحل الدعوى كما ال یجوز استخدامه في مخت.2،وهو إجراءباطل1قد یكون دون رضاه

وهذا أیضا موقف القضاء الجزائري وغالبیة القضاء في مختلف الدول كما هو . العمومیة

  .3الحال في القضائین الفرنسي واالنجلیزي

  .استعمال عملیة التنویم المغناطیسي وأثرها في الدلیل الجنائي:الفرع الثاني

كن أن یقع الشخص تحت تأثیرها یعرف التنویم المغناطیسي بأنه حالة نوم غیر طبیعي، یم

بطرق مختلفة، ویترتب علیها حجب لذات الشخص الشعوریة، بدرجات متفاوتة تبعا لدرجة 

وتعرض . 4عمق النوم المغناطیسي، واختالف قابلیة الخضوع لهذا المؤثر من شخص آلخر

ى له الشخص للتنویم المغناطیسي یجعله خاضعا لتأثیر المنوم،فتأتي اجابته صدى لما یوح

إن استخدام التنویم المغناطیسي یترتب علیه فقد المتهم لقدرته في السیطرة على عقله .5به

،لذلك فإن التنویم 6الظاهر،بحیث یبقى العقل الباطن تحت سیطرة المنوم المغناطیسي

                                                           
  .84،ص1984الحسیني الفاروق عمر،تعذیب المتهم لحمله على االعتراف،المطبعة العربیة الحدیثة،مصر،1
  .16، ص1967دون دار نشر، مصر، نعیم عطیة، حق المتهم في الصمت، مجلة األمن العام، 2
وهذا أیضا ما حثت علیه مختلف المؤتمرات واالتفاقیات الدولیة،ومثال ذلك القسم العلمي للدائرة األوربیة في بروكسل لسنة  3

أن Roeckكما ذكر مندوب المنظمة الدولیة للبولیس الجنائي مستر. ، وذلك تجنبا للتعسف وحمایة لحقوق اإلنسان1951

الدولي یحذر الدول األعضاء في المنظمة من استخدام األجهزة الكاشفة للكذب،وأال یتعرض المتهم لضغوط معنویة البولیس 

موافقة المتهم، وعدم استخدام نتائج الكشف في :أو قسر بدني، ولكنه ذكر أنه یجوز استخدام أجهزة كشف الكذب بشرطین

  .620- 618ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق،ص:راجع.أدلة اإلثبات
،دون دار نشر، 1968،أفریل 41رابح لطفي جمعة، مشروعیة الدلیل الذي تحصل علیه الشرطة، مجلة األمن العام،العدد 4

  .38،ص 1968مصر، 
  .260، ص1980الغماز إبراهیم، الشهادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 5
  :یره على شخص المنوم مغناطیسیا ثالث درجات وهيللتنویم المغناطیسي من حیث تأث 6

  .تكون یسیرة، ویوجد معها المرء في حالة استرخاء وفقدان جزئي للشعور:األولى

  .تكون متوسطة، وهي عبارة عن حالة نوم عمیق یكون فیها النائم في حالة فراغ:الثانیة
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إن للتنویم المغناطیسي أهمیة في . المغناطیسي یعدم ارادة المتهم مما یحول دون استجوابه

قیقات الجنائیة،فقد اتجهت األفكار الحدیثة إلى امكانیة استخدامه، لمواجهة التطور مجال التح

اإلجرامي نظرا لما له من أثر على شخصیة المتهم، فیمكن عن طریقه استخراج ما یحتفظ به 

  .المتهم في أعماقه،وال یمكن الوصول إلیه عن طریق اإلجراءات العادیة

لمحاكم ومواقف التشریعات حول مدى مشروعیة استخدام وقد اختلفت آراء الفقهاء وأحكام ا

ففي یتعلق بالتشریعات المقارنة، فقد . هذه الوسیلة في التحقیقات والمحاكمات الجنائیة

حظرت استخدام التنویم المغناطیسي كوسیلة للحصول على اعتراف المتهم في المسائل 

في حین أن .1والبرتغالي واألرجنتینيالجنائیة، منها القانون األمریكي واأللماني واالیطالي 

كما أن أغلبیة الفقه عارض استخدام هذه الوسیلة أیضا ومن .المشرع الجزائري لم ینص علیه

وهذا أیضا ما أخذ به القضاء . ذلك الفقه الجزائري والمصري والفرنسي واالیطالي والهولندي

ولو رضي المتهم بذلك،  في مختلف الدول، وهذا في مختلف مراحل الدعوى العمومیة، حتى

وذلك ألن رضاءه الیغیر من األمر شیئا،فلیس من سلطة المتهم أن . حتى ولو طلبها بنفسه

فالحق هنا حق یمس المجتمع كله،وبذلك ال یعد .یتنازل عن الضمانات الدستوریة المكفولة له

  .كما أنه یعد اعتداءا صارخا على حرمة الحیاة الخاصة.رضا الفرد سببا لالباحة

  .استعمال التحلیل التخذیریوأثره في الدلیل الجنائي: الفرع الثالث

یعرف التحلیل التحذیري بأنه تلك الوسیلة التي تتمثل في حقن الشخص بعقار،یؤدي إلى 

حجب التحكم في األداء العقلي واإلرادي،بحیث یدلي الشخص ببیانات ما كان لیقرها، لو لم 

ذه الطریقة في النطاق القانوني بالتحلیل عن طریق وتسمى ه. 2یستعمل معه هذا المخذر

                                                                                                                                                                                     

،وفیها یبقى النائم مفتوح "بالتجول النومي"لة مایسمىوهي مرحلة تمثل الحد األقصى من درجات عمق النوم،وهي حا:الثالثة

  .العینین كما لو كان مستیقظا،ولكنه ینتقل في ارتباط ایحائي مع ما یوحى به إلیه المنوم
  .177سامي صادق،المرجع السابق، ص1
  .398الشهاوي محمد، المرجع السابق،ص 2
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وتعد هذه الطریقة نمطا  Serum-Deveritaأو مصل الحقیقة  Nacro-Analyseالتحذیر 

من التحلیل النفسي یعتمد على تعطیل اإلرادة الواعیة للشخص،بإعطائه العقار المخذر 

رادي العقلي،حیث یقع الستخالص الحقیقة من الالشعور،فیصبح في حالة تحجب التحكم اإل

  .1الشخص تحت تأثیرها في حالة غیبوبة واعیة،أو حالة نعاس واع

وقد اختلفت آراء الفقهاء . 2ویؤدي استعمال ذلك إلى المساس بحرمة الحیاة الخاصة لألفراد

. 3والتشریعات حول مدى مشروعیة الدلیل الناتج عن استجواب المتهم باستعمال هذه الوسیلة

الغالب في الفقه الجنائي إلى رفض هذه الوسیلة النتهاكها لحرمة الحیاة الخاصة فاتجه الرأي 

لألفراد ومساسها بكرامة اإلنسان وحقوقه التي أقرتها اإلعالنات العالمیة لحقوق اإلنسان 

أما .وهذا ما أخذ به غالبیة الفقه الفرنسي واالنجلیزي والمصري والجزائري. والمواثیق الدولیة

فقد اشترط أن یتم ذلك بمعرفة طبیب مختص إذا كان األمر یتعلق بحالة  4من أید ذلك

عضویة أو نفسیة أو تصنع من قبل المتهم،مع التزام الطبیب هنا بالحفاظ على سر 

كذلك فإن معظم تشریعات العالم  تمیل إلى تحریم استخدام هذه الوسیلة بوصفها .5المهنة

                                                           
، 1977لثاني، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، محمود محمود مصطفى، اإلثبات في المواد الجنائیة، الجزء ا1

  .       162، ص1964وكذلك أمال عبد الرحیم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائیة، رسالة دكتوراه، القاهرة، مصر، . 90ص
ن بسهولة في الطب هو الذي استرعى االنتباه إلى أن األشخاص الذین یكونون تحت تأثیره یتكلمو " الكروفورم"استعمال  2

وقد توصل العلم الحدیث إلى استخدام هذه المواد للتعرف عما یكنه المرء من أسرار،وذلك .ویسر لتجردهم من رقابة وعیهم

على أساس أنه هذه الطریقة تفوق التحلیل النفسي،لصعوبة هذا األمر وطول مراحله،بعكس األولى التي تؤدي إلى نتائج 

  .أسرع وفي وقت أقل
  .147روق عمر،المرجع السابق،صالحسیني الفا 3
هناك من قال أن لهذه الطریقة أهمیة للمتهم نفسه، لما تكشفه عنه من اضطرابات نفسیة وعضویة، وهو االمر الذي قد  4

كما أن هذا التحلیل قد یكشف انعداما في . وهذا یسهل تحدید مسؤولیته. یقود إلى معرفة البواعث على ارتكاب الجریمة

رادة عند المتهم أو نقص فیها، وهو ما قد یستتبع تبرأته أو التخفیف من مسؤولیته وهي أمور تكون في اإلدراك أو اإل

  .مصلحة المتهم ال ضده
، 1968زین العابدین سلیم، األسالیب الحدیثة في مكافحة الجریمة، المكتب العربي الدولي لمكافحة الجریمة، مصر،  5

  .81ص
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متحدة األمریكیة وانجلترا وٕایطالیا وسویسرا وفنزویال دلیل إثبات،وهذا ما أخذت به الوالیات ال

أما التشریع الجزائري ومعه . 1والبیرو وفرنسا وبلجیكا والسوید والنمسا وهولندا وتشیكوسلوفاكیا

التشریع المصري لم ینص قانون اإلجراءات الجزائیة صراحة، على تجریم استعمال هذه 

فقه اتجه إلى عدم مشروعیة هذا الفعل،وبطالن الوسیلة عند التحقیق مع المتهم،إال أن ال

  .2مایترتب علیها من نتائج

حكم الدلیل الجنائي المستمد من تسجیل المكالمات واألحادیث الخاصة :المطلب الثاني

  .والسریة والتصویر

إن استخدام الوسائل العلمیة المتطورة في مجال االثبات الجنائي من شأنه المساس بالحق 

واألحادیث الشخصیة هي األحادیث التي یجنح المرء إلى احاطتها بهالة . اصةفي الحیاة الخ

فقد تنطوي بعض اجراءات الخصومة .من الكتمان والسریة بوصفها من أخص خصوصیاته

الجنائیة التي تباشرها الدولة بعد وقوع الجریمة، في سبیل الوصول إلى الحقیقة،وقوع مساس 

االجراءات التي یتحقق عن طریقها هذا المساس، التسجیل  بحرمة الحیاة الخاصة لألفراد،ومن

خفیة لوقائع أو محادثات خاصة للمتهم ،عن طریق أجهزة التصویر أو التصنت للحدیث 

  .للحصول على دلیل في الجریمة

مدى مشروعیة الدلیل المتحصل علیه من مراقبة المكالمات واألحادیث الخاصة :الفرع األول

  .والسریة وتسجیلها

بین أهم التقنیات الحدیثة والتي من شأنها المساس بحرمة الحیاة الخاصة،التنصت  من

الهاتفي أو ما یسمى بالتقاط المكالمات والمحادثات الهاتفیة، والتي طرحت اشكالیة الموازنة 

بین حق األفراد في التمتع بسریة الحیاة الخاصة، وحقهم في عدم انتهاك حرمتها دون إذن، 

                                                           
  .587ص ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق،1
  .399الشهاوي محمد، المرجع السابق،ص  2
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ة في الحفاظ على سالمتها الداخلیة والخارجیة،ومراقبة كل ما من شأنه وبین حق الدول

المساس بنظامها، وأمن مواطنیها من خالل التحكم في الظاهرة اإلجرامیة، وتتبع تطوراتها 

ورغم أن من بین الحقوق األساسیة لإلنسان،هي حرمة حیاته الخاصة، والتي . 1وأسالیبها

هذا الحق متابین بین االباحة والتحریم بین الشریعة تصون كل خصوصیاته وأسراره، فإن 

فالشریعة اإلسالمیة في هذا الخصوص أكدت على حرمة .2والمواثیق الدولیة والقوانین الدولیة

فالفقه الفرنسي بعد الحرب العالمیة الثانیة،كان یرفض بشدة تبني .3الحیاة الخاصة لألفراد

وبعد ذلك انقسم الفقه الفرنسي   .4الهاتفي بعض الوسائل المستحدثة،وخاصة منها التنصت

أما التشریع المصري فقد أجاز صراحة في نص .واألمریكي إلى اتجاهین مؤید ومعارض

من قانون اإلجراءات الجزائیة لقاضي التحقیق مراقبة المحادثات السلكیة  95المادة 

لك فائدة والالسلكیة أو إجراء تسجیالت ألحادیث جرت في مكان خاص، متى كان في ذ

منه للنیابة العامة  206وأجاز نفس القانون في المادة . إلظهار الحقیقة في جنایة أو جنحة
                                                           

، 6وهابي یوسف،إشكالیات التنصت الهاتفي والتحرش الهاتفي في التشریع الجنائي المغربي والمقارن،مجلة الملف، العدد  1

  .131،ص2005ماي 
بیة لألنظمة القانونیة لعروصي محمد،نظام المكالمات واإلتصاالت في قانون المسطرة الجنائیة المغربیة،المجلة المغر  2

  .141،ص2005،السنة الرابعة،ینایر 5والسیاسیة،العدد 
ومن أبرز األمثلة على ذلك واقعة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه والتي أراد من خاللها تطبیق الحد على  3

شراب ، ووجد الكؤوس بین أیدیهم مرتكب الفعل المعاقب علیه،حیث تسور الجدار على أهل البیت فوجدهم عاكفین إلى ال

یحتسون منها ما یشاؤون، وشاهد بعینه وأراد أن یعاقبهم،فقال له أحدهم، وأنت یا أمیر المؤمنین فال تعجل، فإن كنت قد 

ولیس البر أن :"وقد تجسست،وقال اهللا تعالى" وال تجسسوا:"قال هللا تعالى. عصیت اهللا في واحدة، فقد عصیت اهللا في ثالثة

یا أیها الذن آمنوا  تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأذنوا :"وقد تسورت علي، وقال اهللا تعالى"البیوت من ظهورها تأتوا

فخرج أمیر المؤمنین عمر رضي اهللا عنه دون أن یقیم علیهم حدا أو . وقد دخلت بال إذن وال سالم"وتسلموا على أهلها

  .ة إلى مثل هذه الجلسةتعزیرا،وٕانما اكتفى على الحاضرین، بغیر العود

عبد السالم محمد الشریف، المبادئ الشرعیة في أحكام العقوبات في الفقه اإلسالمي،دار الغرب اإلسالمي،مؤسسة :راجع

  .348،ص1986جودان، لبنان، 
 التخوفات:الخضراوي محمد،سلطة قاضي التحقیق في التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد 4

  .152،ص2005،ماي 6والضمانات، مجلة الملف، العدد 
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أما المشرع الجزائري فنص على ذلك في قانون اإلجراءات الجزائیة في الباب . 1القیام بذلك

الثاني بعنوان التحقیقات في الفصل الرابع بعنوان اعتراض المراسالت وتسجیل األصوات 

والتي یتضح من خالل مضمونها أن  5مكرر 65التقاط الصور فنص على ذلك في المادة و 

المشرع الجزائري قد سمح باستخدام وسائل التصنت الصوتي على األحادیث الخاصة أو 

وذلك .2السریة،أو المكالمات الهاتفیة في حالة الجرائم المتلبس بها أو حالة الجرائم الخطیرة

من طرف وكیل الجمهوریة المختص،أو قاضي  3قضائي مسبب شریطة استعمالها بأمر

  .5، ویكون ذلك كله تحت رقابته المباشرة للعملیة4التحقیق المختص

  .مدى مشروعیة الدلیل المتحصل علیه من التصویر خفیة:الفرع الثاني

إن استخدام هذه الوسیلة في أخذ صورة للشخص،قد تأخذ أشكاال متعددة، تبعا لمكان 

  :ولذلك یختلف الدلیل باختالف المكان على النحو التالي.مأخوذ صورتهالشخص ال

  :التصویر في مكان خاص-أ

إن تصویر الشخص في مكان خاص یعد جریمة یعاقب علیها القانون، ألنه یعد مساسا 

غیر أن الحاجة إلى ذلك من الناحیة القانونیة، دفعت المشرع .بحرمة الحیاة الخاصة للفرد

 65ا على هذه الحرمة وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة إلى أن یضع قید

                                                           
  .414الشهاوي محمد، المرجع السابق،ص  1
اإلرهاب، المخدرات، تبییض األموال، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، :تتمثل هذه الجرائم في سبعة أصناف وهي2

  .الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللیة للمعطیات، جرائم الفساد،
  .137، ص1993عقیدة محمد أبو العال، مراقبة المحادثات التلیفونیة،دار الفكر العربي، مصر، 3
- 75،ص1992شرعیة التجریم،الجزء األول،مطبعة عمار قرفي، الجزائر،:بارش سلیمان،شرح قانون العقوبات الجزائري 4

76.  
من قانون اإلجراءات الجزائیة أنها جاءت قیدا على نص  10-9-8-7- 6- 5مكرر 65 یستخلص من تفحص المواد 5

من قانون العقوبات الخاصة بتجریم األفعال الماسة بحرمة الحیاة  2مكرر 303و 1مكرر 303مكرر و 303المواد 

  .الخاصة
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وبناءا على ذلك ال یجوز لمأمور الضبط . وذلك في اطار شروط ومبررات قانونیة 5مكرر

القضائي في سبیل الكشف عن الجرائم وعن مرتكبیها، أن یسجل خفیة وقائع تدور في مكان 

و كانت هذه الوقائع مما یقع تحت طائلة خاص عن طریق التصویر الفوتوغرافي،حتى ول

والدلیل المستمد من هذا التصویر یكون باطال، ویتعلق البطالن بالنظام . قانون العقوبات

العام، لذا یجوز التمسك به في أیة حالة كانت علیها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء 

ق االبتدائي أو أثناء سیر كما أن التصویر خفیة في مكان خاص في مرحلة التحقی.1نفسها

الدعوى العمومیة، فإن التشریع الجنائي قد أتاح هذا األسلوب على اعتبار ما نص علیه 

القانون صراحة من ضمانات وشروط محددة لهذا االستخدام، وهو ما نص علیه المشرع 

من قانون اإلجراءات  10مكرر 65إلى  6مكرر 65و 5مكرر 65الجزائري في المواد 

  .3، وذلك تحت رقابة القضاء سواء كانت النیابة العامة أو جهات التحقیق2ةالجزائی

  :التصویر في مكان عام-ب

بخالف تصویر الشخص في مكان خاص، فإن تصویر الشخص في مكان عام أمر، لم 

یتطرق له التشریع الجنائي بالتجریم في جل القوانین المقارنة، على أساس أنه فعل مشروع، 

طاعة رجال الضبطیة القضائیة في أي مرحلة من مراحل الدعوى وبالتالي فباست

العمومیة،القیام بالتصویر في مكان عام، ألن ذلك ال یعد من قبیل المساس بحرمة الحیاة 

  .الخاصة، التي یجرم القانون الجنائي المساس بها

اختالف إن تحدید مفهوم الحیاة الخاصة أمر یصعب الوقوف علیه، نظرا الختالفه ب:الخاتمة

الزمان والمكان، ویرى الفقه الراجح أن یترك أمر تحدیده للفقه والقضاء، وفقا لظروف كل 

                                                           
دكتوراه، كلیة الحقوق لجامعة اإلخوة  ،رسالة"دراسة مقارنة"عاقلي فضیلة، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة 1

  .187،ص2011/2012منتوري، قسنطینة،
  .في التشریع الفرنسي 646-91في  قانون اإلجراءات الجزائیة المصري، والمواد  206-95تقابلها المواد من  2
    .418الشهاوي محمد، المرجع السابق،ص 3
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فاإلنسان ال یمكن له أن یتمتع بحرمة الحیاة الخاصة،إال في مناخ یحفظها ویهیئ . مجتمع

ومن بین صور االعتداء الحدیثة على هذا الحق والتي جرمها المشرع . لها سبیل البقاء

وعلى غرار باقي التشریعات التقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة  الجزائري

أو سریة، والتقاط  أو تسجیل أو نقل صور شخص في مكان خاص، واالحتفاظ أو االعالن 

  .للجمهور أو السماح باستخدام التسجیل أو الصور أو الوثائق

استجواب المتهم، و ذلك باستخدام  كما انقسم الفقه الجنائي حول مشروعیة الدلیل الناتج عن

األسالیب العلمیة المتطورة،السیما منها أجهزة كشف الكذب، واستعمال عملیة التنویم 

كما ثار النقاش . المغناطیسي، واستعمال طریقة التحلیل التخذیري، وذلك بین مؤید ومعارض

صة والسریة حول حكم الدلیل الجنائي المستمد من تسجیل المكالمات واألحادیث الخا

  .والتصویر خفیة
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  بین مبدأ نسبیة العقد و مبدأ نفاذ العقد الخلف الخاص

  دكتوراه/السنةاالولىجعبوب عمار، :الباحث

  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  .المركز الجامعي أحمد صالحي، النعامة 

  سهام براهیمي :الدكتورة

  الحقوق و العلوم السیاسیة كلیة

  .لجامعي أحمد صالحي، النعامةالمركز ا 

  :ملخص

یتسع في المفهوم القانوني اإلطار العام لمبدأ النسبیة، الذي یقصد منه أن آثار العقد ال 

تنصرف كأصل إال إلى المتعاقدین، فیشمل بذلك هذا المبدأ المتعاقدین، و من یمثلهما،وكذلك 

  .الخلف سواء أكان خلف عام أم خلف خاص

ة النفاذ، و بالتالي مفهوم الغیر عن العقد، الذي یختلف بإختالف كما تتسع أیضا دائر 

المواضیع، فالغیر مثال في الصوریة یختلف عن الغیر في الشهر، و هذا األخیر یتمیز بدوره 

  .عن الغیر بالنسبة لثبوت التاریخ و هو یختلف أیضا بالنسبة آلثار العقد

یة و دائرة النفاذ بالتالي تحدید مركز الخلف من خالل هذا یظهر أنه یمكن تحدید دائرة النسب 

الخاص بالنسبة لهما، و هذا ما وفق فیه المشرع حیث جعل الخلف الخاص في مركز الغیر 

عن العقد كأصل، و في مركز الطرف المتعاقد كإستثناء، و بالتالي یكون الخلف الخاص 

  .بین مبدأین النسبیة و النفاذ

  

سلف، الغیر عن العقد،العالقة العقدیة، آثار العقد، نسبیة الخلف الخاص،ال:كلمات مفتاحیة

  . العقد، نفاذ العقد



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - معهد الحقوق والعلوم السياسية    

2019جانفي  –لخامس العدد ا  

 

 28   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507متخصصة محكمة نصف سنویةمجلة علمیة  مجلة المیزان

 

  مقدمة

تتجه اإلرادة في مختلف التصرفات القانونیة إلى إحداث آثار قانونیة معینة تتحدد وفقا 

لطبیعة كل تصرف، و القاعدة العامة في هذا الشأن هي تلك اآلثار التي ال تنصرف إال لمن 

التصرف القانوني، أي عدم انصراف آثار التصرف القانوني إلى غیر كان طرفا في 

  .األطراف الذین ساهموا في إبرامه

إن اإلرادة هي التي تحدد نطاق هذه الحقوق و اإللتزامات التي تنشأ في الذمة المالیة 

ى للمتعاقدین، مما یجعل العقد ملزما لطرفیه طبقا لمبدإ القوة الملزمة للعقد، و هذا ما یسم

باألثر النسبي للعقد، و الذي لم یعد مطلقا بحیث طرأ علیه تغییر و ذلك بإنصراف آثار العقد 

  إلى أشخاص أجانب عن العقد

 108إن هذا الوضع جعل المشرع الجزائري ینص على هذا الحكم في المادتین 

غیر مدني تحت عنوان آثار العقد مما یجعلنا أمام صاحب مركز قانوني یتشابه مع ال 109و

صاحب هذا . ألنه لم یكن طرفا في التصرف القانوني و هو ما یطلق علیه بالخلف الخاص

المركز القانوني ال یمكن أن تنتقل إلیه اآلثار الناتجة عن تصرفات سلفه إال من خالل 

اإلستخالف، الذي یحدث فیما بین األحیاء دون أن یتوقف على موت السلف و هو ما یعرف 

و هو من یتلقى من سلفه شیئا معینا فیخلفه في مركزه بالنسبة للدائنین، و بالخالفة الخاصة، 

علیه إذا أراد الشخص التصرف بمجموع أمواله أو حصة منها إلى شخص آخر إقتضى ذلك 

تحدید و تعیین محل ذلك التصرف و إال كان باطال، فإذا تم التحدید و التعیین أصبح 

ف ألنه سیخلفه في شيء أو أشیاء معینة الشخص المتصرف إلیه خلفا خاصا للمتصر 

  .ومحددة



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - معهد الحقوق والعلوم السياسية    

2019جانفي  –لخامس العدد ا  

 

 29   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507متخصصة محكمة نصف سنویةمجلة علمیة  مجلة المیزان

 

والذي یدخل في  -إذن یتحدد اإلطار العام لهذا الموضوع في دراسة الخلف خاص      

دائرة نسبیة آثار العقد بالنسبة لألشخاص، و هذا ما جعله في مركز قانوني یتوسط مركز 

  .المتعاقد و الغیر عن العقد

بغرض تحدید المركز القانوني للخلف إن البحث في هذا الموضوع یكون 

الخاص،بإعتباره في حكم المتعاقد و بإعتباره في مركز الغیر، و هذا باإلعتماد على المنهج 

الوصفي التحلیلي باإلستعانة بالنهج المقارن، و ذلك للمقارنة بین القانون المدني الجزائري 

راء الفقه اإلسالمي، كل هذا والمصري و الفرنسي،  فضال عن المقارنة مع ما یتیسر من آ

للخلف الخاص في ظل  ما هو المركز القانوني الحقیقي :لإلجابة عن التساؤل التالي

  التقسیم الثنائي أطراف العقد و الغیر؟  

لذلك سنبحث في هذا الموضوع لإلجابة على هذا التساؤل، إنطالقا من القول بأن 

یز بالنسبیة، و لتبریر هذا القول الخلف الخاص له مركز قانوني، مستقل و خاص یتم

ثم إلى ) المبحث األول( خصصنا دراستنا للخلف الخاص بإعتباره في حكم الطرف المتعاقد، 

  ). المبحث الثاني( مركزه بإعتباره غیرا عن العقد،

  الخلف الخاص كطرف متعاقد: المبحث األول

ا في ذمة هذا بأنه من یتلقى من سلفه حقا كان قائم 1یعرف الخلف الخاص     

السلف،سواء كان هذا الحق عینیا أو شخصیا، كالمشتري و الموهوب له و الموصى له 

    1بشيء معین، و المحال له 

                                                           
ختالف إتجاهان إتجاه مضیق لمفهوم الخلف الخاص،وٕاتجاه إختلف الفقه في تعریف الخلف الخاص ، ونتج عن هذا اإل  1

فیأخذ باإلتجاه األول بعض الفقه الفرنسي حیث یعرف الخلف الخاص بأنه من یتلقى من سلفه شیئا . موسع لهذا المفهوم 

 Laborde ;lacoste(M.) ; la notion d’ayante cause atitre particulier en. معینا بالذات

droit prive,bordeaux ; 1916 ; p .90   
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األصل أن الخلف الخاص یعتبر شخصا أجنبیا عن العالقة القانونیة القائمة، بین      

من خالل نص  السلف و المتعاقد معه، فیدخل بذلك في طائفة الغیر، إال أن المشرع و

مدني، منحه وصف الطرف المتعاقد بعد تحقق الشروط التي جاءت بها هذه  109المادة 

و علیه بتحقق هذه الشروط تنتقل أثار العقد الذي أبرمه السلف إلى ) المطلب األول(المادة، 

  ).المطلب الثاني( الخلف الى الخلف الخاص 

  الطرف المتعاقد شروط إعتبار الخلف الخاص في حكم :المطلب األول

                                                                                                                                                                                     

أما اإلتجاه الثاني فیأخذ به أغلب الفقه في فرنسا حیث یعرف الخلف الخاص بأنه من یتلقى عن السلف حقا معینا إیا كان 

 mougeon (L) ; les effets des conventions a l’egard des ayants cause atitre.نوع هذا الحق

particulier en droit francais ; these ; paris ; 1934 .p.1 ;3  

أما عن الفقه المصري حول هذین اإلتجاهین، فقد ذهب قلیل من الفقه  إلى األخذ باإلتجاه الضیق، أنظر توفیق حسن 

في حین یذهب .275.، ص1978فرج،النظریة العامة لإللتزام، مصادر اإللتزام، الجزء األول، في مصادر اإللتزام،القاهرة، 

األخذ باإلتجاه الموسع، حیث یعرف األستاذ السنهوري الخلف الخاص بأنه من یتلقى شیئا، سواء كان هذا  الفقه الغالب إلى

أنظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح . الشيء حقا عینا أو حقا شخصیا أو یتلقى حقا عینیا على هذا الشيء

. ، ص2000لبنان،-ثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتالقانون المدني، المجلد األول، مصادر اإللتزام، الطبعة الثال

و الرجوع إلى الفقه الجزائري نجد أن الرأي الراجح یأخذ باإلتجاه الموسع لمفهوم الخلف الخاص حیث یعرفه األستاذ . 605

بدون  بلحاج العربي، بأنه كل من یكتسب ممن یستخلفه حقا على شيء معین، أي كل من یتلقى من السلف، بمقابل أو

مقابل حقا معینا كان قائما في ذمته، سواء أكان هذا الحق عینیا ،أم شخصیا ،أم ذهنیا یرد على ىشيء غیر مادي كحقوق 

أنظر بلحاج العربي، نظریة العقدفي . المؤلف و المخترع، و صاحب العالمة التجاریة، و الرسم و النموذج الصناعي

أما عن موقف المشرع فنجده قد تأثر باإلتجاه الموسع و هذا ما یمكن . 376. القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص

و فیما یخص الفقه اإلسالمي  في شأن  في شأن تعریف الخلف الخاص نجده ال . مدني 109إستخالصه من المادة 

ال أنه و بالرجوع إلى یعرف هذا المصطلح  الذي یعرفه الفقه الغربي، كما أنه لم یعالج الخالفة الخاصة في نظریة عامة، إ

كتب الفقه اإلسالمي، یمكن إبراز مركز الخلف الخاص في الفقه اإلسالمي، حیث جاء في مصادر الحق في الفقه 

اإلسالمي لألستاذ عبد الرزاق السنهوري ، أن الخلف الخاص في الفقه اإلسالمي على التحدید الذي عرفناه في الفقه 

یة الخالفة الخاصة في التصرفات القانونیة ،الطبعة االولى، دار الحامد للنشر و أنظر طارق كاظم عجیل، نظر . الغربي

 .30- 20.، ص2010األردن، - التوزیع،عمان
 - ، نظریة العقد في قوانین البالد العربیة، دار النهضة العربیة للطباعة و التوزیع ،بیروتعبد المنعم فرج الصدة  1

  .534.،ص 1974لبنان،



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - معهد الحقوق والعلوم السياسية    

2019جانفي  –لخامس العدد ا  

 

 31   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507متخصصة محكمة نصف سنویةمجلة علمیة  مجلة المیزان

 

لذلك  یعتبر الخلف الخاص في حكم الطرف المتعاقد،  بعد تحقق شروط اإلستخالف     

الفرع (ثم نتطرق إلى تأصیل هذه الشروط ) الفرع األول(سنتطرق إلى شروط اإلنتقال 

  )الثاني

   شروط اإلنتقال: الفرع األول

أنشأ العقد إلتزامات و حقوقا  إذا((مدني و التي تنص  109بالرجوع إلى نص المادة      

شخصیة تتصل بشيء إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه اإللتزامات و الحقوق تنتقل 

إلى هذا الخلف في الوقت الذي ینتقل فیه الشيء، إذا كانت من مستلزماته و كان الخلف 

كم نستنتج أن الخلف الخاص یكون في ح.)) الخاص یعلم بها وقت إنتقال الشيء إلیه

  :الطرف المتعاقد بعد تحقق الشروط التالیة

ان یكون تصرف السلف سابقا على إنتقال المال إلى الخلف الخاص معنى  :الشرط األول

ذلك أن یكون عقد السلف سابقا على العقد الذي إتصل به الشيء إلى الخلف الخاص،ولكي 

  .ت قبل إنتقال المال إلیهأن یكون تصرف السلف ذا تاریخ ثاب 1تتحقق هذه األسبقیة قانونا 

أن یبرم السلف تصرفا یتعلق بالمال الذي إنتقل إلى الخلف الخاص یتحقق  :الشرط الثاني

هذا اإلتصال إذا كانت اإللتزامات و الحقوق من مستلزمات الشيء الذي إنتقل إلى الخلف 

ت العینیة فیكون اإللتزام من مستلزمات الشيء إذا كان محددا له، ك اإلرتفاقا 2الخاص، 

كحق اإلرتفاق، و اإللتزامات الشخصیة كعقد اإلیجار، كما یكون الحق من مستلزمات الشيء 

إذا كان مكمال له، كالحقوق العینیة التي ترتبت لمصلحة الشيء، والحقوق الشخصیة التي 

  .تهدف درء الضرر عن الشيء و الحفاظ علیه كالتأمینات مثال

                                                           
  .88. ، ص1990النظریة العامة لإللتزام، مصادر اإللتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر،  ،علي علي سلیمان  1
مصر،   -،إنتقال أثار العقود إلى الخلف الخاص، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریةأنظر رضا متولى وهدان  2

  .188-182. ص 2001
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  عالما بالحقوق و اإللتزامات وقت إنتقال الشيء یكون الخلف الخاص :الشرط الثالث

العلم المقصود هنا هو العلم الفعلي، وقت إنتقال الشيء محل اإلستخالف و لیس إمكان 

العلم، بشرط أن یكون العقد ثابت التاریخ، فیكفي في ذلك بثبوت التاریخ، أو أن یكون معلوما 

تظهر أهمیته بالنسبة لإللتزمات أكثر  من الخلف علما حقیقیا و لیس إفتراضیا و هذا الشرط

  1.من الحقوق، إال أنه ال یمكن اإلستغناء عنه و إال بقي الخلف محتفظا بمركزه األصلي

  مدني 109تأصیل المادة : الفرع الثاني

إختلف الفقه في تأصیل نظریة الخالفة الخاصة، و ذلك بعد محاولة رد أحكامها إلى      

ت المعروفة في القانون المدني، فذهب البعض إلى تأصیل هذه القواعد العامة و النظریا

الخالفة بردها إلى إحدى نظریات الحق العیني، في حین ذهب البعض األخر إلى القول 

إال أن هذه النظریات لم تسلم من النقد وبالتالي  2بردها إلى إحدى نظریات الحق الشخصي،

ل الخالفة الخاصة،مما أدى إلى ظهور رأي لم ینجح الفقه في اإلعتماد علیها كأساس لتأصی

ثالث في الفقه یبني تكیف و تأصیل هذه النظریة و ذلك بإرجاعها إلى نص القانون، ذلك 

تجد تكیفها في نص القانون، و ال  3ألن نظریة الخالفة الخاصة كما قال جانب من الفقه 

لخالفة الخاصة هي في حاجة لربطها بنظریة معینة من نظریات القانون المدني، فنظریة ا

ذاتها نظریة من نظریات القانون المدني، لها طبیعتها الخاصة، وممیزاتها القانونیة، و في 

                                                           
  .539. ، مرجع سابق، صالصدة عبد المنعم فرجو . 379. ، مرجع سابق، صأنظر بلحاج العربي  1
جنح جانب من الفقه الفرنسي، إلى األخذ بإحدى نظریات الحق العیني لتأصیل الخالفة الخاصة، فإعتمد البعض منهم   2

على نظریة اإللتزامات العینیة، و البعض األخر على نظریة حق اإلرتفاق، في حین إعتمد رأي ثالث على إعتبار أن 

و بعد عجز نظریات الحق العیني من تأصیل الخالفة ظهرت نظریات . ة الخاصة نوع خاص من الحقوق العینیةالخالف

الحق الشخصي، حیث أسس جانب من اصحاب هذا اإلتجاه الخالفة الخاصة على نظریة تجدید اإللتزام، و جانب أخر 

  .ا على نظریة اإلشتراط لمصلحة الغیر،في حین ذهب جانب أخر إلى تأسیسه)الحق و الدین(على نظریة الحوالة 
. 611. المدني،المجلد األول، في مصادراإللتزام ، مرجع سابق، ص ن،الوسیط في شرح القانو عبد الرزاق السنهوري  3

  .1هامش، 



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - معهد الحقوق والعلوم السياسية    

2019جانفي  –لخامس العدد ا  

 

 33   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507متخصصة محكمة نصف سنویةمجلة علمیة  مجلة المیزان

 

مدني نجدها تعطي كل الحاالت التي أراد  109حقیقة األمر و بالرجوع إلى نص المادة 

 المشرع أن ینظمها تحت الخالفة الخاصة، فنجدها تنص على شروط اإلنتقال و نطاقه و

الوقت الذي تنتقل فیه أثار العقد من السلف إلى الخلف الخاص، وبهذا نرى أن نظریة 

الخالفة تتمیز باإلستقاللیة في أحكامها ما یجعلها مختلفة عن باقي نظریات القانون 

المدني،و علیه فإذا أخذنا بهذا اإلتجاه فإننا نؤكد أن مركز الخلف الخاص یعتبر في هذه 

   1.األصل كونه في مركز الغیر كمبدأ عام الحالة إستثناءا من

  أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص: المطلب الثاني

تنتقل أثار العقد إلى الخلف الخاص بعد تحقق شروط اإلستخالف، فتنتقل الحقوق      

واإللتزامات الناتجة عن العقد الذي أبرمه السلف إلى هذا الخلف، و علیه سنتطرق إلى هذا 

الفرع ( ثم نتطرق بعد ذلك إلى بعض تطبیقات هذا اإلنتقال، )لفرع األول ا(اإلنتقال، 

  ).الثاني

  نطاق إنتقال أثر العقد: الفرع األول

و بعد هذا نبین ) أوال( سنبرز في هذا الفرق نطاق إنتقال الحقوق إلى الخلف الخاص،      

  ).ثانیا(مدى إنتقال اإللتزامات إلیه 

  نطاق إنتقال الحقوق : أوال

الخلف الخاص هو من یتلقى حقا معینا كان قائما في ذمة السلف، سواء أكان هذا      

  ).ج(أم ذهنیا ) ب(أم شخصیا ) أ( الحق عینیا

  إنتقال الحقوق العینیة إلى الخلف الخاص-1

                                                           
  .229،230.، مرجع سابق، صطارق كاظم عجیل  1
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تنتقل إلى الخلف الخاص الحقوق العینیة، سواءكانت هذه الحقوق أصلیة أو تبعیة، إال      

ألن إنتقال الحق العیني هو األصل و عدم اإلنتقال هو  1ع هذا اإلنتقال،  إذا ورد نص یمن

حیث تنتقل هذه الحقوق من السلف إلى الخلف على الحالة التي كانت  2اإلستثناء، 

–علیها،ینتقل إلیه التكلیف العیني المثقلة به العین، كحق اإلرتفاق وحق اإلنتفاع والیستطیع 

. الحقوق مشهرة قبل إنتقال الحق إلیه إال تلقي الحق مثقال بهإذا كانت هذه  -الخلف الخاص

و علیه فإذا كان السلف قد رتب للغیر حق إرتفاق أو حق سكنى أو إستعمال أو حق إنتفاع 

أو رهن رسمي مثال، فإن الملكیة تنتقل مثقلة بهذه األعباء ، وٕاذاكان حق الملكیة المنقول قد 

الخلف الخاص یستطیع أن یطالب الغیر بهذه الحقوق  تقرر لصالحه حق إرتفاق مثال، فإن

  3. ألنها من توابع حق الملكیة

  إنتقال الحقوق الشخصیة إلى الخلف الخاص-2

تتحقق الخالفة في الحق الشخصي، إذا كان هذا الحق قائما في ذمة السلف ثم إنتقل      

اإلیجار، فالمحال له  بعد ذلك إلى الخلف الخاص، كما هو الحال في الحوالة و النزول عن

خلف خاص للمحیل في الحق المحال به، ألن هذا الحق كان موجودا في ذمة المحیل ثم 

و المتنازل له عن اإلیجار خلف خاص للمستأجر ألن الحقوق الناشئة . إنتقل إلى المحال له

  4. عن عقد اإلیجار كانت في ذمة المستأجر ثم إنتقلت إلى المتنازل له

تم إنشاء حق شخصي إبتداء فال یعتبر إستخالفا، و إنما هو عبارة عن عالقة أما إذا      

دائنیة و أبرز مثال عن ذلك هو تلك العالقة الدائنیة القائمة بین المستأجر 

                                                           
  .مدني 740أنظر نص المادة   1
  .79 أنظر، رضا متولى وهدان، مرجع سابق، ص،  2
. ،أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص، ماجیستیر في القانون الخاص،كلیة الحقوق بن عكنون، صعبتوت سید بلحاكم  3

23.  
  .534. ، مرجع سابق، صعبد المنعم فرج الصدة  4
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والمؤجر،فالمستأجر لیس بخلف للمؤجر و إنما هو دائن له، ألن العالقة القائمة بینهما 

  1. مقتصرة على إنشاء حقوق شخصیة

  قال الحقوق الذهنیة إلى الخلف الخاصإنت-3

تطرقنا سابقا إلى  إنتقال الحقوق الذهنیة إلى الخلف العام، و بینا أن الحق الذهني      

یتكون من حقین، معنوي و مادي، و علیه فإذا كان المشرع یسمح بإنتقالهما إلى الخلف 

إنتقال الحق المعنوي كإستثاء العام، بإنتقال الحق المادي ألن طبیعته تسمح له باإلنتقال، و 

فإن الوضع یختلف بالنسبة إلنتقالها .ألنه یعتبر في األصل من الحقوق المالزمة للشخصیة

إلى الخلف الخاص، و بالتالي إذ رجعنا إلى أهم  خصائص الحق المعنوي لوجدنا أنه ال 

أو بعدم یجوز التصرف فیه أو التخلي عنه و الیجوز الحجز علیه و ال یسقط بالتقادم 

: (( بنصها 05-03من األمر  21/2اإلستعمال و هذه الخصائص أشارت إلیها المادة 

  )).تكون الحقوق المعنویة غیر قابلة للتصرف فیها و ال للتقادم و ال یمكن التخلي عنها

من هذا نستنتج أن الحق المعنوي ال یقبل اإلنتقال من شخص إلى أخر، و من ثمة فال      

الجانب المالي المتمثل  - أما عن الجانب األخر للحق الذهني.الفة الخاصةیكون محال للخ

فیتمیز بخصائص تسمح له أن یكون محال للخالفة الخاصة، و من أهم  -في الحق المادي

بنصها  03/05من األمر  61هذه الخصائص قابلیته للتصرف، و هذا ما أشارت إلیه المادة 

ة للتنازل عنها بین األحیاء بمقابل مالي أو بدونه مع تكون الحقوق المادیة للمؤلف قابل(( 

من هذا یمكننا أن نتصور إنتقال الحق الذهني في جانبه المادي )). مراعاة أحكام هذا األمر

  2. دون المعنوي

  مدى إنتقال اإللتزامات إلى الخلف الخاص: ثانیا

                                                           
  .606. مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري،  1
  .208 - 205.، ، مرجع سابق، صأنظر شوقي بناسي  2
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قال أثار العقد إلى بغض النظر عن اإلختالف الفقهي الحاصل في فرنسا حول مدى إنت     

الخلف الخاص، و الذي إنقسم إلى إتجاهین، إتجاه یحصر اإلنتقال في الحقوق دون 

نجد أن المشرع قد نص  1. اإللتزامات، و إتجاه ثاني یشمل إنتقال الحقوق و اإللتزامات معا

مدني، متى تحققت شروط  109على إنتقال اإللتزامات إلى الخلف الخاص، في المادة 

الف الواردة في هذه المادة، و بهذا یكون نطاق الخالفة الخاصة یشمل إنتقال الحقوق اإلستخ

  .و اإللتزمات إلى الخلف الخاص، و ذلك بعد تحقق شروط اإلنتقال

  مدني 109تطبیقات الخالفة الخاصة و فقا ألحكام المادة  :الفرع الثاني

لف الخاص وفقا ألحكام المادة توجد تطبیقات كثیرة لمبدأ سریان أثر العقد على الخ     

مدني، إال أننا سنقتصر على دراسة عقد التأمین كتطبیق لسریان الحقوق إلى الخلف  109

  ).ثانیا(و عقد اإلیجار كمثال لسریان اإللتزامات إلى الخلف الخاص،  )أوال (الخاص،

  عقد التأمین كتطبیق لسریان الحقوق إلى الخلف الخاص: أوال

الصادر بتاریخ  07/95من قانون التأمین األمر رقم  24ي المادة نص المشرع ف     

إذا إنتقلت ملكیة الشيء المؤمن علیه، إثر وفاة أو تصرف یستمر التأمین (( 25/01/1995

لفائدة الوارث أو المشتري، بشرط أن یستوفي جمیع اإللتزامات المنصوص علیها في 

  .))ري بأن یصرح للمؤمن بنقل الملكیةالعقد،ویتعین على المتصرف أو الوارث أو المشت

یتضح من هذا النص أن المشرع قد أقر إنتقال عقد التأمین إلى الخلف الخاص مع      

الشيء المؤمن علیه ألنه یعتبر من ملحقاته، مع إلزام الخلف بدفع األقساط الالحقة، والذي 

 24یعتبر نص المادة  یعتبر بمثابة قبول ضمني لعقد التأمین، و علیه و من خالل ماتقدم

مدني فیما یخص إنتقال الحقوق إلى  109من قانون التأمین بمثابة تطبیق لنص المادة 

  .الخلف الخاص

                                                           
  .46- 33. ، مرجع سابق، صكاظم عجیلأنظر طارق   1
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  عقد اإلیجار كتطبیق لسریان اإللتزامات إلى الخلف الخاص: ثانیا

یعتبر عقد اإلیجار كأهم تطبیق إلنتقال اإللتزامات إلى الخلف الخاص، حیث نصت      

إذا إنتقلت ملكیة العین المؤجرة إرادیا أو جبرا : (( مدني على مایلى 3مكرر 469المادة 

  . ))یكون اإلیجار نافذا في حق من إنتقلت إلیه الملكیة

من خالل هذا النص نستنتج أن عقد اإلیجار یعتبر كتطبق إلنتقال اإللتزامات إلى      

قبل إنتقال العین المؤجرة إلیه إذا  الخلف الخاص، ذلك ألنه یلتزم بإلتزامات السلف المبرمة

فیجب شهره  كانت ثابتة التاریخ، أما إذا كانت مدة اإلیجار تزید عن إثنتي عشرة سنة

   1.بالمحافظة العقاریة

 109إذن من خالل ماتقدم نجد أن عقد اإلیجار یعتبر تطبیقا لنص المادة      

  .مدني،بالنسبة إلنتقال اإللتزامات إلى الخلف الخاص

  الخلف الخاص في مركز الغیر عن العقد: لمبحث الثانيا

یعتبر الخلف الخاص في مركز الغیر عن العقد كأصل، وال یصیرطرفا فیه إال إستثناءا      

مدني السالفة الذكر، وفي حالة عدم تحققها  109أي بتوافر الشروط الواردة في نص المادة 

األصلي كغیر عن العقد وبالتالي له أن  یبقى محتفظا بمركزه )المطلب األول ( -الشروط–

  ).المطلب الثاني(یتمسك بالعقد الصوري كما الینفذ في حقه اال العقد الثابت التاریخ 

  إنعدام شروط اإلستخالف: المطلب األول

سبق وأن تطرقنا إلى شروط إنتقال الحقوق واإللتزامات إلى الخلف الخاص، وخلصنا      

عقد الذي أبرمه السلف إلى خلفه الخاص، إال بتحقق شروط إلى أنه ال تنتقل أثار ال

                                                           
إن :(( المتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسیس السجل العقاري على مایلى 74/75من األمر  17تنص المادة   1

سنة ال یكون لها أي أثر بین األطراف و ال یحتج بها تجاه الغیر في حالة عدم إشهارها و ذلك مع  12اإلیجارات لمدة 

  . ))المتضمن الثورة الزراعیة 73- 71من األمر رقم  165مادة مراعاة أحكام ال
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اإلنتقال،وعلیه وبمفهوم المخالفة إذا إنعدم وجود هذه الشروط، أو إنعدم شرط منها أعتبر 

فإذا إنعدم شرط األسبقیة . الخلف الخاص في هذه الحالة غیرا عن العقد الذي أبرمه سلفه

كما یعتبر كذلك إذا لم یكن الحق أو اإللتزام من ). الفرع األول(أوالعلم أعتبر الخلف غیرا 

   ).الفرع الثاني( مستلزمات الشيء 

  إنعدام شرط األسبقیة و العلم: الفرع األول

التنتقل إلى الخلف الخاص إال العقود التي أبرمها  السلف قبل التعامل معه أما ماأبرمه      

تنصرف أثارها إلیه ألنه یعتبر  السلف من عقود بعد إنتقال الحق إلى الخلف الخاص فال

  1. بالنسبة لها من الغیر

فإذا سبق إنتقال الحق إلى الخلف الخاص على وجود هذه الحقوق واإللتزامات فال یحتج 

بهاعلیه وال یستطیع الخلف الخاص أن یتمسك بها إلستفادة منها حتى ولو توفرت شروط 

الملكیة إلى المشتري،فال ینفذ عقد اإلیجار  كقیام البائع بتأجیر العقار بعد إنتقال 2الخالفة،

ذلك ألنه ال یحق للسلف أن یتصرف في .  3في حق المشتري ألنه جاء الحقا لتاریخ البیع 

  .مال خرج من ذمته 

كما یعتبر الخلف الخاص من الغیر إذا لم یتحقق شرط العلم، فال تنصرف أثار العقد      

ن الخلف الخاص عالما بالحقوق واإللتزامات الناشئة إلیه، من حقوق وٕالتزامات، فإذا لم یك

عن العقد المنتقل إلیه من السلف فهو یعتبر في مركز الغیر وهذا ما ورد في نص المادة 

                                                           
، المبادئ القانونیة العامة، دار النهضة أنور سلطان، نقال عن، 37. ، مبدأ نسبیة العقد، مرجع سابق، صفریدة زواوي  1

  .246. ، ص1974العربیة، بیروت، 
  .76.ابق، صأثر العقد بالنسبة للخلف الخاص، مرجع س:  عبتوت سید بلحاكم   2
  .136. ، ص2006/2007الوجیز في النظریة العامة لإللتزام، قصر الكتاب،  فاضلي إدریس،  3
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فمن خالل هذا ). وكان الخلف الخاص یعلم بها وقت إنتقال الشيء إلیه (.....مدني  109

  . 1م منه القبول أو إرادة القبولالنص ال یصح اإلنتقال  إذا لم یتوفر العلم الذي یفه

فمن غیر المعقول أن یتحمل الخلف إلتزامات لم یكن عالما بها وخاصة تلك المرتبطة 

بالحقوق المنتقلة إلیه، والتي یمكن أن تكون مرهقة له، هذاا فیما یخص إنتقال الحقوق 

) أصلیة أو تبعیة ( واإللتزامات الشخصیة، أما إذا كنا بصدد إنتقال الحقوق العینیة العقاریة

،فإن شهر هذه الحقوق یعتبر قرینة على العلم بها ومثال ذلك ال یسري عقد اإلیجار الذي 

  2.تزید مدته عن إثنتي عشرة سنة في حق الخلف الخاص إال إذا تم شهره

 إنعدام شرط اإلستلزام: الفرع الثاني 

حقوق واإللتزمات التي یعتبر الخلف الخاص في مركز الغیر عن العقد بالنسبة لل     

فال تنتقل الحقوق التي ال تعتبر من .التعتبر من مستلزمات الشيء الذي إنتقل إلیه 

مستلزمات الشيء، كتعاقد مالك األرض مع مقاول على إقامة بناء على أرضه، فال ینتقل 

ب حق المالك قبل المقاول إلى من یشتري هذه األرض، وكذلك الحال بالنسبة لعقد إیجار مرآ

لوضع سیارة فهو ال یعتبر من مستلزمات الشيء وبتالي ال ینتقل الحق الناشيء عنه إلى من 

ونالحظ في كل هذه األمثلة أن شخص السلف هو محل اإلعتبار في  3یشتري هذه السیارة، 

  .تقدیر الخلف ولیس محل الخالفة، مما یحول دون إنتقال الحقوق إلى الخلف بإعتباره غیرًا 

نتقل اإللتزمات ذات الطابع الشخصي والتي التحد من إستعمال الشيء إلى وكذلك ال ت

الخلف الخاص فلیس على من إشترى ما وهب لبائعه على أن یقوم بالنفقة علیه ذلك ألن 

هذه النفقة تعتبر إلتزاما شخصیا یقع على عاتق الموهوب له ولیس على المشتري الذي یعتبر 

                                                           
  .287مصادر اإللتزام، الدار الجامعیة، ص :محمد حسین منصور 1
  .75-74من األمر 17نص المادة أنظر   2
  .291.مصادر اإللتزام، مرجع سابق، ص :محمد حسین منصور   3
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مشتري العقار بدین بائعه قبل شرائه، وال مشتري اآللة بمبلغ خلفا خاصا له ، وال یلتزم كذلك 

  .1التعویض عن الضرر الذي أحدثته قبل شرائها

وحسب األستاذ السنهوري فإذا كان ما رتبه السلف إلتزاما شخصیا كإلتزام المؤجر قبل 

أوبإتفاق المستأجر، فال ینتقل هذا اإللتزام إلى الخلف الخاص للعین المؤجرة إال بنص القانون 

، وال تنتقل اإللتزمات التي ال تحد من الشيء،كإلتزام  خاص بین السلف والخلف الخاص

مالك األرض الزراعیة بري أرض جاره عن طریق األالت التي إستأجرها منه،وال تنتقل 

اإللتزامات القائمة على اإلعتبار الشخصي مثل إلتزام الطبیب بمعالجة بعض المرضى، فهذا 

  2. ینتقل إلى من یشتري العیادة اإللتزام ال

نخلص في األخیر إلى ان الخلف الخاص یعتبر في مركز الغیر إذا لم یكن العقد قد      

أبرم قبل إنتقال الحق إلى الخلف الخاص، أو كان الخلف الخاص غیر عالم بالحقوق 

ء الذي إنتقل واإللتزامات التي إنتقلت إلیه او لم یكن الحق أو اإللتزام من مستلزمات الشي

  .إلیه

  الخلف الخاص بالنسبة للصوریة وثبوت التاریخ : المطلب الثاني 

وبالنسبة للعقود ) الفرع األول( یعتبر الخلف الخاص من الغیر بالنسبة إلى العقود الصوریة، 

  ) .الفرع الثاني( العرفیة غیر ثابتة التاریخ 

  الخلف الخاص بالنسبة للصوریة : الفرع األول

من .وضع ظاهري یخفي حقیقة العالمة القانونیة بین المتعاقدین: عرف الصوریة بأنها ت     

خالل هذا التعریف نستنتج أن الصوریة تفرض وجود عقدین، أحدهما صوري ظاهر، واألخر 

                                                           
  .378نظریة العقد في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص:  بلحاج العربي  1
  .617الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء األول، مرجع سابق، ص :عبد الرزاق السنهوري  2
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تبعا لذلك . حقیقي ومستتر، وأن هذه الصوریة قد تلحق بطبیعة العقد أو شروطه أو أركانه 

  1.صوریة مطلقة و قد تكون صوریة نسبیةفإن الصوریة قد تكون 

بل . یعتبر العقد الصوري أو الدعوة الصوریة،من أهم الوسائل التي تحمي الضمان العام     

لهذا فإن كان من السهل التطرق   2األبعد من هذا فهي تهدف إلى منع التحایل على القانون،

یستفیدون منها والذین إلى مفهوم الصوریة، فإنه من الصعب تحدید األشخاص الذین 

یعتبرون من الغیر بالنسبة لها،حیث أن الفقه إختلف في تحدید الغیر بالنسبة للصوریة، ونتج 

عن هذا اإلختالف إتجاهین، فاإلتجاه األول ذهب فیه الفقه إلى القول أن الغیر في الصوریة 

القانون  من  198هو الدائن الشخصي والخلف الخاص، وهو ماورد ذكره في نص المادة 

المدني، أما اإلتجاه الثاني فذهب فیه الفقه إلى القول أن الغیر في الصوریة ال ینحصر في 

الدائن الشخصي والخلف الخاص للمتعاقدین، بل هو كل من لم یكن طرفا في العقد أو خلفا 

  3. عاما ألحد طرفیه

الخلف نستنتج من هذا أنه ال یوجد أي خالف بشأن إضفاء صفة الغیر على      

الخاص،وبالتالي ثبوت حقه في التمسك بالعقد الصوري او الطعن في الصوریة لكشف 

وأهم نتیجة نتوصل إلیها هي أن الخلف الخاص یعتبر في مركز الغیر .التصرف الحقیقي 

                                                           
ر الصوریة المتعلقة بوجود العالقة القانونیة في مجملها، فیكون العقد الصوري غیر قائم وغی تلكهي : الصوریة المطلقة   1

فهي : أما الصوریة النسبیة.موجود في الواقع ، ویكون وضع األطراف المتعاقدة ما كان علیه قبل إبرام التصرف الظاهر 

تلك الصوریة التي تتناول عنصر واحد،أو عدة عناصر من العالقة القانونیة، بحیث تخفي األطراف إما بطبیعة عالقتهم 

لنوع من الصوریة على عكس النوع السابق، یتعلق فقط بالتصرفات القانونیة وال القانونیة، أو شرطا من شروط العقد، وهذا ا

دعوى الصوریة في القانون المدني الجزائري، رسالة : مجدوبة شایناز لیلىوجود له بالنسبة للوقائع القانونیة، أنظر 

  .15، ص2001/2002ماجیستیر، جامعة الجزائر كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة، سنة 
  .126.،ص2003أحكام اإللتزام، دار الجامعة الجدیدة للنشر،مصر،: نبیل سعد.د  2
الصوریة والشفعة تعلیق على قرار المحكمة العلیا، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة اإلقتصادیة :  شوقي بناسي.د  3

  .236.، ص01/2008والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد 
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بالنسبة للصوریة، إال أن ما یثار في هذه النقطة هو العقد الذي یجوز للخلف الخاص أن 

؟ واألساس المعتمد في ) المستتر(أم العقد الحقیقي ) الصوري(لظاهر یتمسك به، هل العقد ا

  .اإلختیار بین العقدین، العقد الصوري والعقد المستتر

إذا : (من القانون المدني والتي تنص على مایلي198إنطالقا من إستقراء نص المادة      

ي النیة، أن یتمسكوا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدین والخلف الخاص، متى كانوا حسن

  : یمكننا أن نستخلص المالحظتین  التالیتین  ). بالعقد الصوري 

) مدني  1321المادة (أن المشرع لجزائري قد تأثر بالقانون المدني الفرنسي في هذه المسألة 

، ألنه إقتصر على إمكانیة تمسك الخلف الخاص بالعقد الصوري دون إمكانیة تمسكه بالعقد 

  . الحقیقي

الذي إعتمد علیه في إقرار حق الخلف  1لم ینص المشرع أیضا على األساس أو المعیار، 

  .الخاص في التمسك بالعقد الصوري 

یعیب هذا النص بالنقص، سواءا من حیث إنعدام النص  2كل هذا دفع بعض الفقه      

ث إنعدام على حریة الخلف الخاص في التمسك بالعقد الحقیقي أو العقد الصوري، أو من حی

تحدید المعیار أو األساس المعتمد في إضفاء صفة الغیر على الخلف الخاص بالنسبة 

لكن الحقیقة في األمر وحسب رأینا فإن هذا القول محل نظر، ألنه لو تمعنا في . للصوریة 

من القانون المدني لوجدنا أن المشرع قد نص على حریة اإلختیار في  198نص المادة

لحقیقي أو الصوري ، ونستنتج من هذه الحریة في اإلختیار بین العقدین أن التمسك بالعقد ا

                                                           
المعیار الذي یتم على أساسه تحدید الغیر،فذهب البعض إلى إعتبارالغیر من لم یوقع على العقد،و  إختلف الفقه في  1

هناك من یرى أن تحدید الغیر یتم على أساس المسؤولیة عن نشوء الوضع الظاهر الخادع،و هناك من یرى أن الغیر من 

المصلحة في تحدید الغیر ، و نرى بأن هذا  إعتمد على العقد الصوري و إطمأن إلیه ،و هناك من إعتمد على معیار

    185،186.أنظر،صبري حمد خاطر ،الغیرعن العقد ،مرجع سابق، ص. المعیار یتوافق و مركز الخلف الخاص 
  .89،90. الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني ، مرجع سابق، ص: أحمد خلیل حسن قدادة  2
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المشرع قد إعتمد على معیار المصلحة في إضفاء صفة الغیر على الخلف الخاص بالنسبة 

  .للصوریة 

الخلف (ذلك أن المشرع لما نص على اإلستثناء، والذي یتمثل في تمسك الغیر      

، ماهو إال تأكید للقاعدة العامة، والتي تتمثل في حقه في بالعقد الظاهر الصوري) الخاص

التمسك بالعقد الحقیقي،وعلیه فإذا كان للخلف الخاص الحق في التمسك بالعقد الظاهر فمن 

باب أولى له أن یتمسك بالعقد الحقیقي كل ما كانت له مصلحة في ذلك هذا من جهة ،ومن 

وجوده ألننا إذا رجعنا إلى مصلحة الغیر في  جهة أخرى فإن المنطق ال یحتاج إال نص یؤكد

التمسك بالعقد الحقیقي، لوجدناه مخیر بین أن یتمسك بالعقد الصوري ،أو أن یرفع دعوى 

الصوریة  لكشف التصرف الحقیقي ،فمن مصلحة الخلف الخاص للمتصرف بالصوریة 

أما مصلحة . بة له ،التمسك بالعقد الحقیقي ، ألن بقاء المال لدى مدینه یعد ضمانا بالنس

الخلف الخاص للمتصرف إلیه ،التمسك بالعقد الصوري الذي ینقل المال لمدینه والتالي 

  .ضمانه 

أما فیما یخص المعیار أو األساس الذي إعتمده المشرع في إمكانیة التمسك بالعقد الحقیقي 

لى حریة أم ال ،هو معیار المصلحة مادام أنه یظهر من نص المادة أن المشرع قد نص ع

 198لهذا حسب رأینا نقترح تعدیل نص المادة .اإلختیار ، واإلختیار یقوم عللى المصلحة

من القانون المدني ،لیس لسبب نقص ألنه غیر محتمل عندنا و إنما التعدیل مقترح لتفادي 

  .اإلختالف و تسهیل تطبیق هذا النص 

لعقد الصوري ،ثم إلى تمسكه با) الخلف الخاص(تبعا لذلك سنتطرق إلى تمسك الغیر      

  .بالعقد الحقیقي 

  تمسك الخلف الخاص بالعقد الصوري : أوال
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مدني على أن الخلف الخاص له أن یتمسك بالعقد الصوري  198ورد في نص المادة      

،وهذا 1متى كان حسن النیة ،و حسن النیة في هذا السیاق یعرف بأنه عدم العلم بالصوریة 

خلف الخاص لیس له أن یدعي بأنه خدع بالظاهر إذا كان یعلم به الشرط منطقي ألن ال

مثال التمسك ) المشتري (وكما سبق القول فإنه من مصلحة الخلف الخاص ،للمتصرف إلیه .

بالعقد الظاهر الصوري ، ذلك بعد تحقق شرطي المصلحة المشروعة و النیة الحسنة لهذا 

  .الخلف 

  :حقیقي تمسك الخلف الخاص بالعقد ال: ثانیا

من القانون 198في نص المادة  2سبق و أن قلنا أن المشرع لم ینص على هذه الحالة      

فیتمسك الخلف الخاص للبائع .المدني ،إال أن هذا ال یمنع إستخالصها من ظاهر النص 

مثال ، الذي تصرف بعقد صوري في ذات العین أن یتمسك بالعقد الحقیقي المستتر ، ومثال 

المالك العین بیعا جدیا ،ثم قبل أن یتم إجراءات تسجیل هذا البیع ،قام ببیعها  ذلك إذا باع

صوریا ،وقام المشتري الثاني بإجراءات التسجیل قبل المشتري األول ،كان لهذا األخیر 

المشتري (التمسك بالعقد الحقیقي المستتر و الطعن في العقد الصوري إذ للخلف الخاص 

لحة في الطعن في العقد الصوري و التمسك بالعقد المستتر في هذه الحالة مص) األول 

  3.،حتى تنتقل إلیه الملكیة ،كل هذا بعد تحقق الشرطین اللذین سبق ذكرهما

إذن كل ما یهمنا في هذه المسألة هو أن الخلف الخاص یعتبر في مركز الغیر بالنسبة 

  .یخ للصوریة ، وما یبقى لنا إال تحدید مركزه بالنسبة لثوت التار 

  الخلف الخاص بالنسبة لثبوت التاریخ :الفرع الثاني 

                                                           
  . 190. یر عن العقد ،مرجع سابق ،ص، الغصبري حمد خاطر.   1
  .مدني لیبي  247مدني سوري ،و المادة  245/2مدني مصري ،المادة  244/2على عكس التشریعات العربیة ،المادة   2
  . 75 – 67دعوى الصوریة في القانون المدني الجزائري ، ماجستیر ،مرجع سابق ،ص : مجدوبة شایناز لیلى  3
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إذا كانت مسألة ثبوت التاریخ ال تثار إذا كنا بصدد عقد رسمي ، ذلك ألنه یسري على      

الناس كافة ،أي فیما بین المتعاقدین و بالنسبة للغیر معا ،إال أنها تثار إذا كنا بصدد عقد 

ها الحجیة فیما بین أطرافها ،في حین الیكون لها ذلك عرفي ،ذلك ألن المحررات العرفیة ل

لذا یتعین علینا لتوضیح هذه المسألة ،إبراز .في مواجهة الغیر إال إذا كان لها تاریخ ثابت 

،ثم إلى الشروط الواجب توافرها لتمتعه )أوال( مركز الخلف الخاص بالنسبة إلى ثبوت التاریخ 

  .    )ثانیا (بهذه الحمایة

  كز الخلف الخاص بالنسبة إلى ثبوت التاریخ مر : أوال

أجمع الفقه على إعتبار الخلف الخاص في مركز الغیر بالنسبة لثبوت تاریخ العقد      

ال یكون :(من القانون المدني و التي تنص على مایلي  328/2،فمن خالل نص المادة 

له تاریخ ثابت  العرفي حجة على الغیر في تاریخه إال منذ أن یكون) المحرر(العقد 

نجد أن المشرع لم ینص على تحدید مركز الخلف الخاص بالنسبة لثبوت لتاریخ .........). 

،على عكس تحدید مركزه بالنسبة للصوریة و إعتباره من الغیر بالنسبة لها في المادة 

مدني  لكنه یستفاد من إجتهاد الفقه و أحكام القضاء ،أنه ال یقصد به ذلك الشخص 198

نبي الذي یكون بعیدا عن التصرف موضوع السند أو المحرر العرفي ، و إنما یراد به األج

وعلیه فإذا أخذنا 1كل من یضار من اإلعتداد بالتاریخ الثابت في السند أو المحرر العرفي، 

بهذا المعیار لوجدنا أن الخلف الخاص یعتبر غیرا بالنسبة لثبوت التاریخ ،ألنه یضار من 

و تأخیره في المحرر العرفي و بالتالي ال یسري في حقه إال التاریخ الثابت تقدیم التاریخ 

  .بشكل قطعي 

                                                           
،نقال  94،ص  1995افعات المدنیة و التجاریة ،منشأة المعارف ،اإلسكندریة ،الطبعة الثانیة ،سنة المر : أبو الوفا أحمد  1

،حجیة السندات الرسمیة و العرفیة في التشریع الجزائري ، ماجستیر جامعة الجزائر كلیة  بوفرح عبد الرزاقعن ، 

  . 66. ،ص 2014/  2013الحقوق،
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لذلك فإن تحدید تاریخ تصرف السلف مسألة في غایة األهمیة بالنسبة للخلف الخاص ،فلو 

أجیز اإلحتجاج علیه بالتاریخ العرفي المحرر ، لتواطأ السلف على اإلضرار به ،عن طریق 

ریخ ،لذلك إشترط القانون لإلحتجاج على الخلف الخاص بالمحرر العرفي تقدیم ذلك التا

المثبت لتصرف قام به سلفه أن یكون تاریخ المحرر ثابتا بشكل قطعي ، كما هو الحال 

بالنسبة لمشتري الشيء فیما یتعلق بعقود اإلیجار الصادرة من البائع على هذا الشيء ،فال 

  1.ان لها تاریخ ثابت سابق على البیع تنفذ في مواجهة المشتري إال إذا ك

  الشروط الواجب توافرها لحمایة الخلف الخاص من إحتمال تغیر تاریخ العقد: ثانیا

  :تتحقق هذه الحمایة إذا توافرت الشروط التالیة 

  .أن یكون العقد الذي یستمد منه الخلف الخاص صفة الغیر ثابت التاریخ _ 1

ف الخاص ، و یتمثل هذا الشرط في عدم العلم بوجود توافر حسن النیة في جانب الخل_2

  .العقد ،ألن علم الغیر كاف لثبوت العقد و من ثمة ینفذ في حقه 

كما تجدر اإلشارة إلى أن هناك بعض الشروط قد یستلزمها القانون في العقد حتى یكون 

ص من هذا نخل. ثابت التاریخ،فعلى سبیل المثال إشترط المشرع في بیع العقارات التسجیل

  .أن الخلف الخاص یبقى محتفظا بمركزه بإعتباره غیرا بالنسبة للصوریة و ثبوت التاریخ

                                                           
  . 68، 67. ،صالمرجع السابق : بوفرح عبد الرزاق  1
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  خاتمة

نخلص في األخیر من هذه الدراسة، إلى أن اإلستخالف بصفة عامة البد من إعطائه     

راكز إهتماما واسعا من الناحیة القانونیة، ذلك لما له من أهمیة كبیرة من حیث تأثیره على الم

القانونیة، وبالتالي على العالقات العقدیة، وهذا التأثیر ال ینتج إال ألن للخلف  مركزا مستقال 

و خاصا و متمیزا، فهو مستقل ألن نظریة اإلستخالف نظریة مستقلة عن باقي النظریات 

الموجودة في القانون المدني، وهو خاص ألنه ینفرد بأحكام خاصة به، وهو متمیز بمركزه 

و تبریر القول هو أن المشرع بالنسبة للخلف . انوني عن المتعاقد و عن الغیر في آن واحدالق

مدني،و التي  109الخاص قد أقر بوجود هذا الخلف في مركز الغیر عن العقد في المادة 

یمكننا أن نستخلص منها العدید من األحكام، التي من خاللها نستطیع أن نحدد مركزه، فهو 

الغیر كأصل و ال یكون في حكم المتعاقد إال إستثناء، و إذا أردنا أن نحدد یعتبر في مركز 

نطاق األثار التي تنتقل إلیه بإعتباره في حكم المتعاقد نجد بأنها تشمل الحقوق واإللتزامات 

بعد تحقق شروط اإلستخالف، و إذا بحثنا عن تأصیل هذا اإلنتقال نجده یقوم على نص 

ریة اإلستخالف نظریة من نظریات القانون المدني مستقلة بذاتها، القانون، مما یجعل من نظ

كل هذا یدفعنا إلى القول بأن المشرع  وفق إلى حد معین في تحدید اإلستخالف الخاص 

 .    تحدیدا خالیا من الغموض
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  الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون الجزائري

  االستاذ دربال محمد 

  العلوم السیاسیة  استاذ بمعهد الحقوق و

  المركز الجامعي احمد صالحي النعامة 

  :مقدمة 

من المتفق علیه أن التدخل التشریعي لحمایة البیئة صار ضروریا و أمرا ملحًا في كثیر من 

الدول بإصدار التشریعات البیئیة المتضمنة أحكامًا عامة إلى جانب األحكام الخاصة بكل 

  .أنواع األضرار البیئیة 

بات واضحًا ، في ظل التطور المستمر و ما أدى إلیه التقدم العلمي مع  رغم أنه

ضعف الوعي البیئي ، عدم  وجود نظام قانوني أو منهج تشریعي أمثل لحمایة البیئة من 

التلوث ، و حیث أن القانون یعد مظهرًا من مظاهر الحیاة االجتماعیة و السیاسیة و 

سلطان الدولة ، فمن ثم ال تقف وظیفته عند حد  االقتصادیة و لیس مجرد مظهر من مظاهر

كفالة الحمایة ، بل یجب أن تتجاوز ذلك إلى العمل على تطویرها في نطاق األهداف المنوط 

بها و إذا كانت تلك هي وظیفة القانون بصفة عامة ، فإن قانون العقوبات ینبغي أن ینوء 

و بما أن الجرائم . 1دعائم المجتمع كاهله بالقسط الوفیر منها ، كونه یضطلع بعبء حمایة 

البیئیة صارت جرائم عابرة للحدود فإن المشرع الجزائري أوجد عدة نصوص ردعیة حمایة 

  .للبیئة 

و ال شك أن تدخل القانون الجنائي بالتجریم و العقاب ینطوي على تأكید أهمیة بعض 

أن كان ذلك لسبب باألمر  القیم االجتماعیة التي یتعین أن تكون محال للحمایة الجنائیة و

                                                           
 . 20، ص  2009الحمایة الجنائیة للبیئة ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، اإلسكندریة ، سنة : د عادل ماهر األلفي  1



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - معهد الحقوق والعلوم السياسية    

2019جانفي  –لخامس العدد ا  

 

 49   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507متخصصة محكمة نصف سنویةمجلة علمیة  مجلة المیزان

 

الیسیر في نطاق اإلجرام البیئي ،فجریمة تلویث البیئة صورة جدیدة من الجرائم تعتبر عن 

مفهوم حدیثا نسبیا و لم تكن معروفة لسنوات قلیلة خلت سواء من الناحیة التشریعیة أو 

عالم لزاما لذلك اضطر المشرعون في دول ال 1الفقهیة أو من حیث التطبیق القضائي 

المختلفة إلى التدخل مستخدمین القانون الجنائي لحمایة البیئة و المحافظة علیها باعتبارها 

من القیم الجدیرة بالحمایة الجنائیة ، و یهدف توفیر البیئة النقیة الصحیة المالئمة لحیاة 

اإلنسان ، خاصة و أن هذا الهدف یتفق مع المبدأ األول من المبادئ التي أقرها مؤتمر 

في التصدي  –التجریم و العقاب  –بشقیه  –ستوكهولم و قد أفرز تدخل القانون الجنائي 

لالنتهاكات التي تقع في حق البیئة ، إلى میالد مجموعة من الجرائم لم یكن لها ثم وجود في 

السابق في المدونة الجنائیة عرفت باسم جرائم تلویث البیئة و أصبحت كافة دول العالم 

و لما كان  قانون اإلجراءات الجنائیة قد أورد  2القوانین الالزمة لحمایة البیئة  تتبارى في سن

أو تخصیص  تفریدفي نصوصه القواعد اإلجرائیة المتعلقة بكافة الجرائم بشكل عام ، دون 

لطائفة معینة من الجرائم دون األخرى إال أن جرائم تلویث البیئة قد تختلف في بعض القواعد 

  3.  الجرائم التقلیدیة اإلجرائیة عن 

  :حمایة البیئة في قانون العقوبات: المبحث األول 

التشریع الجنائي هو المصدر المباشر للتجریم و العقاب الذي یمنح القوة اإللزامیة للقاعدة  

القانونیة  فال جریمة و ال عقوبة إال بنص تحقیقا لمبدأ الشرعیة الجنائیة وفي نطاق اإلجرام 

  :لتمییز بین ثالث أنواع من العقوبات أهمهاالبیئي یمكن ا

                                                           
 . 71، ص  1995، البیئة في لقانون الجنائي ، المكتبة األنجلو مصریة ، القاهرة  د محمد مؤنس محب الدین 1
 . 17، ص 2004ئیة للبیئة ، دراسة مقارنة ، بدون ناشر ، الطبعة الثانیة ، سنة ، الحمایة الجناد نور الدین هنداوي  2
الحمایة اإلجرائیة للبیئة، المشكالت المتعلقة بالضبطیة القضائیة و اإلثبات في نطاق التشریعات أمین مصطفى محمد،   3

 . 38، ص 2001البیئیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 
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قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونیة التي  : العقوبات األصلیة :  المطلب األول

تفرضها الدولة لتنظیم التجریم و العقاب ، و هو بذلك ینطوي على الوقائع التي یمتنع على 

ر قانوني  لمخالفة أوامر  المشرع و نواهیه األفراد تحقیقها ، بالتهدید بتوقیع عقوبة معینة كأث

، و الوقائع المنهي عنها بواسطة  قواعد قانون العقوبات هي التي یطلق علیها الجرائم ، 

بینما األثر القانوني المترتب على  ارتكابها هو العقوبة  و نظرا لجسامة العقوبة المترتبة 

ذ وقت طویل على الصفة الجزائیة لألثر على ارتكاب الوقائع المنهي عنها فقد ركز الفقه من

القانوني باعتبارها الممیزة لتلك القواعد عن غیرها من القواعد القانونیة  ، و شاع بالتالي 

و على اعتبار   1قانون العقوبات لإلشارة إلى القواعد المنظمة للجرائم و العقوبات اصطالح 

و أن قانون العقوبات هو القانون الذي أن البیئة تمثل قیمة أساسیة جدیدة من قیم المجتمع 

یعبر عن  تلك القیم و یتولى  حمایتها  و الدفاع عنها فقد نادى جانب من الفقه بإدراج 

الجرائم الماسة بالبیئة ضمن المدونات العقابیة الوطنیة ، إظهارًا ألهمیتها  و  تمیزًا لمكانتها 

اء الطابع اإلجرامي الخطیر للجریمة البیئیة بین القیم االجتماعیة ، و إیقاظا للضمیر العام إز 

، كما یفضل جانب من الفقه الفرنسي األخذ بهذا النوع من مصادر الحمایة في مجال البیئة 

كما نادت  2 ، حیث یرى وجوب النص على جرائم تلویث البیئة في صلب قانون العقوبات 

بشأن  ریودي جانیرو، كمؤتمر  بهذا االتجاه بعض المؤتمرات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة

حیث أوصى بضرورة النص على  1994الجرائم البیئیة ، و الذي انعقد في البرازیل سنة 

الجرائم البیئیة في المدونات العقابیة الوطنیة  أو العقوبات األصلیة للجریمة البیئیة من 

  :المستقر علیه قانونا أن العقوبات األصلیة هي أربعة

                                                           
، الطبعة الثالثة  2001، قانون العقوبات ، القسم العام ، دراسة النهضة العربیة ، القاهرة ، سنة  محمد سالمةمأمون  .د 1

 . 5، ص 
 .  44د عادل ماهر األلفي ، مرجع سابق ، ص  2
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و هي أشد العقوبات و أقصاها على اإلطالق إذ تسلب اإلنسان : دامأوال  عقوبة اإلع

القانون البحري إذ أهم حق و هو الحق في الحیاة ولقد نص علیه المشرع الجزائري في 

یعاقب باإلعدام كل ربان سفینة جزائریة أو أجنبیة ألقى عمدًا نفایات مشعة في المیاه التابعة 

عقوبة اإلعدام هي نادرة في التشریعات البیئیة الجزائریة  و الواقع  أن 1  ) للفضاء الوطني

نظرا لخطورتها فإن كان الهدف الذي یسعى إلیه قانون حمایة البیئة هي حمایة الحقوق 

األساسیة لألفراد ، ومن ضمنها الحق في الحیاة فإن التشریعات العقابیة تصون هذا الحق 

أنها ال تلجأ إلیه في الحاالت التي تكون فیها أیضا رغم أنها أحیانا تسلبه من اإلنسان إال 

الجریمة خطیرة تمس بأمن المجتمع  و عند رجوعنا إلى قانون العقوبات  فنجده نص على 

هاته العقوبة و ذلك في حالة االعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو 

ن أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة باطن األرض أو المیاه و التي من شأنها جعل صحة اإلنسا

  . 2في خطر و قد  جعل  المشرع  هذه  األعمال من قبل األفعال التخریبیة و اإلرهابیة  

و هي العقوبة التي تأتي في الدرجة الثانیة  من حیث شدتها  :عقوبة السجن : ثانیا

  :إذا ال تقید حریة الشخص و تأخذ صورتان 

و لقد نص علیها المشرع الجزائري في قانون  المؤقت السجن المؤبد و السجن: ثالثا 

العقوبات إذ یعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا تسببت المواد المغشوشة 

كما   3أو الفاسدة في مرض غیر قابل للشفاء و فقد استعمال عضو  و في عاهة مستدیمة  

                                                           
ر الصاد 98/05المعدل بالقانون  1976أكتوبر  23الصادر في  76/80من القانون البحري الجزائري رقم  500المادة  1

  1998أكتوبر  06بتاریخ 
، الفقرة 1995فبرایر  25المؤرخ في  95/11األمر رقم ( من قانون العقوبات  1مكرر  87مكرر و  87المادة  2

 ).الخامسة
 من نفس القانون  432/2المادة  3
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نفایات و مراقبتها و إزالتها على المتعلق  بتسییر ال 01/19من القانون  66نصت  المادة  

سنوات و بغرامة مالیة من ملیون ) 8(إلى ثماني )  5(یعاقب بالسجن من خمس : ما یلي 

دینار إلى خمسة مالیین أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من استورد النفایات الخطرة أو 

  .صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون 

إن اغلب عقوبات الجرائم البیئیة في التشریعات الخاصة  :عقوبة الحبس  :رابعا 

بحمایة البیئة الجزائریة أخضعها المشرع لعقوبة الحبس و ذلك الن الجرائم البیئیة الجزائریة 

 90المتعلق بحمایة  البیئة نصت المادة  03/10هي مخالفات و جنح و رجوعًا إلى القانون 

یعاقب بالحبس " على انه  169نجد أن نص المادة  05/12لمیاه ، و في قانون ا 1منه   

من یعرقل   أشهر و تضاعف العقوبة في حالة العود كل) 6(إلى ستة ) 2(من شهرین 

 و  في مجاري الودیان المؤدي إلى المساس باستقرار الحواف  التدفق الحر للمیاه السطحیة

  .ت الطمي العمومیة  و األضرار بالحفاظ على طبقا  المنشآت

تعد البدیل للعقوبات السابقة و هي نصیب الشخص في  :عقوبة الغرامة : خامسا 

ذمته المالیة و من أنجع العقوبات لكون أن اغلب الجانحین البیئین هم المستثمرین 

االقتصادیین و اللذان یتأثران كثیرا بهذا التنوع من العقوبات ، إلى جانب كون أن اغلب 

ي جرائم ناجمة عن نشاطات صناعیة تهدف إلى تحقیق مصلحة اقتصادیة الجرائم البیئیة ه

و أن الضرر البیئي لم یكن لیوجد لوال التعسف في الوصول إلى هذه المصلحة  و بالرجوع  

 1000و التي تنص على انه یعاقب بغرامة من  2 84/12من القانون  79إلى  نص المادة 

                                                           
ون إلى ملی)  100.000(و بغرامة من مائة ألف دینار ) 2(أشهر إلى سنتین ) 6(یعاقب بالحبس من ستة "  1

 .......... أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط ، كل ربان سفینة جزائریة ) . 1.000.000(
  . من قانون العقوبات الجزائري السابق الذكر 432/2المادة   2
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إلى  1000بدون رخصة و یعاقب من  دج كل من یقوم بتعریة األراضي 3000إلى 

  .دج كل هكتار كل من قام بتعریة األراضي في األمالك الغابیة الوطنیة 10000

  : العقوبات التكمیلیة و التبعیة: المطلب الثاني 

و هي تعني العقوبات المكملة للعقوبات األصلیة و لها   :العقوبات التكملیة : أوال 

  :یئي كما یلي دور فعال في مواجهة الجنوح الب

المصادرة الجزائیة لألموال الجانح البیئي ، و هو إجراء أو عقوبة ال تطبق في الجنح 

من القانون  82و المخالفات البیئیة إال بوجود نص قانوني تقررها و منه نص المادة 

في حالة استعمال مواد متفجرة تحجز " المتعلق بالصید البحري التي تنص انه  01/11

  .د إذا كان مالكها و هو مرتكب المخالفة سفینة الصی

و لتطبیق هاته العقوبات البد أن تكون أمام جنایة بیئیة ، :  العقوبات التبعیة :ثانیا    

كما هو معلوم في التشریعات البیئیة ففي األغلب هي جنح و مخالفات  غیر انه یمكن 

 432/2مكرر  87بالمواد تطبیق هذا النوع من العقوبات على الجنایات المعاقب  علبها  

المذكورة سابقا ، ومن ابرز هاته العقوبات یوجد الحجز القانوني و الذي یمكن تطبیقه على 

  .الجانح البیئي أي  منعه من حقه في إدارة أمواله طیلة مدة العقوبة

   أركان جریمة التلوث البیئي:  المبحث الثاني

ر التي تنهض علیها و بمعنى تشكل أركان الجریمة بصفة عامة ، طائفة العناص 

أدق الوقائع التي تدخل في تكوین النموذج القانوني للجریمة و التي تترتب على تخلفها أو 

تخلف إحداها عدم قیام الجریمة و تختلف األركان العامة للجریمة عن الشروط المفترضة 
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وفي إطار التلوث  1فیها فیبینهما یعد توافر األولى أساسي والزم للوجود القانوني للجریمة  

البیئي ، وحیث جریمة تلویث البیئة على سلوك غیر مشروع ، إرادي أو غیر إرادي ، یمثل 

اعتداء في صورة تلویث على األموال و القیم التي تشكل العناصر األساسیة للوسط البیئي 

عبر عن فان األركان العامة التي تنهض علیها جریمة التلویث تتمثل في الركن المادي الذي ی

السلوك اإلجرامي   و ما یرتبط به من نتائج یأخذها المشرع في االعتبار أیضا الركن 

المعنوي الذي یعبر عن اإلرادة كرابطة نفسیة بین الجاني و بین ما تحقق به من سلوك    و 

  2.نتیجة

   الركن المادي في جریمة تلویث البیئة:  المطلب األول

جه  الخارجي الظاهر الذي یتحقق به االعتداء على یعد الركن المادي للجریمة الو  

المصلحة المحمیة و عن طریقه تقع األعمال التنفیذیة للجریمة فهو فعل خارجي ذو طبیعة 

مادیة ملموسة تدركه الحواس  بخالف األفكار و النوایا فهي مشروعة طالما لم تتجسد في 

  شكل سلوك مادي 

على  عناصر  ثالثة تتمثل في السلوك و النتیجة یقوم  الركن  المادي   :البند األول 

و العالقة السببیة ، غیر أن هذه العناصر الثالثة ال تتواجد مجتمعة إال حیث یعتد المشرع 

قانونا بالنتائج المادیة التي یتسبب فیها السلوك ، ذلك أن المشرع یكتفي في بعض األحیان 

ائج ، و في أحیان أخرى یعتد بالنتیجة بتجریم السلوك بغض النظر عما یترتب علیه من نت

المترتبة على السلوك بحیث یأتي تجریم األخیر بوصفه متسببا في النتیجة غیر المشروعة و 
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و الركن المادي في جریمة تلویث البیئة شأنه  1ذلك فیما یطلق علیه جرائم السلوك المجرد  

نتیجة تترتب على ارتكاب  شأن أي جریمة أخرى یتكون من سلوك إجرامي یقع من الجاني و

هذا السلوك و عالقة سببیة تربط هذا السلوك بتلك النتیجة بما یفید أن السلوك المحظور هو 

  .السبب الذي أدى إلى وقوع النتیجة 

 المراد بالسلوك اإلجرامي كل حركة أو عدة حركات عضلیة:  أوال السلوك اإلجرامي    

ارتكاب  الجریمة  و بالتالي فان السلوك   تصدر من جانب الجاني  لیتوصل  بها  إلى

یعتبر أهم مكونات الجریمة ، و أكثرها إفصاحا عن  مخالفة الجاني لنواحي القانون ، و من  

و للقانون أداة مخالفة أحكامه ، فمن "   أن السلوك  یمثل  للجریمة  مادتها " هنا قیل 

فكلما یقوم به الجاني وفق  2للجریمة الطبیعي إذن أن یصبح السلوك أو یكاد أن یكون مرادفا 

التعریف السابق من حركات   و أفعال مخالف بذلك للقانون ، و بغرض المساس بمصلحة 

حماها المشرع  بنصوصه التشریعیة یعتبر مجرما وجب عقابه و قد عرف قانون البیئة 

، بأنه كل  منه فعل التلویث الذي یصیب المحیط الجوي 32في المادة  03/83الجزائري رقم 

إفراز للغازات و الغازات او جسیمات صلبة أو سائلة أو سامة أو ذات الروائح في المحیط 

الجوي ، و التي من شأنها أن تزعج  السكان  و  تعرض  الصحة  و األمن العام للضرر ، 

و بهذا التعریف یكون المشرع قد أشار إلى كل المواد و ...." أو تضر بالنبات و اإلنتاج 

وامل الملوثة التي تسبب تلویثا للبیئة ، و یعد استخدام هذه المواد بواسطة إفرازها من قبل الع

. اإلنسان بمثابة فعال ایجابیا طالما أنها تحدث ضرر بأحد عناصر البیئة المشمولة بالحمایة 

ومن أهم تطبیقات  السلوك االیجابي قیام شخص بإزعاج الناس بأصوات متكررة باستخدام 
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، و یتحقق السلوك اإلجرامي االیجابي في جرائم تلویث البیئة بكل  1كبرة الصوت آالت م

نشاط مادي خارجي ینهي عنه القانون ومن شانه تلویث البیئة و یعتبر ارتكاب جرائم تلویث 

من القانون  100البیئة بسلوك ایجابي السیمة الغالبة مثال ذلك ما نصت علیه المادة 

  .من قانون البیئة  03/10

یتحقق السلوك اإلجرامي السلبي في جرائم تلویث :  ثانیا السلوك اإلجرامي السلبي

البیئة باإلتیان عن إثبات فعل معین بفرضه القانون دون اشتراط تحقق نتیجة إجرامیة مادیة 

معینة تحدث تغییرا في الحیز الخارجي كأثر للنشاط اإلجرامي و من األمثلة على ذلك تنص 

" المتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على انه  03/10انون من ق 57المادة 

من نفس القانون كل من خالف أحكام  98و تعاقب المادة ..." یتعین على كل ربان سفینة 

فمجرد امتناع ) 1000.000(إلى ملیون دینار) 100.000(المادة بغرامة من مائة ألف دینار 

لحادث المالحي الذي من المحتمل أن یهدد البیئة ، تتحقق ربان السفینة عن التبلیغ عن ا

ومنه یتبین حرص المشرع على تضمین قوانین  2الجریمة بسلوك سلبي یتمثل في عدم التبلیغ  

البیئة نصوصا تأمر بإتیان أفعال یرى أنها ضروریة لحمایة البیئة من التلوث ، و بالتالي كل 

معاقب علیه و في هذه الحالة یعاقب عن مجرد االمتناع  امتناع عن إتیانها یعد سلوكا إجرامیا

دون تحقیق نتیجة معینة ، و في الواقع فان السلوك اإلجرامي السلبي الذي یأتیه الجاني و إن 

كان اقل خطورة من السلوك اإلجرامي السلبي الذي یأتیه ألنه یفصح عن شخصیة مهملة أكثر 

  3منها شخصیة إجرامیة 
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یتطلب المشرع أحیانا في نصوص التجریم المتعلقة :  یجة اإلجرامیةالبند الثاني النت

بمحاربة تلویث البیئة أن یؤدي السلوك اإلجرامي إال إحداث نتیجة مادیة محددة، إال انه ال 

یشرط في الكثیر من الحاالت  توافر نتیجة معینة لتحقیق هذا النوع  من  الجرائم ، إذ 

امي للجاني فعال كان أم امتناعا، و ذلك بغض النظر عن یقتصر التجریم على النشاط اإلجر 

النشاط و النتیجة في مدلولها المادي عبارة عن  هذا  إلیها  یؤدي   مستقلة نتیجة   أي

التغییر الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر سلوك اإلجرامي ، و الذي یحتم ارتباط السلوك 

أما النتیجة  في مدلولها القانون فهي االعتداء   1ة بالنتیجة التي أدى إلیها برابطة سببیة مادی

على المصلحة التي یحمیها القانون سواء أدى هذا االعتداء إلى األضرار بالمصلحة المعتدي 

علیها أو تهدیدها بالحظر ،  و  بذلك  تقوم المسؤولیة الجنائیة في حالة تحقق نتیجة محددة 

  :تقسیمها إلى ثالث أقسام و منه فان النتیجة اإلجرامیة یقتضى منا 

تقوم بعض جرائم تلویث البیئة و تتكامل أركانها : النتیجة اإلجرامیة الضارة :  أوال

باعتبارها من جرائم الضرر أي باعتبارها من جرائم السلوك و النتیجة بتحقق النتیجة الضارة 

لقانوني للجریمة، الصادر عن الجاني، و تعتبر النتیجة الضارة عنصرا أساسیًا في النموذج ا

و مما   2فهي تتمثل في تحقیق الضرر الفعلي على المصلحة التي أراد المشرع حمایتها 

الشك فیه أن لالجتهاد القضائي دور هام في جالء غموض النص و تحدید أبعاده، و هو ما 

ینتهجه القضاء الفرنسي في تفسیره لبعض النصوص الخاصة بجرائم تلویث البیئة، غیر انه 

أن كانت غایة هذا االجتهاد تمكن في توفیر اكبر قدر من الحمایة الجنائیة للعنصر البیئي و 

عدم المبالغة في هذا االجتهاد بالشكل الذي یخرجه عن _من أضرار التلوث إال انه یتعین 
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    1إطار مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات 

بالنتیجة الخطرة التي تمثل  اهتم المشرع الجنائي: النتیجة اإلجرامیة الخطرة  ثانیا 

النتیجة الضارة المحتمل حدوثها في المستقبل بتجریم الفعل بغض النظر عن تحقق أي نتیجة 

من ورائه ،  أي أن تجریم وراد لمجرد تهدید مصلحة معینة بالخطر من جراء ارتكاب الفعل 

ض للخطر و ذلك ما یسمى بجرائم تعریض الخطر، حیث تمثل النتیجة في جرائم التعری

مجرد تهدید للمصلحة المحمیة قانونا  أي تمثل خطر على هذه المصلحة ، و یستهدف 

و قد  2التجریم حمایة المصلحة من احتمال  التعرض للخطر دون استلزام اإلضرار الفعلي 

ال تظهر أثار التلوث إال بعد فترة كمون قد تطول لتصل إلى عشرات السنین كما في حالة 

ي أو التلوث بالغازات الضارة و من هنا فقد برزت أهمیة  إعداد التشریعات التلوث اإلشعاع

الجنائیة الحدیثة بالخطر الكامن الذي یهدد العناصر البیئیة محل الحمایة القانونیة و تقریر 

العقاب على ارتكاب الفعل توقیًا من بلوغ النتیجة درجة الضرر المحقق، بما یعد تعزیزا 

  3قانون الجنائي للوظیفة الوقائیة لل

یظهر الركن المعنوي في صورتي القصد الجنائي أو النیة : الركن المعنوي: المطلب الثاني

اإلجرامیة و الخطأ الغیر عمدي، إال انه في مجال األضرار البیئیة نادًرا ما یكون الفعل 

كن و یعبر الر   4عمدي مطلوبا بفعل الشرط العام الذي یرتكز على مجرد حدوث خطأ مادي 

مع مادیات الجریمة فتبعثها إلى  تتعاصرالمعنوي في الجریمة، بصفة عامة عن اإلرادة التي 

 من  الباطني  و موقفه  إرادة الجاني  عن الوجود، فهو یمثل القوة النفسیة التي تكشف 
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و القاعدة األساسیة في التشریعات الجنائیة المعاصرة هي   الجریمة  في  العدوان  تحقیق

ال جریمة بغیر " مسؤولیة الجنائیة على الخطأ و هو ما تعبر عنه القاعدة الالتینیة بأنه قیام ال

 و قد یوصف الركن المعنوي للجریمة بالركن الشخصي، و ذلك ألنه یبحث في"  خطأ 

  .  1 الخصائص الشخصیة و مجموع العناصر الداخلیة ذات الطابع النفسي لمرتكب الفعل

مة مادیا إلى مرتكب النشاط اإلجرامي فیها عن طریق رابطة فال یكفي أن تستند الجری

السبب التي تصل السلوك بالنتیجة و حسب ، و إنما یلزم إلى جانب ذلك إمكان إسنادها إلیه 

معنویا ، بمعنى أن تتوافر بینه و بین تلك الجریمة رابطة نفسیة تصلح بعد ذلك كأساس 

  .طأ الجنائي الذي تقوم به الجریمةللحكم بتوافر العنصر النفسي المعبر عن الخ

هو الشكل الجنائي العادي لإلرادة المؤثمة قانونا ، :  القصد الجنائي:  البند األول

فإذا كانت الجریمة هي مخالفة ألوامر المشرع و نواهیه فإن إرادة تحقیق تلك المخالفة تشكل 

ي عدم الطاعة و االمتثال أقصى درجات اإلثم باعتبار أن الجاني قد عبر بذلك عن إرادته  ف

للقانون ، و المشرع لم یعرف القصد الجنائي في نصوص قانون العقوبة تاركًا ذلك للفقه ، و 

قد تردد الفقه في تعریفه للقصد الجنائي بین نظریتین أساسیتین األولى نظریة العلم و الثانیة 

  2هي نظریة اإلرادة  

المعتدى علیه ، إذ یجب أن یكون المخالف و یشمل العلم بالحق :  نظریة العلم: أوال 

عالمًا بالشيء الذي یقع علیه فعله و یؤدي إلى تلویث البیئة كما یشمل العلم بصالحیة 

الفعل إلحداث التلوث ، فمن یلقي مواد سامة في میاه مخصصة للشرب مخالف للمادة 
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من نوعیة المیاه   من قانون المیاه ، یكون متعمدًا إذا كان یعلم أن تعرضه قد یغیر 157

و یفسدها كما یشمل العلم بالطبیعة الضارة للمواد ، كأن تكون من قبیل النفایات الخاصة 

  نقص العلم  هو  المشكل الخطرة هذا إضافة إلى توقع الجاني لنتیجة فعله ، إال أن 

 إال انه یفترض أن أصحاب االختصاص البیئة  میدان   القوانین في  من الهائل  بالكم 

لهم درایة في هذا المیدان بل و تعمل وزارة البیئة و تهیئة اإلقلیم في الجزائر على إشراك 

الكثیر من المؤسسات و خاصة منها الصناعیة في مختلف التأمالت و التخطیط و 

 . 1إعداد القوانین و التنظیمات و الجابیات البیئیة 

ن السلوك اإلنساني هو وسیلة لتحقیق تنطلق تلك النظریة من فكرة مؤداها أ:  نظریة اإلرادة

غایة معینة یهدف إلیها الفرد و لذلك إذا كان السلوك یدخل تحت سیطرة اإلرادة فال شك في 

أن اإلرادة البد أن تحیط بالغایة و السلوك و معنى ذلك أن القصد الجنائي هو أداه للنتیجة  

لوك و إنما یلزم أن تحیط اإلرادة الغیر مشروعة فال یكفي اتجاه  اإلرادة في الفعل  أو الس

كما یكفي أن نتیجة إرادة الجاني   2بالنتیجة المترتبة على الفعل حتى یتوفر القصد الجنائي 

إلى إحداث السلوك المجرم ، كإلقاء  مواد ضارة في میاه صالحة للشرب ، أما إذا كانت 

مع إرادة تحقیق النتیجة  الجریمة ذات نتیجة ، فیجب أن تتجه إرادة الجاني إلحداث السلوك

، و إذا كان القصد الجنائي هو إرادة تحقیق الواقعة اإلجرامیة   3المتمثلة في اإلضرار بالبیئة 

                                                           
، الملحق األول 2002من عقد تحسین األداء المبرم بین وزارة البیئة و مؤسسات أسمدال، جانفي  03أنظر البند 1

 . 188ص

 . 326مرجع سابق ، ص سالمة ،  د مامون محمد 2
معاقبة كل " قانون البیئة الجزائري و من الحاالت التي تكون فیها الجریمة عمدیه   83/03من قانون  128المادة   3

شخص قدم عمدا معلومات غیر صحیحة تؤدي فیما یخص المادة المعنیة اللتزامات أقل عناء من االلتزامات الواجبة أو 

  " لمجرم إذ انتفى القصد الجنائي ه الحالة معاقبة الجاني على إتیان السلوك ا\فرة لدیه إذ ال یجوز في هأخفى معلومات متوا
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مع العلم بعناصرها  المكونة لها ، فمعنى ذلك أنه یقوم  على عنصرین األولى اإلرادة و الثانیة 

رة هي التي تكون الصفة الممیزة للقصد العلم ، و إذا كان العلم یسبق اإلرادة إال أن تلك األخی

 .الجنائي عن غیره من صور الركن المعنوي األخرى 

إن الصورة الثانیة من صور العالقة : الخطأ الغیر ألعمدي  : البند الثاني ) 2

النفسیة هي الخطأ الغیر ألعمدي و إذا كان القصد الجنائي یمثل الشكل العادي للمسؤولیة 

أ الغیر ألعمدي  یمثل شكال استثنائیا لتلك المسؤولیة ذلك أن القاعدة الجنائیة ، فإن الخط

و ال یسأل الفرد عن الوقائع الغیر العمدیة إال حینما . هي المسؤولیة عن الوقائع العمدیة 

و معنى ذلك أن المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم . ینص القانون على ذلك صراحة 

جب أن تؤسس على القصد الجنائي و ال یجوز المنصوص علیها في قانون العقوبات ی

، غیر أنه یمكن تعریف الخطأ   1إال بنص صریح  يتأسیسها على الخطأ الغیر العمد

الغیر العمدي بأنه عدم مراعاة القواعد العامة أو الخاصة للسلوك و التي من شأن مراعاتها 

المحمیة جنائیا ، آو  تجنب وقوع النتائج غیر المشروعة الضارة بمصالح و حقوق اآلخرین

تجنب الوقوع في غلط في الوقائع  یؤدي  إلى  تحقیق  النتیجة  طالما یمكن  توقع  تلك  

 .النتیجة و تجنبها في الوقت ذاته 

حیث یتمثل جوهر الخطأ في إخالل الجاني بااللتزام العام المفروض على الكافة 

ه مساس بالحقوق التي یحمیها بمراعاة الحیطة و الحذر في سلوكهم حتى ال یترتب علی

القانون حیث كان ذلك في استطاعته و واجبا علیه ، و ترجع أهمیة دراسة الخطأ في 

العصر الحدیث إلى امتداد نطاق القانون للخطر ، و لم یصبها فعال بالضرر ، بانصراف 

                                                           
 .  201، مرجع سابق ، ص  أشرف توفیق شمس الدین 1
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، و یأخذ   1إرادة الفاعل إلى السلوك الخطر في ذاته بدون إرادة تحقیق النتیجة الناشئة عنه

الخطأ صورة  عدم االحتیاط ،عدم االنتباه  و الرعونة و عدم مراعاة األنظمة ، كما هو 

الحال في معاقبة كل ربان سفینة تسبب بسوء تصرفه أو غفلته أو رعونته أو إخالله بالقوانین 

  2 و األنظمة في وقوع حادث مالحي أو لم یتحكم فیه أو لم یتفاداه و نجم عنه تلویث المیاه

حاول المشرع الجزائري كثیرا التقید بأهم ما جاء في أهم البروتوكوالت   :خاتمة

والملتقیات الدولیة خصوصا في الجانب الجزائي بما أن الجرائم البیئیة صارت جرائم عابرة 

  للحدود

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 201عادل ماهر األلفي ، مرجع سابق ، ص . د    1

2   Jérôme froma grun philip,droit de l'enivrement ,eyrolles france , 1993 ,p 208  .   نقال

   333عن وناس یحي، اآللیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ، اطروحة دكتوراه جامعة تلمسان ، ص 
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  اإللكتروني في القانون المقارن الوجود غیر المادي  للسند في شكله

  الصامد  حوالف عبد: االستاذ

  بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة تلمسان" أ"محاضر  قسم  تاذأس

  رحمان یوسف: االستاذ 

  تلمسان، الجزائر -باحث دكتوراه بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  :ملخص   

مما الشك فیه أن الكتابة من بین  أهم طرق اإلثبات لما تُقدمه من ضمانات لذوي      

ولقد عملت التشریعات المقارنة  إلى إضفاء .مسبقًا ً معداً قاء ، كما تعتبر دلیالالعالقة والفر 

 .حجیة مطلقة على هذا الدلیل

بل أصبحت موجودة على  كما ال یقتصر الوجود المادي  للكتابة في الشكل الورقي،

وبذلك اعترف المشرع الجزائري بصریح النص بهذا النوع من الكتابة،  وسائط إلكترونیة،

مكرر من  323ومهما كانت  التقنیة  التي  تتضمنها  وكذا طرق إرسالها، طبقا للمادة 

  .القانون المدني

  الكتابة االلكترونیة، التوقیع االلكتروني، ذاكرة الكومبیوتر، التصدیق: الكلمات المفتاحیة

 .االلكتروني

Abstract :  

       The writing and considered as one of the means of the evidence, of 

which it provides guarantees to their party are as well as their 

opponents, it and also a proof already existed the comparative 

legislations give absolute approval to this proof. 

               The material existence of the writing does not concern only 

the paper version month it exists according to electronic bases and for 
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that the Algerian legislator to admits to this kind of writing and it does 

not matter the average which it contains and also the averages of their 

sends according to Article 323 of the Civil Law. 

Keywords: electronic writing, electronic signature, computer 

memory, electronic certification. 

 : مقدمة 

لعله وغني عن البیان أن من بین ثمرات التطور التكنولوجي في جانب وسائل االتصال     

 Documentجودة على الدعائم االلكترونیة والمعلوماتیة، ظهور ما یعرف بالمحررات المو 

électronique . والتوقیع في صیغته اإللكترونیةSignature électronique كما أن ؛

االندماج الذي حصل بین تكنولوجیا المعلوماتیة وتكنولوجیا االتصال، أفرز لنا نوع جدید من 

 la technologie de l'information à التقنیات سمي بتكنولوجیا المعلوماتیة عن بعد 

distance 1.  ویمكن من خالل هذه التقنیات التواصل  بین العدید من األشخاص عن بعد

 .ًمن خالل إرسال واستقبال رسائل والمعلومات وبیانات إلكترونیا

كما ساعد في ذلك توفر األرضیة الرقمیة المالئمة التي تشجع التواصل والتعاقد عن  

األطراف بتبادل اإلیجاب والقبول وتنفیذ العقود دون عناء، والتنقل  بعد، من خالل تنویر رضا

ولم یقتصر التعامل . 1خاصة بانتشار التجارة اإللكترونیة التي تعطي أولویة للسلع الرقمیة

بالمحررات االلكترونیة في الجانب التجارة الدولیة  اإللكترونیة فقط ،بل شملت حتى تعامل 

المعاصرة دفعت إلى  التحول من الحكومة التقلیدیة والتي  الدولُ الحكومي حیث أن جل

تتعامل بالمحررات الورقي  والذي یختلف بال شك عن  نظام الحكومة االلكترونیة 
                                                           

، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ، 1محمد نصر محمد، الدلیل االلكتروني وحجیته أمام القضاء، دراسة مقارنة، ط -  1

  4و3، ص 2013
بد الصمد ، مقالة بعنوان نظام الدفع االلكتروني ، مجلة الحجة  صادرة عن منظمة المحامین لناحیة تلمسان حوالف ع  - 1

   139، ص2011، تلمسان ، أكتوبر 2، ع 
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Système de gouvernement électronique   التي تقوم على تقنیة  الوسائط

  .2 اإللكترونیة

ادي للسند في شكله لكل ما سبق سنحاول تسلیط الضوء عن الوجود غیر الم

اإللكتروني على الوسائط اإللكترونیة، من خالل محاولة البحث في حجیة هذه المستندات 

والشروط الواجب توافرها فیها لیعتد بها كوسیلة إثبات، فمتى یعتد بالسند في شكله االلكتروني 

  كوسیلة إثبات؟     

عن اعتراف التشریعات  سیتم محاولة اإلجابة على هذه اإلشكالیة من خالل الحدیث

، ثم التطرق فیما بعد شروط تكوین المحرر )المحور األول(المعاصرة بالسندات اإللكترونیة 

  ).المحور الثاني(في صیغته االلكترونیة 

   اعتراف  التشریعات المعاصرة بالسندات اإللكترونیة: المحور األول 

یستدعي منا األمر تحدید مفهوم قبل الغوص في غمار موضوع المحرر اإللكتروني         

مكرر  323الكتابة في الشكل االلكترونیة، إذ نجد المشرع الجزائري قدم تعریفا لها في المادة 

ینتج اإلثبات بالكتابة  من تسلسل  حروف أو أوصاف أو أرقام  :" بقوله  3من القانون المدني

ة  التي  یتضمنها  وكذا أو أیة  عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت  الوسیل

من خالل هذه المادة، نجد المشرع قد تبنى المفهوم الواسع للكتابة لتشمل أي . 4"طرق إرسالها

                                                           
مقالة بعنوان  المحررات االلكترونیة كدلیل إثبات ، منشورة بمجلة  المفكر  بكلیة الحقوق والعلوم  –براهمي حنان  -2

   134، ص  2013، الجزائر ، ماي  9ع.عة محمد خیضر  بسكرة السیاسیة  بجام
:" من قانون التوقیع االلكتروني والمعامالت االلكترونیة العراقي الكتابة اإللكترونیة  بقولها  5تقابلها المادة األولى فقرة   - 3

ئیة أو أیة وسیلة أخرى مشابهة كل حرف أو رقم أو رمز أو أیة عالمة أخرى تثبت على وسیلة الكترونیة أو رقمیة أو ضو 

متضمن قانون التوقیع االلكتروني والمعامالت  2012لسنة  78قانون رقم  ."وتعطي داللة  قابلة لإلدراك و الفهم

بتاریخ  4256الوقائع العرقیة  العدد (   18/10/2012بتاریخ 79االلكترونیة العراقي الصادر بقرار  رئاسي رقم 

05/11/2012(  
  )44عدد .ر.ج(المعدل والمتمم للقانون المدني  06/2005/ 20المؤرخ في  10- 05ذه المادة بالقانون رقم أضیفت ه -  4
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تقنیة قد توجد علیها، سواء على دعامة ورقیة  أو كانت موجودة على وسائط إلكترونیة 

ن أو مرسلة ع، (carte mémoire) بطاقة الذاكرةأو  )CD-ROM(اللیزر  كاألقراص

، Facebookكالفضاء األزرق    Médias sociauxطریق وسائل التواصل االجتماعي 

أو أیة  وسیلة  قد تظهر  ، أو مخزنة على جهاز الكمبیوتر،  E-mailأو البرید االلكتروني

كما بین المشرع  في خصوص هذه المادة أن تكون الكتابة اإللكترونیة مفهومة  5.مستقبال

غیر أن ما یؤخذ على هذه المادة ؛ وكما یرى . ل سهولة قراءتهاوقابلة لإلدراك من خال

وكان بإمكان    )caractères(" أوصاف"أن المشرع أضاف مصطلح  1بعض رجال القانون 

  . االستغناء عنه 

ومن هذا المنطلق نحاول دراسة هذا المطلب من خالل تحدید مفهوم المحرر      

الفرع (متطلب في وجود هذا النوع من السندات الكتابیة والشروط ال) الفرع األول(اإللكتروني 

 ).الثاني 

  على المستوى الدولي تحدید مفهوم المحرر أو ما یعرف بالسند االلكتروني: الفرع األول 

من بین األولویات التي سعْت الجمعیة  العامة لألمم المتحدة  من خالل قانون        

؛ دعوة الدول 1996ن التجارة االلكترونیة لسنة النموذجي بشأ) UNCITRAL(األونیسترال 

لضرورة  مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في جانب التجارة الدولیة وعكسها على  

حیث عرف هذا .قوانینها  من خالل سّن أو تطویع آلیاتها  أو تنقیحها مع ماهو موجود 

تعني ) رسالة بیانات: "(هبأن" أ"الفقرة  2القانون المحرر اإللكتروني من خالل  المادة 

معلومات یتم إنشاؤها أو إرسالها أو استالمها أو تخزینها بوسائل الكترونیة أو ضوئیة أو 

                                                           
مناني فراح ، العقد  االلكتروني  وسیلة  إثبات  حدیثة  في القانون  المدني  الجزائري ، دار الهدى  ، عین /أأنظر   -  5

   174، ص 2009ملیلة ، الجزائر ، س 
حمد ناصر ، العقد الدولي االلكتروني  المبرم عبر االنترنت مع التركیز على عقد البیع الدولي أنظر حمودي  م -1

  2012س  276و275للبضائع ، دار الثقافة ، عمان األردن ، ص



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - معهد الحقوق والعلوم السياسية    

2019جانفي  –لخامس العدد ا  

 

 67   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507متخصصة محكمة نصف سنویةمجلة علمیة  مجلة المیزان

 

ة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، التبادل اإللكتروني للبیانات، أو بهبوسائل مشا

ظ على هذه المادة أنها ویالح."  البرید االلكتروني، أو البرق، أو التلكس،أو النسخ البرقي 

استخدمت مصطلح رسالة البیانات للداللة على السند في شكله اإللكتروني وهذا ما أخذت به 

بعض  القوانین  العربیة التي تبنت نفس  المصطلح كالقانون المعامالت  والتجارة 

  .إلخ ..1.ُمنه 8اإللكترونیة  القطري طبقا للمادة األول الفقرة 

مجموعة  المعلومات :"  بأنها )   ISO(مة العالمیة للمواصفات  والمعایر وعرفت المنظ     

و البیانات  المدونة  على دعامة مادیة  بشكل  دائم بحیث یسهل  قراءتها مباشرة عن طریق  

    2." اإلنسان  أو باستخدام آلة  مخصصة لذلك 

الصادر  Législation fédérale américaineأما عن التشریع الفدرالي األمریكي 

بخصوص التوقیع اإللكتروني والتجارة الدولیة  فبینت في المادة  30/06/2000بتاریخ 

عقد أو أي مستند :" بأنه  3من الباب األول السجل أو المحرر االلكتروني  4الفقرة  106

 4".آخر  یتم إنشاؤه أو إحداثه أو إرساله أو استالمه أو تخزینه بوسائل إلكترونیة ) سجل (

                                                           
رسالة  :" بقولها  رسالة البیاناتمن قانون المعامالت والتجارة اإللكترونیة  القطري  8وعرفت  المادة األولى فقرة  -1

هي معلومات  التي  یتم  إنشاؤها ،أو إرسالها ،أو معالجتها ، أو استالمها ،أو تخزینها ،أو عرضها بواسطة  نظام  یاناتالب

  ." ،أو أكثر  من نظم  المعلومات ، أو بوسائل  االتصال  اإللكترونیة 
ق اإلنترنت ، دار النهضة العربیة حسن عبد الباسط جمیعي ، إثبات التصرفات القانونیة التي  یتم إبرامها عن طری/ د - 2

   18، ص2000، القاهرة مصر ، س 
3 -Electronic Signatures in Global and National Commerce Act   
 .33و32محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص / د – 4

   من قانون التوقیع االلكتروني للدول االتحاد األمریكي 4فقر106ونص األصلي للمادة  -

Article 4-106-Electronic record.- The term «electronic record'' means a contract or other 

record created, generated, sent  communicated, received, or stored by electronic means». 

Citant le site Internet 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronic_Signatures_in_Global_and_National  



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - معهد الحقوق والعلوم السياسية    

2019جانفي  –لخامس العدد ا  

 

 68   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507متخصصة محكمة نصف سنویةمجلة علمیة  مجلة المیزان

 

ذه المادة استعملت مصطلح المستند والعقد للداللة على المحرر ولم تقید التقنیة  التي یتم ه

  .بها نقل واستالم أو إنشاء هذه البیانات 

  :على المستوى الوطني :   الفرع الثاني 

حتى عند إصداره أخر . لم یقدم المشرع الجزائري تعریفًا للمحرر في شكله اإللكتروني       

كما أرجع 1.المتعلق بالقواعد المحدد لتوقیع والتصدیق اإللكترونیین  04-15م قانون رق

  . من القانون المدني 1مكرر 323شروط هذا النوع من السندات  إلى أحكام المادة 

مكرر من مجلة  453أما المشرع التونسي فقد عرف المحرر اإللكتروني في الفصل      

ة المتكونة من مجموعة أحرف أو أرقام أو أیة إشارات رقمیة الوثیق:" االلتزامات والعقود بأنها 

أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل االتصال تكون ذات محتوى یمكن فهمه 

وبخصوص  2."ومحفوظة على حامل إلكتروني یؤّمن قراءتها والرجوع إلیها عند الحاجة

من قانون التوقیع االلكتروني " ب"فه من خالل المادة  األولى الفقرة َّالمشرع المصري  فعر

:" من الالئحة  التنفیذیة  لقانون التوقیع اإللكتروني بقوله  3و المادة   2004لسنة  15رقم 

رسالة بیانات  تتضمن  معلومات  تنشأ وتدمج  أو تخزن  أو ترسل  أو تستقبل  كلیا  أو 

   3." أخرى متشابهة  جزئیا  بواسطة الكترونیة، أو رقمیة أو ضوئیة ،أو بأیة وسیلة 

                                                           
عدد .ج .ر.ج(یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق االلكترونیین  01/02/2015مؤرخ في  04- 15قانون  - 1

  ).10/02/2015صادر بتاریخ  6
مجلة " یتعلق بالمصادقة على إعداد تنطیم بعض أحكام 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  - 2

مكرر  453مع المالحظة أن المادة .) 08/2005/ 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي ،عدد  "  (االلتزامات والعقود التونسي

  .06/2000/ 13ؤرخ في الم 2000لسنة  57قد أضیفت بالقانون رقم 
متعلق بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون التوقیع االلكتروني  وبإنشاء  2005لسنة 109من قرار رقم  3تقابلها المادة  – 3

رسالة بیانات  تتضمن  معلومات  تنشأ وتدمج  أو تخزن  :" هیئة التنمیة صناعة التكنولوجیا المعلومات المصري   بقولها 

."   (  ستقبل  كلیا  أو جزئیا  بواسطة االلكترونیة ،أو رقمیة أو ضوئیة ،أو بأیة وسیلة  أخرى     متشابهةأو ترسل  أو ت

 )8، ص  25/05/2005صادر بتاریخ  115الوقائع المصریة  العدد 
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غیر أن هذا التعریف الذي جاء به المشرع المصري قد ُأنتقد من قبل بعض رجال 

القانون على أساس أنه یتشابه كثیرا مع التعریف الخاص بالكتابة االلكترونیة  ، كما تخلله 

بعض النقائص كعدم التنصیص على مسألة التوقیع ألن المحرر الذي ال یحتوي على هذه 

ألن  4ان ،ال یمكن تحدید هویة من أصدره  وال یمكن االعتداد به كدلیل كامل في اإلثباتالبی

  .التوقیع هو مصدر الوحید لوجود أي سند كتابي 

من قانون التوقیع االلكتروني والمعامالت اإللكترونیة  9وعرفت المادة األولى فقرة 

ثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو المحررات والو :" العراقي بقولها المستندات االلكترونیة 

ترسل أو تستقبل كلیا أو جزئیا بوسائل الكترونیة بما في ذلك تبادل البیانات الكترونیا أو 

  1." البرید اإللكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ویحمل توقیعًا   الكترونیًا 

لنصوصه القانونیة لم یتطرق ومن خالل تفحصنا   أما عن القانون المدني الفرنسي      

منه قد أقر  1316/1بصفة مباشرة لتعریف المحرر االلكتروني، لكن نجده في المادة 

بالحجیة القانونیة لدلیل الكتابي مهما كانت الدعامة الموجود علیه  متى توفرت الشروط 

لى الكتابة ع:" على أن  3 1316/3كما تضیف المادة  2.المنصوص علیها في هذه المادة

دعامة الكترونیة،  تتمتع بنفس القوة  الثبوتیة التي  تحوز علیها الكتابة  على الوسائط 

                                                           
سنة  النظام  القانوني  للتوقیع  االلكتروني ، دار  الكتب  القانونیة  ، مصر  ، –محمد أمین  الرومي / د - 4

  23،ص2007
متضمن قانون التوقیع االلكتروني والمعامالت االلكترونیة العراقي الصادر بقرار  رئاسي  2012لسنة  78قانون رقم  -  1

  )05/11/2012بتاریخ  4256الوقائع العرقیة  العدد (   18/10/2012بتاریخ 79رقم 

   2.ومابعدها  289حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص 
3  - Article 1316/3 code civil français  (loi 2000/230 du 13 mars 2000 art. 3 Journal Officiel 

du 14 mars 2000 « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur 

support papier » .  http://www.legifrance.gouv.fr .   
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وبذلك ساوى المشرع  بین المحرر الموجود على الدعائم الورقیة، واآلخر المتوفر ."  الورقیة

 4.القانون   على الوسائط اإللكترونیة متى استوفى الشروط القانونیة المحددة في هذا 

ختالف التشریعات المعاصرة  في تحدید مصطلح واحد یخص  المحرر رغم ا

اإللكتروني ؛ فمنهم من أعطاه تسمیة رسالة بیانات ،واآلخر بالوثیقة االلكترونیة أو 

المستندات االلكترونیة؛ إال أنها تبقى تصب في مفهوم واحد وهو المحرر في شكله  

  .االلكتروني

 حرر في صیغته  االلكترونیة شروط تكوین  الم: المحور  الثاني 

لقد سعت التشریعات المعاصرة إلى التنظیر  لمجموعة  من الشروط  حتى یعطى        

للمحرر اإللكتروني  الصبغة  القانونیة وبذلك یصبح دلیًال كامًال في اإلثبات  ومن ذلك ؛ أن 

یر أو تعدیل حتى  یكون هذا األخیر مقروءا وقابل لإلدراك   ،وأن ال یطال محتواه  أي تغی

وهذا ما یتفق و  5.یحوز هذا السند على األمان القانوني وبذلك زیادة الثقة  مع من یتعامل به

یعتبر اإلثبات بالكتابة في  :"من القانون المدني الجزائري على أنه  1مكرر  323المادة 

ویة الشخص الشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة التأكد من ه

وتضیف المادة  5."الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها 

یعتد بالتوقیع االلكتروني وفق الشروط :" ...الفقرة األخیرة من القانون نفسه بقولها 327

 04-15من قانون رقم  4كما نصت المادة  1."أعاله  1مكرر323المذكورة في المادة 

:" والمحدد لقواعد العامة للتوقیع والتصدیق االلكترونیین بأن  10/02/2015المؤرخ في 

                                                           
لعقود الدولیة  العقد االلكتروني  في القانون المقارن ، منشورات  الحلبي  الحقوقیة  بیروت ، لبنان الیاس ناصیف ، ا/ د - 4

  198و197، ص  2009، سنة   1، طبعة 
  . ومابعدها  278حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص / د-  5
  )24، ص 44عدد .ج .ر.ج(  06/2005/ 20المؤرخ في  10- 05أضیفت هذه المادة بالقانون رقم  -  5
   )24، ص 44عدد .ج .ر.ج(  06/2005/ 20المؤرخ في 10- 05عدلت  بالقانون رقم  -  1
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من نفس القانون  6وتضیف المادة ..." في شكلها األصليً تحفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیا

یستعمل التوقیع االلكتروني لتوثیق هویة الموقع وٕاثبات قبوله مضمون الكتابة في :" على أن 

االعتداد بالمحرر في شكله اإللكتروني  متوقف   على َّ تالي فإنوبال 2." الشكل االلكتروني 

  3.توفر الشروط سالفة الذكر 

  سهولة قراءة المحرر في صیغته اإللكتروني: الفرع األول   

مما ال شك فیه أن هذا  الشرط ضروري  وفعال العتبار المحرر دلیالً كامًال في 

من  1مكرر 323هذا الشرط في المادة اإلثبات رغم أن المشرع الجزائري لم ینص على 

و التي تقابلها 4مكرر من ذات القانون 323القانون المدني ، لكن أشار إلیه من خالل المادة 

وبالتالي ال یسوغ قراءة ما .من قانون التوقیع اإللكتروني المصري " أ"المادة األولى فقرة 

لرموز واألحرف والعالمات تضمنه المحرر دون فهم محتواه من خالل سهولة قراءة هذه ا

وفي هذا الصدد نسجل موقف المنظمة العالمیة  5.المكونة لهذا السند  اإللكتروني  

عند  ISO (  International  standard  organisation(للمواصفات  والمعایر 

وضعها تعریف للمحرر اإللكتروني الذي بینت من خالله أنه ال یتأتى قراءة ما تضمنه 

لكتروني بواسطة اإلنسان مباشرة، وٕانما باستخدام وسائط تكنولوجیة  أخرى المحرر اال

،وعن طریق برامج التي یتم استخدامها  للكتابة والحفظ ) الكومبیوتر(؛كالحاسب اآللي 

                                                           
ج .ر.ج(والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق االلكترونیین  01/02/2015مؤرخ غي  04-15قانون  -2

  ) .8، ص 10/04/2015صادر بتاریخ  6عدد .
یم  ، محاضرات في طرق اإلثبات وفقا ألخر النصوص القانونیة ، كنوز للنشر والتوزیع مامون عبد الكر / أنظر د -3

  45ص،  2011،الجزائر ، س 
ذات ینتج اإلثبات بالكتابة  من تسلسل  حروف أو أوصاف أو أرقام  أو أیة  عالمات أو رموز :" مكرر323المادة  -4

   ."طرق إرسالها مهما كانت  الوسیلة  التي  یتضمنها  وكذا معنى مفهوم
  279و278حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص / د -5
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من القانون  المدني   1316في المادة ً ونفس األمر نجده مقررا PDF.6و  Wordكا

: " ... بالقول 2000/ 03/ 13بتاریخ   230/200المعدلة  بالقانون  رقم   7الفرنسي 

الحروف أو األشكال أو األرقام أو من إشارات أو رموز  ذات داللة مفهومة، أیا كانت 

وبالتالي فمضمون الدلیل الكتابي مرهون  1."الدعامة  المثبتة علیها أو الكیفیة  التي تنتقل بها

 . وب  سهلبقدرته وقابلیته  لإلدراك والقراءة  بطریقة وأسل

  .السالمة  المادیة للمحرر اإللكتروني  من خالل توفیر وسائل حفظه: الفرع الثاني 

ال غرابة في القول أن هذا الشرط یكتسي أهمیة عملیة من حیث اإلثبات، إذ نص       

یعتبر :" من القانون المدني بقول  1مكرر 323المشرع الجزائري علیه من خالل المادة 

وأن تكون معدة ومحفوظة ....  بة في الشكل اإللكتروني،  كاإلثبات على الورقاإلثبات بالكتا

المتعلق بالتبادل  53-05القانون  417-1ویقابلها الفصل ."في ظروف تضمن سالمتها

تقبل الوثیقة المحررة بالشكل اإللكتروني :"... االلكتروني للمعطیات القانونیة المغربي بقولها 

أن تكون معدة ومحفوظة وفق ... شأن الوثیقة المحررة على الورق  لإلثبات، شأنها في ذلك

من 1فقرة1316وهذا ما نجده  مكرسا في المادة 2." شروط من شأنها ضمان    تمامیتها 

، وأن تعد وتحفظ في ... شریطة أن تكون بحسب األصل :" ...  3قانون المدني الفرنسي

                                                           
إیمان مأمون احمد سلیمان ، إبرام العقد االلكتروني  وٕاثباته ، الجوانب القانونیة  لعقد التجارة االلكترونیة ، دار / د –6

  .ومابعدها 192، ص 2008الجامعة الجدیدة ، اإلسكندریة ، مصر ، س

-7Article 1316 code civil français  (loi 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 

14 mars 2000 : « La preuve littérale,ou preuve par écrit, .... symboles dotés d'une 

signification intelligible, .... » http://www.legifrance.gouv.fr   
  . 28ع السابق ، صمحمد نصر محمد ، المرج/ د -1
المتعلق بالتبادل االلكتروني  53-05بتنفیذ القانون  30/11/2007الصادر في  01- 07-129الظهیر الشریف رقم   -  2

  ) 3881،ص 06/12/2007الصادر في  5584المغربي،  عدد .  ر.ج( للمعطیات القانونیة  المغربي ،    
3 -1Article 1316  1/code civil français (Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 

JORF 14 mars )2000   
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لشأن نجد المشرع التونسي من خالل وفي هذا ا 4."ظروف من طبیعتها ضمان سالمتها 

وضع جملة  من االلتزامات تخص مسألة حفظ الوثیقة 5قانون المبادالت والتجارة االلكترونیة 

واألمر نفسه أخذ به . 6منه  4اإللكترونیة، كما یعتمد حفظ الوثیقة الكتابیة تطبیقا للفصل 

اعد العامة  المتعلقة  ویخص القو   04-15المشرع الجزائري في آخر قانون أصدره رقم 

تحفظ الوثیقة :" ْ على أن  4منه 4بالتوقیع والتصدیق اإللكترونیین حیث نص في المادة 

وهذا ما نجده في قانون المعامالت والتجارة ..." الموقعة إلكترونیا في الشكل األصلي

ل حفظ السج":" ...أ"فقرة  8وفي مادته   2002لسنة 2االلكترونیة  إمارة دبي  رقم  

االلكتروني بالشكل الذي انشئ ، أو أرسل أو استلم بها ،أو بشكل یمكن من إثبات انه یمثل 

ومن بین  أهم الوسائل  1..."بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت في األصل 

المعدة لحفظ هذه البیانات والتي تساهم بشكل كبیر في دوام واستمراریة هذا الدلیل في شكله 

                                                                                                                                                                                     

 : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur 

support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et 

qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » 

http://www.legifrance.gouv.fr..   
  28محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د -  4
مي الرائد الرس(یتعلق بالمبادالت والتجارة االلكترونیة التونسي  2000أوت  9مؤرخ في  2000لسنة  83قانون رقم   -5

  . )2000أوت  11الصادر في  64التونسیة ،عدد 
 یعتمد كما االلكترونیة الوثیقة حفظ قانونا یعتمد:" من قانون المبادالت والتجارة االلكترونیة التونسي   4وینص  الفصل  –6

 الوثیقة هذه بحفظ إلیه المرسل ویلتزم به، المرسلة الشكل في االلكترونیة الوثیقة بحفظ المرسل الكتابیة ویلتزم الوثیقة حفظ

  .به تسلمها الشكل الذي في

  :من یمكن الكتروني حامل على االلكترونیة الوثیقة حفظ ویتم

 -صلوحیتها، مدة طیلة محتواها على االطالع  

 -محتواها، سالمة تضمن بصفة النهائي شكلها في حفظها  

 -استالمها أو إرسالها ومكان تاریخ وكذلك ووجهتها بمصدرها الخاصة المعلومات حفظ.  "  
  . )8، ص 10/02/2015صادر بتاریخ  6عدد .ج .ر.ج( - 4
  12/02/2002بشأن المعامالت والتجارة االلكترونیة  إلمارة دبي  ، صادر  بتاریخ   2002لسنة  2قانون رقم  -1
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أو عن طریق  Mémoire ordinateurي  ؛الدعائم االلكترونیة  كذاكرة الكومبیوتر  األصل

 Disqueأو حفظه عن طریق تقنیة ) CD أو DVD(تسجیله على األقراص المضغوطة  

Flash أو  بالولوج إلى العالم االفتراضي  من خالل  الموقع اإللكتروني  كا Hotmail  

في تخزین ً  التي من شأنها  أن تلعب دورا Médias sociaux ووسائل التواصل االجتماعي

  2.وحفظ هذه المعلومات 

أما فیما یخص مدة االحتفاظ بمحرر االلكتروني فیتجلى لنا أن جل التشریعات 

و طبقا لما نصت علیه  .المقارنة لم تنص على هذه المدة،  لذلك  نرجع للقواعد العامة 

إّال أننا نجد  4.سنة 15فقد حددت هذه المدة بـــ  3يمن القانون المدني  الجزائر  309المادة 

المؤرخ في  04-17بعض النصوص الخاصة كقانون الجمارك الجزائري رقم 

تحدد مدة االحتفاظ بالدفاتر والتصریحات والوثائق :" مكرر  50وفي المادة  16/02/2017

ني، الموجود بحوزة إدارة  المتعلقة بالعملیات الجمركیة ، بما فیها تلك المعدة على سند إلكترو 

  5...."سنة ) 15(الجمارك ، بخمس عشرة 

ومما الشك فیه أن جل الدول التي  قدمت للسند االلكتروني قیمة قانونیة في اإلثبات         

أنشأت جهة محایدة  تقوم  بمنح الترخیص لمزاولة  ُمهمة التصدیق االلكتروني ؛كالقانون 

ل على منح تراخیص  تعاطي نشاط مزود  الخدمات التونسي الذي  أنشأ  جهة  تعم

 8المصادقة االلكترونیة على كامل التراب التونسي وسمي هذا الكیان القانوني  طبقا للفصل 

                                                           
  .181و180مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ -2
سقط الریع المستحق في ذمة الحائز سیئ النیة ،وال الریع الواجب أداؤه أنه ال ی:" ...من قانون المدني  309المادة  -  3

  ."سنة) 15(على متصرف المال المشاع للمستحقین إال بانقضاء خمسة عشر 
  46أنظر  مامون عبد الكریم  ،المرجع السابق ، ص - 4
والمتضمن  21/07/1979 المؤرخ غي 07- 79یعدل ویتمم القانون رقم  16/02/2017مؤرخ في  04-17فانون رقم  -5

   )13، ص  19/02/2017،المؤرخ في 11ع .ج.ر.ج(قانون الجمارك 
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،حیث تخضع في  عالقتها مع 6" بالوكالة الوطنیة للمصادقة االلكترونیة "من هذا القانون  

ي الجهة المنوط بها ُمهمة االعتماد ومراقبة  كذلك  في القانون المغرب. الغیر للقانون التجاري

المتعلق بالتبادل االلكتروني  53-05من قانون 15المصادقة االلكتروني ؛ طبقا للمادة 

المتعلق  04-15أما عن القانون الجزائري رقم   1".السلطة الوطنیة"للمعطیات القانونیة  هي 

للسلطة  33ل هذه المهمة طبقا للمادة بالقواعد العامة لتوقیع والتصدیق االلكترونیین فأوك

التي تعمل على منح مزاولة نشاط التصدیق ومراقبة عمل  2االقتصادیة للتصدیق االلكتروني؛

هذا الجهاز وهذا الكیان القانوني یعمل على زیادة إضفاء األمان القانوني لهذا النوع من 

  .المحررات من أجل تحدید الحقیقي لمصدر هذا السند 

القدرة على  التأكد من هویة ُمصدر المحرر في شكله  اإللكتروني                                         :ثالث الفرع ال

من بین المبادئ العامة؛ أن المحرر الذي ال یحتوي على توقیع من أصدره  ال یعدُ  

كتابة ،لهذا وصف بعض دلیال كامال في اإلثبات بل  ال یؤخذ به حتى لمجرد مبدأ الثبوت بال

. بأن التوقیع هو روح المحرر ألنه هو من یضفي علیه الصبغة القانونیة  3رجال القانون

لذلك  فإن  التأكد من هویة  الشخص الذي أصدر  المحرر ال تتأتى إال عن طریق أسلوب 

 التوقیع اإللكتروني ، الذي  یحدد هویة هذا الشخص  بشكل دقیق   حتى یتسنى نسبة هذا

   4. المحرر له 

                                                           
الرائد الرسمي (یتعلق بالمبادالت والتجارة االلكترونیة التونسي  2000أوت  9مؤرخ في  2000لسنة  83القانون عدد  -  6

 ) 2084ص.2000أوت  11الصادر في  64التونسیة ،عدد 
المتعلق بالتبادل االلكتروني  53-05بتنفیذ القانون  30/11/2007الصادر في  01- 07-129الظهیر الشریف رقم   -  1

  ) 3884ص.06/12/2007الصادر في  5584مغ ،  عدد .ر.ج( للمعطیات القانونیة  المغربي ،  
   )11، ص 10/02/2015صادر بتاریخ  6عدد .ج .ر.ج( -2
، الدیوان الوطني لألشغال  1ها في النظام القانوني الجزائري ، طالغوثي بن ملحة ، قواعد وطرق اإلثبات  ومباشرت -3

  45، ص 2001التربویة ، الجزائر ، س 
  46مامون عبد الكریم  ،المرجع السابق ،ص -4
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 10-05ولقد نص المشرع الجزائري على التوقیع اإللكتروني،  بموجب القانون رقم  

والمادة  1مكرر323المتضمن القانون المدني في المادتین  2005/ 06/ 20المؤرخ في 

 2007/ 05/ 30المؤرخ في  162- 07كما نص في  المرسوم  التنفیذي رقم  . 3275

الل  المطبق على كل نوع من أنواع  الشبكات بما فیها الالسلكیة والمتعلق بنظام االستغ

أن :"مكرر 3الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكیة و الالسلكیة  طبقا للمادة 

التوقیع االلكتروني معطى ینجم عن استخدام أسلوب عمل یستجیب للشروط المحدد في 

سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم من األمر    1مكرر323مكرر و  323المادتین 

  .6."المتضمن القانون المدني الجزائري 1975

ثم تدارك المشرع األمر في آخر قانون أصدره وبین بشكل واضح المقصود بتقنیة  

التوقیع االلكتروني والدور الذي یلعبه في المحرر في شكله االلكتروني و هو قانون رقم 

المتعلقة بالتوقیع  والتصدیق اإللكترونیین و أعطى بذلك الذي  یحدد القواعد العامة  15-04

بیانات في شكل الكتروني ، مرفقة أو :" بقوله  2للتوقیع اإللكتروني  في المادة ً تعریفا موسعا

من  3وتضیف الفقرة ." مرتبطة  منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى، تستعمل كوسیلة توثیق

وقیع اإللكتروني  بیانات فریدة ، مثل  الرموز أو المفاتیح بأن  بیانات إنشاء الت:" نفس المادة 

 7وقد اشترطت المادة  1."التشفیر الخاصة التي  یستعملها الموقع إلنشاء التوقیع االلكتروني

بأن یكون التوقیع :"  من قانون التوقیع والتصدیق اإللكترونیین سابق الذكر  6فقرة 

                                                           
 1مكرر323یعتد بالتوقیع االلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة :" ...من قانون المدني  الجزائري   327المادة - 5

   .."أعاله
المؤرخ  123-01یعدل ویتمم  المرسوم التنفیذي رقم  2007/ 05/ 30المؤرخ في  162-07مرسوم  التنفیذي رقم   - 6

والمتعلق بنظام االستغالل  المطبق على كل نوع من أنواع  الشبكات بما فیها الالسلكیة الكهربائیة   2001/  09/05في 

  ). 13، ص07/06/2007المؤرخ  في  37ج عدد .ر.ج(یة ؛ وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكیة  والالسلك
  .)07، ص 10/02/2015صادر بتاریخ 6عدد .ج .ر.ج(- 04- 15 القانون -  1
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الخاّصة به بحیث یمكن الكشف عن التغییرات  االلكتروني الموصوف مرتبطا  بالبیانات

معدلة  من القانون المدني الجزائري على  327كما نصت المادة  2."الالحقة بهذه البیانات 

." أعاله  1مكرر323یعتد بالتوقیع االلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة :" ...أنه 

مشرع إعطاء المحرر االلكتروني قوة ومن خالل استقرائنا لنصوص القانونیة نجد أن غایة ال

  .قانونیة في اإلثبات خاصة إذا مقام على الشروط القانونیة في القوانین السابقة الذكر 

من الالئحة التنفیذیة  لقانون التوقیع  1/1أما عن التشریعات العربیة نجد  المادة 

كتروني  ویتخذ شكل ما یوضع على محرر إل:" اإللكتروني المصري قدمت تعریفا له  بقولها 

حروف، أو أرقام ، أو رموز ، أو إشارات أو غیرها ویكون له طابع متفرد یسمح بتحدید 

   2."شخص الموقع ویمیزه عن  غیره

أما عن المشرع المغربي من خالل النظرة الفاحصة لقانونه فنجده بیین  نوعین من 

مى  التوقیع االلكتروني المؤمن التوقیع؛ األول التوقیع اإللكتروني العادي والثاني تحت مس

متعلق بالمبادالت اإللكترونیة  53-05من خالل قانون رقم 3-417حیث نص في الفصل 

 الموقع هویة وكانت إنشاؤه تم إذا مؤمنا اإللكتروني التوقیع یعتبر:" للمعطیات القانونیة بأنه

 بها المعمول تنظیمیةوال التشریعیة النصوص مضمونة وفق القانونیة الوثیقة وتمامیة مؤكدة

:" على أنه   3الفقرة  2-417أما عن األول فتحدث عنه في الفصل  ".المجال في هذا

 ارتباطه تضمن بها موثوق تعریف استعمال وسیلة یتعین الكترونیا، التوقیع یكون عندما

  3."به المتصلة بالوثیقة

                                                           
متعلق بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون التوقیع اإللكتروني وبإنشاء هیئة التنمیة صناعة  2005لسنة 109قرار رقم  -  2

  . ) 8، ص25/05/2005صادر ب 115یة العدد الوقائع المصر ( تكنولوجیا المعلومات 
المتعلق بالتبادل االلكتروني  53- 05بتنفیذ القانون  30/11/2007الصادر في  01-07- 129الظهیر الشریف رقم  - 3

  )3882،ص 06/12/2007الصادر في  5584الجریدة الرسمیة  المغربي،  عدد ( للمعطیات القانونیة  المغربي ،    
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قیع اإللكتروني ، لم یعطي تعریفا للتو  1 2000لسنة  83أما القانون التونسي  رقم 

فیتم  إحداث توقیع الكتروني  بواسطة  منظومة موثوق بها  . ومن یرید إمضاء وثیقة الكترونیا

َّ إال أن.من هذا القانون 5یتم ضبط مواصفاتها التقنیة عن طریق التنظیم  تطبیقا للفصل 

ود  بمناسبة تحدید مالمقص 453مجلة االلتزامات والعقود التونسیة تحدثت في الفصل 

 في إذا كان الكترونیا :" ...بقولها  2بالتوقیع التقلیدي فعرفت التوقیع االلكتروني في الفقرة 

 االلكترونیة المذكور بالوثیقة اإلمضاء صلة یتضمن به منوال تعریف موثوق استعمال

  2."به المرتبطة

  4-1316أما عن المشرع الفرنسي قدم  مفهوما للتوقیع االلكتروني طبقا للمادة 

التوقیع ضرورة إلتمام عقد قانوني  یكشف عن هویة الشخص :"  بأنه   3التوقیع االلكتروني

الذي وضع التوقیع ، كما یعلن عن رضاء األطراف بااللتزامات الناجمة عن  هذا العقد ، 

وحینما یوضع التوقیع بواسطة موظف عام ، فإن هذا التوقیع یضفي على  العقد الطابع 

ن نرى من خالل هذا النص القانوني أن غایة المشرع الفرنسي تسعى  ونح  4."الرسمي 

بصفة واضحة إلى تحدید الدور المنوط بهذا الشكل من التوقیع من خالل بیان قبول أطراف 

                                                           
الرائد الرسمي (یتعلق بالمبادالت والتجارة االلكترونیة التونسي  2000أوت  9مؤرخ في  2000لسنة  83القانون عدد -  1

 ) 2084ص.2000أوت  11الصادر في  64التونسیة ،عدد 

  
   13/06/2000المؤرخ في  2000لسنة  57أضیفت هذه الفقرة بموجب قانون عدد -  2

3 Article 1316   4/ code civil français (Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 

JORF 14 mars     )2000  : «La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique 

identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui 

découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère 

l'authenticité à l'acte. . » http://www.legifrance.gouv.fr  .   
، ص  2012، دار الثقافة ، عمان األردن ، س 2عیسى غسان ربصي ، القواعد الخاصة بالتوقیع االلكتروني،  ط – 4

54.  
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العالقة وارتضائهم بهذا التصرف،بتذیل المحرر بتوقیع  ، كما یعمل على بیان هویة مصدر 

  .وجود قاعدة بیانات مسبقة المحرر االلكتروني بصفة دقیقة بفضل 

بخصوص التوقیع ) الوالیات المتحدة األمریكیة ( كما أشار القانون الفدرالي 

التوقیع اإللكتروني ) 106/5القسم(  2000اإللكتروني في التجارة  الداخلیة  والخارجیة لسنة 

ر ینفذ صوت أو رمز أو إجراء یقع في الشكل  الكتروني  یلحق بعقد أو سجل أخ:" بأنه  2

   3."أو یصدر من شخص بقصد التوقیع على السجل

على الرغم  من اختالف التشریعات المقارنة في تحدید مفهوم التوقیع اإللكتروني  إلى      

أنها تصب في مضمون واحد وهو التحدید الدقیق لهویة موقعه  و ارتضائه بهذا التصرف 

عبارة عن حروف أو أرقام أو :" هو   لهذا  یرى جانب من الفقه أن التوقیع اإللكتروني.

رموز أو أشارات  لها طابع  منفرد  تسمح بتحدید شخص  صاحب التوقیع وتمیزه عن غیره 

وهو الوسیلة  الضروریة  للمعامالت االلكترونیة  في إبرامها وتنفیذها ، والمحافظة على . 

  1."سریة المعلومات والرسائل

ا المحرر  قیمة قانونیة  عالیة  في اإلثبات رغم عدم وفي هذا الصدد وحتى  یكون لهذ     

الوجود المادي له ، فیجب أن یتم تحت رعایة طرف ثالث محاید الذي  یضمن موثوقیة 

البیانات والمعلومات الصادرة عن الشخص مصدره ، بفضل  وجود قاعدة بیانات سابقة  

                                                           
2 Article106-5-Electronic record.- The term "The term `electronic signature' means an 

electronic sound, symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or 

other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record." 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronic_Signatures_in_Global_and_National_Co

mmerce_Act&action=edit&section=2 
  .53عیسى غسان ربصي، المرجع السابق ، ص  -  3
محمد أمین الرومي ، المرجع السابق  ، / ؛ نقال عن  د 179محمد حسین منصور المسؤولیة االلكترونیة ، ص – 1

  15ص
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بهذه المحرر االلكترونیة وهم تضمن جدیة التعاقد ، وبالتالي  یلجا األشخاص إلى التعامل 

منه تنص على  18السابق الذكر  طبقا للمادة  04-15وهذا ما دعمه  قانون رقم .مطمئنین 

إلى ترقیة استعمال التوقیع والتصدیق "  السلطة الوطنیة  للتصدیق االلكتروني "أن تعمل 

  2.االلكترونیین وتطویرهما وضمان موثوقیة استعماله

  : الخاتمة

الیوم یحتل مكانة كبیرة في التعامالت بشتى  أصبح المحرر في صیغته  اإللكترونیة لقد     

أنواعها سواء كانت حكومیة كمسائل متعلقة بالحكومة اإللكترونیة والتقاضي اإللكتروني ، أو 

ومن نافلة  القول أن جل التشریعات المعاصرة . خاصة كتعامالت تجارة اإللكترونیة  

انونیة ومساویة  للمحررات الموجودة على الدعائم الورقیة؛أي أخذت بمبدأ اعترفت بالحجیة الق

متى كان قائم على الشروط القانونیة وهذا ما نص علیه .  التعادل الوظیفي في هذا المجال

یعتبر اإلثبات بالكتابة في :" من القانون المدني  1مكرر 324المشرع الجزائري في المادة 

وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن ....  بات على الورقالشكل اإللكتروني، كاإلث

  ." سالمتها 

ویمكن استعماله إلثبات . في اإلثباتً كامالً وبذلك أضحى المحرر االلكتروني دلیال

خاصة بوجود نظام التوقیع اإللكتروني المؤمن و جهات التصدیق .جمیع الحقوق واالمتیازات

ا ضمان موثوقیة البیانات الموجودة في المحرر االلكتروني  التي أخذت على  عاتقه

  .اإللكتروني 

 

  

                                                           
  .لسالف ذكرها 04- 15 القانون -  2
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  التسرب واعتراض المراسالت وتسجیل االصوات والتقاط الصور

  .كاسالیب حدیثة للبحث والتحري الجنائي

  .األستاذة زوزو زولیخة   

 -أ–مساعد قسم  أستاذ

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .لغرور خنشلة جامعة عباس

    :الملخص

إن الكشف عن الجرائم الحدیثة یتطلب جملة من إجراءات البحث والتحري من قبل 

الشرطة القضائیة باعتبارها صاحبة االختصاص في الكشف عن الجرائم كافة، والهدف من 

هذه اإلجراءات هو كشفها ومعرفة كافة الظروف التي ارتكبت فیها، وكذا التحري عن كافة 

  .المعلومات الخاصة بوقوعها

لتحقیق االبتدائي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي تسبق المحاكمة، وتهدف فا

إلى جمع األدلة بشأن وقوع فعل یعاقب علیه القانون، ومالبسات وقوعه ومرتكبه، وفحص 

الجوانب المختلفة لشخصیة الجاني، ثم تقدیر كل ذلك لتحدید كفایته إلحالة المتهم للمحاكمة، 

قیق االبتدائي ملف الدعوى العمومیة، كي یتسنى لقضاء الحكم أن وبمعنى آخر یهیئ التح

  .یقول كلمته في تلك الدعوى

Summary: 

The modern crime detection requires inter action research and 

investigation by the judicial police as jurisdiction in Revelation The 

aim of these procedures is to detect and find out all the 
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circumstances in which, as well as investigation of all private 

information. Primary investigation is a set of pretrial proceedings, 

aimed at gathering evidence about the punishable act it struck at And 

examining various aspects of the personality of the offender, then 

estimate each to determine its adequacy to commit the accused for 

trial, in other words create inquiry Primary file public proceedings, in 

order to serve the sentence to say in that case. 

  :مقدمة

عرف المجتمع الدولي في اآلونة األخیرة تطورا كبیرا وسریعا في مختلف مجاالت     

الحیاة االقتصادیة والسیاسیة وحتى في وسائل االتصال المختلفة، وقد أفرز هذا التطور 

ظهور أنماط جدیدة من اإلجرام تمتاز بالتعقید والتطور من حیث أسالیب ارتكابها،وحتى 

عها فقد أصبحت تتعدى حدود الدولة الواحدة وتشكل تهدیدا خطیرا وحقیقیا زمان ومكان وقو 

على كل المجتمعات بدون استثناء ما جعل الوسائل الكالسیكیة المعمول بها في النظام 

القانوني لمكافحة الجرائم غیر ناجعة مع هذا النوع الجدید من اإلجرام، قام المشرع الجزائري 

والتحري عنها سواء على المستوى الدولي بإبرام اتفاقیات دولیة  باستحداث سبل جدیدة للكشف

في هذا المجال، وعلى المستوى المحلي بسن تشریعات جدیدة تتضمن إجراءات وقوانین 

 .تتماشى وخطورة هذا النوع من اإلجرام

إن جرائم المخدرات والجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة والجرائم           

أنظمة المعالجة اآللیة للمعطیات وجرائم تبییض األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة الماسة ب

بالتشریع الخاص بالصرف و جرائم الفساد، تعد من أكثر الجرائم انتشارا وخطورة في الوقت 
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الحالي تعاني منها دول العالم بأسره لما لها من اثار بالغة الخطورة على مختلف الجوانب، 

الجزائري على غرار باقي التشریعات المعاصرة على استحداث أسالیب جدیدة عمل المشرع 

لمكافحة هذه الجرائم في قانون اإلجراءات الجزائیة وهي التسرب،اعتراض المراسالت و 

تسجیل األصوات والتقاط الصور، ومراقبة األشخاص ونقل األشیاء واألموال أو ما یسمى 

المتضمن قانون  26/12/2006المؤرخ في  06/22م بالتسلیم المراقب بموجب القانون رق

   . اإلجراءات الجزائیة

بناءا على ما تقدم، سیتم التطرق ألسالیب التحري الخاصة لمعرفة مدى         

فعالیتها في البحث والتحري، ادرجها المشرع الجزائري قصد تسهیل عمل الجهات القضائیة 

ه ،في المحور األول ونتطرق لمفهوم أسالیب لكشف اإلجرام بمختلف صوره ومتابعة مرتكبی

   . البحث والتحري الخاصة،وندرس صور البحث والتحري الخاصة في المحور الثاني 

 : وانطالقا من هذه المعطیات فإن االشكالیة الرئیسیة تتمثل في       

ى ما هي الطبیعة القانونیة ألسالیب المراقبة الحدیثة، وما مدى تأثیرها عل        

  حرمة الحیاة الخاصة لألفراد ؟

  :مفهوم أسالیب المراقبة و مجال تطبیقها:المحور االول

إذا كانت التشریعت الجزائیة تتطور بتطور الجریمة، فطبیعي أن تتطور      

اإلجراءات الجزائیة المرافقة لها هي األخرى، ال سیما ما یتعلق منها بطرق اإلثبات الحدیثة 

في هذا اإلطار نجد توجها عالمیا ظهر بعد األحداث التي عرفتها للكشف عن الجرائم، و 
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، حیث صدر قانون یبیح التصنت على 2001سبتمبر  11الوالیات المتحدة األمریكیة في

  )1(.المكالمات الهاتفیة ویجیز اعتراض المراسالت بجمیع أنواعها، وهي وسیلة إجرائیة وقائیة

  تعریف أسالیب البحث و التحري : اوال

 نصت التي الدولیة محدد، فاالتفاقیات تعریف الخاصة لیس لها التحري أسالیب      

 األمم واتفاقیة المنظمة عبر الوطنیة، الجریمة لمكافحة األمم المتحدة كاتفاقیة استخدامها على

 یلزم من ما اتخاذ إلى االتفاقیة في األعضاء الدول دعوة تضمنت الفساد، لمحاربة المتحدة

 واكتفت خاصة، تحري أسالیب من مناسبا تراه ما الستخدام الداخلي نظامها قوف تدابیر

 بقیة وتعریف تقدیر أمر وتركت لطابعها الدولي، نظرا المراقب التسلیم أسلوب بتعریف

  .لنظامها الداخلي األساسیة والمبادئ الجنائي للتشریع وفقا دولة كل إلى األسالیب

  : التعریف اللغوي-01

طلب ما هو أحرى، أي ما هو أجدر وأفضل لالستعمال، ویعني  هو التحرِّي لغة

بالشيء  ویقال تحر)3(یقال فالن یتحرى األمر أي یتوخاه ویقصده،)2(أیضا  البحث والتفتیش،

  .وتحرى منه وتحرى فیه أي قصد أفضله واجتهد ودقق في طلبه

لبحث وقد ورد في بعض المراجع أن معنى التحري یفید التقصي، وهو ا      

  .واالستقصاء والتحقیق بدقة ودراسة

                                                           

التصنت على المكالمات الهاتفیة واعتراض المراسالت كالیة للوقایة من جرائم مقني بن عمار، بوراس عبد القادر،  - )1(

، الملتقى الوطني حول اآللیات القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح الفساد

 .2008دیسمبر  03-02ورقلة، یومي 

  .2007المنجد في اللغة واإلعالم دار المشرق بیروت  - )2(

 .2007عبد الرحمن الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، وزارة الثقافة،  - )3(



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - معهد الحقوق والعلوم السياسية    

2019جانفي  –لخامس العدد ا  

 

 85   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507متخصصة محكمة نصف سنویةمجلة علمیة  مجلة المیزان

 

  :التعریف االصطالحي -02

  :وردت بعض التعاریف ألسالیب التحري نذكر منها

انها مجموع األنشطة المنفذة من طرف سلطات مشكلة بهدف تمكین المحاكم   "

والمجالس القضائیة من البت في تجریم فعل جنائي، أي یتعلق األمر بإجراءات تحضیریة 

ض قضائیة، یباشرها قضاة النیابة، قضاة التحقیق، موظفو الشرطة والموظفون ألغرا

  ."المكلفون بالبحث ومعاینة مخالفات القانون

مجموعة من اإلجراءات الجوهریة غیر المنظورة، یتوخى فیها مأمورو الضبط  "

ن القضائي الصدق والدقة في التنقیب عن الحقائق المتعلقة بموضوع معین،واستخراجها م

  )1(."مكمنها في إطار النظام

ادرج المشرع الجزائي أسالیب التحري الخاصة في تعدیل قانون االجراءات       

، ویمكن تصنیف هذه األسالیب إلى اعتراض 20/12/2006 06/22الجزائیة رقم 

المراسالت و تسجیل األصوات والتقاط الصور، التسرب أو كما سماه قانون الوقایة من 

  .فحة أسلوب االختراقالفساد ومكا

   :التعریف الفقهي  -03

بكونها تلك العملیات أو اإلجراءات أو التقنیات : "یعرف الفقه أسالیب التحري الخاصة

التي تستخدمها الضبطیة القضائیة تحت مراقبة وٕاشراف السلطة القضائیة، بغیة البحث 

                                                           

 .10، ص2009لعقید داود سلیمان صبحي، أسالیب البحث والتحري  جامعة نایف العربیة، الریاض،  - )1(
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األدلة عنها والكشف عن  والتحري عن الجرائم الخطیرة المقررة في قانون العقوبات، وجمع

   )1(."مرتكبیها، وذلك دون علم ورضا األشخاص المعنیین

نص المشرع على أسالیب البحث والتحري كبقیة التشریعات الجنائیة االخرى في    

  .سبیل كشف الجرائم للحد من انتشارها

وبذلك وسع من اختصاص ضابط لشرطة القضائیة في حالة ما إذا كان       

لتمهیدي الذي یجریه یخص إحدى الجرائم المتعلقة بالمخذرات أو تبییض األموال أو التحقیق ا

المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، أو الماسة بانظمة المعالجة اآللیة للمعطیات والجریمة 

المنظمة العابرة الحدود الوطنیة و جرائم الفساد المنصوص والمعاقب علیها بالقانون رقم 

 20المؤرخ في  22-06، فقد أصبح بموجب القانون 2006فیفري  20المؤرخ في  06-01

باختصاصات أوسع في  المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائیة، یتمتع 2006دیسمبر 

  )2(.سبیل تسهیل إجراءات البحث والتحري عن تلك الجرائم وكشف مرتكبیها

حصر، وقد یرجع هذا یالحظ هنا أن التشریع عدد هذه الجرائم على سبیل ال       

للخطورة اإلجرامیة لهذه االفعال وأثرها على السیاسة العامة في الدولة واقتصادها، اما إذا 

  )3(.كانت هذه االعمال في غیر هذه الجرائم فإجراؤها باطل

  :نطاق تطبیق أسالیب التحري الخاصة في التشریع الجزائري: ثانیا

ري على جملة من الجرائم المذكورة على سبیل نص المشرع الجزائ 05مكرر  65طبقا للمادة

  :جرائم سبع ، وهي)1(الحصر، التي یمكن التحري فیها باستخدام أحد أسالیب التحري الخاصة

                                                           

 .69- 68، ص ص 2010ات في قانون االجراءات الجزائیة،بجایة،دار الهدى،عبد الرحمان خلفي، محاضر  - )1(

 .68، ص 2009،الجزائر، دار هومه، الطبعة الرابعة، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائريمحمد خریط،  - )2(

 .78، ص 2009مة، ، الجزائر،دار هو ، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائرينصر الدین هنوني، دارین یقدح- )3(
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یقصد بها الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والسالئف الكیمیائیة :المخدرات ـ جرائم-01

حیازة واالستهالك، لكونها ال التي تدخل في تحضیر المخدرات، مع استثناء تلك المتعلقة بال

 18-04یتوفر فیها عنصر التنظیم الذي یمیز الجریمة المنظمة، وتضمن القانون رقم 

على االجراءات الوقائیة من اجل الحد من انتشار هذه االفة،  2المتعلقة بمكافحة المخدرات

المؤدي  والمقصود من اجراءات الوقایة هو منع وقوع االصابة اصال ومنع وقوع التعاطي

لالدمان، كما هناك التدخل العالجي وهو الوقایة من التمادي في تعاطي المخدرات والوصول 

   3.الى حالة االدمان

یقصد بها كل الجرائم العابرة للحدود :الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة -02

الخ، وتشمل ... شرالوطنیة، كتهریب المخدرات، األسلحة، الهجرة غیر الشرعیة، االتجار بالب

 الشبكات المتخصصة ولیس حاالت الجرائم التقلیدیة العابرة للحدود كالهجرة غیر الشرعیة

 .بصفة فردیة

نص علیها المشرع في القسم :الجرائم الماسة بالمعالجة اآللیة للمعطیات -03

 2006-12-20المؤرخ في  23-06السابع مكرر من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 

، وأي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل ارتكابها عن 07مكرر  394مكرر الى  394بالمواد 

 .طریق منظومة معلوماتیة أو نظام لالتصاالت اإللكترونیة

                                                                                                                                                                                     

،الجزائردار هومه،  دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیالت الجدیدةجباري عبد الحمید ، - )1(

 .62،ص2012،

، یتعلق بالوقایة من 2004دیسمبر سنة  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18- 04قانون رقم  -) (4

 . ة و قمع اإلستعمال و اإلتجار غیر المشروعین بهاالمخدرات و المؤثرات العقلی

، الجزائر،دار الهدى، جرائم المخدرات في ضوء الفقه االسالمي والتشریعفاطمة العرفي، لیلى ابراهیم العدواني،  - ) 3(

 .  117، ص2010
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تبییض األموال من الجرائم المساعدة للجریمة المنظمة :جرائم تبییض األموال -04

انون العقوبات المادة منصوص ومعاقب علیها في القسم السادس مكرر المستحدث في ق

المتعلق بالوقایة من تبییض  01- 05مكرر وما یلیها، كما نص على ذلك األمر 389

 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما واألمر

هي كل الجرائم  الموصوفة باألفعال اإلرهابیة والتخریبیة :الجرائم اإلرهابیة -05

كورة ضمن القسم الرابع مكرر من قانون العقوبات، المنصوص والمعاقب علیها بالمادة المذ

 .مكرر 87

كل الجرائم المنصوص علیها في :الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف -06

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم  03-10المعدل والمتمم باألمر  22-96األمر 

 .ؤوس األموال من وٕالى الخارجالخاصین بالصرف وحركة ر 

كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من القانون  :ـ جرائم الفساد -07

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ویمكن اختصاره في  10/05المتمم باألمر  06-01

 سوء استعمال السلطة من طرف الموظفین وكل صور استغالل المال العام الذي یؤدي إلى

  )1(.اإلضرار بالمصلحة العامة

  صور البحث والتحري :المحورالثاني

أدرج المشرع أسالیب التحري الخاصة في قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل      

، وكذا ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وذلك من أجل تسهل جمع االدلة )2(والمتمم

                                                           

  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01- 06األمر من  02المادة  - )1(

یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، معدل ومتمم بموجب القانون رقم  1966جوان  08مؤرخ في  155-66أمر رقم  - )2(

 .2006دیسمبر  24، مؤرخ في 84، جریدة رسمیة عدد 2006دیسمبر  20مؤرخ في  06-22
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نون، ویمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب او اتباع المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في القا

أسالیب تحري خاصة كالترصید اإللكترني واالختراق على النحو المناسب وبإذن من السلطة 

  .وذلك في سبیل مكافحة الجرائم المدكورة سابقا )1(.القضائیة المختصة

  :اعتراض المراسالت وتسجیل األصوات والتقاط الصور: اوال

ق المستخدمة في مجال التحریات الخاصة باستعمال الوسائل التقنیة هي الطر     

الحدیثة، بغیة التحقیق في الجرائم الخطیرة وكشف مرتكبیها،وأغلب التشریعات نصت صراحة 

  .على جواز استعمالها وفق شروط محددة

مكن المشرع الجزائي ضابط الشرطة القضائیة من صالحیة اعتراض المراسالت     

مكرر  65ألصوات والتقاط الصور للكشف عن الجرائم التي نصت علیها المادة وتسجیل ا

المحددة على سبیل الحصر بالرغم من تناقضها مع النصوص العقابیة المقررة لحمایة  05

  .الحق في الحیاة الخاصة

عملیة مراقبة سریة للمراسالت : "ویعرف البعض اعتراض المراسالت بأنها     

ة في إطار البحث والتحري عن الجریمة، وجمع االدلة أو المعلومات حول السلكیة والالسلكی

  )2(".األشخاص المشتبه فیهم في ارتكابهم أو في مشاركتهم في ارتكاب الجریمة

وتتم المراقبة عن طریق اإلعتراض أو التسجیل أو النسخ للمراسالت، والتي هي     

  .لتخزین أو االستقبال او العرضعبارة عن بیانات قابلة لالنتاج أو التوزیع أو ا

                                                           

 .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01- 06من القانون رقم  56المادة  - )1(

 .72مرجع سابق، ص  عبد الرحمان خلفي، - )2(
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أما تسجیل األصوات فیتم عن طریق وضع رقابة على الهواتف وتسجیل     

األحادیث التي تتم عن طریقها، كما یتم ایضا عن طریق وضع میكروفونات حساسة تستطیع 

التقاط األصوات وتسجیلها على أجهزة خاصة، وقد یتم أیضا عن طریق التقاط إشارات ال 

 )1(.أو إذاعیةسلكیة 

أما إلتقاط الصور یكون بالتقاط صورة لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في    

،ویتم استخدم هذه الوسائل في المحالت السكنیة واألماكن الخاصة واألماكن  )2(مكان خاص

العامة، ویفرق الفقه بین مصطلح اعتراض المكالمات الهاتفیة وبین مصطلح وضع الخط 

قبة، فبینما یكون االول دون رضا المعني فیكون الثاني بطلب أو برضا الهاتفي تحت المرا

صاحب الشأن، ویخضع لتقدیر الهیئة القضائیة بعد تسخیر مصالح البرید والمواصالت 

    )3(.لذلك

یعد هذا اإلجراء الحدیث من أهم إجراءات التحقیق اجاز المشرع لضابط الشرطة 

بموجب قانون  5مكرر  65لمحددة في المادة القضائیة ممارسته للكشف عن الجرائم ا

،تباشره الجهات القضائیة في بعض الجنایات والجنح التي وقعت أو التي )4(اجراءات جزائیة

قد تقع في القریب العاجل بمعنى أنها إجراء للتحري والتحقیق، وكل ما یتمخص عنها كدلیل 

الجریمة، أو لدیه أدلة  ضد كل شخص قامت تحریات جدیة على انه ضالع في ارتكاب هذه

                                                           

، االسكندریة، مصر،منشأة المعارف ،الطبعة الثانیة، ، المرصفاوي في المحقق الجنائيحسن صادق المرصفاوي،  - )1(

 .78، ص 1990

 .73عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  - )2(

 .73المرجع نفسه، ص  - )3(

یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة ،مؤرخ  2006ر دیسمب 20مؤرخ في  22-06من القانون رقم  5مكرر  65المادة  - )4(

 .2006دیسمبر  24مؤرخة في  84، جریدة رسمیة، عدد 2006دیسمبر  20في 
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تتعلق بها وأن في مراقبة أحادیثه التلفونیة ما یفید في إظهار الحقیقة، بعد أن صعب 

 )1(.الوصول إلیها بوسائل البحث العادیة

اختلف الفقه في تكییف إجراء مراقبة المحادثات السلكیة والالسلكیة، فاتجه رأي الى 

واستندوا في ذلك إلى أن هذه المراقبة تتفق مع أنها تعد تفتیشا، وبالتالي تخضع لقیوده 

التفتیش في أن الهدف منها البحث في وعاء للسر توصال إلى السر ذاته وازاحة ستار 

  )2(.الكتمان عنه بغرض ضبط ما یفید في الوصول إلى الحقیقة

واتجه رأي آخر إلى التفرقة بین التفتیش والمراقبة واعتبر األول اجراء غایته العثور 

لى األدلة المادیة وضبطها بوضع الید علیها وحبسها لمصلحة العدالة، واما الثانیة فلیس ع

لها كیان مادي ملموس وٕانها قد تؤدي إلى سماع سر للمتحدث ولكنه قولي یسمعه المتحدث 

وال یلمس له كیانا، والقول بان هذا الحدیث یندمج في كیان مادي هو اسالك التلیفون أو 

 یصح أن یفهم منه ان الحدیث له كیان مادي یمكن ضبطه، فأسالك شریط التسجیل ال

التلیفون أو التسجیل لیست هي الدلیل ذاته وما هي إال وسیلة أو أداة سماع الحدیث أو 

إعادته ویبقى الدلیل المستمد منها حدیثا غیر مادي، حیث ال تتأثر طبیعته بوسیلة أو أداة 

     )3(.الحصول علیه

                                                           

 .مقني بن عمار، بوراس عبد القادر، مرجع سابق - )1(

 .المرجع نفسه - )2(

 .مقني بن عمار، بوراس عبد القادر، المرجع السابق - )3(
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ة الفقه یرى أن مراقبة المحادثات الهاتفیة هي إجراء من نوع خاص، علیه فإن اغلبی

فهي إجـراء یشبه التفتیـش ولكنـه ال یرقى إلى مرتبتـه،  وأحاطتها أغلـب التشریعات بنفس 

  )1(.الضمانات الخاصة بتفتیش الرسائل، ألن المحادثة الهاتفیة في طبیعتها رسالة شفویة

جدید للسیاسة الجنائیة للمشرع بالحفاظ على األمن وٕان كان البعض یبرر االتجاه ال

واالستقرار، إال أن هذه السیاسة المنتهجة من طرف المشرع لمواجهة هذه الجرائم تشكل تعدیا 

صریحا على حقوق اإلنسان في زمن تعالت فیه األصوات التي تدعو إلى ترقیة وتعزیز 

  )2(.لحدیثةحقوق اإلنسان بدأت في التراجع أمام أشكال التجریم ا

ال یجوز انتهاك حرمة حیاة : (على انه 39فالدستور الجزائري نص في مادته 

المواطن الخاصة، وحرمة شرفه یحمیها القانون، سریة المراسالت واالتصاالت الخاصة بكل 

  ).أشكالها مضمونة

أشهر إلى ثالثة سنوات، وبغرامة مالیة  06وقانون العقوبات یعاقب بالحبس من    

دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة  300.000دج إلى  50.000من 

  :لالشخاص بأیة تقنیة كانت وذلك

بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر رضى  -

 .صاحبها

                                                           

، 2006، النسر الذهبي للطباعة، لشرعیة الدستوریة العمال الضبطیة القضائیةاجمال جرجس مجلع تاوضروس،  - )1(

 .465ص

، مجلة االجتهاد القضائي، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفسادفایزة میموني، موارد خلیفة، - )2(

 .244، ص 2009العدد الخامس، سبتمبر 
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بالتقاط او تسجل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبها أو  -

  )1(.رضاه

لرغم من اقراره أسالیب تحري قد تمس بحرمة الحیاة الخاصة، إال المشرع على ا   

وعلق صحة اللجوء لهذه  ،)2(انه یعاقب على اللجوء الستعمالها بطرق غیر مشروعة

اإلجراءات بضرورة حصول ضابط الشرطة القضائیة على إذن من وكیل الجمهوریة 

  :فیما یلي المختص، كما فرض علیه التزام السر المهني، وهو ما نتناوله

  :مباشـرة التحري باذن من وكیل الجمهوریـة: أوال

اشترط المشرع لمشروعیة إجراءات التحري للكشف عن الجرائم المنصوص    

ضرورة حصول هذه االجراءات بناءا على إذن من وكیل  05مكرر  65علیها بالمادة 

ح بالتعرف على ، كما یجب أن یتضمن االذن كل العناصر التي تسم)3(الجمهوریة المختص

االتصاالت المطلوب التقاطها واألماكن المقصودة سكنیة أو غیرها،والجریمة التي تبرر 

  .)4(اللجوء إلى هذه التدابیر ومدتها

و یسمح اإلذن الكتابي المسلم لضابط الشرطة القضائیة بوضع الترتیبات التقنیة  

االشخاص الذین لهم الحق  بالدخول إلى المحالت السكنیة أو غیرها، وبغیر علم أو رضا

                                                           

 .244رجع السابق ، ص فایزة میموني، خلیفة موراد، الم - )1(

مؤرخ في  23-06من القانون رقم  33معدلة ومتممة بموجب المادة  156-66مكرر من األمر رقم  303المادة  - )2(

 .یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم 2006دیسمبر  20

ن قانون ، یتضم22- 06من القانون رقم  14متمم بموجب المادة  155-66من األمر رقم  5مكرر  65المادة  - )3(

 .اإلجراءات الجزائیة

، یتضمن قانون 22-06من القانون رقم  140متمم بموجب المادة  155-66من األمر رقم  7مكرر  65المادة  - )4(

 .اإلجراءات الجزائیة



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - معهد الحقوق والعلوم السياسية    
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على تلك األماكن، وال بد من ان تنفذ العملیات المأذون بها على أساس المراقبة المباشرة من 

     )1(.وكیل الجمهوریة المختص

في حالة فتح تحقیق قضائي، تتم العملیات المذكورة بناءا على إذن من قاضي 

  )2(.التحقیق وتحت مراقبته المباشرة

) 04(من اإلذن المدة المسموح بها إلجراء التحقیق، وهي مدة اقصاها كما یجب أن یتض

أربعة أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة 

  )3(.والزمنیة

ویحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص 

لمراسالت، وحتى عن عملیات وضع الترتیبات محضرا عن كل عملیة اعتراض وتسجیل ا

التقنیة وعملیات االلتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري، كما یذكر 

 .)4(بالمحضر تاریخ وساعة بدایة هذه العملیات واالنتهاء منها

ویصنف أو ینسخ ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب المراسالت او 

ادثات المسجلة والمفیدة في إظهار الحقیقة في محضر یودع بالملف، وتنسخ الصور أو المح

                                                           

یتضمن قانون  22-06من القانون 14متمم بموجب المادة  155-66من األمر رقم  5مكرر  65/05المادة  - )1(

 .یةاإلجراءات الجزائ

یتضمن قانون  22-06من القانون رقم  14متمم بموجب المادة  155-66من األمر رقم  05مكرر  06-65المادة  -)2(

 .اإلجراءات الجزائیة

یتضـــمن  22-06مـــن القـــانون رقـــم  14مـــتمم بموجـــب المـــادة  155-66مـــن األمـــر رقـــم  07مكـــرر 02/  65المـــادة  -)3(

 .قانون اإلجراءات الجزائیة

، یتضمن قانون 22-06من القانون رقم  14متمم بموجب المادة  155- 66من األمر رقم  09مكرر  65المادة - )4(

 .اإلجراءات الجزائیة



      مجلة الميزان 
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وتترجم المكالمات التي تتم باللغات االجنبیة عند االقتضاء، بمساعدة مترجم یسخر لهذا 

  )1(.الغرض

أما التشریع الفرنسي فقد اعتبر التنصت مشروعا اذا تم بتكلیف التحقیق دون        

،واألكثر من ذلك فإن المشرع أجاز متابعة )2(دون انتهاك حق الدفاعاللجوء الى أیة حیلة و 

المشتبه فیه عن كل جریمة تكشف الحقا، لم تكن معینة باإلذن ولو كانت هذه الجریمة غیر 

الجرائم المعینة بالتصنت والرقابة، فیمكن لضابط الشرطة القضائیة أن یحرر محضرا لجریمة 

و بمناسبة القیام بإجراءت التصنت على اإلتصاالت، حیث تزویر مثال اكتشفت صدفة أثناء أ

ال یحول ذلك دون متابعة مرتكبیها، وال یمكن التمسك حینها ببطالن إجراءات التحري 

، فإذا اكتشفت جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرها في اذن القاضي، فإن ذلك )3(والتحقیق

  )4(.ال یكون سببا لبطالن اإلجراءات العارضة

  :التزام السر المهني-01

تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة، ودون اضرار بحقوق الدفاع وكل   

    )5(.شخص یساهم في هذه اإلجراءات ملزم بكتمان السر المهني

                                                           

یتضمن قانون  22-06من القانون رقم  14متمم بموجب المادة  155- 66من األمر رقم  10مكرر  65المادة  - )1(

 .اإلجراءات الجزائیة

على الغیر،االتصاالت السلكیة والالسلكیة والمكالمات الهاتفیة،دراسة مقارنة من  دعاوى التصنتنزیه نعیم شالال، - )2(

،ص 2010، بیروت، لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى، خالل الفقه واالجتهاد والنصوص القانونیة

 .16،17ص

 .مقني بن عمار، بوراس عبد القادر، مرجع سابق - )3(

، یتضــمن 22-06مــن القــانون رقــم  14المعــدل مــتمم بالمــادة  155-66مــن األمــر رقــم  06مكــرر  02-65المــادة  -)4(

 . قانون اإلجراءات الجزائیة

 .، یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة22-06المعدل متمم بالقانون رقم  155-66من األمر رقم  11المادة  -)5(



      مجلة الميزان 
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السریة تعني قیام قدر اإلمكان ممن هو قائم بالتحري او كلف باجراء من إجراءاته أو 

بالتالي السریة لم یعد هدفها كما كان علیه من قبل ساهم فیه بالمحافظة على السر المهني، و 

، و یشترط )1(.تسهیل قمع المتهم فقط، بل أصبحت وسیلة لضمان الحریات الشخصیة

، وعند تفتیش اماكن یشغلها )2(المشرع أن تتم هذه العملیات، دون المساس بالسر المهني

تدابیر الالزمة لضمان احترام شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جمیع ال

  .)3(ذلك السر

لذلك فان عملیة الكشف والتحري عن هذه الجرائم تتطلب من ضباط الشرطة       

القضائیة القائمین بها، اتباع االجراءات المحددة قانونا بموجب قانون اإلجراءات الجزئیة، 

وكیـل الجمهوریة، وكذا خاصة ما تعلق منها بضرورة الحصـول على اإلذن المكتـوب من قبل 

إلتزام واجب السر المهني، وذلك یدل على ما تتمیز به هذه الجرائم من خصوصیة وخطورة 

  . على الصالح العام

  :أسلوب التسرب أو اإلختراق: ثانیا

یعد التسرب من االسالیب الجدیدة للبحث والتحري أدرجها المشرع في تعدیل قانون 

عندما تقتضي ضرورات التحري او التحقیق في إحدى ، 2006اإلجراءات الجزائیة سنة 

                                                           

، كلیـة الحقـوق، )لنیل شهادة الماجستیر فـي القـانون الخـاصمذكرة مكملة (، مواجهة الصفقات المشبوهةسهیلة بوزبرة،  -)1(

 .127، ص2008، )غیر منشورة(فرع قانون السوق، جامعة جیجل، 

، یتضــمن 22-06مــن القــانون رقــم  14مــتمم بموجــب المــادة  155-66مــن األمــر رقــم  06مكــرر  01-65المــادة  -)2(

 .قانون اإلجراءات الجزائیة

ــــانون رقــــم  14مــــتمم بموجــــب المــــادة  155-66رقــــم مــــن األمــــر  45/03المــــادة  -)3( ــــانون 22-06مــــن الق ، یتضــــمن ق

 .اإلجراءات الجزائیة



      مجلة الميزان 
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2019جانفي  –لخامس العدد ا  
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، كما یجوز لوكیل الجمهوریة، أن یاذن تحت رقابته 05مكرر  65الجرائم المذكورة في المادة 

  . )1(حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب ضمن شروط محددة

التسرب أو االختراق تقنیة من تقنیات التحري والتحقیق الخاصة تسمح لضابط أو   

ون الشرطة القضائیة بالتوغل داخل جماعة إجرامیة وذلك تحت مسؤولیة ضابط الشرطة ع

القضائیة آخر مكلف بتنسیق عملیة التسرب، بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فیهم، وكشف 

أنشطتهم اإلجرامیة وذلك بإخفاء الهویة الحقیقة، ویقدم المتسرب نفسه على أنه فاعل أو 

عون الشرطة القضائیة ان یستعمل، لهذا الغرض هویة ، و یسمح لضابط أو )2(.شریك

مستعرة وأن یرتكب عند الضرورة افعال تساعده في الكشف عن الجرائم السبعة المحددة 

،  ویجوز لضباط أو أعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم بإجراء عملیة التسرب )3( قانونا

  :ولین جزائیا القیام بما یليواالشخاص الذین یسخرون لهذا الغرض، دون أن یكونوا مسؤ 

إقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد او أموال أو منتوجات أو وثائق -    

  .أو معلومات متحصل علیها من ارتكاب الجرائم او مستعملة في ارتكابها

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع -    

  .      )4(لي وكذا وسائل النقل أو التخزین أو اإلیواء او الحفظ أو اإلتصالالقانوني او الما

                                                           

، یتضــمن قــانون 22-06مــن القــانون رقــم  14مــتمم بموجــب المــادة  155-66مــن األمــر رقــم  11مكــرر  65المــادة  -)1(

 .اإلجراءات الجزائیة

 .75-74عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص ص  -)2(

، یتضــمن 22-06مــن القــانون رقــم  14مــتمم بموجــب المــادة  155-66مــن األمــر رقــم  12مكــرر  02-65مــادة ال -)3(

 .قانون اإلجراءات الجزائیة

، یتضـمن قـانون 22-06مـن القـانون رقـم  14المعدل والمتمم بالمادة  155-66من األمر رقم  14مكرر  65المادة  -)4(

 .اإلجراءات الجزائیة



      مجلة الميزان 
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ویحظر على المتسرب إظهار الهویة الحقیقیة في أي مرحلة من مراحل اإلجراات     

إال لرؤسائهم السلمین، ألن هذا سیؤدي إلى إفشال الخطة المتبعة في  مهما كانت األسباب

، و هو ما أكده )1(العضو المكشوف عن هویته للخطر القبض على المشتبه فیهم وتعریض

ال یجوز إظهار الهویة الحقیقیة لضباط أو " 16مكرر  65المشرع علیه بموجب المادة 

أعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا التسرب تحت هویة مستعارة في أي مرحلة من مراحل 

  ".اإلجراءات

  :اإلذن بالتسرب-01

لمستمد من إجراء عملیة التسرب اشترط المشرع ضرورة ضمانا لمشروعیة الدلیل ا

حصول المتسرب على إذن من وكیل الجمهوریة المختص وأن تتم عملیة التسرب تحت 

إشرافه ومراقبته فإن قرر قاضي التحقیق مباشرة هذا اإلجراء وجب علیه أوال إخطار وكیل 

ائیة الذي تتم العملیة تحت الجمهوریة بذلك، ثم یقوم بمنح إذن مكتوب لضابط الشرطة القض

  )2(.مسؤولیته، عل أن یتم ذكر هویته فیه

ویجب أن یكون اإلذن مكتوبا ومسببا، حیث یذكر في اإلذن الجریمة التي         

تبرر اللجوء إلى هذا اإلجراء وهویة ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت 

) 04(تسرب التي ال یمكن أن تتجاوز أربعة مسؤولیته، وال بد أن یحدد اإلذن مدة عملیة ال

، على أن تجدد العملیة حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط )3(.أشهر

الشكلیة، غیر أنه یجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن یأمر في أي وقت بوقفها قبل 

                                                           

 .81،ص2009،الجزائر، دار هومه، ، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائريي، دارین یقدحنصر الدین هنون -)1(

 .115، ص 2009، الجزائر، دار هومه، الطبعة الثانیة، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائريمحمد خریط،  -)2(

یتضمن  22-06من القانون رقم  14ة المعدل والمتمم بالماد 155-66من األمر رقم  15مكرر  65/02،03المادة  -)3(

 .قانون اإلجراءات الجزائیة
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ن عملیة انقضاء المدة المحددة، وتودع الرخصة في ملف اإلجراءات بعد االنتهاء م

  )1(.التسرب

وٕاذا تقرر وقف العملیة أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب،   

 65وفي حالة عدم تمدیدها، یمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 

، الوقت الضروري الكافي لتوقیف عملیة المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن 14مكرر 

   )2(.أشهر) 04(زائیا، على أال یتجاوز ذلك مدة أربعة یكون مسؤوال ج

من ذات القانون على أنه یجوز سماع ضابط  18مكرر  65وتضیف المادة   

الشرطة القضائیة الذي تجرى عملیة التسرب تحت مسؤولیته دون سواه بوصفه شاهد عن 

  .العملیة

  :بإلتزام المتسرب بعدم كشف هویته الحقیقة أثناء عملیة التسر -02

یجیز المشرع للمتسرب ضمانا وحفاظا على أمنه وسالمته أن یستعمل هویة   

  .مستعارة في أي مرحلة من مراحل الكشف عن الجرائم

یعاقب كل من یكشف هویة ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة بالحبس من         

   )3(.دج200.000دج إلى  50.000سنوا وبغرامة من ) 05(إلى خمس ) 02(سنتین 

                                                           

، یتضــمن 22-06مــن القــانون رقــم  14المعــدل والمــتمم بالمــادة  155-66مــن األمــر رقــم  15مكــرر  65/04المــادة  -)1(

 .قانون اإلجراءات الجزائیة

، یتضــمن 22-06مــن القــانون رقــم  14المعــدل والمــتمم بالمــادة  155-66مــن األمــر رقــم  17مكــرر  65/01المــادة  -)2(

 .قانون اإلجراءات الجزائیة

ــــانون رقــــم  14مــــتمم بموجــــب المــــادة  155-66مــــن األمــــر رقــــم  65/02المــــادة  -)3( ــــانون 22-06مــــن الق ، یتضــــمن ق

 .اإلجراءات الجزائیة



      مجلة الميزان 
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وٕاذا تسبب الكشف عن الهویة في أعمال عنف أو ضرب وجرح أحد هؤالء   

األشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرین فتكون العقوبة الحبس من خمس 

دج، وٕاذا  500.000دج إلى  200.000سنوات، والغرامة من ) 10(إلى عشر ) 05(

عشر ) 10(لعقوبة الحبس من تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤوالء األشخاص فتكون ا

  )1(.دج 1.000.000دج إلى  500.000سنة والغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین 

لضمان نجاح عملیة التسرب للكشف عن الجرائم ، یجب اختیار العون   

المتسرب الذي یمتاز بالذكاء وفطنة الن مهمته خطیرة وتحتاج الى حنكة، وان یلتزم 

المتسرب القائم بهذه العملیة بكل اإلجراءات المحددة قانونا، وأهمها حصوله على اإلذن 

لتزام هذا األخیـر باإلشـراف والمراقبـة لنجاعة المكتوب من قبل وكیل الجمهوریة المختص ا

العملیة، كما یلتزم المتسرب حفاظا على أمنه وسالمة العملیة عدم الكشف عن هویته وذلك 

  .لخطورة مهمته التي تتطلب جراة وكفاءة ودقة في العمل

نص المشرع الفرنسي على إمكانیة استعمال أسالیب التحري الخاصة عندما       

ورة التحقیق إلى ذلك، هذه األسالیب تتمثل في المراقبة، التسرب، اعتراض تدعو ضر 

في األماكن الخاصة  المراسالت عبر وسائل االتصال، تسجیل األصوات والتقاط الصور

والمركبات التقاط المعطیات المعلوماتیة، وهذا عند التحقیق في أنواع معینة من الجرائم التي 

القسم التشریعي من قانون ام المنظم، التي تطرق إلیها في تشكل اإلجرام الخطیر واإلجر 

                                                           

یتضــمن ، 22-06مــن القــانون رقــم  14مــتمم بموجــب المــادة  155-66مكــرر مــن األمــر رقــم  04-65/03المــادة  -)1(

 .قانون اإلجراءات الجزائیة
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المتعلق بإجراءات التحري في قضایا اإلجرام والجنوح  25اإلجراءات الجزائیة تحت العنوان 

  )1(.102-706إلى  73-706المنظم، المواد 

وباجراء مقارنة بسیطة بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي، یمكن أن      

جود تشابه كبیر في اإلجراءات،إال أن هناك بعض االختالفات نجملها في ما نستخلص و 

  : یلي

  اشترط المشرع الفرنسي في التسرب أن یقوم بالعملیة أفراد مؤهلون تلقوا تدریبا

متخصصا لهذا الغرض بالمصلحة المركزیة للدعم التقني لعملیات التسرب، وتم اعتمادهم 

، اما 2من قانون االجراءات الجزائیة الفرنسي 706/81رسمیا لهذه المهمة حسب المادة 

المشرع الجزائري لم یحدد شروطا معینة واكتفى باإلشارة الى كل من تتوافر فیه صفة ضابط 

 . شرطة قضائیة

  باإلضافة إلى سماع ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن عملیة التسرب

وقائع القضیة أثناء جلسة الحكم دون كشاهد، أجاز المشرع الفرنسي مواجهة العون المتسرب ب

  .كشف هویته الحقیقیة

  حدد المشرع الفرنسي مدة اعتراض المراسالت عبر وسائل االتصال بشهر

 .واحد قابلة للتجدید مرة واحدة

  فصل المشرع الفرنسي بین اعتراض المراسالت، التقاط الصور وتسجیل

 .األصوات والتقاط المعطیات المعلوماتیة

                                                           

(1)-Code de procédure pénale, Annotation de jurisprudence et Bibliographie Par Jean 

FrançoiRenucci,édition Dalloz, N°48,Paris Cedex,2007.    

 2- Op cit, p 1022,1023. 
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  ع الفرنسي مصلحة مركزیة مشتركة ما بین الوزارات وهي المصلحة أنشأ المشر

المركزیة للدعم التقني التابعة للمدیریة المركزیة للشرطة القضائیة، یؤطرها عناصر من الدرك 

، من أجل تنسیق التعاون، تجمیع المعلومات، تدریب األشخاص 1الشرطة والجمارك

 .لكل عملیات التسرب المتخصصین في التسرب، وتوفیر الدعم التقني

  حدد المشرع الفرنسي الهیئات والمصالح والوحدات العملیاتیة المخول لها

مباشرة عملیة زرع الترتیبات التقنیة المعدة من أجل اعتراض المراسالت، تسجیل األصوات 

 .التقاط الصور والمعطیات المعلوماتیة، ولم یذكر من بینها الكتیبة اإلقلیمیة للدرك الوطني

 706/86حسب المادة  استعمال شهادة العون المتسرباز المشرع الفرنسي أج 

من قانون االجراءات الفرنسي، وحفاظا على سالمته وامنه اجاز سماع العون كشاهد 

باستعمال وسائل تقنیة تسمح بسماع صوته عن بعد حتى ال تعرف هویته الحقیقیة حسب ما 

 2.ءات الجزائیة الفرنسيمن قانون االجرا 706/87اشارت الیه المادة 

  وسع المشرع الفرنسي مجال تطبیق أسالیب التحري الخاصة إلى عدد كبیر

جریمة حسب ما اشارت الیه  18من الجرائم بعضها جنایات وأخرى جنح خطیرة وعددها 

من قانون االجراءات الجزائیة الفرنسي، بینما حصرها المشرع الجزائري في  706/73المادة 

وعله المشرع یوسع من دائرة التجریم في تعدیالت الالحقة لقانون االجراءات جرائم فقط  07

الجزائیة خاصة ان عملیة التسرب لها فعالیة في كشف الجرائم خاصة االرهابیة منها 

  .والمنظمة العابرة للحدود

                                                           
، اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الجریمة المنظمةاالسالیب االجرائیة الخاصة للتحري والتحقیق روابح فرید،  -  1

، 2016في القانون العام، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

 .178ص

2- Jean Pradel, le crime organisé après la loi du 09 Mars 2004 dit loi de perben II, Revue 

de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, N°2 , 2005, p148. 
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المنظمة تطورت بشكل كبیر و تتسم بالتعقید والدقة في التنظیم، ال  الجریمة :خاتمة

بحدود الدول، هدفها األسمى جمع المال بكل الطرق والوسائل مستخدمة في ذلك تعترف 

أحدث ما توصلت الیه التكنولوجیا في مختلف مجاالته، ویمكن القول أن الدول المتقدمة دقت 

ناقوس الخطر منذ مدة نظرا لما تعرفه من انفتاح اقتصادي وسهولة في الحركات والمعامالت 

شرعون فیها بسن قوانین لمواجهة الظاهرة، یمكن تطبیق التقنیات التجاریة أین بادر الم

  .   الخاصة للتحقیق في العدید من الجرائم

الجزائر ككل دول العالم تأثرت سلبا بتطور الجریمة، خصوصا خالل العشریة     

السوداء أین وصل تأثیر الجریمة المنظمة بصفة عامة واإلرهاب بصفة خاصة إلى تهدید 

دولة بالزوال، وبفضل جهود وتضحیات الرجال المخلصین خاصة منهم أفراد الدرك أركان ال

الوطني ومختلف أسالك األمن األخرى، استطاعت أن تبقى صامدة لتنتقل من مرحلة 

الدمار إلى مرحلة البناء والتشیید وانطلقت من جدید للسعي نحو التطور واالزدهار ومواكبة 

  .العالمالتغیرات الحاصلة في المجتمع و 

  :قائمة المصادر والمراجع

مقني بن عمار، بوراس عبد القادر، التصنت على المكالمات الهاتفیة واعتراض -01

المراسالت كالیة للوقایة من جرائم الفساد، الملتقى الوطني حول اآللیات القانونیة لمكافحة 

 03-02یومي الفساد، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 .2008دیسمبر 

  .2007المنجد في اللغة واإلعالم دار المشرق بیروت  -02

  .2007عبد الرحمن الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، وزارة الثقافة،  -03
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عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون االجراءات الجزائیة،بجایة،دار  -04

 .2010الهدى،

صبحي، أسالیب البحث والتحري  جامعة نایف العربیة ، الریاض، لعقید داود سلیمان  -05

2009. 

محمد خریط، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، الجزائر،دار هومة،  -06

 .2009الطبعة الرابعة، 

نصر الدین هنوني، دارین یقدح، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، الجزائر، دار -07

 .78، ص 2009هومه، 

جباري عبد الحمید ،دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیالت  -08

 .62،ص2012الجدیدة ،الجزائر،دار هومه،

دیسمبر سنة  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18-04قانون رقم  -09

تعمال و اإلتجار غیر ، یتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع اإلس2004

 . المشروعین بها

فاطمة العرفي، لیلى ابراهیم العدواني، جرائم المخدرات في ضوء الفقه االسالمي  -10

 .2010والتشریع، الجزائر، دار الهدى، 

 2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في   01- 06األمر ا  -11

 16المؤرخ في  05-10ته المعدل والمتمم باالمر رقم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافح

  .2010غشت  26الموافق  1431رمضان عام 

یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة،  1966جوان  08مؤرخ في  155-66أمر رقم  -12

، جریدة رسمیة عدد 2006دیسمبر  20مؤرخ في  22-06معدل ومتمم بموجب القانون رقم 

 .2006دیسمبر  24، مؤرخ في 84
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حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في المحقق الجنائي، اإلسكندریة، مصر، منشاة  -13

 .1990المعارف، الطبعة الثانیة، 

یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة  2006دیسمبر  20مؤرخ في  22-06القانون رقم  -14

 .2006دیسمبر  24مؤرخة في  84، جریدة رسمیة، عدد 2006دیسمبر  20،مؤرخ في 

. جمال جرجس مجلع تاوضروس، الشرعیة الدستوریة العمال الضبطیة القضائیة -15

 .2006النسر الذهبي للطباعة، 

فایزة میموني، موارد خلیفة، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة -16

 .2009الفساد، مجلة االجتهاد القضائي، العدد الخامس، سبتمبر 

من  33معدلة ومتممة بموجب المادة  156-66من األمر رقم  مكرر 303المادة  -17

 .یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم 2006دیسمبر  20مؤرخ في  23-06القانون رقم 

نزیه نعیم شالال،دعاوى التصنت على الغیر،االتصاالت السلكیة والالسلكیة والمكالمات  -18

والنصوص القانونیة،الطبعة األولى، بیروت، الهاتفیة،دراسة مقارنة من خالل الفقه واالجتهاد 

 .2010لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في (مواجهة الصفقات المشبوهة، سهیلة بوزبرة،  -19

 .2008، )غیر منشورة(، كلیة الحقوق، فرع قانون السوق، جامعة جیجل، )القانون الخاص

دارین یقدح، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، الجزائر،دار  نصر الدین هنوني، -20

 .2009هومه، 

محمد خریط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة،  -21

 .2009الجزائر،دار هومه، 



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - معهد الحقوق والعلوم السياسية    

2019جانفي  –لخامس العدد ا  

 

 107   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507متخصصة محكمة نصف سنویةمجلة علمیة  مجلة المیزان

 

22-Code de procédure pénale, Annotation de jurisprudence et 

Bibliographie Par Jean FrançoiRenucci,édition Dalloz, N°48,Paris 

Cedex,2007.    

 23- Op cit, p 1022,1023. 

روابح فرید، االسالیب االجرائیة الخاصة للتحري والتحقیق في الجریمة المنظمة،  - 24

اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، 

 .178، ص2016جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، كلیة الحقوق، 

25- Jean Pradel, le crime organisé après la loi du 09 Mars 

2004 dit loi de perben II, Revue de droit pénal et de criminologie, 

Bruxelles, N°2 , 2005, p148. 
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  الدستوري في الجزائرالبناء 

                               

  هبة العوادي / الدكتورة                                                     

  أستاذة القانون الدستوري                                                   

  جامعة ورقلة                                                             

  : الملخص 

لبناء الدستوري في الجزائر محطات متعددة ارتبطت في الغالب بالتطورات شهدت مسارات ا

السیاسیة واالقتصادیة التي تعیشها البالد ، ولعل أهم سمة تمیز البناء الدستوري في الجزائر 

أن ظروف عملیات البناء غلبا ما تكون تفرضها الظروف الداخلیة ، وان النظام السیاسي  

مما یجعل هذه الدساتیر تتبعد عن التوافقیة ، وبذلك تكون اقرب یحتكر حق  المبادرة بها 

 .للتعدیالت من عملیات البناء 

Résumé : 

Le processus d'élaboration de la constitution algérienne a connu 

plusieurs arrêts, généralement associés aux développements 

politiques et économiques du pays.  

Cela a fait  peut-être la caractéristique la plus importante de ce 

processus en Algérie, qu’il est souvent imposé par les conditions 

internes et que Le système politique monopolise le droit d’initiative, 

ce qui rend ces constitutions éloignées du consensus, donc plus 

proches des amendements que de l’élaboration. 



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - معهد الحقوق والعلوم السياسية    

2019جانفي  –لخامس العدد ا  

 

 109   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507متخصصة محكمة نصف سنویةمجلة علمیة  مجلة المیزان

 

  : مقدمة 

تشیر عبارة البناء الدستوري إلى عملیات التفاوض بشأن وضع الدساتیر وصیاغاتها     

وتنفیذها ، ویجري عادة تشكیل أطر العدید من الدساتیر في أعقاب الصراعات والخالفات 

عادة البناء الدستوري نتیجة التدخل الدولي في حل ، كما قد یكون إ 1الداخلیة خصوصا

الصراعات المدنیة ،وقد شهدت المنطقة العربیة عموما والمغاربیة حركیة كبیرة في أعقاب 

الحراك الذي شهدته المنطقة، أین سارعت اغلب هذه الدول إلى محاولة بناء دساتیر توافقیة 

  . في تونس و والى حد ما المغربتؤسس فعال لبناء دولة  الحق والقانون ،كما حدث 

وقد شهدت الجزائر حركیة دستوریة وقانونیة بعد ورشات اإلصالح التي دعا إلیها النظام 

، فإلى أي مدى ساهمت هذه النقاشات في تعزیز مسارات البناء  2011السیاسي في بدایة 

  الدستوري في الجزائر ؟ 

  

  .في مفهوم البناء الدستوري : المحور األول

ازدهرت عملیة البناء الدستوري بشكل غیر مسبوق عقب نهایة الحرب الباردة في عام  لقد

، ففي أمریكا الجنوبیة جاءت عملیة بناء الدستور التي قامت بها البرازیل عام 1989

،  والبیرو  1994، واألرجنتین سنة 1990، متبوعة بسرعة في كل من كولومبیا سنة 1988

دولة نتیجة صراعات داخلیة سنة  23مرت  52یبا من إجمالي ، وفي إفریقیا تقر 1993سنة 

، وبعد هذه الصراعات تمت عملیات البناء الدستوري الذي تبع عملیات أحالل  1994

                                                           
بناء الدستور في  مراحل ما بعد الصراع ، تقریر صادر عن المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات حول  تقریر : 1

  .8، ص، 2011عملیات وضع الدساتیر ، السوید ،ماي 
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، وفي أوروبا الشرقیة نشأت العدید من الدول الجدیدة كما مس الدول القائمة 1السالم فیها

نت السمة التي صبغت مسارات البناء تعدیالت وتمت إعادة بناء دساتیرها الحدیثة ، وكا

الدساتیر في هذه الدول أنها جرت ضمن تحوالت أوسع دیمقراطیة ،كما یمكن اعتبار 

  2.الصومال أیضا من ضمن الدول التي مستها عملیات البناء الدستوري

كانت القوة الرئیسیة وراء عملیات البناء الدستوري، هي بالتحدید إضفاء  1990وبعد عام 

الدولي علیها تكمن في البعد المعني في الصراع والحاجة إلى تلك الدبلوماسیة الدولیة  الطابع

  .إلحالل السالم

كما كان لموجات االحتجاج التي اجتاحت أجزاء من شمال إفریقیا والشرق األوسط، في بدایة 

والتنازالت التي قدمتها األنظمة الدیكتاتوریة ، وهي أمثلة واضحة نحو التحول  2011

السیاسي المجهول الذي یولد عملیات البناء الدستوري ، فالفقر والتهمیش وعدم المساواة 

والمطالبة بتقریر المصیر ، هي من ضمن أهم العوامل المعروفة التي تولد موجات البناء 

الدستوري الحدیثة ، فأي عملیة بناء للدساتیر یجب ترافقها جهود توافقیة للخروج بعمل 

  3.إصالحيدستوري جدید أو 

ال یوجد تعریف جامع مانع للبناء الدستوري ،أو إجماع على ما یجب أن یتضمنه ، یجب 

الوصول إلى مفهوم مقبول ومحدد بشكل واضح لحقل البناء الدستوري إال وهو توجیه النقاش 

                                                           
 .09المرجع السابق ، ص،  عبناء الدستور في  مراحل ما بعد الصرا تقریر  :1

  
 .10فس المرجع السابق ، ص، نبناء الدستور في  مراحل ما بعد الصراع  تقریر : 2

  
  .11فس المرجع السابق ، ص، نبناء الدستور في  مراحل ما بعد الصراع  تقریر  :  3



      مجلة الميزان 

-بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة   مخبر الجرائم العابرة للحدود  - معهد الحقوق والعلوم السياسية    

2019جانفي  –لخامس العدد ا  

 

 111   2018جوان / رابعالعدد ال                      ISSN 7643-2507متخصصة محكمة نصف سنویةمجلة علمیة  مجلة المیزان

 

أكثر نحو تقدیم النقاش أكثر مع مختلف الفاعلین من ساسة ومفكرین وأحزاب وجمعیات، مما 

  .ا من التوافق في عملیات البناء الدستوري یخلق نوع

تعد عملیة بناء الدساتیر من أهم العملیات التي تمهد الطریق نحو االنتقال إلى نظام 

دیمقراطي، فالدستور هو الذي یضع األسس التي یقوم علیها كیان الدولة، یحدد حقوق 

كما انه یحدد طریقة المواطنین وواجباتهم، ویضع ضمانات حمایة هذه الحقوق وكفالتها، 

التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة : توزیع السلطات في المجتمع سواء بین السلطات الثالث

أو بین العاصمة والمحلیات عبر نظام الالمركزیة أو بین نظام الحكم بمؤسساته المختلفة 

ر في وكلما نجح الدستو . 1من ناحیة والمجتمع المدني بمنظماته المتنوعة من ناحیة أخرى

نشر مراكز السلطة عبر كل هذه المستویات كلما كانت احتماالت االنتقال السلس لنظام 

كما أنه على أساس هذا الدستور، تتم صیاغة القوانین . دیمقراطي وضمان استمراریته 

الالحقة المنظمة لمسارات عدیدة في المجتمع سواء كانت سیاسیة أو اجتماعیة أو 

ما تضمن النظم الدیمقراطیة التداول السلمي للسلطة، بقدر ما  والحقیقة بقدر. اقتصادیة

  2.تضع الدساتیر حدودا على ممارسة األغلبیة للسلطة

. سنة األخیرة اختالفا جذریا عن السنوات التي قبلها 25اختلفت منهجیة صنع الدساتیر في الـ

انونیة بحتة، ال فعلى حین كانت عملیة صنع الدستور على مدار القرنین الماضیین عملیة ق

                                                           
،  2016افریل 08 :هویدا عدلي ، كیف تصنع الدساتیر ،  مقال منشور على االنترنت ، تاریخ التصفح :   1

http://sootbelady.shorouknews.com/columns/view.aspd=5b82df47-9ae9-45a1-bdc9-

a906cf605e58  

 .35، ص،  2014،  52الدساتیر ، مجلة الدیمقراطیة العدد  إبراهیم درویش، االتجاهات الحدیثة في صناعة:  2
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تخص سوى النخبة وفقهاء القانون الدستوري، ویتم إجراؤها بمعزل عن المواطنین في كافة 

مراحلها، وتقتصر مشاركة المواطنین فیها على المرحلة األخیرة وهى االستفتاء على الدستور، 

فإن الوضع في السنوات األخیرة كان مختلفا تماما، فقد ظهر مصطلح صناعة الدستور 

بالمشاركة، هذا المصطلح الذي عكس دالالت دیمقراطیة واضحة ارتبطت بالموجة الثالثة 

للدیمقراطیة، والتي عمت العالم منذ منتصف السبعینیات والتي على إثرها انهارت كثیر من 

النظم السیاسیة السلطویة في آسیا وأمریكا الالتینیة وأفریقیا والمنطقة العربیة لتحل محلها نظم 

  1.اطیة أو في طریقها إلى الدیمقراطیةدیمقر 

إن عملیة بناء الدستور بالمشاركة كأحد العملیات األساسیة المرتبطة بتجارب التحول 

الدیمقراطي في جمیع أنحاء العالم لیست عملیة یسیرة ، ولكنها عملیة في غایة التعقید 

ن الدروس السابقة وتطرح عدید من األسئلة واإلشكالیات مما یستدعى السعي لالستفادة م

  .واستخالص العبر

یطرح استعراض تجارب وضع الدساتیر في تجارب أخرى مثل البرازیل وجنوب أفریقیا وغیرها 

من بلدان قد تتشابه ظروفهم في قواسم منها مع ظروف الحالة المصریة ضرورة االهتمام 

، بمعنى كیف األولى قضیة منهجیة وضع الدستور: بقضیتین أساسیتین عند وضع الدساتیر

یتم البدء في عملیة صنع الدستور؟ وما هي خطوات العملیة؟ وٕالى أي نتائج یؤدى االلتزام 

والقضیة الثانیة تتعلق بمحتوى . بعملیة دیمقراطیة تشاركیة في عملیة صنع الدستور؟

                                                           

 .03هویدا عدلي ، المرجع السابق، ص،  1:
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الدستور، وٕالى أي مدى یحقق األهداف العلیا للمجتمع؟ ویضع المصلحة الوطنیة لجموع 

  .1ن في المقدمة، وأیضا إلى أي مدى یضع األساس لعملیة تحول دیمقراطي مستقرةالمواطنی

ال تقل أهمیة عملیة بناء الدستور عن محتوى الدستور، بل على العكس فإنجاز عملیة 

من ضمن . دیمقراطیة تشاركیة في صنع الدستور یضفى شرعیة كبیرة على محتوى الدستور

  :دستور بالمشاركة األتي األهداف التي تحققها عملیة صنع ال

ــ إن توسیع عدد الجماعات المشاركة في عملیة صنع الدستور یؤدى لتهدئة كثیر من 

الصراعات فى المجتمع ویساعد على بناء التوافق، في حین أن استبعاد فاعلین أو جماعات 

 ما من عملیة صیاغة الدستور یؤدى إلى تقویض شرعیة الناتج النهائي، بل قد یؤدى إلى

كما أن هذه المشاركة تؤدى إلى خلق ثقافة سیاسیة . تقویض عملیة التحول الدیمقراطي ككل

  .دیمقراطیة

ــ إن ضمان مشاركة وطنیة واسعة النطاق في عملیة وضع الدستور في كافة المراحل من 

بدایة وضع األجندة الجماهیریة المعبرة عن طموحات المواطنین مرورا بمناقشة المسودات 

فة وانتهاء باالستفتاء، یؤدى إلى حدوث تحول دیمقراطي سلس وهادئ بدون منعطفات المختل

  2.حادة

  .ــ تعزیز شرعیة الحكومة االنتقالیة

                                                           

 .37المرجع السابق ، ص،  شإبراهیم دروی  1 :

 .03دا عدلي ، المرجع السابق، ص، یهو 2 
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   .ــ إحداث قطیعة مع الماضي السلطوي الذي یستند إلى استبعاد المواطنین وتهمیشهم وقمعهم

  .مسارات البناء الدستوري في الجزائر : المحور الثاني 

د التعرض   ألسالیب  بناء وصناعة  الدساتیر بصفة عامة، سوف نعرج عن تطور بع

عملیات بناء  الدساتیر في الجزائر وظروف نشأتها والتي بدأت مراحلها عقب جالء 

المستعمر الفرنسي ، وغداة االستقالل عرفت الجزائر حركیة دستوریة تراوحت بین المشروعیة 

مانینات، ففكرة إنشاء المجلس الدستوري الجزائري تعود إلى ما والشرعیة ازدادت تأزما بعد الث

بعد االستقالل ، حیث تبناها المؤسس الدستوري في أول دستور للجمهوریة الجزائریة، وهو 

تأثرا بالنظام القانوني الفرنسي، الذي یتبنى نظام   1963سبتمبر  08الدستور الصادر في 

أما في الجزائر فقد عرفت . 1ق المجلس الدستوريالرقابة على دستوریة القوانین عن طری

ودستور قانون   1976 – 1963( دستورین برامج مشحونین باإلیدیولوجیة االشتراكیة سنة 

،ویرجع ذلك إلى تباین األوضاع  2016، ودستور ) 1996( وتعدیل سنة )  1989( سنة 

لدساتیر في  الجزائر، السیاسیة واالقتصادیة والقانونیة لكل مرحلة من مراحل بناء  ا

سنحاول التعرض ألهم محطات البناء الدستوري   1989وخصوصا بعد تبني التعددیة سنة 

 .في الجزائر 

 :1963سبتمبر  08البناء الدستوري في  .أ 

كان دستور برنامج، أي ذلك الدستور الذي یغلب علیه الطابع اإلیدیولوجي  1963دستور 

األنظمة االشتراكیة، فالدستور في هذه الحالة یكرس  على الجانب القانوني، ویعرف في

                                                           

 . 51، ص،  1989سعید بوشعیر ، النظام السیاسي الجزائري ، الطبعة األولى دار الهدى ،الجزائر ، : 1
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االشتراكیة ویحددها هدفا ینبغي تحقیقه، كما یحدد وسائل تحقیقها ویكرس أیضا هیمنة 

الحزب الحاكم، ومع ذلك كله فإنه یتناول الجوانب القانونیة المتعلقة بتنظیم السلطة كما یبین 

 . حقوق وحریات األفراد ومجاالتها

كان من اختصاصات المجلس التأسیسي المنشئ  1963البناء الدستوري لسنة   تمت عملیة

تملص عن هدا المبدأ بإعطاء الضوء " أحمد بن بلة"بحكم اتفاقیة افیان، إال أن الرئیس 

، وعرضه  1963األخضر للمكتب السیاسي في مناقشة وتقویم مشروع دستور في جویلیة 

،  1963م تقدیمه لالستفتاء الشعبي في سبتمبر على المجلس التأسیسي للتصویت علیه، ث

، فرغم أن المشرع الجزائري أخذ بالطریقة الدیمقراطیة 1963سبتمبر  08وٕاصداره في 

إال أن هذه الطریقة یشوبها العدید من المخالفات، كمناقشة ) الجمعیة التأسیسیة واالستفتاء(

قاالت على مستوى المجلس الدستور على المستوى الحزبي، مما تبعه سلسلة من االست

 1.التأسیسي فرحات عباس، حسین آیت أحمد

یتألف المجلس " :منه تنص على مایلي 63نجد أن المادة  1963بالرجوع إلى دستور 

الدستوري من الرئیس األول للمحكمة العلیا ورئیس الغرفتین المدنیة واإلداریة في المحكمة 

ومن ". الشعبي وعضو یعینه رئیس الجمهوریةالعلیا وثالث نواب یعینهم المجلس الوطني 

المعلوم أن هذا المجلس لم یشكل لیمارس نشاطه، وذلك نظرا لما عرفته الجزائر آنذاك من 

أحداث وعدم االستقرار، حیث أن الصراع من أجل السلطة كان على أشده مما لم یسمح 

والذي  1965جوان  19بتشكیل هذا المجلس، وما أحداث االنقالب الذي عرفته الجزائر في 

                                                           

القسم الثاني ، الطبعة * النظریة العامة للدساتیر *صدیق ، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري فوزي أو:  1

 .49-45، ص،ص 2001األولى ، ص، دار الكتاب الحدیث ،
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أطلق علیه اسم التصحیح الثوري، حیث جمد الدستور فور استیالء الثورة على السلطة وحل 

، وما ینبغي معرفته من خالل نص المادة السالفة الذكر هو  1965جویلیة  10: محله أمر

طریقة التشكیل العضوي لهذا المجلس، حیث نالحظ أنه مزیج بین رجال السیاسة ورجال 

انون، أي أن المجلس الدستوري الجزائري آنذاك كان ذو طبیعة مختلطة قضائیة وسیاسیة، الق

 1.تضم رجاال تابعین لسلك القضاء وأعضاء آخرین بالتمثیل السیاسي

 :1976نوفمبر  22البناء الدستوري في  .  ب

تأسیس نظام سیاسي دستوري ، فأصدرت نصین، إحداهما  1965جوان  19حاولت جماعة 

أعتبر بمثابة عقد بین الحاكم -"المیثاق الوطني"طابع سیاسي إیدیولوجي هو ذو 

والمحكومین، إذ تضمن المحاور الكبرى لبناء المجتمع االشتراكي وحدد الحزب الواحد، 

"  . الدستور"والثاني یعتبر تكریسا قانونیا لألول وهو  -ووحدة القیادة السیاسیة للحزب والدولة

 13والمؤرخة في  58بعد إصدار القیادة في الجریدة الرسمیة رقم جاء  1976وضع دستور 

عزمها على استصدار دستور فتشكلت لجنة حكومیة لصیاغة نص  - 1965جویلیة 

، وتمت الموافقة علیه و أصدر  1976نوفمبر  19الدستور وتقدیمه لالستفتاء الدستوري یوم 

بق له، فقد تم إعداد المشروع وكان إقرار المیثاق الوطني سا.  1976نوفمبر  22في 

التمهیدي على مستوى مجلس الثورة والحكومة، وفتحت المناقشة العامة خالل شهري ماي 

 .وجوان

، غیر أن دستور 2إن الرقابة على دستوریة القوانین تعد أهم وسیلة لضمان احترام الدستور

                                                           
   .  51السعید بوشعیر ، المرجع السابق ،ص،:  1

 51المرجع السابق ، ص،  ،صدیق فوزي أو: 2
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ناقشته الدستور والمیثاق لم یعتمد على هذا النظام بالرغم من المطالب العدیدة أثناء م 1976

الوطني، وٕاثرائه في مؤتمرات حزب جبهة التحریر الوطني بشأن إحداث هیئة دستوریة تتولى 

السهر على احترام أحكام الدستور، إال أن البعض قد رأى عدم إنشاء تلك الهیئة وهذا تجنبا 

یتها، كما أن لإلكثار من مؤسسات الرقابة حتى یمكن تفادي تداخل اختصاصاتها وعدم فاعل

وجودها قد یؤدي ال محالة إلى عرقلة أعمال السلطة في ذلك الوقت لم یكن یؤخذ بمبدأ 

الفصل بین السلطات، وٕانما بوحدة السلطة ولذلك فإنشاء مثل هذه الهیئة یحد من حریة 

المشروع وینازعه في أعماله، كما أن هناك من ال یعترف بوجود هذه الهیئة لالختفاء وراء 

ة الثوریة لتبریر تصرفاتهم غیر الشرعیة وهذا ما یجعل من القانون أداة في ید فئة السلط

 .تستخدمه لتغطیة تصرفاتها

 :1989فیفري23الدستوري  البناء .ج

بالنسبة لهذا الدستور فإنه لم یكن ولید ظروف عادیة، وٕانما لتلبیة مطالب عدیدة جسدتها 

اسیة واقتصادیة واجتماعیة مزریة، أدت فقد أحداث أكتوبر التي جاءت كرد فعل ألوضاع سی

أغلبیة الشعب الثقة في السلطة وألجل ذلك وحفاظا على مؤسسات الدولة ف قام رئیس 

الجمهوریة بفتح باب الحوار وطرح القضایا األساسیة على الشعب للفصل بكل دیمقراطیة كما 

الذي كرس مبدأ  1989فیفري  23وعد بالقیام بإصالحات سیاسیة ودستوریة، ومنها دستور 

التعددیة الحزبیة، واقتصر على ذكر الجوانب القانونیة المتعلقة بتنظیم السلطة وتحدید 

صالحیاتها وتكریس نظام الحریات وحقوق األفراد، هذا الدستور الذي تبنى فكرة الرقابة بعد 

 . 1963وهوبذلك یتفق م مع دستور1976أن أهملها الدستور السابق أي 

عن المشروع الدستوري، مما تبعته مناقشات على مستوى اإلعالم المكتوب  تم اإلعالن

اإلسالمیین، (والمرئي، وتحضیر العدید من الموائد المستدیرة بمشاركة مختلف االتجاهات 

، وقد تم إقرار الدستور من خالل )األحرار، الدیمقراطیین، أعضاء جبهة التحریر الوطني
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، وهكذا فإن الدستور  % 78.98وكانت النتائج نعم  1989فیفري  23استفتاء دستوري یوم 

 1.أقر عن طریق االستفتاء

 :1996فیفري  28البناء الدستوري في    .د 

إن هذا الدستور األخیر ما هو إال نتیجة للظروف االستثنائیة التي تعیشها البالد و األوضاع 

السابق وتعطیل المسار المزریة على كل األصعدة، خاصة منذ استقالة رئیس الجمهوریة 

االنتخابي وما ترتب عن ذلك من أعمال هددت األمن العام واالستقرار السیاسي والمؤسساتي 

للبالد، وهذا مما دفع إلى إنشاء بعض المؤسسات وصفت بالمؤسسات االنتقالیة منها 

ول ثم أ. 1994المجلس األعلى للدولة انتهت مهامه بتنظیم ندوة الوفاق الوطني في جانفي 

، كما تم إنشاء  1995أفریل  16انتخابات رئاسیة تعددیة شهدتها الجزائر، وذلك في 

إلى غایة  1994ماي  18المجلس الوطني االنتقالي والذي تولى مهام السلطة التشریعیة منذ 

، حیث ضم هذا المجلس ممثلي بعض  1997تنظیم االنتخابات التشریعیة في جوان 

یة ممثلي الحركة الجمعویة وبعض المنظمات الوطنیة والنقابات األحزاب باإلضافة إلى أغلب

كما كان هذا الهدف من هذا الدستور سد مجموعة من . التي لها ثقل على المستوى الوطني

وخاصة فیما یخص حالة تزامن شغور منصب رئیس  1989الثغرات التي تضمنها دستور 

ونظرا . 1992ال في جانفي الجمهوریة مع حل المجلس الشعبي الوطني كما كان الح

لألسباب السالفة الذكر تم اقتراح تعدیل الدستور بمشاركة مجموع الطبقة السیاسیة بمختلف 

تیاراتها وخاصة في مرحلة إعداد الوثیقة المعدلة للدستور التي تمت المصادقة علیها من 

ت كإنشاء وقد جاء هذا الدستور بعدة تعدیال. 1996نوفمبر  28طرف األمة في استفتاء 

                                                           

  53فس المرجع ، ص، ن صدیق فوزي أو 1 
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مجموعة من المؤسسات الدستوریة منها مجلس األمة والمحكمة العلیا للدولة، ومجلس الدولة، 

كما كرس الرقابة الدستوریة وذلك من خالل الدور الفعال للمجلس الدستوري، هذا األخیر 

، أما 1996من دستور  164الذي ارتفع عدد أعضائه إلى تسعة كما جاء في نص المادة 

یة فلم تتغیر أي ست سنوات غیر قابلة للتجدید وال یمكن ألي عضو أن یمارس مدة العضو 

  .1أیة وظیفة أو تكلیف آخرى

   2008البناء الدستوري لسنة . ه

لم تكن بذلك العمق  1996على الرغم من أن التعدیالت الدستوریة التي أدخلت على دستور 

أن أهم ما یمیزها محاولتها إعادة الذي كان منتظرا، على اعتبار أنها كانت مستعجلة، إال 

تنظیم السلطة التنفیذیة من الداخل، بعد مرور عشرون سنة على تبني ازدواجیة الجهاز 

 .التنفیذي

والذي تم فیه األخذ بإزدواجیة السلطة  1976فمنذ تبني أول تعدیل دستوري جوهري لدستور 

، یتمثل في تحدید طبیعة ، كان السؤال الجوهري الذي یطرح بإلحاح1988التنفیذیة سنة 

العالقة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، خاصة في ظل نص الدستور على إعداد 

وٕاذا كانت معظم الحكومات لم تتردد في تبني . وتنسیق وتنفیذ هذا األخیر لبرنامج حكومته

 برنامج رئیس الجمهوریة، إال أن ال شيء كان یحول دون بروز أغلبیة برلمانیة معارضة

لرئیس الجمهوریة، تتبنى برنامجا مناقضا لذلك الذي زكاه الشعب بمناسبة االنتخابات 

الرئاسیة؛ ومن ثم سیزول هذا الغموض بنص التعدیل الدستوري وتأكیده على أن البرنامج 

                                                           

األمین شریط ، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة ، الطبعة السادسة ، دیوان المطبوعات  1

 .121،ص 2006الجامعیة ، الجزائر ،
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الواجب التطبیق هو برنامج رئیس الجمهوریة، وما الوزیر األول سوى منسق للعمل الحكومي 

  .ط عمل، غایته السهر على تجسید برنامج رئیس الجمهوریةومكلفا بإعداد مخط

ورغم أهمیة التعدیالت المتعلقة بتنظیم السلطة التنفیذیة، إال أن ذلك لم یقلل من أهمیة بقیة 

التعدیالت، فالسماح بإعادة انتخاب رئیس الجمهوریة ألكثر من مرة دون تحدید، ودسترة 

لثبات على رموز الثورة والجمهوریة والمتمثلة في الحقوق السیاسیة للمرأة، وٕاضفاء طابع ا

العلم الوطني والنشید الوطني،كلها عوامل ستعزز االستقرار السیاسي، في ظل السیادة 

الشعبیة، في انتظار تعدیالت أوسع وأعمق تقضي على كثیر من التناقضات الموجودة في 

  .11996دستور 

  

  

   2016البناء  الدستوري لسنة .   و

نوات كاملة ، تمت المصادقة  عن الدستور الجدید، حیث كان الرئیس عبد العزیز س 5بعد 

عزمه طرح مسودة تعدیل دستوري تتضمن إصالحات  2011بوتفلیقة، قد أعلن، منذ أبریل 

سیاسیة عمیقة، حیث كانت تلك الفترة تتمیز بتفاعالت الربیع العربي الذي هز أركان أنظمة 

  . 2ط على شعوبها طوال عقودسیاسیة مارست القمع والتسل

                                                           

  . 122األمین شریط ، المرجع السابق ، ص، 1

 8الت الدستوریة في الجزائر ، المجلة المغربیة للسیاسات العمومیة ، العدد بوطیب  بن ناصر ،تجربة التعدی–بوحنیة قوي 2

  110، ص،  2012،
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من أجل ترقیة اللغة    2001  سبق للرئیس بوتفلیقة أن أقدم على تعدیل الدستور في سنة 

إلى لغة وطنیة ثانیة إلى جانب اللغة العربیة، كما قام بالتعدیل الثاني للدستور  األمازیغیة 

ین فقط، في الدستور لفتح العهدات الرئاسیة، التي كانت محددة في عهدت 2008في نوفمبر  

التعدیل سمح للرئیس  وهذا  ، 1996الذي أقر في عهد الرئیس السابق الیمین زروال في 

. 2014في أبریل  عهدة رابعة  ثم انتزع  ،  2009بوتفلیقة الفوز بوالیة رئاسیة ثالثة في سنة 

( وبذلك یكون الرئیس بوتفلیقة قد مارس الحكم في ظل أربعة دساتیر  

على امتداد أربع عهدات رئاسیة  ( في حالة إقراره 2016 ،ودستور 1996،2001،2008

 .جعلته الرئیس األطول حكما في تاریخ الجزائر المستقلة

حزبا سیاسیا  150مع  فتح الرئیس بوتفلیقة باب المشاورات السیاسیة  2012وفي ماي

یة حول وجمعیة وطنیة منها جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، وشخصیات وطن

مشاورات حول وثیقة تعدیل الدستور، وهي  2014اإلصالحات السیاسیة ثم أعقبتها في جوان

  1.المشاورات التي قاطعتها أحزاب وقوى معارضة

بعض قادة األحزاب  2013في سنة  ورغم أن الوزیر األول عبد المالك سالل، كان قد أبلغ 

باشرها مع ممثلي لطبقة الحزبیة، أن وثیقة  السیاسیة الذین استقبلهم في إطار المشاورات التي

التعدیل الدستوري ستعرض على نواب وأعضاء البرلمان بغرفتیه لمناقشتها وٕاثرائها، ثم تتم 

إحالتها على الشعب لالستفتاء علیها، إال أن أحمد أویحیى، وزیر الدولة مدیر دیوان رئاسة 

سخة النهائیة للمشروع التمهیدي الن  الجمهوریة، أكد في ندوته الصحفیة الخاصة بعرض 

                                                           

 .112بوطیب بن ناصر، المرجع السابق ، ص  –بوحنیة قوي  1
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لمراجعة الدستور أن الوثیقة ستعرض على مجلس الوزراء في شهر جانفي كمشروع قانون 

للمصادقة علیه، ثم یخطر المجلس الدستوري إلبداء رأیه، وفرق أویحیى، بین عدة حاالت 

هذا التعدیل  للتعامل مع مشروع التعدیل الدستوري، أولها أن یكون رأي المجلس الدستوري في

من  176أنه ال یمس بتوازن السلطات وغیرها من القواعد المنصوص علیها في المادة 

الدستور الحالي، وفي هذه الحالة سیتم تمریر الدستور بتصویت ثالثة أرباع البرلمان بغرفتیه، 

، فإنه 176أما في حال كان رأي المجلس الدستوري أن هذا التعدیل سیمس بمبادئ المادة 

مر كمشروع قانون على كل غرفة بالبرلمان على حدة، وبعدها سیطرح على االستفتاء سی

 1.الشعبي

الذي غلق العهدات الرئاسیة في سنة  أحمد أویحي دافع عن التعدیل الدستوري 

بعهدتین غیر قابلة للتجدید ،بنفس الحماس الذي أبداه لتمریر التعدیل الدستوري لسنة 2016

العهدات الرئاسیة للسماح للرئیس بوتفلیقة الترشح لعهدة ثالثة ،و  الذي نص على فتح 2008

كان  2008رأى رغم ذلك أنه لیس في األمر تناقض، ألن فتح العهدات الرئاسیة في سنة 

، 2009استجابة للمطلب الشعبي الملح بضرورة ترشح الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة في سنة 

لعهدة رابعة بمثابة تضحیة منه إلنقاذ  2014ة كما اعتبر ترشح الرئیس بوتفلیقة في سن

 2.الجزائر ولتجنیب البالد مشاكل كبرى كانت ستحدث

                                                           
افریل 10، مقال منشور على االنترنت ، تاریخ التصفح ،  2008عمار عباس ، قراءة في التعدیل الدستوري لسنة  1

2016 ،http://ammarabbes.blogspot.com/2012/04/2008-2009-20082009-1996-1.html  

افریل 10عمار عباس  ، تعدیل الدستور تتویج لمسار إصالحات سیاسیة ، مقال منشور على االنترنت ، تاریخ التصفح ، 2

-http://www.aps.dz/ar/algerie/25660،   02،ص،2016

%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84  
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لقد استقطبت قضیة جعل اللغة االمازیغیة لغة وطنیة ورسمیة إلى جانب اللغة العربیة، 

اهتمام المتابعین ألن الرئیس بوتفلیقة كان قد رد على بعض الشباب المطالبین بترقیة 

یة إلى لغة وطنیة خالل زیارته لوالیة تیزي وزو في بدایة عهدته الرئاسیة األولى بأن مازیغاال

األمازیغیة لن تكون لغة رسمیة أبدا، ولكن هناك من یعتبر أن الرئیس بوتفلیقة أراد من خالل 

سحب هذه الورقة من مجال المتاجرة  اقتراحه ترقیة األمازیغیة إلى لغة وطنیة ورسمیة 

 1ا من طرف أحزاب ظلت تناصبه العداء في أغلب فترة حكمهالسیاسیة به

والبد من االعتراف بأن مشروع التعدیل الدستوري الجدید یتضمن نقاطا إیجابیة كثیرة منها 

ضمان الملكیة العمومیة لبطن األرض، والمناجم، والطاقة، والنقل بالسكك الحدیدیة، والبرید، 

جتماعیة كمجانیة التعلیم ،وتوفیر الصحة، ودسترة باإلضافة إلى الحفاظ على المكاسب اال

 2.الضمان االجتماعي لكل الجزائریین، وكذلك توسیع حق اإلخطار الدستوري إلى المواطنین

السلطات ، وٕانشاء لجنة مستقلة لمراقبة االنتخابات، وترقیة حریة  وتعمیق الفصل بین 

الدستوري الجدید وغیره من  ومع ذلك فإن أكبر نقیصة تتربص بهذا التعدیل. الصحافة

النصوص الدستوریة السابقة هو عدم احترام الدستور واستسهال الدوس علیه كلما تعارضت 

  .ومقاصد الفئة المسیطرة على الحكم نصوصه مع مصالح 

                                                           
ئاسة ، مجلة بوحنیة قوي ، التعدیل الدستوري في الجزائر ، الحاجة إلى بناء دستوري وحكامة إصالحیة لمرحلة ما بعد الر 1

  83، ص،  2015ة ، عدد خاص ، خریف السیاسات العمومی

بوحنیة قوي ، التعدیل الدستوري في الجزائر ، الحاجة إلى بناء دستوري وحكامة إصالحیة لمرحلة ما بعد الرئاسة، ص، 2

86.  
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كانت  عملیات البناء الدستوري في الجزائر ترتبط في الغالب الظروف : الخاتمة 

یعة الظروف السیاسیة التي تتم فیها عملیة البناء الدستوري ، الجیوسیاسیة ،التي تمیلها طب

فجمیع الدساتیر الجزائریة تم بناءها في ظروف إیدیولوجیة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة 

معینة، حیث ارتبطت دساتیر ما قبل التعددیة بالبعد اإلیدیولوجي الشمولي والدور التدخلي 

تعد قطعا دراماتیكیا بین نظامین  1989ت دستوري للدولة ، في حین الدساتیر التي أعقب

ومرحلتین تاریخیتین ، أین تم بمقتضى هذه الدساتیر تكریس الطابع التعددي لنظام لحكم ، 

وأصبحت سمات التعددیة تمس عملیات البناء الدستوري في الجزائر، حیث كانت الحوارات 

 2008وتعدیل  1996ر وكذلك دستو  1989والنقاشات موسعة في عملیة بناء دستور 

، إال أن المالحظة التي یكمن التركیز علیها أن عملیات 2016والتعدیل الدستوري لسنة 

البناء الدستوري في الجزائر تمت في مجملها بهبة من الحاكم ، كون النظام السیاسي یجزم 

ادئ بأنه صاحب الحق بالمبادرة  في مسارات البناء الدستوري ،وهذا یتعارض ومفاهیم ومب

  .الهندسة الدستوریة الحدیثة

  . المراجع والهوامش 

تقریر بناء الدستور في  مراحل ما بعد الصراع ، تقریر صادر عن المؤسسة  -1

الدولیة للدیمقراطیة واالنتخابات حول عملیات وضع الدساتیر ، السوید ،ماي 

 . 8، ص، 2011

  09جع السابق  ، ص، تقریر بناء الدستور في  مراحل ما بعد الصراع نفس المر  -2

  10راع نفس المرجع السابق  ، ص، تقریر بناء الدستور في  مراحل ما بعد الص -3

  11راع نفس المرجع السابق  ، ص، تقریر بناء الدستور في  مراحل ما بعد الص -4
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هویدا عدلي ، كیف تصنع الدساتیر ،  مقال منشور على االنترنت ، تاریخ  -5

،  2016افریل 08: التصفح 

http://sootbelady.shorouknews.com/columns/view.aspd=5b8

a906cf605e58-bdc9-45a1-9ae9-2df47 

یمقراطیة إبراهیم درویش ، االتجاهات الحدیثة في صناعة الدساتیر ، مجلة الد -6

 .35، ص،  2014،  52العدد 

 .03هویدا عدلي ، المرجع السابق، ص،  -7

 .37إبراهیم درویش المرجع السابق ، ص،  -8

 .03هودا عدلي ، المرجع السابق، ص،  -9

سعید بوشعیر ، النظام السیاسي الجزائري ، الطبعة األولى دار الهدى ،الجزائر ،  -10

 . 51، ص،  1989

النظریة العامة *لنظم السیاسیة والقانون الدستوريفوزي أو صدیق ، الوسیط في ا -11

،  2001القسم الثاني ، الطبعة األولى ، ص، دار الكتاب الحدیث ،* للدساتیر 

 .49-45ص،ص

  .  51السعید بوشعیر ، المرجع السابق ،ص، -12

 51فوزي أو صدیق المرجع السابق ، ص،  -13

سیاسیة المقارنة ، األمین شریط ، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات ال -14

 .121،ص 2006الطبعة السادسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،

 . 122األمین شریط ، المرجع السابق ، ص،  -15

بوطیب  بن ناصر ،تجربة التعدیالت الدستوریة في الجزائر ، –بوحنیة قوي  -16

  110، ص،  2012، 8المجلة المغربیة للسیاسات العمومیة ، العدد 
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 .112بوطیب بن ناصر، المرجع السابق ، ص  –قوي بوحنیة  -17

، مقال منشور على  2008عمار عباس ، قراءة في التعدیل الدستوري لسنة  -18

، 2016افریل 10االنترنت ، تاریخ التصفح ، 

-2009-ot.com/2012/04/2008http://ammarabbes.blogsp

1.html-1996-20082009 

تقریر ، تعدیل الدستور تتویج لمسار إصالحات سیاسیة ، مقال منشور على  -19

،   02،ص،2016افریل 10االنترنت ، تاریخ التصفح ، 

-/ar/algerie/25660http://www.aps.dz

%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84 

 . 05نفس المرجع السابق ،ص،  -20

بوحنیة قوي ، التعدیل الدستوري في الجزائر ، الحاجة إلى بناء دستوري وحكامة  -21

إصالحیة لمرحلة ما بعد الرئاسة ، مجلة السیاسات العمومیة ، عدد خاص ، 

 .83، ص،  2015خریف 

الدستوري في الجزائر ، الحاجة إلى بناء دستوري وحكامة  بوحنیة قوي ، التعدیل -22

  86یة لمرحلة ما بعد الرئاسة، ص، إصالح
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 العالقات بین المجتمع المدني والبرلمان في تونس

                                                                                          

  ب بن ناصربوطی: الدكتور 

                                                                                      أستاذ القانون الدستوري   

 جامعة ورقلة

  :   الملخص

تتمیز العالقات بین المجتمع المدني والبرلمان في تونس بنوع من التواصل الجاد الذي    

یة ، مما خلق تأثیرا متبادال بین مؤسسات المجتمع تؤطره النصوص الدستوریة والتشریع

المدني ومؤسسة البرلمان في تونس ،وتظهر جلیا  معالم هذه العالقات في التواصل العضوي 

                                                      .   والوظیفي  بینهما ، ابتدءا من العلمیة االنتخابیة وصوال للعمل البرلماني 

Résumé : 

La relation entre la société civile et le parlement tunisien est 

caractérisée par une sorte de communication sérieuse que les textes 

constitutionnels et législatifs prévoient ;. cela a créé une influence 

mutuelle entre les acteurs de la société civile et l’institution 

parlementaire en Tunisie.  

Et cette relation est clairement démontrée dans la communication 

organique et fonctionnelle entre eux à partir du processus électorale 

jusqu’au travail parlementaire. 

  :المقدمة 

برغم  المجتمع المدني التونسي بخاصیة الجماعیة في األداء التنظیمي ینفرد         

محاوالت نظام بن علي احتواءه حیث برغم التزاید الكبیر في ذلك العهد لعدد الجمعیات 
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إال أن دورها في الحیاة السیاسیة یكاد یكون محدودا جدا 1الموزعة عبر كافة التراب التونسي 

ع تونس على العدید من االتفاقیات المتعلقة بالحقوق یا توقوجودها ضرورة تشكیلیة اقتضته

وبعد هبوب ریاح الربیع العربي والي . والحریات األساسیة و اتفاقیات حریة العمل الجمعوي

كانت تونس مهدا لها تمت إعادة النظر في قانون الجمعیات و دورها في الحیاة السیاسیة 

بل لجنة الخبراء التابعة للهیئة العلیا لتحقیق حیث تم إعداد مشروع قانون الجمعیات من ق

أهداف الثورة والذي كان من أهم أهدافها  هذا المشروع، أال و هو تحریر القطاع الجمعوي 

ومحاولة ربط عالقاته باإلدارة واألحزاب السیاسیة، و في هذا السیاق بدأ یتعاظم دور حركات 

اسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، المجتمع المدني في تونس على جمیع األصعدة السی

وازدادت العالقة بینه وبین مؤسسات الدولة قوة، حیث أضحى المجتمع المدني التونسي 

شریكا أساسیا  في رسم معالم السیاسة العامة في تونس ما بعد الثورة،  وتجلت هذه الشراكة 

لتشاركیة في تسییر وٕادارة من خالل سعي مجلس التأسیسي إلى إرساء معالم الدیمقراطیة ا

الشؤون ذات الطابع العام، و یبدو جلیا تكریس هذا المبدأ في انفتاح المجلس التأسیسي نفسه 

على فواعل المجتمع المدني، حیث تم إشراك الجمعیات في عمل المجلس التأسیسي سواء 

لة في عملیات صیاغة النصوص القانونیة والتشریعیة التي تضمن عبور اآلمن للمرح

االنتقالیة، و كذلك الحال بالنسبة لدور المؤسسات المجتمع المدني في إرساء قیم المساءلة و 

الشفافیة في إدارة دوالیب الحكم دون أن ننسى في هذا المقام الدور الفعال الذي لعبته 

حركات المجتمع المدني في تشكیل المجلس التأسیسي من خالل االنتخابات التشریعیة في  

طبیعة العالقة بین  ، و من هنا فإن السؤال المطروح في هذا المقام ما2011براكتو  23

المجتمع المدني والبرلمان في التجربة التونسیة والى أي مدى تسهم مؤسسات المجتمع 

  .المدني في العمل البرلماني
                                                           

ي، تقریر منشور في ، الجزء الثانقراءة في الواقع و التطلعات –، الجمعیات في المغرب و تونس بوحنیة قوي 1

 مركز الجزیرة 

  .06ص 2014، افریلللدراسات، قطر، 
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  التأسیس القانوني عالقة المجتمع المدني بالبرلمان في تونس: المحور األول 

ظل التغیرات التي شهدها النظام السیاسي في تونس نتیجة سقوط نظام بن علي في       

وما صاحبه من سعي الحثیث إلرساء معالم نظام دیمقراطي یقوم على أساس إشراك 

الشأن العام، و ذلك في إطار الدیمقراطیة التشاركیة التي  مؤسسات المجتمع المدني في إدارة

سعت مختلف الفواعل الرسمیة و األحزاب السیاسیة كانت هدفا من أهداف الثورة التي 

الضمانة األساسیة لبناء دولة القانون التي ال تحصر دور  والجمعیات لتحقیقها كونها تعد

المواطن والجمعیات في المشاركة في العملیات االنتخابیة فحسب بل تتعداها إلى أشراك 

تي تدخل أولویتها في المساهمة في المواطن الدوري والمستمر في إدارة الشؤون العامة وال

العمل البرلماني كون الشراكة المدنیة في البرلمان تعد المؤشر الحقیقي لنجاعة و رشادة  

نظام الحكم،  فإلى مدى تساهم الدستور التونسي و التشریعات المختلفة في إرساء الشراكة 

  .بین المؤسسات المجتمع المدني والبرلمان

   ستوري لعالقة المجتمع المدني بالبرلمان في تونسالتأسیس الد: أوال 

بعد سقوط نظام حكم بن علي في تونس الذي أعقب قیام الثورة التي كانت المهد لهبوب  

ریاح الربیع العربي ، وبالعودة إلى الدساتیر التونسیة السابقة ال یوجد أي تنصیص قانوني 

ات المجتمع المدني بالبرلمان مع أن في هذه الدساتیر على التأطیر القانوني لتواصل حرك

هذا التواصل كان موجودا في ظل نظام بن علي، خاصة مع الجمعیات التونسیة التي كان 

لها بالغ األثر في التأثیر على الجهة التشریعیة لتكریس حمایة  اكبر لحقوق المرأة ولمحاولة 

مع العلم أنها تعد نقابة إال أن المساواة بینها وبین الرجل،  كما كان لالتحاد التونسي للشغل 

هذا األخیر كان له دور فاعل في التأثیر في العمل التشریعي للمؤسسة البرلمانیة في تونس 

كما أن التواصل المدني مع البرلمان كان في الغالب یأخذ الطریق غیر المباشر عن طریق 

  .مستمرتأثیر حركات المجتمع المدني في نواب البرلمان عن طریق التواصل ال

و بعد قیام ثورة الیاسمین فقد سعت السلطات في المرحلة االنتقالیة إلى االنفتاح على  

مؤسسات المجتمع المدني في جمیع أطوار العمل البرلماني ، حیث كان االستشارة موسعة 
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لحركات المجتمع المدني سواء في طریقة إدارة المرحلة االنتقالیة أو في عملیات سن بعض 

التي تحاكم مسار المرحلة االنتقالیة، فقد ساهمت مؤسسات المجتمع المدني القوانین 

برصیدها النضالي الكبیر في تحقیق العبور اآلمن للمرحلة االنتقالیة  إلى أن تم أقرار 

و الذي أسس فعال لبناء دولة القانون ،وٕارساء معالم الحكم الرشید  2014الدستور في جانفي 

و الذي تعد سمة التوافقیة خاصیة أساسیة في عملیة  2014ور في تونس، و باستقراء دست

األطیاف السیاسیة  هذا البناء الدستوري الذي یعد ثمرة نقاشات موسعة مع مختلف

واالجتماعیة في تونس، فقد سعى المؤسس الدستوري التونسي لتكریس الحقوق والحریات 

كوین األحزاب السیاسیة منه أن حریة ت 35حیث نص الفصل  2014األساسیة في دستور 

والجمعیات والنقابات مضمونة مع ضرورة التزام القانون األحزاب السیاسیة والنقابات 

  .والجمعیات في أنظمتها األساسیة أنشطتها بأحكام الدستور وبالشفافیة المالیة ونبذ العنف 

ي صیاغة إال أنه بالرغم من الدور الفاعل الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني ف      

بعض نصوص هذا الدستور إال أننا نجد أنه یوجد أي تنصیص قانوني على إمكانیة تواصل 

مؤسسات المجتمع المدني مع البرلمان مع العلم أن الشعار األساسي الذي راهن علیه الشعب 

والسلطة االنتقالیة هو بناء نظام حكم قوامه الدیمقراطیة التشاركیة، وهنا یبدوا جلیا تقدم 

ؤسس الدستوري المغربي في مجال دسترة العالقة بین مؤسسات المجتمع المدني الم

والبرلمان، في حین أن تونس والجزائر ، وبالرغم من الوجود الفعلي لعملیات التواصل إال أن 

المؤسس الدستوري لم یقر بهذا النوع من التواصل ، وهذا یعد نقص كان من الواجب على 

كه خاصة في ظل الموجة الثالثة من الدیمقراطیة التي تقوم على المؤسس الدستوري أن یتدار 

أسس اشتراك المواطن ومؤسسات المجتمع في عملیات صناعة القرارات، خاصة داخل 

المؤسسة البرلمانیة التي تعد صمام األمان باعتبار الجهة المخولة قانونا بسن القوانین 

رشید، ولعل تخوف المؤسس الدستوري  والتشریعات أي من شأنها أن ترسي معالم نظام حكم

من إشراك المجتمع المدني له ما یبرره في الواقع الفعلي، حیث أن عدد الجمعیات قد تزاید 

ألف جمعیة  50بشكل فطري في تونس ما بعد الثورة، حیث بلغ عدد الجمعیات أكثر من 
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لهائل ال نجد ، لكن هذا العدد ا2011جانفي  14جمعیة تأسست بعد   5000منها أكثر من 

له أي دور على أرض الواقع كالتدخالت المیدانیة الفاعلة والمساهمة الحقیقیة في معالجة 

مشاغل مختلف الفئات االجتماعیة وقلة قلیلة من الجمعیات الجادة في تونس، كما أن العمل 

الجمعوي في تونس الیوم تحوم حوله جملة من الشكوك والشبهات والكثیر من  النقاط  

مات االستفهام سواء من حیث عدم االلتزام بالضوابط األخالقیة للعمل الجمعوي، أو من وعال

حیث مصادر التمویل المشبوهة، حیث باتت الجمعیات تستعمل خدمة  ألغراض داخلیة 

وخارجیة وفقا ألجندات سیاسیة دولیة في بعض األحیان، كما أصبحت الجمعیات  في 

ستعالمات للدول األوروبیة وشعبتها المعلوماتیة، حیث الفضاء التونسي مصادر متقدمة ال

تقوم من خاللها بجمع المعلومات والمعطیات عن الواقع التونسي وتعمل من خاللها على 

وفي 1خلق مجموعات ضغط بهدف صناعة رأي عام توجهه  إلغراضها وأهدافها التدخلیة 

رر تخوف المشرع من إعطاء ظل هذا الجو الذي تسوده عدم الثقة والشكوك فإن ذلك قد یب

الحق الدستوري للمجتمع المدني للمشاركة في العمل البرلماني سواء في العمل التشریعي أو 

  .في عملیات المراقبة وتقییم أداء العمل الحكومي 

  التأسیس التشریعي لعالقة المجتمع المدني بالبرلمان في تونس: ثانیا 

المؤرخ في  2011سنة  88ر في المرسوم بالعودة إلى قانون الجمعیات الصاد     

، فإن هذا القانون ال ینص على طرق تنظیم العالقة بین المجتمع المدني  24/09/2011

والبرلمان، وبالرغم من أن هذا القانون قد سعى إلى تكوین الحریة في العمل الجمعوي وفقا 

هدة الدولیة المتعلقة من المعا 21لما تقتضیه المعاییر والمبادئ الدولیة السیما الفصل 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة، إال أن تواصل المجتمع المدني مع المؤسسة التشریعیة لم یرد في 

ظل هذا القانون، بالرغم أن هذا النوع من التواصل یعد مؤشرا حقیقیا على رشد أداء المؤسسة 

ي األنظمة القانونیة البرلمانیة، وقد نظمت العدید من القوانین والتشریعات واالتفاقیات ف

المقارنة، وقد نص المؤسس التشریعي في الفصل الخامس أنه من حق الجمعیة الحصول 

                                                           

07ص  المرجع السالف الذكر، –الجزء الثاني – الجمعیات في المغرب وتونس قراءة في الواقع وتطلعات: بوجنیة قوي 1  
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على المعلومة ، هذا في الفقرة األولى، وفي الفقرة الثانیة أعطاها الحق في تقییم دور 

مؤسسات الدولة وتقدیم المقترحات لتحسین أدائها ، وما یفهم من سیاق نص المادة أنه 

كان الجمعیات وفي ظل أن المادة جاءت على سبیل المثال ال الحصر خاصة أن تقدم بإم

بعض من مقترحات  والتي تهدف إلى تحسین  أداء المؤسسة البرلمانیة، كل جمعیة بحسب 

اختصاصها، كما أشارت الفقرة الثانیة من ذات الفصل أن الجمعیات لها الحق في تقییم أداء 

ص المادة جاء بصیغة عامة ، فإن البرلمان یعد من المؤسسات مؤسسات الدولة وبما أن ن

الدستوریة للدولة ویحق لمؤسسات المجتمع أن تقییم أداءه، أي أن تمارس رقابة على عمل 

المؤسسة البرلمانیة ذاتها ، كما لها الحق أن تمارس الرقابة في ذات الوقت على أداء 

ي أعطى الجمعیات الحق في الوصول الحكومة، وذلك من خالل نص الفقرة األولى الذ

للمعلومة التي من خاللها تستطیع الجمعیات في تونس تقییم أداء مؤسسات الدولة بما فیها 

 .المؤسسة البرلمانیة

جوان 11،المؤرخ في 2011لسنة  54و قد اصدر المجلس التأسیسي المرسوم عدد

 2011ماي  26لمؤرخ في ا 2011لسنة  41،والمتعلق بتفتیح و إتمام المرسوم  عدد 2011

و المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلداریة،   و هذا القانون یجبر اإلدارة العمومیة على تمكین 

الخواص و الجمعیات من حقهم في االطالع على بعض الوثائق و المعلومات التي یستطیع 

ون و ما یضمنه من خاللها المواطن تقییم أداء المؤسسات الحكومیة و نظرا ألهمیة هذا القان

 2012لسنة  25من حق المواطن في الوصول إلى المعلومة فقد تم تعدیله في المنشور عدد 

، یمكن المواطن و مؤسسات المجتمع في حقها في االطالع و 2012ماي  05المؤرخ في 

النفاذ للوثائق اإلداریة للهیاكل العمومیة مما یخدم الصالح العام و یؤسس لبناء دولة قوامها 

لتنافسیة و النزاهة وفقا لما یقتضیه بناء دولة القانون و كما نجد كذلك في قرار لمجلس ا

المتعلق بتنظیم المصالح اإلداریة للمجلس التأسیسي  2012نوفمبر 06التأسیسي المؤرخ في 

یتولى تسییر : "في الباب الثاني المتعلق بالدیوان وفي الفصل الثالث حیث نص على مایلي 

س دیوان لمساعدة مكلفین بمأموریة و مكلفین بالدیوان  وهو مكلف تحت إشراف الدیوان رئی
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رئیس المجلس الوطني التأسیسي بإدارة مصالح الدیوان المعروضة علیه ویقوم بتنسیق ما 

 .یكفله به الرئیس

  :ویتولى على وجه الخصوص القیام بمایلي

بالغ قراراته إلى كافة إحاطة رئیس المجلس التأسیسي علما بنشاط مصالح المجلس وإ  -

 الهیاكل اإلداریة،

 ربط الصلة والتنسیق بین مختلف إدارات المجلس ومصالحه، -

اإلشراف على تنظیم مراسم الزیارات لرئیس مجلس وأعضائه واستقبال الوفود   -

 البرلمانیة،

 متابعة  األنشطة المتصلة بالعالقات الخارجیة البرلمانیة، -

ئاسة الجمهوریة و رئاسة الحكومة والهیئات الرسمیة تامین االتصاالت الالزمة مع ر  -

 والمنظمات الوطنیة،

 تامین عالقات المجلس مع المواطنین و الجمعیات، -

 متابعة تنظیمم  الوثائق االداریةواالرشیف، -

و ما  یهمنا في هذا القرار المتعلق بتنظیم المصالح الراداریة للمجلس الوطني التأسیسي هو 

یة قیام الدیوان بتامین العالقات  بین المجلس والمواطن والجمعیات وهذه لتنظیمها على إلزام

تعد إضافة حقیقیة للتأسیس الحقیقي لتواصل المجلس التأسیسي مع مؤسسات المجتمع 

المدني مما یساهم في إرساء معالم الدیمقراطیة التشاركیة داخل البرلمان والمجلس التأسیسي 

لرابع من ذات القرارات المحددة للمصالح التي توضع و كذلك في ما ینص علیه الفصل ا

  :    تحت إشراف رئیس الدیوان وهي كالتالي

 مصالح العالقات الخارجیة  -

 مصالح التشریعات  -

 مصالح اإلعالم واالتصال -

 مصالح العالقات والمواطن مع الجمعیات -

 مصالح التصرف في الوثائق اإلداریة واألرشیف -
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 مصالح األرشیف المركزي -

ضح جلیا أن المجلس التأسیسي في قراره ما أقدم وفرض مصالح خاصة لدى دیوان ویت

رئاسة المجلس والمتعلقة بالعالقات مع المواطن و الجمعیات حیث یمكن من خاللها 

التواصل الفعلي بین مؤسسات المجتمع المدني و المجلس التأسیسي و ما دام أن 

فان هذا دلیل  واضحة على   المشروع قد أعطى مصلحة عند المجلس التأسیسي

مساهمة المجتمع المدني في عمل المؤسسة البرلمانیة وهذا من شأنه أن یسهم ایجابیا في 

 إنتاج المؤسسة البرلمانیة على انشغاالت وتطلعات المواطنین 

و ما نلخص  إلیه بخصوص التأسیس الدستوري و القانوني لعالقة المجتمع المدني بالبرلمان 

المؤسس الدستوري لما طرافة على هذا النوع من التواصل ،إال أن قانون في تونس أن 

و المتعلق بتنظیم  ٢٠١٢نوفمبر ٠٦الجمعیات التونسي والقرار الذي أصدره المجلس في 

مصلحة المجلس التأسیسي وتحدیدا في وظائف الدیوان ومهامه والمصالح التي توضع تحت 

،وهذا یعد مؤشرا )المجلس التأسیسي(البرلمان تصرفه فقد أسس فعال للتواصل المدني مع 

حقیقیا على الرشادة في أداء المؤسسة البرلمانیة التونسیة،و التي تزال تعیش مرحلة تغیرات و 

  . تحوالت نحو إرساء معالم نظام دیمقراطي

  عالقة المجتمع المدني بالبرلمان من الناحیة العضویة في تونس: المحور الثاني

ام بن علي في تونس، و بعد إنشاء المجلس التأسیسي اختلط العمل على اثر سقوط نظ

السیاسي بالعمل المدني و غابت الصورة المدنیة على مؤسسات المجتمع المدني عن 

األذهان و بالرغم من الحراك الیومي الذي تشهده الحیاة السیاسیة في تونس، فحصیلة 

و كان لهذه الجمعیات الدور  الجمعیات في تزاید مستمر من حیث العدد و االختصاص

البارز في فتح مسارات االنتقال الدیمقراطي في تونس، كما ال یمكن نفي الدور الفاعل الذي 

لعبته مؤسسات المجتمع المدني حین سهرت و كرست كل طاقاتها إلنجاح كافة مراحل 

و المشاركة في العملیة االنتخابیة خاصة االنتخابات التشریعیة، من حیث التوعیة و التأطیر أ

عملیات المراقبة و التدریب و تكوین المراقبین و المواطنین على حد سواء، و من خالل 
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الدور المركزي الذي تقوم به الجمعیات في االنتخابات البرلمانیة، تتضح أطر العالقة بین 

ات المجتمع المدني و البرلمان من الناحیة العضویة مجیبة أن التساؤل الذي یدور حول كیفی

إسهام حركات المجتمع المدني في تشكیل البرلمان في تونس، األمر الذي ستتم االستفاضة 

  .فیه وفقا للطرح الذي جاء في الفروع التالیة

  المجتمع المدني و دوره في التوعیة باالنتخابات البرلمانیة: أوال 

یاسیة في تونس ما لم یعد أمر االنتخابات شأنا خاصة بوزارة الداخلیة أو األحزاب الس     

بعد الثورة، بل أصبح أمرا یتعلق بالمواطن التونسي باألساس و بحقه في اختیار ممثلین عنه، 

و قد لعبت مؤسسات المجتمع المدني التونسي دورا كبیرا في عملیات توعیة المواطن بأهمیة 

 االنتخابات التشریعیة، بالرغم من عدم نص المشرع التونسي على أي دور لمؤسسات

المجتمع المدني في العملیة االنتخابیة، إال أن الواقع اثبت أنه كان لها الدور الكبیر في 

إنجاح  االنتخابات التشریعیة من خالل حمالت توعیة المواطنین بأهمیة الشراكة الفاعلة في 

عملیات االقتراع، و نشر الوعي حول عملیة اختیارهم لممثلیهم في المجلس التأسیسي 

في اختیارهم على البرامج السیاسیة المتبناة، و دعوة المواطن للمساهمة في  مركزین على

حسن سیر العملیة االنتخابیة من خالل التصدي و اإلبالغ عن جمیع محاوالت التالعب 

باألصوات، و قد ركزت بعض شرائح المجتمع المدني حمالت التوعیة على شریحة الشباب 

  )1منهم بالدور الهام لهذه الفئات في إرساء الدیمقراطیة و النساء في الجهات المهمشة إیمانا

ة المواطن بمدى أهمیة و قد ساهمت الجمعیات المختلفة و عبر كافة التراب التونسي بتوعی

، و قد برز 2011أكتوبر  23االنتخابات المتعلقة بالمجلس التأسیسي و التي تم إجراءها في 

رة التسجیل في القوائم االنتخابیة، و التصویت یوم هذا الدور ابتداء من توعیة المواطن بضرو 

االقتراع، إال أن ظاهرة العزوف عن التصویت في االنتخابات الماضیة للمجالس التأسیسي 

مالیین ناخب  8ال تزال عائقا أمام اإلدارة و مؤسسات المجتمع المدني، حیث أنه من ضمن 

                                                           
 ،2014جوان 15تاریخ التصفح ،،االنتخابات و المجتمع المدنيهجیري زینة،   1

http://billkamchaiwatch.wordpress.com/،1،ص.  
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مالیین، و هذا الرقم یعادل النصف في انتخابات المجلس التأسیسي لم یصوت سوى حوالي  

تقریبا یفرض على حركات المجتمع المدني الزیادة في نشاطها التوعوي بمدى أهمیة 

االنتخابات التشریعیة، خاصة أن المجتمع التونسي مقبل في نهایة السنة الحالیة على إجراء 

ویین المحلي و انتخابات تشریعیة و رئاسیة، فالواجب یفرض أن تقوم الجمعیات على المست

المركزي بالتحسیس بأهمیة مشاركة المواطن في العملیة االنتخابیة، بدءا من التسجیل ضمن 

القوائم االنتخابیة باعتبارها هي القناة األولى التي تضمن مشاركة المواطن في االنتخابات و 

االنتخابات، فعدم بناء علیها تحدد األحزاب األفراد الذین سیتم تعیینهم في البرلمان بعد إجراء 

وعي المواطن بمركزیة دوره في العملیة االنتخابیة یعد عثرة في وجه بناء مؤسسة برلمانیة 

تملك الصفة التمثیلیة، فوعي المواطن بجدیة هذه االنتخابات یكون البوابة الحقیقیة للوصول 

المواطن وفقا  إلى مؤسسة برلمانیة قویة، كون النواب تم اختیارهم عن قناعة و درایة من قبل

لما تقتضیه متطلبات االنتخابات التشریعیة في الدول و األنظمة الدیمقراطیة، فعدد الجمعیات 

المتزاید في تونس یجبرها على زیادة هیكلة المواطن و توعیته بمدى أهمیة االنتخابات 

م و تنظم التشریعیة باعتبار البرلمان الجهة المخولة بإصدار القوانین و التشریعات التي تحك

  .كافة المجتمع التونسي

  المجتمع المدني و مواكبة الحمالت االنتخابیة التشریعیة في تونس: ثانیا 

في ظل التزاید الكبیر لمؤسسات المجتمع المدني في تونس و تزاید دورها في الحیاة     

سیسي السیاسیة، خاصة في العملیة االنتخابي، حیث تعاظم دورها في انتخابات المجلس التأ

ألف  13و التي ناهز إجمالي المترشحین فیها  2011التي تم إجراءها في أكتوبر من سنة 

مقعد، و بالرغم من  أن الحملة قد بدت فاترة 217مرشح من أجل عدد مقاعد یزید قلیال عن 

هذا 1 في تلك الفترة  بسبب الممنوعات الكثیرة التي فرضتها الهیئة العلیا المستقلة لالنتخابات

جهة، و من جهة ثانیة تمركز األحزاب السیاسیة في المناطق الحضریة بعیدا عن  من

                                                           
،تقریر صادرعن مركز الجزیرة     للدراسات، قطر، أكتوبر انتقال سلس نحو شرعیة جدیدة -انتخابات التأسیس بتونس 1

   01، ص 2000
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المناطق الداخلیة التي كانت مهدا للثورة، و قد لعبت مؤسسات المجتمع المدني الدور البارز 

في خلق نوع من التواصل بین األحزاب السیاسیة و المجتمع المدني الذب أدى إلى االنفتاح 

ه تونس في فترة وجیزة،  و في ظل التزاید الكبیر لعدد األحزاب المرشحة السیاسي الذي شهدت

النتخابات المجلس التأسیسي، و على ضوء استحالة تغطیة هذه األحزاب السیاسیة لجمیع 

المناطق و الوالیات الداخلیة، فان الجمعیات عملت على تغطیة هذا العجز و ساعدت العدید 

إلى العدید من المعتمدیات و البلدیات، و هذا انطالقا  من األحزاب السیاسیة في الوصول

، و هذا )المجلس التأسیسي(من أهمیة  تمثیل الدائرة االنتخابیة داخل المؤسسة التشریعیة 

التقارب بین المجتمع السیاسي و المجتمع المدني ساهم في خلق وعي لدى المواطن التونسي 

بین  -ولو كان نسبیا –تمثیل، و قد تم التكامل  بضرورة اختیار النواب الذین یمثلونهم أحسن

مؤسسات المجتمع المدني و األحزاب السیاسیة، و ذلك من خالل عملیات الدعایة التي 

ن دورها في التوعیة بأهمیة ’قامت الجمعیات بها لصالح أحزاب سیاسیة و هي ال تقل أهمیة 

كل هذا النشاط الذي تقوم به العملیة االنتخابیة،  كون عملیة االقتراع نتیجة حتمیة ل

الجمعیات في جمیع الجهات و المناطق، حیث استطاعت إقناع المواطن بأهمیة المشاركة 

في انتخابات المجلس التأسیسي باعتباره هو الجهة المخولة أساسا بإعداد الدستور التونسي 

ونزیهة حاز الذي سوف یحكم تونس ما بعد الثورة،  و قد تمت االنتخابات في ظروف شفافة 

فیه حزب النهضة على أغلبیة كبیرة داخل المجلس التأسیسي، و استطاع هذا األخیر بعد 

  .2014نقاشات موسعة إقرار الدستور التونسي في جانفي 

و في الوقت الحالي تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتوعیة المواطن بأهمیة االنتخابات 

، و یناط بالجمعیات في هذه المناسبة 2014وبر التشریعیة المقبلة المزمع إجراءها في أكت

  . دور كبیر في دعم حمالت التوعیة بما یضمن البناء الحقیقي لمؤسسة برلمانیة قویة

  المجتمع المدني و الرقابة على االنتخابات التشریعیة في تونس: ثالثا 

عمل مؤسسات لطالما كان الواقع السیاسي في تونس قبل الثورة عائقا أماما إنشاء و      

المجتمع المدني بسبب القیود القانونیة و الرقابة التي تفرضها سلطات نظام بن علي، هذا 

باإلضافة إلى انعدام الموارد الذاتیة و سیاسة االضطهاد و التعذیب التي تعرض لها نشطاء 
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حقوق اإلنسان، لكن بعد سقوط بن علي عادت مؤسسات المجتمع المدني للعمل بكل حریة، 

صبحت قوة ضغط على أصحاب السلطة و آلیة تنسیق في المجتمع نفسه، قادرة على و أ

و السلطة، و تجدید المجتمع و بناء قدراته، نتیجة ذلك شهدت انتخابات 1 العمل بین المجتمع

، وجود العدید من حركات المجتمع المدني في عملیة 2011المجلس التأسیسي في أكتوبر 

قد أصبح دورها الرقابي نیابة عن المواطنین و تتابع و تسجل و  الرقابة على االنتخابات، و

ترصد كافة التفاصیل، و تفضح المزورین و لم تترك مجاال للسلطة و ال ألي طرف للتزویر 

  .و عملت على ضمان شفافیة االنتخابات

و قد شهدت رقابة المجتمع المدني النتخابات المجلس التأسیسي ترحیبا كبیرا لدى مختلف 

طیاف السیاسیة كونها تمثل الرقابة الشعبیة على االنتخابات، و قد لعبت هذه األخیرة دورا األ

كبیرا و بشكل ایجابي و حیادي، و كان لها بالغ األثر في تغییر شكل الممارسة السیاسیة في 

  .تونس

فمؤسسات المجتمع المدني هي المدخل األقرب للرقابة على االنتخابات، و لیس بالضرورة 

نجد على كل مراقبا أو مستشارا كبیرا یترأس كل لجنة عامة أو غیرها من أوجه اإلشراف  أن

القضائي  المتعددة على االنتخابات ألن الدیمقراطیة تعني حكم الشعب لنفسه بنفسه، و قد 

سعت مؤسسات المجتمع المدني التونسي لتكوین العدید من المتطوعین ألجل بسط نوع جدید 

أصبحت تعد رقابة على تمویل الحمالت االنتخابیة خاصة في ظل  من الرقابة، حیث

االنتخابات التشریعیة المقبلة و في ظل االنتشار الواسع للمال الفاسد و عملیات شراء الذمم، 

حیث أصبحت تطلب من األحزاب السیاسیة أن تصرح بتقاریرها المالیة، و تجریم كل عملیة 

شراء الذمم، و كذلك إیجاد الوسائل و جمع یقوم بها حزب سیاسي معین ترمي إلى 

المعلومات حول اإلنفاق و تحدید عملیاته، و تتم عبر ثالث مراحل أساسیة، مرحلة ما قبل 

  .االنتخابات، و مرحلة االنتخابات و مرحلة ما بعد االنتخابات

 وهذا باإلضافة إلى دورها الفعال في الحضور إلى مراكز االقتراع والتأكد من القوائم

االنتخابیة وتوافقها مع عملیات التسجیل وبعد ما تتم بمراقبة مدى احترام عملیات التصویت 
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لألطر القانونیة التي تفرضها االنتخابات الدیمقراطیة ، وبعدها عملیات الفرز ، فالجمعیات 

تحضر عملیات الفرز منعا لحدوث إي تزویر ، فقد ساهمت هذه الرقابة في الوصول إلى 

  . رة نزیهة في انتخابات المجلس التأسیسي أین فازت النهضة بأغلبیة المقاعد انتخابات ح

وتسعى حركات المجتمع المدني إلى امتداد عملها الرقابي حتى بعد االستحقاقات االنتخابیة 

مؤكدین أن متطوعین من الجمعیات سیقومون بتوثیق كل الوعود االنتخابیة لكل المرشحین 

م لهذه الوعود من عدمه بعد االنتخابات وذلك من خالل العهدة لیتم مراقبة مدى تطبیقه

  . البرلمانیة كاملة لمدة خمس سنوات وكذلك التأكید على حضورهم إلى جلسات البرلمان 

وما نخلص إلیه إن المجتمع المدني التونسي بعد هبوب ریاح الربیع العربي وما صاحبها من 

ر الدور الفاعل في تشكیل المجالس المنتخبة أین أصبح لهذا األخی –سقوط نظام بن على 

البرلمانیة وذلك من خالل االنتخابات التشریعیة حیث یبدأ دورها في توعیة المواطن بضرورة 

التسجیل في القوائم االنتخابیة والتأكید على أهمیة المشاركة في االنتخابات التشریعیة وبعدها  

ابیة والتعاون جنبا إلى جنب مع األحزاب یستمر دورها في المشاركة في الحمالت االنتخ

السیاسیة وصوال إلى دورها في الرقابة على عملیات االقتراع ومدى التزامها بالمواثیق 

والتشریعات التي تقتضیها االنتخابات النزیهة  ومنه فان لمؤسسات المجتمع المدني تبدأ 

خالل المساهمة في العمل  عملها في التشكیل ویستمر في المشاركة في العمل البرلماني من

 . التشریعي والرقابة على الجهاز الحكومي 

  عالقة البرلمان بالمجتمع المدني من الناحیة الوظیفیة: المحور الثالث 

في ظل االنفتاح السیاسي الذي تشهده تونس في أعقاب هبوب ریاح الربیع العربي وسقوط 

أكتوبر  23النتخابات التي أجریت في نظام بن علي الذي عمل على شخصنة النظام وبعد ا

المتعلقة بانتخاب المجلس التأسیسي بدأت تظهر معالم إرساء الدیقمراطیة التشاركیة  2011

في إدارة المجلس التأسیسي حیث كان لحركات المجتمع المدني الحضور الدائم في العمل 

همت من خالل كما أنها سا. البرلماني حیث ساهمت في إصدار العدید من التشریعات 

عملها الدائم داخل المؤسسة البرلمانیة في إقرار مسئولیة الحكومة على أعمالها، و سنحاول 

فیما یلي توضیح العالقة التي تجمع المجتمع المدني بالبرلمان من الناحیة الوظیفیة في 
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تونس في ظل ارتفاع صوت المجتمع المدني في سماء التحوالت التي تشهدها تونس ما بعد 

  1لثورةا

  .المجتمع المدني والمساهمة  في العمل التشریعي : أوال 

فتح المجلس التأسیسي أبوابه أمام مختلف مؤسسات المجتمع المدني واستمع إلى       

العدید منها من قبل اللجان البرلمانیة المتخصصة ونظرت في مطالبها المختلفة بالوظیفة 

لمرحلة االنتقالیة وقد تم تنظیم یوم موازى مع القانونیة المتعلقة بالعمل الجمعوي في ا

للتباحث في شأن موقف الجمعیات من الدستور المقبل وكما  2012الجمعیات في مارس 

تمت استشارتهم في مشاریع القوانین المتعلقة بالعدالة االنتقالیة والهیئة العلیا المستقلة 

معیات مقارنة االختالفات بین لالنتخابات والعضویة داخل مدة الهیئة وقد تولت بعض الج

النصوص التي صادقت علیها الهیئة العامة للمجلس التأسیسي والنصوص المنشورة في 

وجدت الجمعیة العامة العدید من حاالت عدم التطابق بین ) جمعیة عتید (الجریدة الرسمیة 

   2النصوص المصادق والنصوص المنشورة في الجریدة الرسمیة

سسات المجتمع المدني في الحوار الوطني الذي تم تنظیمه من قبل كما شاركت مؤ        

في جمیع  2012المجلس التأسیسي بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم في دیسمبر 

الوالیات التونسیة كما تمت مشاركة الجالیة التونسیة في الخارج في هذا الحوار وقدمت 

دستور والمسائل وثیقة الصلة بالحقوق والحریات الجمعیات مالحظاتها ومقترحاتها المتعلقة بال

األساسیة كحریة التعبیر وحریة الرأي و حقوق اإلنسان و حقوق المرأة ومساواتها بالرجل 

وطبیعة النظام السیاسي المقبل الذي سوف یدیر دفة  3والحریة االقتصادیة و االجتماعیة 

  .نظام الحكم في تونس،  والهویة  و المساواة

                                                           
،مركز الحضارة لتنمیة الفكر اإلسالمي ،بیروت  ثورات قلقة مقاربات سیوسولوجیة إستراتجیةلدهون وآخرون ، إبراهیم ا 1

 23،ض،2012لبنان ،
 مقال منشور في االنترنت ،، الواقع و اآلفاق -نیة القانونیة لمؤسسات المجتمع المدني في تونسبالمنیر السنوسي،  2

 23ص
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ا سعت مؤسسات المجتمع المدني على ضرورة إلزامیة اعتماد كل القوانین و كم      

التشریعات و الدساتیر على االتفاقیات و المواثیق الدولیة، منها العهد الدولي الخاص 

  .بالحقوق المدنیة و السیاسیة

و قدمت الجمعیات مقترحها فیما یتعلق بالوضعیة القانونیة للجمعیات، و من ال       

صول الدستوریة التي جاءت نتیجة طلب مؤسسات المجتمع المدني نجد الفصل األول من الف

، المتعلق بطبیعة النظام السیاسي الجمهوري في تونس، و إدراج الفصل 1959دستور 

الثاني الجدید و الذي ینص على أن تونس دولة مدنیة تقوم على المواطنة و إرادة الشعب و 

المتعلق بالمساواة بین المواطنین في  07تضمنه الفصل السابع علویة القانون، و كذلك ما 

الذي نص على حریة تأسیس األحزاب  34الحقوق و الواجبات و الحریات العامة، و الفصل 

السیاسیة و الجمعیات و النقابات، و یضبط القانون إجراءات التأسیس دون المساس بجوهر 

فصول الدستور المختلفة ،و قد عملت اللجان هذه الحریات، هذا فیما یتعلق بالمساهمة في 

البرلمانیة المختلفة على األخذ بجملة المقترحات التي قدمتها الجمعیات و قد تمت االستجابة 

لهذه المقترحات المتعلقة بالدستور في النسخة النهائیة التي تم التوافق علیها في جانفي 

جملة من المقترحات للمجلس ، كما عمدت مؤسسات المجتمع المدني إلى تقدیم 2014

التأسیسي فیما یتعلق بتطویر البیئة القانونیة التي تحكم و تنظم نشاط حركات المجتمع 

  : 1المدني التونسي، و من ضمن هذه المقترحات المقدمة لتعدیل قانون الجمعیات وفقا لمایلي

 و عدم إلغاءه، 2011دیسمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  88التقید بالمرسوم  -

و االنطالق منه باعتباره األرضیة لتعدیله و تتمیمه، كون هذا القانون ساهم في 

انفتاح الدولة على مؤسسات المجتمع المدني و رفع القیود التي كانت مفروضة 

علیه، و إن كان هناك ما یجب تعدیله فهو ما یتعلق بإجراءات التمویل و 

 التأسیس و الرقابة و حذف توقیع العقوبات،

  .ضبط معاییر تمویل الجمعیات ضرورة -

 وضع اإلطار القانوني الذي ینظم الجمعیات ذات الطابع التنموي، -
                                                           

 25 ، صنفس المرجع السالف الذكر منیر السنوسي 1 
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و التنسیق أكثر بین الجمعیات و الوزارات بغیة الوصول إلى رشاده اكبر في   -

  مؤسسات الدولة،

التفكیر في إمكانیة بعث لجنة وطنیة مستقلة متخصصة بالنظر في مطالب  -

لرقابة علیها، و تمویلها و ذلك للحیلولة دون تدخل السلطة تأسیس الجمعیات و ا

التنفیذیة في نشاط المجتمع المدني و في محاولة الفصل بین الجمعیات و 

 .األحزاب السیاسیة و الحد من التدخل بینهما

التمكین القانوني للجمعیات في حقها للنفاذ للمعلومات ، وضمان حریة اإلعالم  -

ذه في مجملها ضمانات أساسیة تساعد في تمكین واستقاللیة القضاء ، ه

 .الجمعیات من النشاط في مناخ مالئم ومناسب 

و في ظل هذا التطور الذي شهده نشاط حركات المجتمع المدني في تونس، داخل       

أین أصبح شریكا في العمل البرلماني ، وأصبحت )المجلس التأسیسي(الغرف البرلمانیة 

مة  بفتح أبوابها أمام مختلف الفواعل الجمعویة ،ودعوتها لحضور الغرف البرلمانیة ملز 

النقاشات وتقدیم مقترحتها للجان المتخصصة ،وتتم دعوة الجمعیات كل بحسب المجال الذي  

تنشط فیه ، وبعد تقدیم مقترحات خصوصا فیما یتعلق بالعمل التشریعي فان اللجان 

ات واألخذ بها، إذا مدى تالئمها والنصوص المتخصصة مطالبة بادارج مقترحات هذه الجمعی

التشریعیة المراد المصادقة علیها ، ولعل أهم دور بارز قامت به مؤسسات المجتمع المدني 

في مجال المساهمة في العمل التشریعي مع المجلس التأسیسي، هو مشاركتها الفاعلة في 

فذة خاصة بالجمعیات في تقدیم مقترحاتها في مسودة الدستور ،حیث قامت السلطة بفتح نا

موقع المجلس التأسیسي، لتقدیم مقترحاتها حول مسودة الدستور  وقد ساهمت العدید من 

الجمعیات في تقدیم العدید من المقترحات ، التي تم قبول العدید منها ، كما كان حضورها 

 وتمثیلها  في المجلس  التأسیسي یوم تمت  المصادقة على فصول الدستور ،ومنه فان

لمؤسسات المجتمع المدني الدور الكبیر في الوصول للصیغة التوافقیة للدستور التونسي الذي 

أسست تونس ما بعد الثورة  لمنط جدید في تواصل  2014تمت الموافقة علیه في جانفي 

برلمانها مع مختلف فواعل المجتمع المدني ، سعیا لتحقیق معالم الدیمقراطیة التشاركیة داخل 
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لبرلمانیة ،التي تؤسس فعال لبناء دولة القانون  في تونس ،وار ساء معالم الحكامة المؤسسة ا

في العمل البرلماني ، فالتشریعات التي أصدرت من قبل المجلس التأسیسي وبالشراكة مع 

المجتمع المدني ، أصبحت أكثر  موضوعیة ، وزادت من جودة أداء المؤسسة البرلمانیة ، 

ن في تعزیز مسارات التحول الدیمقراطي السلس في تونس ، وتعزیز كما ساهمت هذه القوانی

قیم العدالة االنتقالیة ، وتم القطع التام مع العهد السابق، الذي عمل على احتواء الفواعل 

الجمعویة أو تحییدها عن الحیاة السیاسیة ، وكان مؤسسات المجتمع المدني مجرد أدوات 

لحزب الحاكم ،  والعمل على التسویق لها  إال انه تضفي الشرعیة على مشاریع وبرامج ا

هناك حاالت استثنائیة استطاعت خاللها الجمعیات في عهد بن علي الضغط على قبة 

البرلمان واستصدرت تشریعات لصالحها ، مثالها الجمعیات النسویة ومطالبتها بمساواة الرجل 

لحقوق المراة بال منازع في العالم ،وبذلك كانت تونس راعیة بالمرأة في الحقوق و الواجبات 

  . 1اإلسالمي

بالرغم من  األجواء التي تعیشها تونس في المرحلة االنتقالیة ، إال أن المؤسسة        

البرلمانیة  التونسیة سعت إلى خلق قنوات وجسور قانونیة للتواصل الجاد مع مختلف 

التأسیس الدستوري له كما هو مؤسسات المجتمع المدني ،غیر هذا التواصل لم یرقى لدرجة 

الحال في المغرب ،أین أصبحت مشاركة المجتمع المدني في العمل البرلماني حقا یقره 

الدستور ، فبإمكانها تقدیم ملتمسات التشریع ،وتقدیم العرائض للبرلمان ، أما في التجربة 

دیم المقترحات التونسیة فان دور الجمعیات الیزال محصورا فقط  في مجال االستشارة ، وتق

، أو  2012نوفمبر  06للجان البرلمانیة المتخصصة ، وفقا لما یقتضیه القرار الصادر في 

  .2011لسنة 88ما جاء في مضمون قانون الجمعیات 

و یبدو مما تقدم أن عملیة التوصل بین مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان ، ال تزال       

یعة المرحلة السیاسیة التي تعیشها تونس ، خاصة في في مراحلها األولى ، وهذا یتفق وطب

                                                           
، كلمات عربیة للترجمة والنشر ،القاهرة 1، ترجمة شیماء عبد الحكیم طه ، ط مابعد الربیع العربيجون أر برادلي ، 1

 .11،ص،2013،
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ظل األجواء السیاسیة المتشنجة ، وحالة عدم االستقراریة التي تعیشها البالد ، كما انو الواقع 

الذي تعیشه مؤسسات المجتمع المدني التونسي ، وما یشوبها من شكوك حول  اختراق 

العدید منها على تقویض مسارا التحول الفواعل األجنبیة من جهات أجنبیة ، والتي عملت 

الدیمقراطي ، وهذه الظروف مجتمعة أجبرت المؤسس الدستوري في تونس على التعقل في 

عملیة التأسیس القانوني لتوصل المجتمع المدني مع البرلمان ، حتى یتم اجتیاز المرحلة 

م الدیمقراطیة االنتقالیة ، وبعدها المشرع التونسي ال یجد أي غضاضة في إرساء معال

،هو 1التشاركیة،  داخل المؤسسة البرلمانیة  على اعتبار أن  مؤشر العمل البرلماني الصالح 

مدى تواصله الدائم مع  المواطنین ومؤسسات المجتمع المدني، التي في الغالب ما یكون 

  2عملها أكثر هیكلیة وأدائها ویخلق  بیئة للعمل المؤسسي

  وره في إرساء قیم المساءلة المجتمع المدني ود: ثانیا 

بعد ثالث سنوات تقریبا من تجربة االنتقال الدیمقراطي التي تعیشها تونس ، والتي لم تصل 

بعد لدرجة االستقرار السیاسي التي تستطیع من خاللها الفصل بین المطالب العامة والمطالبة 

فقد تمركزت الدعوات حول ، )12(بالمساءلة العمودیة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني 

تعزیز  الحمایة القانونیة للحقوق والحریات األساسیة ، وتحسین األوضاع االقتصادیة 

السیاسیة واالجتماعیة ، والیزال المشهد التونسي برمته یعیش حالة من عدم االستقرار 

  والغموض بسبب التحوالت التي تعیشها تونس ،والتي فرضت مبدأ التحول في األولویات 

وهذا ما انعكس سلبا على المشاركة في عملیات المساءلة االجتماعیة ،داخل المجلس 

التأسیسي نظرا الفتقار الجهاز الحكومي لقنوات التواصل مع المجتمع المدني ،والتنسیق معها 

وضعف اإلرادة السیاسیة ، وفي حاالت أخرى أدى إلى سن العدید من القوانین والقرارات 

طحیة ولم تكرس دور مؤسسات المجتمع المدني في عملیة المساءلة ، ،التي اتسمت بالس

                                                           
 ،2014جوان 22:  تاریخ التصفح، أیة تقاطعات وظیفیة؟: المجتمع المدني والبرلمان حسن طارق ،  1

http://www.aljabriabed.net/n93_03tarik.htm، 03 
 ،2005، ترجمة بشیر السباعي ، الهیئة العامة للكتاب  الدیمقراطیة والدولة في العالم العربيتیموثي میتشل ،  2
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لسنة  88سواء على العمل البرلماني أو العمل الحكومي ، بالرغم من أن قانون الجمعیات 

یعطي الحق لفواعل المجتمع المدني الحق في ممارسة النقد والتقییم، لمؤسسات  2011

ذا النص جاء بصیغة العموم وعلى سبیل المثال الدولة  فیها  المجلس التأسیسي ، اال ان ه

ال الحصر ، وتعد  هذه اآللیة أساس البناء الدیمقراطي في تونس الذي قامت من اجله الثورة 

التونسیة هذا من جهة ، ومن جهة ثانیة ال تزال عملیات المساءلة التي تمارسها مؤسسات 

ل البرلماني أو مساءلة الحكومة ، المجتمع المدني  داخل المجلس التأسیسي سواء على العم

الن اغلب الدول ترى أن هذا العمل هو من صمیم األعمال المنوطة باألحزاب السیاسیة ، 

التي لها الحق في ممارسة الرقابة على العمل الحكومي ، وبالرغم من الفشل الذي منیت به 

الستقالل ، ویغیب األحزاب السیاسیة في مساءلة الحكومات في كل الدول المغاربیة منذ ا

دور الفواعل الجمعویة التي أثبتت فعالیتها في كل التجارب المقارنة ، وهذا والجمعیات 

  التونسیة تطالب  بتوفیر الغطاء القانوني الذي یعطیها الحق في ممارسة العملیة الرقابیة 

  .1الیة والسلطة االنتقالیة تتحجج بطبیعة الظروف السیاسیة الناجمة عن المرحلة االنتق

هذا باإلضافة غالى أن الجمعیات في تونس تواجه صعوبات كبیرة في الوصول للمعلومات  

والبیانات  المتعلقة بالعمل البرلماني  ونشاطه ،وهذا ما اثر سلبا على أداء الفواعل الجمعویة 

داخل المجلس التأسیسي ، فمثال الجمعیات التونسیة ال تزال عاجزة عن مكافحة الفساد  

منتشر داخل مختلف مؤسسات الدولة ،   ویعد الحق في الوصول للمعلومة من اهمم ال

  . الحقوق األساسیة ، التي ضمنتها مختلف المواثیق والتشریعات الدولیة 

وقد اصد المجلس التأسیسي التونسي ، وتحدیدا اللجنة العلیا لتحقیق أهداف الثورة ، القانون 

، والمتعلق بالنفاذ للوثائق اإلداریة للهیاكل 2011ماي  26المؤرخ في  2011لسنة 41

 2011جوان 11المؤرخ في  2011لسنة  54العمومیة ، والذي تم تنقیحه بمقتضى المرسوم 

، 2012ماي 05المؤرخ  2012لسنة  25، والذي تم تعدیله أیضا بمقتضى المرسوم عدد 

                                                           
، التقریر الختامي لشبكة  تقییم أولي عن المساءلة االجتماعیة بالعالم العربي، جمال عظامنة وسارة ملوك وآخرون  1

 120،ص، 2013المساءلة االجتماعیة بالعالم العربي ، وهیئة كیر الدولیة ، مصر ، مایو 
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ات ، بالرغم من أن تونس والذي یمكن المواطن والجمعیات من حقها الوصول والنفاذ للمعلوم

تعد ثاني دولة عربیة ، أصدرت قانون یكفل الحق في الوصول للمعلومات بعد األردن ، إال 

أن هذا القانون لم یدخل حیز التنفیذ بعد ،الن مخلفات العهد السابق ال تزال تلقي بضاللها 

ویتطلب مدة  على لدى مستخدمي اإلدارة العمومیة في تونس ، كما أن هذا القانون حدیثا

زمنیة   معقولة حتى یصبح مقبوال من قبل اإلدارة ،فهذه الظروف ساهمت  في تعطیل 

العالقات وعملیات التواصل بین المؤسسة  البرلمانیة والمجتمع المدني ، الن وعي المواطن 

وقیامه بالمساءلة  یتطلب توفر المعلومات وٕاتاحتها لكافة المواطنین  وبالرغم من جود كل 

العوائق أمام مؤسسات المجتمع المدني إال أنها لم تقف حاجزا  أمام حركات المجتمع  هذه

المدني ،  في ممارسة دورها الرقابي ، حیث ازداد دورها في مكافحة ومحاربة الفساد ،وٕارساء 

قیم العدالة االنتقالیة ، فقد ضغطت الجمعیات على السلطات االنتقالیة ، لمحاسبة أباطرة 

عهد بن علي  أین كانت  اغلب األنشطة الحكومیة مشبوهة ،ویشوبها الفساد الفساد في 

واإلثراء الغیر مشروع ، وتمت فعال المتابعة القضائیة للمتهمین ، وصدرت في حقهم أحكام 

مختلفة ، صودرت أمالكمهم ، كما ضغط الفواعل الجمعویة على الحكومات المتعاقبة 

مالیة العامة للدولة مما ساهم في خلق ثقافة الشفافیة في وأجبرتها على التعامل الشفاف مع ال

التعامل الحكومي ، هذا فیما یتعلق بالجوانب المالیة ومكافحة الفساد ، أما فیما یتعلق 

بالجانب السیاسي فقد عملت الجمعیات على الضغط المتواصل على الحكومة بغیة إنجاح 

الجمعیات وقامت بالضغط عبر مختلف  مسار االنتقال الدیمقراطي فقد تدخلت العدید من

اللجان البرلمانیة ، على مختلف األطیاف السیاسیة للوصول إلى الصیغة التوافقیة في أدارة 

الشأن السیاسي، كما كان لها الدور الریادي في عملیة الوصول إلى التوافق في عملیة 

األحزاب السیاسیة  صیاغة الدستور التونسي ،الذي كان نتاج حورات ونقاشات موسعة  بین

والنقابات  ، الفواعل الجمعویة والسلطة  وتمت فیه  الخروج بالصیغة النهائیة  لهذا الدستور 

  . 1التوافقي

                                                           
 .121، ص،  المرجع السالف الذكرجمال عظامنة وسارة ملوك وآخرون ،  1
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ولعل الدور األبرز الذي قامت به حركات المجتمع المدني في تونس ، في إرساء قیم العدالة 

في الضغط على المجلس االنتقالیة   وقد استطاعت الجمعیات خلق مناخا سیاسي ،ساعد 

التأسیسي  لتبني مبادئ العدالة االنتقالیة ، إلرساء معالم دولة القانون التي كانت من أهم 

مطالب الثورة في تونس ، وتتبع المشهد السیاسي التونسي یوحي أن حركات المجتمع 

ل المدني، ما بعد الثورة أصبحت العین الرقیبة على العمل الحكومي ، واستطاعت من خال

التواصل الدائم مع المجلس التأسیسي لخلق فضاء من  دیمقراطیة  المشاركة داخل الغرف 

البرلمانیة ، وتحقیق الحكامة  التي تعد المساءلة من أهم مؤشراتها ،وتخلق نوع من اإلجماع 

  1واالتفاق والشرعیة على أدائها

  : الخاتمة 

ي إقرار مسؤولیة األجهزة الحكومیة ، إال انه وبالرغم من الدور اإلیجابي الذي تقوم به ف

، إال العمل الجمعوي في تونس كما )المجلس التأسیسي (وحتى مسؤولیة المؤسسة  البرلمانیة 

اشرنا  سابقا ال یزال مثار جدل كبیر ، كون المال الفاسد ال یزال یسیر العدید من الجمعیات 

ثال ذلك ما حدث في المصادقة ، ویجعلها مجرد أدوات لخدمة أغراض الجهات الممولة ، وم

على قانون االنتخابات ، بعد إقرار الدستور الجدید حیث تم  إلغاء المواد التي  تنص على 

في عهد بن علي، وهذا ما ) التجمع الدستوري(فكرة العزل السیاسي إلتباع الحزب الحاكم 

ه الطبقة كما هو یسمح بعودة أنصار هذا الحزب للعودة والنشاط السیاسي، بقوة خاصة أن هذ

معلوم انه في عهدها تم التزاوج بین المال والسلطة ، وهذا یشكل خطر على مسارات االنتقال 

الدیمقراطي في تونس ، كما أن الجهات األجنبیة التي تمول عدد كبیر جدا من الجمعیات 

م التي أصبحت أدوات متقدمة جدا للتدخل في الشأن العام التونسي ، وتوجیه الرأي العا

التونسي، مما انعكس سلبا على عملیة التحول الدیمقراطي كون هذه الجمعیات تخدم أجندات 

  .سیاسیة معینة وتقوض أهداف الثورة

                                                           
، ترجمة سمیة فلو عبود ،دار الساقي للنشر والتوزیع  معات متغیرةلنظام السیاسي لمجتاصمویل هانتغتون ، 1

 .07،ص،1993،
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  : قائمة الهوامش والمراجع 

، قراءة في الواقع و التطلعات –، الجمعیات في المغرب و تونس بوحنیة قوي:  -1

 زیرة الجزء الثاني، تقریر منشور في مركز الج

  .06ص 2014للدراسات، قطر، افریل، 

2- بوجنیة قوي: الجمعیات في المغرب وتونس قراءة في الواقع وتطلعات –الجزء 

 الثاني – المرجع السالف الذكر، ص 07

 ،2014جوان 15،تاریخ التصفح ،االنتخابات و المجتمع المدنيهجیري زینة،       -3

http://billkamchaiwatch.wordpress.com/،1،ص.  

  

  

،تقریر انتقال سلس نحو شرعیة جدیدة -انتخابات التأسیس بتونس   -4             

   01، ص 2000صادرعن مركز الجزیرة     للدراسات، قطر، أكتوبر 

  .02، ص المرجع السالف الذكرهجیري زینة،  -5

،مركز  ثورات قلقة مقاربات سیوسولوجیة إستراتجیةون وآخرون ، إبراهیم الده -6

  23،ض،2012الحضارة لتنمیة الفكر اإلسالمي ،بیروت لبنان ،

الواقع  -البنیة القانونیة لمؤسسات المجتمع المدني في تونسمنیر السنوسي،  -7

  23، مقال منشور في االنترنت ، ص و اآلفاق

  .24، ص نفس المرجع السالف الذكر -8

  .25ص  المرجع السالف الذكر، -9

، 1، ترجمة شیماء عبد الحكیم طه ، ط مابعد الربیع العربيجون أر برادلي ، -10

  .11،ص،2013كلمات عربیة للترجمة والنشر ،القاهرة ،
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تاریخ أیة تقاطعات وظیفیة؟، : المجتمع المدني والبرلمان حسن طارق ،  -11

 ،2014جوان 22: التصفح 

http://www.aljabriabed.net/n93_03tarik.htm ،03  

، ترجمة بشیر  الدیمقراطیة والدولة في العالم العربيتیموثي میتشل ،  -12              

  .18،ص،2005السباعي ، الهیئة العامة للكتاب 

       

تقییم أولي عن المساءلة سارة ملوك وآخرون ، جمال عظامنة و   -13              

، التقریر الختامي لشبكة المساءلة االجتماعیة بالعالم العربي ،  االجتماعیة بالعالم العربي

  .120،ص، 2013وهیئة كیر الدولیة ، مصر ، مایو 

  

  .121، ص،  المرجع السالف الذكرجمال عظامنة وسارة ملوك وآخرون ،  - 14          

، ترجمة سمیة فلو  لنظام السیاسي لمجتمعات متغیرةاصمویل هانتغتون ، - 15          

  . 07،ص،1993عبود ،دار الساقي للنشر والتوزیع ،
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  أحكام الجرائم االنتخابیة الدیمقراطیة في اإلصالحات

  بن عزة أمال ةر و تكدلا

  أستاذة محاضرة ب

  تنشو مت نیع يعماجلا زكر ملا قوقحلا ویلك

  :الملخص

. یرتبط االنتخاب ارتباطًا وثیقًا بالدیمقراطیة، فلقد كان والزال محور اهتمام المجتمعات

ونظرًا لخطورة الجریمة االنتخابیة، فقد حرص المشرع الجزائري على اصالح النظام 

جریم األفعال التي من شأنها االنتخابي من خالل وضع النصوص القانونیة المناسبة لت

المساس بالعملیة االنتخابیة في مختلف مراحلها، والتي تعّد في حّد ذاتها تعبیرًا عن الشكل 

  .الجدید للدیمقراطیة

Abstract : 

Elections are closely linked to democracy. In view of the 

seriousness of the electoral crime, the Algerian legislator has been 

keen to reform the electoral system through the development of 

appropriate legal provisions to criminalize acts that would prejudice 

the electoral process at all stages, which in itself is an expression of 

the new form of democracy. 

  :مقدمة

تحظى الدیمقراطیة في وقتنا الحاضر باهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي، كونها 

  .مة األساسیة ألنظمة الحكمتشكل السّ 
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هي أن یحكم الشعب نفسه بنفسه، وذلك عن طریق النیابیة أو غیر المباشرة فالدیمقراطیة 

اب هو الطریق الدیمقراطي االنتخ نّ واسطة االنتخاب، وبعبارة بسیطة فإاختیار ممثلین له ب

  .، وهو وسیلة لإلسهام السیاسي في الدولة1الختیار الحكام

للدیمقراطیة شریطة أن یحاط بضمانات تكفل تحقیقه بصورة  تكریساً  فاالنتخاب یعدُّ 

الحقوق  بنص الدساتیر على حق االنتخاب من بینوهذه الضمانات كانت بدایتها . سلیمة

  .بمثابة حمایة دستوریة لهذا الحق وللعملیة االنتخابیة ككل السیاسیة، وهذا یعدُّ 

الهدف من االنتخابات هو السیادة القومیة؛ وهي أن تكون السیادة ألفراد الدولة تخول  إذ أنّ 

لألفراد الحریة  لكل منهم الحق في االنتخاب، باإلضافة إلى تحقیق الدیمقراطیة؛ وتعني أنّ 

الدیمقراطیة مالزمة لالنتخاب في میالده  الي نجد أنّ التّ في اختیار حكامهم وممثلیهم، وب

مون مصالحهم بواسطة النظم االنتخابیة، والتي فاختیار الشعب لممثلیهم الذین یقوّ . 2وتطوره

حدى المقومات األساسیة لما یجب أن تكون علیه ارادتهم، یمثل إتضمن تعبیرهم عن 

  .حریة والمساواة، فجوهر هذه األخیرة یتمثل في ال3الدیمقراطیة

لحق االنتخاب، فقد أضاف المشرع الجزائري  4وباإلضافة للحمایة التي یوفرها الدستور 

، هذا األخیر الذي تولى تنظیم 6وقانون االنتخابات 5حمایة أخرى عن طریق قانون العقوبات

ختیار العملیة االنتخابیة بكافة تفاصیلها، بدءًا من الشروط المطلوبة في الناخب، وكیفیة ا

                                                           
  .21، ص2008الوردي براهیمي، النظام القانوني للجرائم االنتخابیة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، االسكندریة،  1
  .23نفس المرجع، ص 2
أمین مصطفى محمد، الجرائم االنتخابیة ومدى خصوصیة دور القضاء في مواجهة الغش االنتخابي، دراسة في القانون  3

  .141، ص2000الفرنسي والمصري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، االسكندریة، 
 14ر عدد . ج 2016ي المعدل ف 1996المتعلقة بمراقبة االنتخابات من الدستور الجزائري لسنة  194و 193المادتین 4

  .2016مارس  07الصادرة في 
، 1966جوان  11الصادرة في  49ر عدد . ، المتضمن قانون العقوبات ج1966جوان  8المؤرخ في  156-66األمر  5

  .2009مارس  8الصادرة في  15ر عدد . ، ج2009فبرایر  25المؤرخ في  01 -09المعدل والمتمم بالقانون 
 28الصادرة في  50ر عدد . ، المتضمن قانون االنتخابات ج2016أوت  25المؤرخ في  10 -16القانون العضوي  6

  .2016أوت 
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جان االنتخابیة، وأخیرًا كل ما یتعلق ممثلي الشعب والدولة، مرورًا باألحكام الخاصة باللّ 

بالحملة االنتخابیة والمنازعات التي یمكن أن تنتج خالل عملیة االنتخاب وما یترتب عن ذلك 

  .من أحكام مالیة وجزائیة

ة لضمان سالمة العملیة ولكن ورغم صدور قانون االنتخابات الذي یوفر الحمایة الالزم

بنزاهتها،  ذلك لم یكن كافیًا لمنع تعرضها لبعض االنتهاكات التي تمّس  االنتخابیة، إال أنّ 

  .والتي تعرف بالجرائم االنتخابیة

ها من أخطر فالجرائم االنتخابیة هي جرائم وقتیة محدودة بفترة االنتخابات، إال أنّ 

للحقوق السیاسیة للشعب، وتؤثر بشكل مباشر على نزاهة  الجرائم كونها تشكل اغتصاباً 

المجتمع الدولي  أن اجراء انتخابات حرة ونزیهة أصبح مطلبًا دولیًا یصرّ االنتخابات،ذلك 

  .1على الوفاء به لكي یعترف بهذه الدولة كدولة دیمقراطیة

ة في هذا المطروحراسة هو االجابة عن االشكالیة الهدف من هذه الدّ  نّ الي فإبالتّ و 

؟ وماهي أنواع الجرائم التي على من تقع المسؤولیة الجنائیة للجریمة االنتخابیة: وهي المقام

م بتقسی وعلى هذا األساس سنقوم ؟أتى المشرع الجزائري على ذكرها في قانون االنتخابات

في المبحث األول األحكام العامة للجریمة االنتخابیة، وفي  لى مبحثین سنتناولراسة إهذه الدّ 

  .المبحث الثاني تصنیف الجرائم االنتخابیة

  المبحث األول

  األحكام العامة للجریمة االنتخابیة

التي  قواعدحالة اإلخالل بالعلى فقد رتب المشرع ةالجریمة االنتخابیة ألهمینظراً 

لكن قبل ،نون العضوي المتعلق باالنتخاباتالقاو  زاءات في كل من قانون العقوباتتحكمها ج

                                                           
، 2009سعد مظلوم العبدلي، االنتخابات ضمانات حریتها ونزاهتها، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار دجلة، األردن،  1

  .15ص
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المطلب (األمر یقتضي بدایة التطرق لمفهوم الجریمة االنتخابیة  نّ فإ معرفة هذه الجزاءات 

  ).المطلب الثاني(، والتعرف على قواعد المسؤولیة الجنائیة التي تحكمها )األول

  مفهوم الجریمة االنتخابیة: المطلب األول

، )الفرع األول(لى مفهوم للجریمة االنتخابیة ایجاد تعریف جامع لها إ یقتضي الوصول

  ).الفرع الثاني(رسم حدودها ونطاقها  ومن ثمّ 

  :تعریف الجریمة االنتخابیة /الفرع األول

: هلم یضع شراح القانون تعریفًا دقیقًا لالنتخاب، فقد ذهب البعض إلى تعریفه على أنّ 

اختیار لشخص أو : "ه، وعرفه آخرون على أنّ "راء تعیینافصاح عن ارادات متفقة بقصد اج"

قیام الشعب باختیار أفراد یمثلونه "، أو "أكثر من عدد من المرشحین لتمثیلهم في حكم البالد

في مباشرة أو مزاولة السیادة نیابة عنه والقیام بإحدى وظائف الدولة والتي تتعلق في الغالب 

  .1"بالتشریع

مجموعة من االجراءات والتصرفات القانونیة متعددة األطراف " :هوعرفه آخرون على أنّ 

والمراحل یخضع بمقتضاها تحدید الهیئات الحاكمة العلیا في الدولة لموافقة ورضاء 

  .2"المحكومین أصحاب السلطة الحقیقیة في المجتمع

االنتخاب هو التعبیر الشخصي والوسیلة التي یعبر بموجبها  وكخالصة یمكن القول أنّ 

الفرد عن رأیه، فهو الطریقة المشروعة التي یضمن بها المواطن حقه في تسییر مؤسسات 

  .الدولة، والتي یحدد القانون كیفیة ممارستها لضمان حدود دیمقراطیة

ولذلك أولى المشرع الجزائري اهتمامًا كبیرًا بالعملیة االنتخابیة وذلك من خالل تنظیمها 

، اذ أضاف هذا القانون بعض المسائل 2016االنتخابات لسنة ا ضمن قانون بكافة تفاصیله

                                                           
  .22الوردي براهیمي، المرجع السابق، ص 1
  .26سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص 2
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المتعلقة بالرقابة واالشراف على العملیة االنتخابیة لتوفیر مزید من الشفافیة لهذه األخیرة، كما 

من شأنه  وضع حمایة للعملیة االنتخابیة واجراءاتها ورتب عقوبات على كل من یرتكب فعالً 

لشعب وبالّتالي مصداقیة لالنتخابات وتحقیق ارادة ا المساس بها، كل هذا بهدف ضمان

  .1تحقیق الدیمقراطیة

مها المشرع الجزائري تتعرض لالنتهاك بأفعال جرّ  لكن ورغم ذلك فال زالت العملیة االنتخابیة

في الباب الثامن من قانون االنتخابات المعنون باألحكام الجزائیة، حیث تعرض من خالله 

  والعقوبات المقررة لها، فما المقصود بالجریمة االنتخابیة؟ یة لمجموعة جرائم انتخاب

أدت بطریقة أو بأخرى إلى  مجموعة تجاوزات: "هایمكن تعریفالجریمة االنتخابیة على أنّ 

  .  "الي بناء مجتمع سیاسي معافى وغیر مریضوبالتّ  ،فشل بناء نظام انتخابي سلیم

ها كل عمل أو امتناع یترتب علیه اعتداء بأنّ " :لكندريفیصل عبد اهللا االدكتور فها كما عرّ 

الجریمة اآلخر ف البعض عرّ و ". لى ارتكابه عقاباً على العملیات االنتخابیة ویقرر القانون ع

یر الطبیعي والسلیم لعملیة جریمة سیاسیة تستهدف النیل من سالمة السّ : "هااالنتخابیةبأنّ 

كل فعل إیجابي أو :"هاف أیضًا على أنّ تعرَّ و . "منتخبیناالنتخاب التي هي مصدر سلطة ال

بحریة  اسالمس لویرمي إلى االعتداء على حق سیاسي من خال ،سلبي یعاقب علیه القانون

ات قبل أو أثناء أو بعد أو شرعیة أو سالمة أو سریة أو نزاهة االستفتاءات أو االنتخاب

  .2"االقتراع

مخالف للنصوص كل فعل ": هاأنّ  وكخالصة یمكن لنا تعریف الجریمة االنتخابیة على

 ".التشریعیة المتعلقة باالنتخاباتالتنظیمیة و 

                                                           
 2016 منالدستورالجزائریالمعدلفي 194 وذلكتماشیًامعنصالمادة1

. المنظملهذهالهیئةج 2016 أوت 25 المؤرخفي 11 -16 والذیأنشأالهیئةالعلیاالمستقلةلمراقبةاالنتخاباتصدرالقانونالعضوي

  .2016 أوت 28 الصادرةفي 50 رعدد
 www.dalilmag.net://http: الجرائم االنتخابیة في التشریع المغربي، مجلة دلیل الكتاب، على الموقع یوسف وهابي، 2
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  :االنتخابیة نطاق الجریمة /الفرع الثاني

الممارسة  وبتعدد أطرافها ضمن مجالباختالف صورها االنتخابیة الجریمةتختلف 

األخیرة التي  ، هذهالناخب أو المترشح أو العملیة االنتخابیة ككل االنتخابیة فمنها من یشمل

قانونیة متعددة األطراف والمراحل، فالجریمة مجموعة اجراءات وتصرفات  هاتعرف على أنّ 

الي بهذه المراحل حیث توجد بوجودها وتنعدم بانعدامها، وبالتّ  وثیقاً  االنتخابیة مرتبطة ارتباطاً 

  .ینحصر نطاقها ضمنها

وقید المواطنین ضمن القوائم  حیث تبدأ العملیة االنتخابیة بتحدید موعد لالنتخابات

ممارسة الناخب لحقه وواجبه في التصویت متوقف على ادراج اسمه في  االنتخابیة، إذ أنّ 

طریق حمایة هذه هذه القائمة بصورة قانونیة صحیحة، وركز المشرع اهتمامه على ذلك عن 

ملیة الترشیح الغش والتدلیس الذي یمكن أن یصیب هذا القید، وتلیها ع القوائم من عملیات

الحملة االنتخابیة وما  والبحث عن توافر شروطها وصحة اكتساب صفة المترشح، ومن ثمّ 

لما لها من تأثیر  یصاحبها من تجاوزات تبیح ضرورة تدخل المشرع لحمایة هذه المرحلة نظراً 

النتائج، عالن إلى مرحلة فرز األصوات وإ  جوهري على النتائج االنتخابیة، ومن ذلك وصوالً 

الي یجب أن تبسط الحمایة على كافة هذه األخیرة التي تعتبر ثمرة العملیة االنتخابیة، وبالتّ 

  .للنصوص القانونیة هذه المراحل لمحاربة كل فعل یشكل انتهاكاً 

  الجرائم االنتخابیة فيالجنائیة قواعد المسؤولیة  :المطلب الثاني

نتخابات تكریس المسؤولیة الجنائیة اقتضى المشرع الجزائري من خالل قانون اال

وهو ما سنحاول ابرازه من خالل عرض المبادئ ة مختلف صور الجرائم االنتخابیة،لمواجه

الفرع (، وأركان الجریمة االنتخابیة وأطرافها )الفرع األول(التي تحكم المسؤولیة الجنائیة 

  ).الثاني

  :االنتخابیة للجریمةالمسؤولیة الجنائیة المبادئ التي تحكم /الفرع األول
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 وهي مبادئ مكفولة قانوناً  دید من المبادئ التي تحكم المسؤولیة الجنائیةهناك الع

 .وتعتبر بمثابة حقوق محمیة وسط الجرائم االنتخابیة

  :مبدأ الشرعیة -أوالً 

یحدد المشرع ما  ال جریمة وال عقوبة إال بقانون، ویعني أنّ  عن هذا المبدأ بأنّ  یعبرّ 

، وهو ما فعله المشرع بالنسبة 1سلوك االنسان جریمة ویحدد عقوبتها كمًا وكیفاً  یعتبر من

  .ذاته للجرائم االنتخابیة، فمصدر التجریم هو القانون بحدّ 

 :مبدأ عدم القیاس والتفسیر الضیق للنصوص الجزائیة-ثانیاً 

االعتداء ویقصد به أن یحظر على القضاء الجزائي الذي ینظر في الجرائم االنتخابیة 

على االختصاص المقرر دستوریًا للسلطة التشریعیة في التجریم والعقاب، اذ یتعین على 

القضاء المختص عدم توسعة دالئل وعبارات النص، وعدم قیاسها على ما شابهها من مواد 

  .2في قانون العقوبات إال ما كان منه بإحالة صریحة لهذه األخیرة

 :الجزائیة مبدأ شخصیة المسؤولیة  -ثالثاً 

األصل في القانون الجنائي عدم توقیع العقوبة على شخص لم یرتكب الجریمة أو  إنّ 

الناخب أو المترشح أو أي شخص له صلة بالعملیة  نّ طبیقًا لذلك فإلم یكن شریكًا فیها، وت

ن االنتخابیة ال یكون مسؤوًال جنائیًا إال فیما قام به من فعل مخالف لما قرره المشرع في قانو 

الي فال مجال للحدیث هنا عن المسؤولیة عن فعل الغیر أو المسؤولیة االنتخابات، وبالتّ 

  .التضامنیة أو المسؤولیة المفترضة

  :وأطرافهاأركان الجریمة /الفرع الثاني

                                                           
  .284الوردي براهیمي، المرجع السابق، ص 1
  .یوسف وهابي، المرجع السابق2
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یختص القاضي الجزائي بالنظر في الجرائم االنتخابیة وفقًا لقانون االنتخابات، والذي 

لقانون العقوبات وذلك في  تقریر العقاب على هذه الجرائم؛ باإلضافةیتعین االلتزام به في 

 الجرائم الركن المادي والمعنوي ویتمّ توفر في هذه حال اإلحالة الصریحة إلیه، على أن ی

  .اقترافها من قبل أحد أطراف العملیة االنتخابیة

  :أركان الجریمة االنتخابیة -أوالً 

  ن المعنويفي الركن المادي والرك ویتمثل ذلك

  

  

 :الركن المادي-1

یجسد میالد الجریمة من الناحیة إذ،یعتبر عنصرًا موضوعیًا إلدانة صاحب الفعل

فهو الركن الذي تعلن من خالله الجریمة عن وجودها فتخرج  .معیناً  القانونیة ویعطیها وصفاً 

النشاط الذي یقوم به صاحب  فيأساسًا تمثل وی،1لى العالم الخارجيإمن الدواخل والتصورات 

  ....حقاالنتخابیة كالتزویر أو التصویت بغیر وجه  بغرض االخالل بإحدى القواعدالفعل 

 :الركن المعنوي-2

الجریمة االنتخابیة جریمة عمدیة وذلك انطالقًا من علم الجاني بمخالفته للنصوص  إنّ 

بین الجرائم بكافة  یكون مشتركاً یها الركن المعنوي فاالنتخابیة، و القانونیة المنظمة للعملیة 

من الناحیة  هذه الجرائمإذ ال تقوم ، 2صنافها سواء كانت جنایات أو جنح أو مخالفاتأ

 نّ المقامأ لیه في هذاإوماتجدر االشارة  .مرتكبها االرادة لخرق القانونفي تذا توفر إال إالقانونیة 

 كما نالحظ أنّ  ،جنایات وجنح ومخالفاتإلى الجرائم االنتخابیة  صنفقد الجزائري المشرع 

                                                           
  .المرجع السابقیوسف وهابي،  1
  :المنازعات والجرائم االنتخابیة، منتدى األوراس القانوني، العلوم الجنائیة والعقابیة، على الرابط 2

http://sciencesjuridiques.montada.net 
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إذ  ،للمخالفات غیر وارد بالنسبةالبحث عن توافر القصد الجنائي في الجرائم االنتخابیة أمر 

المادي لألعمال  االرتكاببها بمجرد التحقق من رتكمعلى  ترتب العقوبات المقررة قانوناً ت

  .المتعلقة بها

  :أطراف الجریمة االنتخابیة -ثانیاً 

االیجابي،  یعملون على حسن سیرها بسلوكهم القانونيللعملیة االنتخابیة أطراف ثالثة 

ع تحقیق هدفها بارتكاب مخالفات ومن عاقة سیرهاالعكس من ذلك یتسببون في إ أو هم على

الطرف األول في العملیة صاحب الحق و ویتمثل هؤالء األطراف في الناخب . لى فشلهاتدفع إ

رجل اإلدارة  المترشح الذي یسعى للفوز باالنتخابات، وأخیراً من ناحیة أخرى في االنتخابیة، و 

لناخبین منذ قید أسماء ا لیه مهمة تنفیذ االجراءات التي تضبط العملیة االنتخابیةالذي توكل إ

  .عالن النتائج النهائیة لالنتخاباتفي القوائم االنتخابیة، إلى غایة إ

  المبحث الثاني

  االنتخابیة تصنیف الجرائم

تتعدد الجرائم االنتخابیة المنصوص علیها في قانون االنتخابات بتعدد المراحل التي 

  .بها العملیة االنتخابیة والمتمثلة في التحضیر للعملیة االنتخابیة وسیر العملیة االنتخابیة تمرّ 

  

 الجرائم المتعلقة بالتحضیر للعملیة االنتخابیة: المطلب األول

التحضیر للعملیة االنتخابیة بصفة عامة على عملیة التسجیل والقید تشتمل مرحلة 

مرحلة  بالقوائم االنتخابیة والموكلة أساسًا للبلدیات، وتتبعها مرحلة الترشح لالنتخابات، وأخیراً 

  .الحملة االنتخابیة عایة أوالدّ 

 :جرائم القید في القوائم االنتخابیة /الفرع األول
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والتدلیس وكل مخالفة ألحكام  للتصدي ألعمال الغّش  الغاً ب أولى المشرع اهتماماً 

أكید على ضمانات وضوابط العملیة االنتخابیة هذا من جهة، منه للتّ  القانون وذلك حرصاً 

حیث أوجد عدة مراحل تتخلل العملیة  .نقص في النظام االنتخابي من جهة أخرى أيّ  ولسدّ 

القائمة االنتخابیة وما هو القید في ، فمااالنتخابیة عملیة القید في القوائماالنتخابیة، أولهاهي 

  هي الجرائم التي یمكن أن تحدث خالل هاته المرحلة؟

  :القائمة االنتخابیةفي مفهوم القید  -أوالً 

القائمة االنتخابیة هي الكشوف أو الجداول التي تحتوي أسماء من لهم الحق في 

اب على اكتساب صفة الناخب وال تقبل اثبات التصویت، وهي قوائم قاطعة الداللة یوم االنتخ

 ها الوثیقة التي تحصي الناخبین وترتب فیها أسماؤهم هجائیاً كما تعّرف على أنّ . العكس

  1...ویذكر فیها تاریخ میالدهم ومكانه

فهو التسجیل في هذه القوائم، بحیث یستلم الناخب على القید في القائمة االنتخابیة أما 

یحدد التنظیم كیفیة الحصول على هذه ، على أن انتخاب یدلي بموجبها بصوتهأساسه بطاقة 

هو كاشف لحق القید في القوائم االنتخابیة  نّ الي فإوبالتّ . 2وطریقة تعدیلها واستبدالهاالبطاقة 

شرط أساسي للتصویت وال یمكن  فهو .له ولیس منشئاً  االنتخاب المقرر والمكفول دستوریاً 

حتى لو استوفى  3في القوائم االنتخابیة ام صنادیق االقتراع ما لم یكن مقیداً للناخب المثول أم

وتكمن فائدة القوائم االنتخابیة في كونها تحدد العدد الحقیقي للناخبین . كافة شروط االقتراع

الي تفادي الناخب مقید مرة واحدة، وبالتّ  ومنه احتساب األغلبیة العددیة، والتأكد من أنّ 

  .تعددالتصویت الم

                                                           
  .40الوردي براهیمي، المرجع السابق، ص 1
  .170لي، المرجع السابق، ص، لمزید من المعلومات حول القید في القوائم االنتخابیة راجع، سعد مظلوم العبد24المادة  2
ذ تؤدي النتخابات معینة، وصفة الوحدة إ خصیصاً  صفة الدوام فهي ال تعدّ : تتمیز القائمة االنتخابیة بعدة خصائص منها 3

بحیث ال یمكن تعدیل هذه دورها في كافة االنتخابات سواء كانت رئاسیة أو برلمانیة أو عبارة عن استفتاء، وصفة الثبات 

 -44الوردي براهیمي، المرجع السابق، ص :د من المعلومات حول الموضوع راجعولمزی.  خالل فترات محددةالالقوائم إ

45.  
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  :ائم القید في القوائم االنتخابیةتعداد جر  -ثانیاً 

قوائم الالمشرع قد ربط بین جرائم القید ب نالحظ أنّ قراء نصوص قانون االنتخابات باست

 وذلك من منطلق أنّ . بناء على ذلك القید غیر القانوني وبین التصویت الذي یتمّ  تخابیةناال

رة صحیحة في سمه بصو على إدراج ا ممارسة الناخب لحقه في التصویت متوقف أساساً 

  .الجداول االنتخابیة

المشرع الجزائري قد أخذ في تجریم هذه األفعال وتحدید العقوبة بالمنهج  هذا ونجد أنّ 

الموضوعي دون المنهج الشخصي الذي یأخذ بعین االعتبار صفة الشخص مرتكب 

بحق أي طرف من  الجنائیة عن جرائم القیدجب ذلك قد تثبت المسؤولیة الجریمة، إذ بمو 

أطراف العملیة االنتخابیة سواء أكان الناخب أم المرشح أم أحد المكلفین بسیر هذه العملیة، 

ومن بین الجرائم الواقعة خالل هذه المرحلة  .1حدوث القید بصورة غیر قانونیةوذلك بمجرد 

  :ما یلي

 :المخالف ألحكام القانونمة القید جری  - أ

یعاقب بالحبس : "على 2016لسنة من قانون االنتخابات  200المادة  ع فينص المشر 

لف ستینألى إ) دج 6000( ستة آالفسنوات وبغرامة من ) 3(لى ثالث إ شهر أ) 3(من ثالثة 

سم شخص في قائمة إو شطب أو حاول تسجیل شخصأكل من سجل ) دج 60000(

كما یمكن الحكم على . مزورةت و شهاداأ مزیفةوجه حق وباستعمال تصریحات انتخابیة بدون

على ) 2(عاله بالحرمان من ممارسةحقوقه المدنیة لمدة سنتین أمرتكب الجریمة المذكورة 

  ."كثرسنوات على األ) 5(خمس و قل األ

                                                           
  .یوسف وهابي، المرجع السابق 1
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ـــــــ ـــــــإوبالّت ـــــــاً  نّ الي ف ـــــــة أو غیـــــــر صـــــــحیحة یكـــــــون منافی لمـــــــا  القیـــــــد بصـــــــورة غیـــــــر قانونی

مـــــــــن قـــــــــانون  13الـــــــــى  6ه الشـــــــــروط المنصـــــــــوص علیهـــــــــا فـــــــــي المـــــــــواد مـــــــــن جـــــــــاءت بـــــــــ

تــــــوافر الشــــــروط المطلوبــــــة فــــــي الناخــــــب، ومثــــــل ، بمــــــا فــــــي ذلــــــك عــــــدم 2016 االنتخابــــــات

ذلــــك قیـــــد شـــــخص بشـــــهادة مــــیالد مـــــزورة، أو جنســـــیة مـــــزورة، أو اخفائــــه ألحـــــد موانـــــع القیـــــد 

ــــــة، وكــــــذلك ال ــــــوائم االنتخابی ــــــي الق ــــــر مــــــن قائمــــــة انتخاف ــــــي أكث ــــــد ف ــــــة، إقی ذ یجــــــب تحقــــــق بی

  :أركان هذه الجریمة وهي

 ضوح وسائل كما حدد بو  ائري من یقوم بهذا الفعلعاقب المشرع الجز  :الركن المادي

  .ونتیجتها هو حدوث القید أو الشطب بناء على هذا الفعل هذه الجریمة،

 أن و یتخذ صورة القصد الجنائي وهو علم الجاني بعناصر الجریمة : الركن المعنوي

القائمة هي قائمة انتخابیة  فیجب أن یعلم أنّ  ،لى تحقیق هذه العناصرإرادته إ تتجه

  .تصریحاته مزیفة والشهادات المقدمة مزورة وأنّ 

 :جریمة القید المتكرر في القائمة االنتخابیة  -  ب

من قانون  197من قائمة انتخابیة بموجب المادة  حظر المشرع القید في أكثر

لى ثالث إشهر أ) 3(یعاقب بالحبس من ثالثة : "نص علىحیث  2016لسنة االنتخابات 

كل من سجل نفسه في ) دج40000( ین ألفأربعلى إ) دج4000( سنوات وبغرامة من) 3(

حالة من  بإخفاءو قام عند التسجیل أو صفات مزیفة أسماء أكثر من قائمة انتخابیة تحتأ

  . "هلیة التیینص علیها القانونحاالت فقدان األ

، ویعاقب على كل تسجیل بأسماء أو قاعدة وحدة القیدبالمشرع یعتدّ  نرى أنّ  اليوبالتّ 

ما یعاقب ، وٕانّ على الشروع في جریمة القید المتكرره لم یعاقب كما نرى أنّ ، صفات مزیفة

  .فقط متى تحققت أركان هذه الجریمة

 :جریمة االعتداء على القوائم االنتخابیة   -  ت
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عاقــــــــــة ضــــــــــبط القائمــــــــــة االنتخابیــــــــــة، كمــــــــــا عمــــــــــل مــــــــــن شــــــــــأنه إ م المشــــــــــرع أيّ جــــــــــرّ 

ــــــــــه بــــــــــنص المــــــــــادة ي ام أجــــــــــرّ  مــــــــــن قــــــــــانون االنتخابــــــــــات لســــــــــنة  199عتــــــــــداء یقــــــــــع علی

ـــــــــــــث2016 مـــــــــــــن هـــــــــــــذا  198دة لیهـــــــــــــا فـــــــــــــي المـــــــــــــاإیعاقـــــــــــــب بالعقوبـــــــــــــة المشـــــــــــــار : "حی

و أعملیـــــــــات ضـــــــــبط القـــــــــوائم االنتخابیـــــــــة ل یعتـــــــــرض ســـــــــبی مـــــــــنكـــــــــل العضـــــــــوي القـــــــــانون 

وفـــــــــــي .و یزورهـــــــــــاأو یحولهـــــــــــا أاو یخفیهـــــــــــأ و بطاقـــــــــــات النـــــــــــاخبینأیتلـــــــــــف هـــــــــــذه القـــــــــــوائم 

حالـــــــــــــــة ارتكـــــــــــــــاب هـــــــــــــــذه المخالفـــــــــــــــة مـــــــــــــــن طـــــــــــــــرف األعـــــــــــــــوان المكلفـــــــــــــــین بالعملیـــــــــــــــات 

  ".االنتخابیة، تضاعف العقوبة

لـــــــــــى ثـــــــــــالث ون متمثلـــــــــــة فـــــــــــي الحـــــــــــبس مـــــــــــن ســـــــــــتة أشـــــــــــهر إوهـــــــــــذه العقوبـــــــــــة تكـــــــــــ

ــــــــــة مــــــــــن ســــــــــتة آالف  ســــــــــنوات وبغرامــــــــــة ــــــــــفدج إمالی ــــــــــى ســــــــــتین أل ، وجعــــــــــل هــــــــــذه دج ل

  .تعلق األمر بالقوائم االنتخابیة أو بالبطاقات االنتخابیةالعقوبة مقررة سواء 

 :جریمة تغییر الموطن االنتخابي  -  ث

فیه عملیة  ي تتمّ ال في المكان المسمى بالموطن االنتخابي، وهو الذالقید إ ال یتمّ 

ثره اخطار المصالح المعنیة لقید هذا على إ التصویت، وكل تغییر لهذا الموطن یجب أن یتمّ 

من  221لذلك یعاقب صاحبها بموجب المادة  شطب الموطن السابق، وكل مخالفةالتغییر و 

دج على األقل ومبلغ  2000بدفع غرامة مالیة ما بین  2016لسنة قانون االنتخابات 

  .دج على األكثر 20000

 :حیالجرائم الواقعة في فترة الترش /الفرع الثاني

مثله مثل حق  الترشح لالنتخابات أحد جوانب الحریة السیاسیة المكفولة دستوریاً  یعدّ 

تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في  الي یحق لكل مواطن الترشح طالمابالتّ االنتخاب، و 

نتخابات، وعملیة الترشح هي مرحلة تحضیریة للعملیة االنتخابیة وتعّرف لالالنظام القانوني 

بمقتضاها اكتساب المواطن صفة  جراءات العملیة االنتخابیة التي یتمّ اء من إإجر : "هاعلى أنّ 

المرشح والصالحیة التي تؤهله لدخول المنافسة االنتخابیة وشغل المنصب المطلوب شغله 
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األخرى لم تسلم من األفعال المنافیة للقوانین ونذكر هذه المرحلة هي  ، غیر أنّ "باالنتخاب

  :منها

 :رشحتاخب ألكثر من مجریمة توقیع الن  - أ

توقیع ألعضاء منتخبین في مجالس  600رشح قائمة تتضمن تیشترط أن یقدم الم

ألف  60والیة على األقل، أو قائمة تتضمن  25برلمانیة أو والئیة أو بلدیة موزعة عبر 

وكل توقیع في القائمة من طرف  1توقیع على األقل لناخبین مقیدین بالقوائم االنتخابیة

ض الناخب، كما یعرّ هذا توقیع بذلك ، وال یحسب الغیاً  رشح یعدُّ تالناخبین ألكثر من م

وبغرامة من  لى سنةأشهر إ المتمثل في الحبس من ستةو للجزاء نفسه التوقیع هذا صاحب 

  . 2دینار 200000لى دینار إ 50000

 : ح المتكرریجریمة الترش  -  ب

ح المتكرر في أكثر من قائمة أو في أكثر من یفعل الترش 202المادة  متهذا وقد جرّ 

ر إلى ثالث سنوات دائرة انتخابیة في اقتراع واحد وعاقبت على ذلك بالحبس من ثالثة أشه

ین ألف دینار جزائري، وبذلك یكون المشرع قد منحها نفس وبغرامة من أربعة آالف إلى أربع

  .المتكرر عقوبة التسجیل المتكرر والتصویت

 :الجرائم المتعلقة بالحملة االنتخابیة /الفرع الثالث

الحملة االنتخابیة ضرورة تفرضها طبیعة مباشرة الحقوق السیاسیة، اذ یستعین  تعدُّ 

والدعایة أو . المرشح فیها بوسائل دعایة خاصة لنشر برنامجه السیاسي بین المواطنین

اعالت التي یقوم بها المرشح أو الحزب من أجل الحملة االنتخابیة عبارة عن األنشطة والتف

                                                           
  .2016من قانون االنتخابات لسنة  142المادة  1
  2016من قانون االنتخابات لسنة  212المادة 2
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تعریف الناخبین به من خالل عرض برنامجه االنتخابي ومحاولة التأثیر في الناخبین لجلب 

  .1أكبر عدد من األصوات للفوز باالنتخابات

رشحون لوسائل تولكن هناك اختالف في وسائل الدعایة المستخدمة، فقد یلجأ الم

االتصال الشخصي وذلك عن طریق التواصل مع المواطنین بصفة مباشرة، أو االتصال 

ومن بین الجرائم التي یمكن . الجماعي مثل المؤتمرات االنتخابیة وبااللتجاء لوسائل االعالم

  :أن تحدث ضمن هذه المرحلة هي

 :الجرائم المخلة بالضوابط الزمنیة للحملة االنتخابیة-1

رشحین أو معاونیهم بصفة تبها مجموع األعمال والتصرفات الصادرة عن المیقصد 

خاصة أو من كافة المتصلین بالحملة االنتخابیة بصفة عامة والتي تنطوي على مخالفات 

في المواد المذكورة تحت الباب السابع المعنون بالحملة  والمتمثلة أساساً  2للنصوص الملزمة

حیث حدد المشرع الجزائري المدة التي  173ومنها نص المادة ، االنتخابیة واألحكام المالیة

والتي كانت نفس المدة  یوماً  25عایة االنتخابیة وذلك خالل فترة یمكن استغاللها للقیام بالدّ 

عایة فالهدف من تقیید هذه الفترة هو التحكم في نفقات الدّ  . 2012في القانون السابق لسنة 

المشرع الجزائري لم  المالحظ أنّ  اواة بین المترشحین، غیر أنّ االنتخابیة وكذا تحقیق المس

كما فعل في  2016لسنة بنص صریح في القانون الجدید یعاقب على تجاوز هذه المدة 

من قانون  185ستنتاج العقوبة من نص المادة ما یمكن انّ ، وإ 2012لسنة  القانون السابق

كل سلوك أو موقف  مترشح بأن یمتنع عنى كل والتي توجب عل 2016لسنة االنتخابات 

غیر قانوني أو عمل غیر مشروع أو مهین أو شائن أو ال أخالقي وأن یسهر على حسن 

ت السابقة بالحبس سیر الحملة االنتخابیة، بحیث عاقب المشرع الجزائري على مخالفة الحاال

دینار أو بإحدى  لى ستین ألفأشهر وبغرامة من ستة آالف دینار إلى ستة من خمسة أیام إ

  . هاتین العقوبتین

                                                           
  .111الوردي براهیمي، المرجع السابق، ص 1
  http ://www.djelfa.info/vb: ، على الرابطرائم االنتخابیةالج2
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 :جرائم االخالل بوسائل وأهداف الحملة االنتخابیة-2

یلجأ المرشحون في حمالتهم االنتخابیة لوسائل دعائیة سواء كانت مادیة أو معنویة، 

ومن . وذلك لتحقیق أهدافهم في التعریف بأنفسهم للحصول على أصوات الناخبین وتأییدهم

لیها المرشحون ما ورد ذكره ضمن قانون شروعة التي قد یلجأ إر المبین الوسائل غی

  :الياالنتخابات، وهي كالتّ 

استعمال الممتلكات التابعة لشخص معنوي عام أو خاص في الحملة االنتخابیة أو  -

من قانون  183قد ورد هذا الحظر ضمن المادة ة ممتلكات تابعة لهیئة عمومیة و أیّ 

خمس  لىذلك یعاقب بالحبس من سنتین إالف ، ومن یخ2016لسنة  االنتخابات

 .1دینار جزائري 200000إلى  50000سنوات وبغرامة من 

استعمال أماكن العبادة أو المؤسسات التعلیمیة أو التربویة عامة أو خاصة وبأي  -

عایة االنتخابیة، ویعاقب مرتكب هذه الجریمة بنفس شكل من األشكال بغرض الدّ 

 .العقوبة الواردة أعاله

استعمال رموز الدولة في الحملة االنتخابیة، یعاقب مرتكب هذا الفعل بالسجن من  -

دج  500000دج إلى  100000لى عشر سنوات وبغرامة من ت إخمس سنوا

 .من قانون االنتخابات 217بموجب المادة 

اذ اعتبر : ذاعة أخبار كاذبة عن موضوع االنتخاب أو سلوك أحد المرشحینجرائم إ -

، اذ یكفي نشر واذاعة 2لحملة االنتخابیة تحكمها مجموعة مبادئ أخالقیةا المشرع أنّ 

أخبار كاذبة عن المرشحین بقصد التشهیر واالطاحة بهم، أو نزع االعالنات وتمزیقها 

وبة الحبس على تطبیق عق ، ولذلك یتمّ أو اتالفها لعدم تأدیة الهدف المرجو من ورائها

وغرامة مالیة من ستة آالف إلى ستین  واتمرتكبیها من ثالثة أشهر إلى ثالث سن

 .3ألف دینار جزائري

                                                           
  .من قانون االنتخابات 215المادة  1
  .2016من قانون االنتخابات لسنة  185المادة  2
  .2016من قانون االنتخابات لسنة  205المادة  3
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 :الجرائم الخاصة بتمویل الحملة االنتخابیة-3

، حزابالسیاسیةمساهمة األتمویل الحمالت االنتخابیة بواسطة موارد صادرة عن یتمّ 

ضافة إلى ، إما بین المرشحین نصافساس اإلأساعدةمحتملة من الدولة تقدم على م

ال ن المشرع قام بتحدید هذه الموارد على سبیل الحصر، علىأ ، ونرى أنّ لمترشحمداخیال

یرفع هذا ، و ولفي الدور األ 1ملیوندینارمئةتتجاوز نفقات حملة المترشح لالنتخابات الرئاسیة 

 كحدٍ  2دیناروخمسمائة ألف وملیون . ملیون دینار في الدورالثاني مئة وعشرونلى إالمبلغ 

یحظر على كل مترشح هذا و .حملة االنتخابیة للقائمة االنتخابیة التشریعیةأقصى لنفقات ال

، و عینیةأو غیر مباشرةهبات نقدیة أن یتلقى بصفة مباشرة أو محلیة أانتخابات وطنیة  ألي

قب كل من یخالف ذلك بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة من مئتي ألف ویعا

  . دینار جزائري دینار إلى ملیون

 :ریمة الرشوة االنتخابیةج-4

في نزاهة االنتخابات وشفافیتها،  ظاهرة شراء األصوات من الجرائم التي تؤثر سلباً  تعدّ 

بتمویل الحمالت االنتخابیة والقواعد القانونیة الخاصة بإجراءات  وثیقاً  حیث ترتبط ارتباطاً 

و أو وصایا نقداً أقدم هباتكل من نّ لذا فإ، یمهاجر ت وعلى هذا األساس تمّ ،عایة االنتخابیةالدّ 

خرى خاصة أو بمزایا أوخاصة أوكذلك كل من وعد بوظائف عمومیة ، و وعد بتقدیمهاأعیناً 

و حاول أوكل من حصل ، و عدة ناخبین عند قیامهمبالتصویتأثیر على ناخب أقصد الت

ن یحمل أو حاول أوكل من حمل ،و بواسطة الغیرأصواتهم سواء مباشرة أالحصول على 

و طلب نفس ، وكل من قبل أو عدة ناخبین على االمتناع عن التصویت بنفسالوسائلأناخباً 

من القانون  25علیها في المادة ، یعاقب بالعقوبة المنصوص والوعودأو الوصایا أالهبات 

                                                           
  .2016من قانون االنتخابات الجدید لسنة  192طبقًا للمادة 1
  .2016االنتخابات لسنة من قانون  194المادة 2
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لمبدأ سریة  ، لكونها من الجرائم التي تشكل تهدیداً 1من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقایة 

  .التصویت

 

  الجرائم االنتخابیة المصاحبة لسیر العملیة االنتخابیة: المطلب الثاني

سیر العملیة االنتخابیة بثالث مراحل تبدأ بالتصویت وهي مرحلة قصیرة جدًا،  یمرّ 

عالن النتائج وبیان نسبة النجاح لكل مترشح، عملیة إ وتلیها عملیة فرز األصوات ومن ثمّ 

على هذه المراحل عن طریق توفیر ضمانات حمایة  ولذلك نجد المشرع قد ركز اهتمامه

  .خاصة لكل من الناخبین والمرشحین وحتى للقائمین على سیر العملیة االنتخابیة

  :الجرائم الواقعة خالل مرحلة التصویت /الفرع األول

، ولذلك تسخر الدولة مختلف الوسائل وسیلة لتعبیر الناخب عن رأیه التصویت یعدُّ 

المرحلة والسهر على سالمة أطرافها، ویبدو ذلك كنتیجة حتمیة للنظام لضمان نجاح هذه 

القانوني لالنتخابات والذي یمنع كل مساس باألمن والنظام وحریة التصویت وكل ما من 

  :اليكالتّ  وعلى هذا األساس یمكن ذكر هذه الجرائم.أن یؤثر على النتائج االنتخابیة شأنه

 :الجرائم المتصلة بصحة التصویت  - أ

مععلىنحوٍ 2المشرعالجزائریبتجریمكلصورالتأثیرالمادیأوالمعنویعلىالناخبینبغرضالتصویتاهتمّ 

  :ینوكذلكتجریمالتصویتغیرالمشروع،ویدلعلىذلكالحاالتالتالیة

 جریمة استعمال القوة والتهدید : 

                                                           
ى إل 200,000ى عشر سنوات وبغرامة من جب هذه المادة بالحبس من سنتین إلشخاص المذكورین بمو یعاقب األ 1

  .دینار 1,000,000
  .73لمزید من المعلومات حول نظام التصویت راجع، سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص 2
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وهي أفعال تؤدي لإلخالل بمبدأ حریة االنتخاب، حیث یحاول بعض االشخاص 

لحمله على التصویت باستعمال التهدید أو التخویف بفقدان التأثیر على الناخب 

المشرع على ذلك بموجب  منصبه، أو تعریضه هو وعائلته وأمالكه للضرر، وعاقب

ثة أشهر الى سنة وبغرامة بالحبس من ثالالجدید من قانون االنتخابات  213المادة 

  .دج من ثالثة آالف دج إلى ثالثین ألف

بالعنف أو االعتداء  اب في حال ما اذا كان التهدید مرفقاً كما شدد المشرع في العق

 442و 266و 264لمنصوص علیها في المواد تطبقعلى مرتكبها العقوبات ابحیث 

  .من قانون العقوبات

 جرائم التصویت بغیر وجه حق : 

ثر صدور إما وهي الجرائم التي یمكن أن یقوم بها الشخص الذي فقد حقه بالتصویتإ

في  مارس حقه عمداً ألنه  و،ألیه اعتبارهإشهار افالسه ولم یرد إما بعد إ و ،حكم علیه

ه صوت بمقتضى تسجیل ، أو أنّ التصویت بناء علىتسجیله في القوائم بعد فقدان حقه

ه قام بترشیح متعدد عن طریق انتحال صفات مزیفة أو تحت أسماء مزیفة، أو أنّ 

  .نفسه في أكثر من قائمة انتخابیة

بة المنصوص علیها في للحاالت السابقة الذكر یعرض صاحبه للعقو  وفقاً  والتصویت

وهي الحبس من ثالثة ) 2016قانون االنتخابات لسنة (من 202و 201المادتین 

ین ألف ثالث سنوات ولغرامة مالیة من أربعة آالف دینار جزائري إلى أربعأشهر إلى 

 . دینار جزائري

 :عملیة التصویت الجرائم المتصلة بحسن سیر  -  ب

الي یر الحسن لعملیة االنتخاب وبالتّ لى السّ ام عملیة التصویت یؤدي بالضرورة إانتظ نّ إ

نزاهة هذه األخیرة، وبناء على ذلك فقد جرم المشرع بعض الجرائم التي یمكن أن تمس 

  :اليبالسیر الحسن لهذه المرحلة وهي كالتّ 

 دخول مكان التصویت مع حمل أسلحة: 
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كل من یدخل قاعة  2016لسنة من قانون االنتخابات  204المادة اذ تعاقب 

وبغرامة  لى ثالث سنواتبالحبس من ستة أشهر إ أو مخفیاً  بیناً  سالحاً  االقتراع حامالً 

وتظهر علة التجریم فیما یحدثه مظهر حمل . دج 40000دج إلى  4000من 

قهم، دون الحاجة السالح من أثر نفسي لدى األشخاص وذلك بإثارة اضطرابهم وقل

لذكر الهدف من حمله باستثناء أعضاء القوة العمومیة المسخرین لخدمة العملیة 

 .االنتخابیة

 ة تعریض عملیة التصویت لالضطرابجریم: 

عمل مـن شـأنه تعكیـر صـفو أعمـال مكتـب التصـویت  ویكون ذلك عن طریق أيّ 

أو االخالل بحـق أو حریـة التصـویت أو المنـع مـن أداء هـذا األخیـر سـواء تعلـق األمـر 

بــالحبس مــن  1ولــذلك عاقــب المشــرع علــى هــذه الجریمــة. بالمترشــح أو مــن یمثلــه قانونــاً 

حرمانـه مـن وبغرامة من ثالثة آالف دج إلـى ثالثـون ألـف دج وب لى سنتینستة أشهر إ

، كمــا شــدد حــق االنتخــاب والترشــح لمــدة ســنة علــى األقــل وخمســة ســنوات علــى األكثــر

المشرع العقوبة وذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سـنوات اذا اقتـرن أحـد األفعـال 

ثر خطـة مـدبرة فـي إسـابقاً  لیهـاإلمشـار فعاالاذا ارتكبـت األأمـا .السابقة مع حمل السالح

وبغرامـة مـن مئـة ألـف  سـنواتعشـر لىإسـنوات خمسمـن بالسـجن ابهرتكتنفیذها فیعاقب م

  . دج إلى خمسمئة ألف دج

  الجـــرائم التـــي یرتكبهـــا القـــائمون علـــى تســـییر عملیـــة التصـــویت والجـــرائم المرتكبـــة

 : ضدهم

في القیام بإهانة أحد أعضاء مكتب التصویت أو عدة أعضاء  ساساً وتتمثل أ

منه، أو استعمال العنف ضدهم أو تأخیر العملیة االنتخابیة أو التسبب في عدم 

                                                           
  .2016من قانون االنتخابات لسنة  206المادة  1
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متثال الاكما تشمل هذه الجرائم فعل عدم . 1اجرائها باستعمال وسائل التعدي والتهدید

  . 2نتخابیةالااتظیم استشار في تن ةلمشاركلو أتسخیر لتشكیل مكتب التصویت القرار ل

  

  :الجرائم الواقعة خالل مرحلة فرز األصوات/ الفرع الثاني

تحدید  بعد إعالن اختتام عملیة التصویت تبدأ مرحلة الفرز والتي على أساسها یتمّ 

الفائز باالقتراع، وهذه المرحلة وكسائر المراحل األخرى تتعرض لبعض الجرائم وهي على 

  :التوالي

 :الواقعة على صنادیق االقتراعالجریمة   - أ

ها تنجح بشكل مباشر في التأثیر على نتیجة االنتخاب، م المشرع هذه األفعال ألنّ جرّ 

الي ال تحقق الهدف المرجو من العملیة االنتخابیة، أال وهو ها قد تهدر آراء الناخبین وبالتّ ألنّ 

 209ستقرائنا لنص المادة لكن وبا .التعبیر الصادق عن ارادة الناخب في اختیار من یمثله

المشرع الجزائري قد حصر هذه الجریمة في فعل خطف  نجد أنّ الجدید من قانون االنتخابات 

الصندوق المحتوي على األصوات المعبر عنها دون األفعال األخرى المتمثلة في اتالف هذا 

  ....الصندوق أو حرقه

ریمة، وارتقى بها إلى مرتبة حیث شدد المشرع في العقوبة المقررة بالنسبة لهذه الج

وبغرامة من مئة ألف دج إلى  ى عشر سنواتنایة وذلك بالسجن من خمس سنوات إلالج

 نّ اذا اقترن هذا االختطاف بالعنف فإأما . ، وذلك في الحاالت العادیةخمسمئة ألف دج

دج إلى  500000وغرامة من  العقوبة تضاعف من عشر سنوات إلى عشرین سنة

  .دج 25000000

 :الجرائم المتعلقة بأوراق االنتخاب ومحاضر الفرز  -  ب

                                                           
  .2016من قانون االنتخابات لسنة  208المادة  1
  .2016من قانون االنتخابات لسنة  220المادة  2
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من  203للمادة  بالجرائم التي یرتكبها القائمون بعملیة الفرز طبقاً  وهي متعلقة أساساً 

وراق المتضمنة ما بتلقي األما إفي اقتراع  ینمكلف حین یكونونالجدید قانون االنتخابات

و في أو زیادة في المحضر أبانقاص  ونمو قیو  ،و بفرزهاأو بحسابهاأصوات الناخبین أ

وقد اعتبر المشرع هذه . تالوةاسم غیر االسم المسجل ونتعمدیو أو بتشویهها أوراق األ

وغرامة من مئة لى عشر سنوات عاقب علیها بالسجن من خمس سنوات إالجریمة جنایة و 

  .ةوتبقى للقاضي السلطة التقدیریة في تقریر العقوبألف دج إلى خمسمئة ألف دج 

  

  

  :الجرائم الواقعة ضمن مرحلة اعالن النتائج /الفرع الثالث

. وهي آخر مرحلة ضمن العملیة االنتخابیة ویتوقف علیها إما نجاح المترشح أو فشله

ومن بین الجرائم التي یمكن أن تؤثر على هذه المرحلة؛ جریمة االمتناع عن تسلیم محاضر 

من  207ا المشرع الجزائري في المادة عاقب علیهالفرز للممثلین القانونیین للمرشح والتي 

وبغرامة من أربعة آالف دج إلى لى ثالث سنوات من سنة إبالحبس الجدید قانون االنتخابات 

أربعین ألف دج، كما یمكن أن یحكم علیه بالحرمان من حق االنتخاب أو الترشح لمدة ال 

األصوات أو محاضر لكل من امتنع عن تسلیم محاضر فرز تتجاوز الخمس سنوات 

لكل مترشح أو قائمة  االحصاء البلدیة أو الوالئیة لألصوات إلى الممثلین المؤهلین قانوناً 

المشرع قد جرم هذا الفعل لما قد ینشب عنه من تصرفات سلبیة تؤثر  ونالحظ أنّ . مترشحین

  .على نزاهة العملیة االنتخابیة

  :الخاتمة

النظام  القول أنّ  م الجرائم االنتخابیة، یمكنحكاراسة الوجیزة ألمن خالل هذه الدّ 

ما االنتخابي حظي باهتمام بالغ من قبل المشرع الجزائري لیس فقط من الجانب التنظیمي، وٕانّ 

من خالل تجریم كافة المخالفات المتعلقة باالنتخابات وذلك لضمان سالمة ونزاهة  أیضاّ 
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دیمقراطیة ومحطة من المحطات السیاسیة آلیة العملیة االنتخابیة، كون هذه األخیرة تعتبر 

ن أهمیتها إبل  ،ة هیئة سیاسیة سواء كانت سلطة حاكمة أو حزبالهامة في تاریخ ومسار أیّ 

توجهات و تتعدى هذه الدوائر لتشمل كل مكونات الرأي العام لكونها تعكس إرادة الشعب 

وئها خیارات الوطن المجتمع وطموحاته وتتعلق بكیفیة إدارة الشأن العام وترسم على ض

  .1ومستقبل البالد

المشـــــــــــــــرع كـــــــــــــــرس مســـــــــــــــؤولیة جنائیـــــــــــــــة لمواجهـــــــــــــــة  صـــــــــــــــور  أنّ  الحـــــــــــــــظیكمـــــــــــــــا 

  .وأشكال الجرائم االنتخابیة المرتكبة من قبل أطراف العملیة االنتخابیة

 :ارتأینا تقدیم التوصیات واالقتراحات اآلتیةوعلى هذا األساس 

  ة االنتخابیة وحمایة حمایة مشروعیة العملیالسعي لتحقیق الموازنة بین على المشرع

 .تعلق األمر بالناخب أو المترشحاء سو  أطرافهامصلحة 

  یجب العمل على إیجاد توازن بین ضرورة الحفاظ على وضوح وانسجام اإلطار

من جهة، وضرورة توفیر المرونة الكافیة لإلدارة االنتخابیة لالنتخابات القانوني

 . من جهة أخرى متغیرات في الظروف االنتخابیةلالستجابة بكفاءة لكافةال

 وقائیة باإلضافة لآللیات  تعزیز دور الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة االنتخاباتكآلیة

رشحین من خالل متابعة المبالغ تفرض رقابة مستقلة على األمور المالیة للملالعقابیة،

االنتخابیة، وٕالزام كل مرشح بأن یصرف نفقات حملته  ةصرفها على الحمل التي یتمّ 

عن المبالغ التي  االنتخابیة من خالل حساب بنكي خاص بذلك، على أن یعد تقریراً 

أنفقها على دعایته االنتخابیة وآلیة إنفاقها، وأن یسلمه إلى الجهة المختصة بإجراء 

 .االنتخاب

                                                           
  :المنازعات والجرائم االنتخابیة، منتدى األوراس القانوني، العلوم الجنائیة والعقابیة، على الرابط 1

http://sciencesjuridiques.montada.net  
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 تحقیق المساواة بین المرشحین في ب یجب أن تسهر الدولة على توفیر الوسائل الكفیلة

طار العملیة االنتخابیة، سواء ما تعلق بالمدة الزمنیة أو بالمساحة المخصصة إ

 .للدعایة للمرشحین أو بمواعید الحملة االنتخابیة وتوقیت بثها على المواطنین

 كالئه في شراء األصوات و لى المرشح الذي یثبت ضلوع أحدعقوبات تبعیة ع توقیع

ترشیحه إذا ما ثبت الجرم قبل إعالن النتائج، أو الحكم بإلغاء نتیجة االنتخاب  كإلغاء

  .الي فقدانه مقعده االنتخابي إذا ثبت جرم شراء األصوات بعد إعالن النتائجوبالتّ 

 إرشاد عمل المؤسسةاالنتخابیة وتمكینها من تنظیم انتخابات حرة ونزیهة .  

، سوف لن یؤتي نتائجه إذا دیمقراطيمشروع اإلصالح ال القول، أنّ  وفي األخیر یمكن

 لم تتوفر اإلرادة السیاسیة من جمیع مكونات المجتمع المدني، إلقامة نظام مستقر، یتمّ 

توعیة المفاهیم االنتخابیة لدى كل  ، مع مراعاتالتداول فیه على السلطة بالوسائل السلمیة

  .من رجل السیاسة والمواطن

  :المراجعقائمة

  :كتبال

أمین مصطفى محمد، الجرائم االنتخابیة ومدى خصوصیة دور القضاء في مواجهة  -1

الغش االنتخابي، دراسة في القانون الفرنسي والمصري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

  .2000االسكندریة، 

 سعد مظلوم العبدلي، االنتخابات ضمانات حریتها ونزاهتها، دراسة مقارنة، الطبعة -2

 .2009األولى، دار دجلة، األردن، 

الوردي براهیمي، النظام القانوني للجرائم االنتخابیة، دراسة مقارنة، دار الفكر  -3

 .2008الجامعي، االسكندریة، 

  

  :المواقع االلكترونیة
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المنازعات والجرائم االنتخابیة ، منتدى األوراس القانوني، العلوم الجنائیة والعقابیة،  -1

  http://sciencesjuridiques.montada.net:على الرابط

یوسف وهابي، الجرائم االنتخابیة في التشریع المغربي، مجلة دلیل الكتاب، على  -2

 www.dalilmag.net://http: الموقع

  http ://www.djelfa.info/vb: ، على الرابطالجرائم االنتخابیة -3

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


