


                                                       

  

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02العدد مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع    

1 

 

  ةـــــــسياسيـــــوم الــلــــــعـــون والـــانـــة القـــــــمجل

  داسيةـــــــخصصة ســــمية متــــة علــــــة دوليــــمجل

  الجامعي صالحي احمد بالنعامة تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية  بالمركز

  

  

  نــــــــــــامــــــــالثدد ــــــــالع

 1439موافق ل رمضان ــــال 2018جوان 

 

  ةــامـــــــــــامعي النعـــــركز الجــــــــــــــــــــــمنشورات الم

 2437ISSN-0452: ردمك

  2015/ 5344 االيداع:رقم 

 

 

 

                      

  

  

  



                                                       

  

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02العدد مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع    

2 

 

  

  

  

  بسم اهللا الرحمان الرحيم
  

  

  

  

  

                               

  

  

  



                                                       

  

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02العدد مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع    

3 

 

  

  

  

  

  

  

 المجلة رئيس تحرير توجه المراسالت الى

  الجزائر- المركز الجامعي النعامة- 65ص .ب

  revuedroit2015@yahoo.comالبريد االلكتروني:

  وترسل المقاالت حصريا في االرضية الوطنية للمجالت العلمية

)www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518( 

 

 

  

  

  

  

  



                                                       

  

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02العدد مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع    

4 

 

  

  

  

 رئــــــــــــــــــــــــــــــــــيس المـــــــــــــــــــــجلــــــــــــــــــــة

 أ.د. سليماني ميلود

 مـــــــــــــــــــــــــــديــــــــــر المــــــــــــــــــــجلـــــــــــــة

خلواتي صحراوي  أ.د  

 رئـــــــــــــــــــــيس التـــــــــــــــــحــــريـــــــر

دينــــــــــــــــــــــــــــاري نورالــــــــــــــد.عم  

 

  رــــــــــــــحريـــــــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيئ                          

  

  المجدوب حشيفه أ.    سنينات عبداهللا زيدون بختة           أ. أ.

  موالي محمد أمين أ.    أ. عثماني رضوانأ.عقون مصطفى       

  الرافعي ربيعأ.         لعلوي محمد         أ العيفاوي صبرينة أ.
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  :اريةـــــــلمية االستشــــــــة العـــــــــالهيئ

  المملكة المغربية بدر الجوادجبريل ج ـ مصر /أ.د سالم بن حمزة بن آمين.السعودية /  د. أ.د. جمال عثمان 

    أ.د. صحراوي خلواتي م.ج. النعامة / أ.د. لمطاعي نور الدين ج. الجزائر   /أ د. تشوار جياللي  ج. تلمسان

  عمار عباس ج. معسكرأ.د. معوان مصطفى ج. س. بلعباس/ أ.د . بودالي محمد ج. س. بلعباس/ أ.د . 

   أ.د. بن طيفور نصر الدين ج. تلمسان / أ.د . قوي بوحنية ج. ورقلة  / أ.د . بدران مراد ج. تلمسان

     أدرار. ج يوسف مسعودي. د. أأ.د.عزاوي عبد الرحمن  ج. تلمسان / أ.د. دايم بلقاسم  ج. تلمسان / 

   .ج.سعيدة/ د.حسيني مراد .ج.بشار د.بن أحمد الحاجأ.د. لريد محمد أحمد  ج. ـسعيدة / أ.

  /  د. منصوري المبروك م.ج. تمنراستد. عويسات فتيحة  ج سعيدة د.بن عيسى أحمد .ج.سعيدة   /            

  / د. ختير مسعود  ج. أدرار   د.هاملي محمد  م.ج.مغنيةد محمدي بوزينة أمنة .ج.الشلف    /           

   .ج. غيليزان.  / د. شريفي الشريف م.ج. النعامة /    د. مفتاح العيد  م.ج. النعامةد. فتحي بن جديد  م           

   د.محمدي بدرالدين.م.ج.النعامة   /د. ابراهيمي سهام م.ج. النعامة   /د.خليفي محمد.م.ج.النعامة           

   م.ج.النعامة./ د.سمغوني زكرياء م.ج.النعامةد.جدوي سيدي محمد أمين .   د.عمراني كمال الدين م.ج.النعامة          

    د.حادي شفيق   م.ج. النعامة   //د.بوفلجة عبدالرحمان م.ج.النعامة     د.عبدلي مباركة  م.ج. النعامة          

         . تندوف د. حمودي محمد  م.ج / د. بن سويسي خيرة  م.ج .النعامة  / االغواط.  ج   عبدالحليم بوقرين. د          
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  قواعد النشر في المجلة:

  :احترام    القواعد التالية تفتح المجلة المجال لكل الباحثين الراغبين في نشر أعمالهم العلمية شريطة       

  .أن يكون العمل أصيال ولم يسبق نشره بأي من طرق النشر -

  .صفحات 10واليقل عن  صفحة 20أال يزيد عدد صفحات المقال عن  -

 Roman TimesNew للنص العربي، 14حجم  Arabic Simplified يستخدم خط أن  -

  . العربي غيرللنص  12 حجم

والمؤسسة التابع لها (قسم، كلية،  أن تتضمن الصفحة األولى من المقال اسم الباحث ورتبته العلمية -

بالكلمات  للمقال البريد االلكتروني. وملخصين جامعة). إضافة إلى العنوان ، الهاتف، الفاكس

  .االنجليزية  العربية و  بلغتين المفتاحية 

  يوضع التهميش واإلحاالت وفق ترتيب تسلسلي في آخر المقال. أن -

  .ألصحابها سواء نشرت أو لم تنشر كل األعمال المقدمة للمجلة تخضع للتحكيم السري وال ترجع -

  .تحددها هيئة التحكيم تنشر المجلة أي عمل إال بعد تقيد صاحبه بكل التعديالت التي ال -

  .دون المساس بالموضوع يحق لهيئة التحرير إجراء التعديالت في الجانب الشكلي للمادة المقدمة -

 لتالي:االبوابة االلكترونية الوطنية  للمجالت العلمية على العنوان ترسل األعمال إلى المجلة عن طريق  -

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518  

 األعمال المنشورة بالمجلة ال تعبر إال عن آراء أصحابه. -
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 الملخص

حيحة وسليمة وبناء اسرة متماسكة، من أجل الوصول إن الهدف األساسي للزواج هو إيجاد حياة زوجية ص
إلى مجتمع قوي ومتين، فلقد جاءت االحكام الشريعة المنظمة للزواج لتحقيق هذا الهدف، ومع ذلك قد تفشل 

استمرارها، ولقد جعل  استحالة الحياة الزوجية، لذا اجازت الشريعة االسالمية حل الرابطة الزوجية في حال
يد الزوج واعطى في المقابل للزوجة الحق في مطالبة القضاء بحل الرابطة الزوجية عن االسالم الطالق ب

 القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.  طلب الخلع من زوجها، وهو حق ثابت في نصوص  طريق

فالخلع نظام اسالمي له سند شرعي ، وهو يقابل الحق في الطالق الذي يمارسه الزوج ، وأن المصلحة 
ضي وجود الخلع لتتمكن الزوجة من انهاء الحياة الزوجية دون موافقة الزوج. وال يشترط أن يكون سبب تقت

الخلع الضرر الشديد الذي لحق بالزوجة أو الغيبة أو عدم اإلنفاق، ألن هذه األسباب تعطي الحق للزوجة 
  تدفع له عوض مالي.بإنهاء الزواج عن طريق طلب التطليق من القضاء دون موافقة الزوج ودون أن 

لذا عالج البحث الموقف الشرعي والقانوني من الخلع، وبين انواعه والمفاضلة بين هذه االنواع تمهيدًا 
الختيار ما يناسب المجتمع واألسرة ويحقق األمن للزوجين واطفالها، ويزيل الشك والتخوف حول نظام الخلع 

    الذي تم تفعيله مؤخرًا في فلسطين.

حدد البحث مجال حق الزوجة عند مباشرة الخلع؛ وخلص إلى أن المصلحة األسرية واالجتماعية و           
تقتضي تحديد هذا الحق ، ووضع ضوابط لمباشرته، مستندين لمبادئ الفقه االسالمي والقوانين السائدة في 

  فلسطين وبعض الدول العربية.

  كلمات مفتاحية:

  لفة، حاجة المجتمع واالسرة، ضوابط تنظيمية.الخلع، نظام اسالمي قانوني، انواع مخت
Summary 

The primary goal of marriage is finding a life, and properly building a cohesive 

family, in order to reach a strong and solid society. The Islamic sharia 

marriage rules are founded to achieve such goals. However, marriage life may 

fail, so the sharia law allows ending the marital bond in case it is impossible to 

continue. Islam gives the husband the authority of divorce to end a marriage. 

In return, the wife has the right to demand from the judiciary to dissolve the 

marital bond "alkhala", which is an inalienable right in the texts of the Quran 

and the Sunnah. 
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"Alkhala" is an Islamic rule that has a legitimate basis. It corresponds to the 

right to divorce, practiced by the husband.  "Alkhala" requires the presence of 

benefit or interest for the wife to be able to end the marriage life without her 

husband's consent. This right for the woman to ask for "alkhala" does not 

require a reason for it to take place, such as a severe damage done to the wife 

or backbiting or not spending on her, because these reasons give the right to 

the wife to end a marriage by asking for a divorce from the judiciary without 
the husband's consent and without compensating him money. 
 

The search dealt with the legitimate and legal position of "alkhala," and the 

trade-offs between these types to better choose what fits the community, the 

family and bring security to the couple and their children, and removes the 

uncertainty and fear about "alkhala," which has recently been activated in 

Palestine. 
The research pointed out the rights of the wife immediately after "alkhala," 

and concluded that the family and social interest requires detailing this right, 

and pinpointing the controls surrounding it, relying on the principles of the 

Islamic jurisprudence, and the prevailing laws in Palestine and some Arab 

countries. 
 

Keywords: 

AlKhala, An Islamic legal system, Different types, The needs of society 

and the family, Regulatory controls. 
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 المقدمة

  تمنشأ فهي  كبيراً  وشأناً  قيمة للمرأة وجعل ، وابنةً  وزوجةً  وأختاً  أماً  شأنها ورفع المرأة، اإلسالم مكرّ 
  .المجتمع نصف هي تكن لم نإ المجتمع بناء في والمساهمة لالسرة معةوالمجّ  والنساء الرجال ومربية األجيال

 عن المرأة تخرج ضيقة نيةآ حيوانية غريزية نظرة اليها ننظر أن ال المرأة، الى ننظر أن لمناعُ  هكذا
 وأ الثانية الدرجة من كيان منها جعلت دونية نظرة اليها ننظر أن وال لها،جأ من وجدت التي االساسية الحكمة

 نمضي نأ اخترنا من مع هذا يصدق فكيف ،التدبير وأ االرادة وأ العقل ناقصة نهاأ وأ  الرجل من شأن قلأ
  .حياة وشريكة زوجاً  تكونوأن عمرنا  سنين معها

 أقدر وال اعلم نكون فلن  والرجل المرأة وبنية تكوين  اادركن واننا البشر حقيقة نفهم أنا دعيناا ومهما  
َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن  والذي بين في كتابه العزيز " البشر خالق من المجتمع مصلحة تحقيق على

ِلَك َآلَياٍت ِلَقْوٍم َيتََفكُرونَ ِإن فِ  ۚ◌ َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًة َوَرْحَمًة  من سوة  21 ("ي ذَٰ
 وحسن بناءلأل الصالحة التربيةب ابتدئه ومنظم، محكم حقوقي اجتماعي سريأ تنظيم لنا وضع والذي ،الروم)
 من فيه البد والذي  الزواج ابرام ثم ،الشرعي التعارف مرحلة وهي الخطبة رحلةمب المرور ثم األزواج اختيار

 نأ يمكن رابطة قوىأ هو والزواج. صحيحة سسأ على زوجية عالقة قيام الى تهدف اساسية شروط  رتواف
  1 .الزوجية الحياة بها تستديم ماعلى  العالقة تبنى نأ والبد ،شخصين بين تجمع

، الزوجية الحياة تفشل قد وسليمة صحيحة زوجية حياة ايجاد الى تهدف التي االجراءات هذه كل ومع  
الزوجين؛  بين الزوجية الحياةاستمرار  استحالة حال في الزوجية الرابطة حل امكانية االسالمية الشريعة فاقرت

َتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسانٍ "فقال تعالى  َالُق َمرعالقة على نبقي نأ يعقل فال ،229البقرة "الط 
 زوجينال حشرن نأ يجوز فال مع،تالمج على خطيرة وعواقبه ذلك ائجنت الن ؛والخالف الشر فيها يكمن زوجية

  .بواقعكم المرير هذا ابحق أنفسكم ويجب أن ترضو  ائو تخط نأ اياكم لهم ونقول الزاوية في
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 بحل القضاء ةطالبم فيالحق  للزوجة المقابلفي  واعطى الزوج بيد الطالق االسالم جعل لقد
الكريم  نآالقر   نصوص في ثابت حقمن زوجها، وهو  الخلع طلبلك ، كما يحق لها كذالزوجية الرابطة
  النبوية الشريفة. والسنة

يهدف البحث الى بيان الموقف الشرعي والقانوني من الخلع، ومعالجة انواعه والمفاضلة بينها؛ 
التخوف حول تمهيدًا الختيار منها ما يناسب المجتمع واألسرة ويحقق األمن للزوجين واطفالها، ويزيل الشك و 

  نظام الخلع الذي تم تفعيله مؤخرًا في فلسطين.   

 عن الزوجية الرابطة انهاء مباشرة في الزوجة حق مع التعامل كيفية حول الدراسة هذه إشكالية وتدور  
 هذا ضبط تقتضي واالجتماعية ةيسر األ المصلحة أن أم شرط وأ قيد دون بذلك القيام لها فهل ؛الخلع طريق
 على يساعدنا ما القانونية والنصوص  المسلمين الفقهاء أراء في وهل منه، المنشودة المصالح حققي بما الحق
    فيها؟ ورد ما نأبش االفكار وتطوير  ومناقشتها  لبحثها مجال وال فيها مفصول األمور أن مأ الخلع، ضبط

  الفسطيني الشرعي قضاءلل االعلى المجلس رئيس تعميم بين أقارن نأ الدراسة هذه إلجراء ثرتآ وقد  
 لسنة االردني الشخصية االحوال قانونو  العثماني،  الشخصية االحوال قانون من بكل  2الخلع قانون بتطبيق
وبعض  الفلسطيني الشخصية االحوال قانون مشروع الى اضافة المصري الشخصية االحوال قانون و ،1976

ة مفهوم الخلع "المبحث األول"، ثم أبين الموقف من الخلع ولبحث هذا الموضوع سأبين بداي .3القوانين العربية
  "مبحث ثاني".
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  الخلع مفهوم: األول المبحث

حتى نتمكن من الوقوف على حقيقة الخلع تمهيدًا لتبنى موقفًا منه البد من توضيح المقصود بالخلع 
ثم تمييز الخلع عن غيره من  "المطلب األول" ثم بيان الحكمة من وجود نظام الخلع " المطلب الثاني" ومن

  األنظمة الشبيهة له" المطلب الثالث". 

  الخلع تعريف: األول المطلب

لنتمكن من تحديد الموقف من الخلع البد من تعريف معنى الخلع  وال ينفصل المعنى االصطالحي 
  لمفهوم القانوني.ثم تعريف الخلع با صطالحفي االثم  في اللغةتعريف الخلع  سنبينلذا  ،عن جذوره اللغوية

  الفرع األول: التعريف اللغوي والشرعي للخلع

العربية زاخرة بمعاني الكلمات والتي يوجد لها الكثير من الدالالت واإلشارات والتي قد  ةتعتبر اللغ  
  تتقاطع مع المعنى المقصود لها في الشرع اإلسالمي وقد يكون لها معنى أخر منفرد ومتميز.

   ياللغو  التعريف: أوال

 الخلع بين بعضهم وسوى مهلة، الخلع في أن الإ ،كنزعه واختلعه، خلعاً  يخلعه الشيء خلع لغة الخلع  
 له منها بدل على وطلقها نفسها عن أزالته وخالعته زوجيتها، ازال إذا بالضم ُخلعاً  إمراته خلع ويقال والنزع،

  4.خالع فهي

 الخلع وعند ،للنساء لباساً  والرجال للرجال باساً ل النساء  جعلسبحانه وتعالى  اهللا الن خلعاً  وسمي
  5.حسياً   ونزعه الثوب إزالة معناه بالفتح والَخلع األخر، لباس يخلع منها كال نأوك

   للخلعن تعريف الفقهاء المسلمي: ثانياً 
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 على المتوقفة النكاح ملك إزالة" هأنب األحنافعرفه فللخلع،  اإلسالمية الشريعة فقهاء تعريف تعدد
 من كان سواء بعوض الطالق" هو الخلع أن فاعتبروا المالكية أما ،6"معناه في ما أو الخلع بلفظ قبولها
 مجانبه ومن ،7عوض بدون وأ بعوض يكون لديهم والخلع ،"غيره من وأ ولي من غيرها من أم الزوجة

 أو طلقتك للمرأة الرجل كقول خلع أو طالق بلفظ بعوض الزوجين بين فرقة" هو الخلع أن اعتبروا الشافعية
 بعوض امرأته الزوج فراق هو الخلع" أن اعتبروا فقد الحنابلة إلى بالنسبة األمر وكذلك 8"كذا على خالعتك

    9"مخصوصة بألفاظ غيرها من أو هامن خذهأي

 يقع أن اشترطوا فقد بلةاوالحن الشافعية أما ،النكاح ملك وٕازالة الطالق من نوًعا يرونه والمالكية فالحنفية

   10اً طالق يقع حتى ،مخصوصة بألفاظ أو الطالق بنية أو الطالق بلفظ الخلع
 بعوض فرقة نهأ وأ ،زوجها من نفسها به تفتدي مال على الزوجة نة"إبا بأنه الخلع تعريف ويمكن  

  11.خلع أو طالق بلفظ الّزوج لجهة مقصود
 الخلع تصور حول الفقهاء بين تاختالفا هناك أن إظهار بسيط بشكل يمكن تعاريف من سبق ومما  

فهذا مؤشر على الخلع بالتراضي أو  "قبولها على المتوقفة" انه  عبارة الخلع تعريف في أوردوا األحناف فمثالً 
 بإرادة يكون والطالق" طالقا" اعتبروه  والمالكية ،ضرورة موافقة الزوج على البدل المالي المقترح من الزوجة

الخلع، أو على  من الزوج موقف االعتبار بعين نأخذلكي  المجال لنا يفتح أن كنيم االختالف فهذا الزوج،
  12 .بناء على ما سبق الخلع نضبطاألقل أن 

  

  : تعريف القانون للخلعالفرع الثاني
 يكن ولم معه الحياة بغضت إذا زوجها ضد الزوجة ترفعها دعوى" نهأبقانونًا  الخلع عرفمكن أن يي

 تطلب أن لها جاز البغض، هذا بسبب اهللا حدود تقيم أالالزوجة  وخشيت ،الزوجية حياةال الستمرار سبيل من
 حقوقها جميع عن وتنازلها مهرها برد لنفسها الزوجة افتداءو  الخلع، طريق عن الزوجية الحياة إنهاء

  13"الشرعية
 الرضائي الخلع على قصرته للخلع اً تعريف وضعت التي القوانين بعض أن الشأن هذا في ويالحظ

 طالق" بأنه الرضائي الخلع عرف الذي األردني القانون ذلك من الزوجين ارادة واتفاق بالتراضي يتم الذي
  14".معناه فيهو  ما أو ئةالمبار  أو الطالق أو الخلع بلفظ عليه تراضيا عوض نظير زوجته الزوج
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 بايجاب وينعقد معناه في ما وأ الخلع بلفظ الزواج قيد لةاز "إ أنهب  الخلع العراقي القانون عرفكما 
 بلفظ الزوجة تبذله عوض لقاء الزوجين ةدار بإ التطليق" بأنه الليبي القانون هوعرف 15".القاضي امام  وقبول
. "الطالق أو الخلع

16  

 الخلع تعريف لىإ ذهب فقد الفلسطيني الخلوة أو الدخول قبل القضائي الخلع تنفيذ تعميم أما  
 تقيم ال انهأ وتخشى كرهته  أو بغضته ما اذا  زوجها ضد الزوجة تقيمها دعوى" هنأب ولخالد قبل ئياالقض
 عند مهر من  وليها وأ هي قبضته ما  ودعتأو  ؛زوجية حياة واقامة  الزواج  التمام  سبيل ال نهأو  اهللا حدود
 جلأ من زوجال أنفقه وما قائمة هدايا من أخذته وما  المهر حساب على  دفع ما وأ  الزواج عقد اجراء
  17.الزواج

 الخلع تعرف نماإ و  القضائي الخلع تعرف لم السابقة القوانين نأ جلياً  يظهر سبق ما خالل من  
في حال عدم رغبة  األصل فهو العكس على بل للخالف محالً  ليس وهوالذي يتم باتفاق الزوجين،  الرضائي

 على يجب فكان ،ثار المترتبة على حل الزواج الزوجين إتمام الحياة الزوجية وقد اتفقا على تنظيم جميع اال
 في الخلع قانون تنفيذ تعميم فعل كما له تحديدا وأ له تعريفاً  تضع نأ القضائي الخلع تبنت التي القوانين
  . فلسطين

  الخلع من الحكمة المطلب الثاني:

 هذه تتحقق لم فإنبين الزوجين  والمحبة والمودة والطمأنينة السكينة لتحقيق  الزواج اإلسالم شرع  
 والرحمة دمار إلى االستقرار يتحول ال حتى بحلها، والسماح الزوجية الحياة استمرار عدم األولى كان المعاني

  18.عداوة إلى والمحبة نقمة إلى

ولقد أعطت الشريعة اإلسالمية الزوج الحق في حل الرابطة الزوجية باالرادة المنفردة عن طريق         
 19؛ فالزوج هو من يتحمل التكاليف المالية لهذا الزواجمتكامل اسري لنظام وفقاً هذا الحق  الطالق، ويأتي

َ��ُل ��َواُ	وَن َ�َ��"  تعالى قالف ،ويلتزم باالنفاق على الزوجة واألبناء َ��ءِ  ا�ر� 	
ُ َ�ْ�َ�ُ�ْم َ�َ��  ا� َل �� ���َ �	َ�ِ
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�ُوا ِ	ْن أَْ	َوا�ِِ�مْ � ورتبت الزواج عقد رفيطبيعة ط اإلسالمية الشريعة احكامفلقد راعت  ، 20" َ�ْ�ٍض َوِ�َ	� أَْ�َ
 النفسي بوضعها تتأثر لكونها العقل على العاطفة تغلب يجعلها المرأة وتكوين فطبيعة ذلك، على بناء أحكاماً 

 على تؤثر نيةهرمو  تغيرات عليها وتطرأ وتلد وتحمل تحيض المرأةف الجسدية، بنيتها على تطرأ التي والتغيرات
 حاالت في إال الطالق بإيقاع الحق تعطيها ال اإلسالمية الشريعة جعل الذي األمر .واختياراتها نفسيتها
   21.خاصة

  :حل الرابطة الزوجيةب الحق الزوجة ىتعط  التي االستثنائية الخاصة الحاالت ومن

 النوع وهذا نفسها تطليق بحق تحتفظ ان  الزوجة تشترط عندما وذلك: الزوجة بيد تكون قد العصمة .1
 .تقاضي دون  نفسها تطليقللمرأة  يمكن اذ الحنفي الفقه اجازه الشروط من

لبها؛ كأن لط قوية مبررات وجدت متى زوجها بتطليقزوجة ل الحكم اجل من  القضاء الى اللجوء .2
به افعال شائنة يستحيل استمرار الحياة الزوجية لعدم مقدرة الزوج على أداء واجباته الزوجية أو ارتكا

تؤدي الى االضرار بالحياة الزوجية. ومثالها أن يحكم على الزوج بعقوبة لرتكابه فعًال شائنًا منافيًا 
 وبعد أن يتأكد القاضي من وجود إحدى هذه الحاالت يحكم بالتطليق . لألخالق،

ها، فيطلق الزوج ، قد يتفق الزوجين على حل الرابطة الزوجية باتفاقالزوجين بين اضير بالت الطالق .3
 زوجته مقابل ما تم االتفاق عليه.

إضافة إلى الحاالت السابقة قررت الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية اعطاء الزوجة الحق في   
 رادتهإب الطالق ايقاع في الزوج حقبعد دفعها مقابل مالي لما أخذت من زوجها، وهذا الحق يقابل  الخلع

  22 ، وبعد دفعه لحقوقها المالية.سبب وبدون علمها ودون هزوجت موافقة دون المنفردة

 ال ان هايتوخشتها على تأدية واجباتها الزوجية مقدر  عدمويأتي الخلع في حالة خشية الزوجة من   
 عملت التي اإلنسانية العالقات أقدس إلنهاء للزوجة ماسة حاجة تدجِ وُ ، فمتى زوجها في اهللا حقوق تؤدي

 الزوجة كقيام ،الزوجية الحياة بقاء حال في أعظم شرومتى كان هناك حاجة لمنع  تهاحماي على الشرائع كل
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ماسة بالزوج، عندها يكون الخلع هو الحل المناسب لمنع هذا الشر  خالقيةا أو جنائية جريمة بارتكاب
  23.المحدق

 الشريعة توجيه عم  يتماشى نهأ بل  الشريعة لفلسفة مخالفاً  يأتي لم الخلع أن على التأكيد يجب كما  
 وفي  24تحكيم؛ أو ضرب أو هجر أو وعظ معها جدِ يُ  لمو  له، كارهة كانت إذا زوجته يفارق بأن للرجل
 يكن لم إذا التفريق أو الطالق إحداهن تطلب ال بأن النساء وجه قد اإلسالم أن إلىفالبد من االشارة  المقابل
 امرأة أيما: «قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  نبيال أن روي حيث دفعا؛ ذلك إلى يدفعها قوي سبب عندها
وهذا الحديث يؤكد على أن حل الرابطة  25"الجنة رائحة عليها فحرام بأس ما غير في الطالق زوجها سألت

الزوجية ليس شيئًا مزاجيًا فعقد الزواج  عقد مقدس لكونه يأسس لبناء أسرة ومجتمع، فقرار هدم االسرة يجب 
   .سرعًا وال عاطفياً أن ال يكون قرارًا مت

 ؛التفريق هذا من المرأة تستفيد حتى رجعياً  طالقا وليس البينونة الخلع حكماالسالمية  ةعيالشر  توجعل  
    26.زوجها من االفتكاك إلى سعت التي  زوجته مراجعةب لزوجا وميق ال حتىو 

  

  الزواج حل طرق من غيره عن الخلع زيتمي: المطلب الثالث

هو  ن الخلعأوطالما  ،طة الزوجية فمنها ما يسلكه الزوج ومنها ما تسلكه الزوجةتتعدد طرق حل الراب
  مسلك خاص بالزوجة ابتداًء فما هو الفارق بين هذه الطريقة  لحل الرابطة الزوجية والطرق االخرى.

  والطالق الخلع الفرع األول:

 في المنفردة بإرادته ويتم لزوجل حق والطالق الزواج، من وحل للمراة وتسريح القيد رفع بالطالق يقصد
#ُق " تعالى فقال  نآالقر  في مشروع  والطالق  ،ال ام بالزوجة الدخول وقع سواء الصحيح الزواج عقد ا�ط�

َ+�ِن َ�'ِْ	َ%�ٌك ِ�َ	ْ�ُروٍف أَْو َ+ْ%ِر*ٌ( ِ�'ِْ&َ%�نٍ     27"َ	ر�
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 إيقاعه قصد منها يفهم ةصيغ من الطالق في والبد ،مباحاً  أو مكروهاً  يكون قد كتصرف والطالق
  28.الطالق على يدل لفظ بكل يقع نأ ويمكن

فالطالق يكون من الزوج وبارادته المنفردة المطلقة، على خالف الخلع والذي يكون للزوجة متى 
خشيت أن ال تقيم حدود اهللا، كما قد يقوم الزوج بطالق زوجته بعد االتفاق معها على انهاء الحياة الزوجية 

لى جميع الحقوق الزوجية بينهما، وتختلف هذه الحالة عن الخلع في كون أن الخلع يتم بدفع واالتفاق ع
  الزوجة للمبلغ المالي المقابل للخلع، ويكون سبب الخلع خشية الزوجة أن ال تؤدي حقوق زوجها.

  

  

   والشقاق للنزاع والتفريق  الخلع الفرع الثاني:

 ،من األسباب المحددة بالشرع والقانون لسبب  القاضي كمبح الزوجية العالقة إنهاء بالتفريق يقصد
 الزواج على اإلبقاء أن رأى نإ بالتفريق القاضي فيحكم زوجته على الزوج إنفاق عدم التفريق سبب يكون فقد

  29.بالزوجة الضرر سيلحق

 يالذ كالضرب  مادي الضرر كان سواء مستحيلة الحياة يجعل الذي  الضرر بسبب التفريق يقع وقد
طالما أنه يجعل  الضرر تكرار يشترط وال  .يطاق ال الذي والسب كالشتم معنوي أو ؛جرحاً  وأ كسراً  يحدث
  30الطرفين بين اإلصالح محاوالت فشل بعد بالتفريق القاضي حكمفي الزوجين بين مستحيلة العشرة

 صدر فقد ة،في مسكن الزوجي الزوجين بين ما يقع ما غالباً  الذي الضرر إثبات صعوبة وبسبب  
 التقديرية سلطته إعمال في الحق الشرعي القاضي بموجبه يعطيالفلسطيني  القضاة قاضي ديوان عن تعميم

  31.والشقاق النزاع وجود تقرير في
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 ذلك في الفقه اشترط وقد ،نفسها عن الضرر الزوجة تدفع لكي والحبس الغيبة بسبب التفريق يقع وقد  
 اانه أو إليه زوجته ضم بضرورة الزوج يبلغ نيجب أو تين؛ سن الى هورش ستة منمدة زمنية تتراوح  مرور

  32.للحبس وأ للغيبة التفريقب والشافعية الحنفي الفقه سمحي ولم منه، ستطلق

 والبرص والجذم الجب وأ العنة كمرض الزواج أهداف تحقق من يمنع الذي للعيب التفريق يقع وقد
 بوجوده، علمأن  بعد به يرضى ولم العقد وقت به علم على االخر الطرف يكن ولم منه الشفاء يمكن ال الذي

  33 .بالتفريق يحكم نأ للقاضي يمكن عندها

 الضرر من الزوجة لحماية قررت  الزوجية العالقة إلنهاء متعددة طرق هناك نأ سبق مما يتضح
كن للقاضي أن يحكم ، هذه الطرق محددة على سبيل الحصر ال يمالزوجية العالقة استمرار من بها الالحق

    .بالتفريق دون وجود حالة من الحاالت السابقة، اما الخلع فيكون بطلب من الزوجة وبغير الحاالت السابقة 

  

  الخلع نظام إسالمي قانوني يتماشى مع مصالح المجتمع: الثانيبحث الم

 البد بل زه عن غيره وتمي الخلع وفوائد معاني إظهار يكفي ال الخلع من موقفاً  نأخذ أن نستطيع حتى  
 عليه اهللا صلى الرسول اقره وما اإلسالمية الشريعة وهو الخلع عليه بني الذي األساسي المصدر بحث من

 الشريعة مع الوضعية القوانين تماشي مدى بحث من البد ثم عليهم، اهللا رضوان الصحابة به وعمل وسلم
  ة إلى الخلع.، ومن ثمة نبين الحاجالخلع وتطبيق فهم في  اإلسالمية

  الخلعاألدلة الشرعية على : المطلب االول

 ثم الكريم نآالقر  إلى أوالً  الرجوع من فالبد ؛ما مسألة في اإلسالمية الشريعة حكم نعرف أن أردنا ما إذا
 .الشريفة النبوية السنة إلى

   األدلة الشرعية من الكتاب :األول الفرع
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َتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو  " تعالى قوله إلى الخلع تطبيق فيالمسلمون  الفقهاء يستند    الُق َمرالط
ُحُدوَد اللِه َفِإْن ِخْفُتْم َأال ُيِقيَما َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن َوال َيِحل َلُكْم َأْن تَْأُخُذوا ِمما آتَْيُتُموُهن َشْيئًا ِإّال َأْن َيَخاَفا َأال ُيِقيَما 

وَلِئَك ُهُم َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد اللِه َفال َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعد ُحُدوَد اللِه َفأُ  ُحُدوَد اللهِ 
  34. الظاِلُمونَ 

يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن، ليفتدين  نه  الأواعتبر ابن كثير أن المقصود من اآلية 
فأما إن  35"َوَال َتْعُضُلوُهن ِلَتْذَهُبوا ِبَبْعِض َما آتَْيُتُموُهن   " تعالى تموهن من األصدقة ، فقالمنكم بما أعطي

َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنْفًسا َفُكُلوُه   "ذلك لقوله تعالىوهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فال حرج في 
بغضته ولم تقدر على معاشرته ، فلها وأما إذا تشاقق الزوجان ، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأ 36 "َهِنيًئا َمِريًئا

   37. أن تفتدي منه بما أعطاها ، وال حرج عليها في بذلها ، وال عليه في قبول ذلك منها

فالخطاب هنا موجه إلى الزوجين، "،  &دود � *�*	��'ن 2�+م أ1 وعن تحديد المقصود بقوله تعالى "   
ا يتعلق بواجباته تجاهه زوجه األخر، فقد يظهر من الزوجة فقد يقصر كليهما في إطاعة أوامر اهللا تعالى فيم

 فيما لزمها لزوجها من الحق،تعالى ، حتى يخاف عليها ترك طاعة اهللا زوجها نشوز وٕاظهار بغضال
 تخاف وهي  عليه يجب ما لها مانعاً  غير الزوج كان فإن 38،على زوجها  تركه أداء الواجب لها عليه ويخاف

 جناح فال اآلية جاءتف ،منها وجازت له الفدية حلت لذلكتعالى  اهللا حقوق أداءو  حقوقه من تمنعه أن
 من مقابل يأخذ أن له يحق فال بالمعروف ومعاشرتها الزوجة لحقوق مؤدي غير الزوج كان وٕان عليهما،
�َ َ�ْ�ُ��ُوُھن� �َِ�ْذَھُ�وْا ِ�َ�ْ�ِض "وفقال تعالى   39زوجته بواجبات يقم ولم التزاماته بتنفيذ اخل من هو ألنه زوجته

   40 .خذ المال منهنعلى طلب الخلع أل فال يجوز اكراههن  "َ�� آَ�ْ�ُ�ُ�وُھن� 

  

 المطهرة النبوية السنة األدلة الشرعية من  الفرع الثاني:

 بموجبها وسلم عليه اهللا صلى الرسول حكم التي األولى الحادثة  قيس بن ثابت امرأة حادثة تعتبر  
 لمفهوم وتأويالت تفسيرات أمام المجال حتفت الواقعة هذه عن عديدة روايات هناك أن يبدوا ولكن بالخلع،
  .إيقاعه وكيفية الخلع
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 يا فقالت  وسلم عليه اهللا صلى النبي أتت قيس بن ثابت امرأة أن اسعب ابن عن عبد اهللا عن رواية فهناك
 صلى اهللا رسول فقال اإلسالم في الكفر اكره ولكني دين وال خلق في عليه اعتب ما قيس بن ثابت اهللا رسول

 وطلقها الحديقة اقبل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال نعم فقالت حديقته عليه ردينتا وسلم عليه اهللا
  41 .تطليقه

 عليه اهللا صلى النبي عهد على زوجها من اختلعت قيس ابن ثابت امرأة أن عباس ابن عن ثانية رواية وفي
  42 .بحيضه تعتد أن الرسول فأمرها وسلم

 رسول انوك ،شماس بن قيس ابن ثابت تحت كانت أنها األنصارية هلس بنت حبيبة عن أخرى رواية وفي 
 صلى اهللا رسول فقال الغلس في بابه عند  سهل  بنت حبيبة فوجد الصبح إلى جخر  وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 فلما لزوجها قيس بن ثابت وال أنا ال قالت نكأش ما قال سهل بنت حبيبة أنا فقالت هذه من وسلم عليه اهللا

 تذكر أن اهللا شاء ما وذكرت سهل بنت  حبيبة هذه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له قال قيس بن ثابت جاء
 خذ قيس بن لثابت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال عندي إعطاني ما كل  اهللا رسول يا حبيبة وقالت
  43 .أهلها في هي وجلست منها فاخذ منها

 ،بعضها فكسر فضربها شماس بن قيس بن ثابت عند كانت سهل بنت حبيبة أن عائشة عن أخرى رواية وفي
 خذ فقال ثابتا وسلم عليه اهللا صلى النبي فدعا إليه فاشتكت الصبح بعد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فاتت
 فقال  بيدها وهما حديقتين اصدقتها فانيقال  نعم قال  اهللا رسول يا ذلك ويصلح فقال  وفارقها  مالها بعض
  44 .ففعل  وفارقها خذهما  اهللا صلى النبي
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 قيس بن ثابت تحت سهل بنت حبيبة كانت قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن  أخرى رواية وفي
 فقال وجهه في لبصقت على دخل إذا اهللا مخافة لوال واهللا اهللا رسول يا فقالت دميما رجال وكان شماس بن

 اهللا رسول بينهما ففرق قال حديقته عليه فردت نعم قالت حديقته عليه اتردين وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  45 . وسلم عليه اهللا صلى

ُروَي أن جميلَة بنَت عبِد اللِه بِن أبي كانت تحَت ثابِت بِن قيِس بِن َشماٍس َوكانت تبغُضُه  أخرى رواية وفي
َوهَو يحبها فأتِت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا رسول اهللا ال أنا وال ثابٌت ال يجمُع رأسي ورأَسُه 

خلٍق وال ديٍنولكني َلكني َأكَرُه اْلكفَر في اإلسالِم ما أطيُقُه بغًضا إني رفعُت  شيٌء واللِه ال أعتُب علْيِه في
جانَب الخباء فرأيُتُه أقبَل في عدٍة َوهَو أشدهم سواًدا وأقصُرهم قامًة وأقبُحهم وْجًها فنزلُت وكان قد أصَدَقها 

ُل ُخلٍع كان في اإلسَال  46.مِ حديقًة فاخَتلَعت منُه بها وهو أو 

 بعض في تناقض وجود يظهر وسلم عليه اهللا صلى الرسول عن السابقة الروايات خالل من  
 هل الخالف وقع كما ؟عبد اهللا بن ابي  بنت جميلة أم سهيل بنت حبيبة هي فهل الزوجة كاسم المعطيات

 تصريحها بعد ضربها وهل ال؟ ام الضرب طريق عن ضرر بها ألحق وهل ال؟ أم خلقته من  الزوجة تشكوا
  ذلك؟ قبل أم الرسول إلى أمرها ورفع له تهايهابكر 

 الرسول سأل ألنه الخلع، بحكم يعلم يكن لم الصحابي هذا أن السابقة الروايات خالل من يظهر  
 أول هي هذه وأن الخلع بحكم علم على يكونوا لم الصحابة أن يفيد مما" ذلك ويصلح" وسلم عليه اهللا صلى
  .  بالخلع بها ويحكم لالرسو  زمن تقع حادثة

 صلى الرسول طلب سبب كان فإن الخلع، لحقيقة فهمنا في ةمهم عدمها من الضرب داللة أن كما  
  كشرط الضرر وجود من القاضي يتأكد أن يجب إذا ؛ضربها ألنه  يطلقها أن ثابت زوجها من وسلم عليه اهللا
   47 .به للزوجة يحكم حتى الخلع شروط من
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 ان منه يستدل الذي االمر منه، تنفر جعلها مما بيحاً ق كان نهأ على يدل ما الرويات بعض في و  
 تمكين عدم وهو اهللا، حرمه فيما تقع ال حتى معه االستمرار تستطيع ال بأنها وواضح جليو  معلن سبب هناك

  .تعالى اهللا لعنة عليها فتحل الشرعية، حقوقه على الحصول من زوجها

 بالطالق يتلفظ أن أي  يطلقها؛ أن منه طلب الرسول أنأيضًا  رواياتال هذهويمكن االستدالل من   
 قام صلى اهللا عليه وسلم اهللا لرسول  الصحابة إلطاعة ونظراً  نفسه، تلقاء من الزوجية الحياة بإنهاء يحكم ولم

   .الزوج بموافقةقد يكون  الخلع أن منه يفهم مما بطالقها، قيس

تعالى  اهللا حدود تقيم ال أن المرأة تخاف التي الحاالت في وذلك حمبا نهأ يرى من بين الخلع ويدور  
 دون للخلع الزوجة طلب كان نإ مكروه الخلع اعتبر خرآ يأور  ،بواجباته قائم الزوج نأ مع هالزوج كاره وأنها
 عقد لحوّ نُ  نأ يجوز وال .قائماً  الزواج يبقى ان صلاأل نأل ،سبب دون الزواج نهاءإ يعني والذي  معلوم سبب

 وهي اكبر مفسدة لدرء يقع قد نهأ إال مكروهاً  كان نإ و  ذلك عوم عابرة، نزوة لىإ سالمقد الرباط ذا الزواج
  48 .بناءواأل الزوجين على وخيمة ثارأ لها يكون قد والتي الزوجين بين والبغضاء العداوة

 بإرادة يكون الطالق نأ طالما الخلع، جواز على اإلسالمي الفقه في عام توجه هناك أن والحقيقة  
 الخلع أهمية وتكمن ،49زوجل تدفعه المال من مبلغ مقابل حريتها وتنال به يلتفتد للزوجة الخلع فيكون الزوج
 توفيق استحالة بعد وخاصة  دينها في الفتنة وتخشى زوجها ةأالمر  تبغض عندما خاصة  اليه الناس لحاجة
 يمنع ال وهذا المرأة، عن الضرر إزالة فيه الخلع إجازة أن كما الزوجين، بين اإلصالح في الحكم وأ األهل
 عندما وخاصة ،تعالى اهللا لىإ الحالل ابغض هو الذي الطالق من يقترب نهأل ؛حكمه في مكروها كونه
  50.بها وراغباً  لزوجته محباً  الزوج يكون

 الزوجية الحياة ءإنها على فيتفقان ؛زوجها مع العيش المرأة تبغض التي األحوال في يصح فالخلع  
   .بالتراضي بالخلع يعرف ما وهو51 منه آخذته ما عليه ترد أن  مقابل
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 الزوجة ترد أن وبمقابل ذلك الزوج رفض ولو حتى الدخول قبل القضائي بالخلع نحكم أن يمكن كما  
م وجود لعد قلأضراره أ كونت بها الفعلي البدء قبل الزوجية الحياة إنهاء نأل زوجها، من أخذته ما كامل
   52 .بدايتها منذ الخالفاتأشبعتها  مريضة أسرة بناء من أفضلأن إنهاء الحياة الزوجية في هذه الفترة و  اطفال

  

  الخلع من القانون موقف: ثانيالالمطلب 

 إقامة خالله من أريد إسالمي نظام الخلع أن تبين الخلع  من ةاإلسالمي شريعةال موقف عرض بعد
 ما وهذا وأنواعه وحاالته ومحدداته الخلع ومجال نطاق حول قائماً  الزال النقاش ولكن الزوجين، بين التوازن
 الخلع اجاز ومن فقط، الرضائي الخلع اجاز من الى انقسمت والتي المقارنة، محل التشريعات  في جلياً  ظهر

  .معا والقضائي الرضائي

  يالرضائ بالخلع سمحت التي القوانين الفرع األول:

ئي هو الخلع الذي يتم باالتفاق بين الزوجين على أن تدفع الزوجة مقابل مالي أو ترد ما الخلع الرضا
  قبضته من الزوج.

1976 لسنة 61 رقم األردني الشخصية األحوال قانونأوًال: 
53  

 أنه القانون هذا في ما واهم ،112-102 من المواد في الخلعنظم قانون األحوال الشخصية األردني 
 الزوج يكون نأ المخالعة لصحة اشترط نهأ ذلك فمن ،أحكامه من لكثير تفصيالً  عطىأو   لعالخ موضوع نظم

 الزوجين برضاء أي بالتراضي الخلع هو المواد بهذه المقصود نأ منه يفهم الذي االمر 54الطالق إليقاع هالً أ
 فاقداً  أو مجنوناً  أو مكرهاً  يكون ال نوأ الطالق إليقاع هالً الزوج أ يكون القانون أن اشترط ذاإ ،الزوج اصةخو 

   .الرادته
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 قبل  المخالعة في إيجابه عن الرجوع  الطرفين من لكل نأ األردني القانون بين سبق ما على وتأكيداً 
 كل ارادة وان به رضائهما عن طرفيه يعبر الذي الخلع هو المقصود أن على خرآ دليل فهذا  55،األخر قبول
 أي رييث ال والذي الرضائي الخلع يعالج فهو إذاً  خر،اآلالطرف  علم الى توصل طالما وملزمة معتبرة منها

    56 .الخلع بعد سريةاأل عالقتهما ونظما عليه تراضيا قد الزوجين نأ طالما اشكالية

كما  ذلك الزوجة طلبت متى القاضي يصدره الذي القضائي الخلع إلى صراحة القانون هذاولم يشر 
  .القانونمنظم او مسموح به في هذا  غير نهأ يعني مما ت صراحة الخلع القضائي؛فعلت التشريعات التي تبن

  العثماني الشخصية األحوال قانونثانيًا: 

 الزوجين بين الشقاق حالة في وذلك  الرضائي الخلع العثماني الشخصية األحوال قانون  نظم لقد  
 البائن، الطالق الخلع نتيجة جعل نهأ القانون هذا على يالحظ وما  ،تعالى اهللا حدود إقامة عدم من والخوف
 نأ يعنى مما ،الخلع على خراآل  الزوج موافقة  قبل الخلع عن بالرجوع الحق للزوجين القانون وأعطى

  .بالتراضي الخلع هو هنا المقصود

 العراقي الشخصية األحوال قانونثالثًا: 

 النعقاده اشترط حيث 57 للخلع تعريفه خالل من وذلك الرضائي الخلع العراقي القانون تبنى لقد  
  .58القاضي أمام وقبول ايجاب

59رابعًا: مدونة األسرة المغربية.
 

لقد تبنى القانون المغربي الخلع الرضائي ونظم احكامه، اال انه اشار الى حالة اصرار الزوجة على   
القانون الي من الزوجين  الخلع مع رفض الزوج لذلك فيمكن في هذه الحالة تطبيق احكام الشقاق، حيث سمح

   60رفع دعوى لمخافة الشقاق بينهما وبعد استحالة االصالح يمكن ان يفرق القاضي بينهما.



 

 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02المجلد الرابع  العدد         مجلة القانون والعلوم السياسية   

 

27

وما يالحظ هنا أن القانون المغربي سمح بالخلع بالتقاضي بعد استنفاذ محاوالت اإلصالح وهذا ما   
الدخول أو بعد الدخول؛ فللحالتين نفس  يفهم ضمنًا من نصوص هذا القانون، كما أنه لم يميز بين الخلع قبل

  األحكام.

  
 61خامسًا:القانون الخليجي الموحد لألحوال الشخصية

ولم -والذي تدفع بموجبه الزوجة بدًال عن حل الرابطة الزوجية- نظم هذا القانون الخلع الرضائي 
   62ائي جملة وتفصيال.ينظم أحكام الخلع القضائي ولم يأخذ بالخلع قبل الدخول، أي انه رفض الخلع القض

  القضائي بالخلع سمحت التي القوانين: ثانيالفرع ال

 2010 لسنة 36 رقم المؤقت األردني الشخصية األحوال قانونأوًال: 

 مواد إلى القانون أضاف حيث  ،63 1976 لسنة الشخصية األحوال قانون صراحة القانون هذا ألغى
  :حالتي نظمت والتي 114 المادة وأضيفت ائي،الرض الخلع بها عرف والتي 102 المادة الخلع

 طلب الزوج يرفض أن بعد وذلك ،وبعد إرجاع ما دفع وخسر الزوج الدخول قبل التفريق الزوجة طلب .1
 ثالثين مدة خالل في اإلصالح واهله أهلها من الحكمين وفشل الصلح يجدي ولم ،لالفتراق ةالزوج
   64 .لزوجينا بين العقد بفسخ المحكمة تحكم عندها يوماً 

 ولو حتى 65أو الخلوة الدخول قبل القضائي بالخلع خذأ قد األردني القانون أن سبق مما يتضح  
 شرط أي األردني القانون يشترط لم ذلك من وأكثر الزوجية، الرابطة حل علىلم يوافق و   الزوج اعترض
 وقد66 الزواج بهذا تعالى هللا حدود تقيم ال أن تخشى أنها أو الزوج كبغض التفريق بطلب للزوجة للسماح

 من أساس على قيامها من أفضل المرحلة وهذه الحالة هذه في األسرة إقامة عدم ان الموقف هذا يبرر
 الخلع. شروط في متساهل المشرع موقف كان لذا والشقاق الخالف

  بينت متى الدخول بعد التفريق الزوجة طلب حال هي األردني المشرع أضافها التي ةالثاني الحالة .2

 اهللا حدود تقيم ال نأ وتخشى بينهما الزوجية الحياة الستمرار سبيل ال نهأو   زوجها مع الحياة تبغض انها
 الذي الصداق عليه وردت الزوجية حقوقها جميع عن بالتنازل نفسها وافتدت ،البغض هذا بسببتعالى 
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 ال مدة خالل لإلصالح حكمين تأرسل تستطع لم نإف ؛همابين الصلح المحكمة حاولت ان وبعد  استلمته
  67 بينهما الزواج عقد بفسخ المحكمة حكمت الصلح يتم لم فان ،يوماً  ثالثين تتجاوز

 الزوجة صرحت متى ايضاً  الدخول بعد القضائي الخلع تبنى قد األردني القانون أن سبق مما يتضح  
 الزوج نأ من بالرغم اإلصالح والتمحا كل وفشلت ،معه العيش تطيق ال وأنها زوجها مع الحياة تبغض نهاأب

  68.بينهما الزواج ويفسخ للزوجة يحكم فالقاضي ،الزوجية الحياة استمرار على مصراً قد يكون 

   

  المصري القانون في الخلعثانيًا: 

 وصرحت التراضي يتم لم فإن بالتراضي، الخلع إلى باللجوء الزوجين حق المصري القانون قرأ  
 حقوقها جميع عن الزوجة  وتنازلت تعالى اهللا حدود تقيم ال نأ وتخشى ،زوجها مع اةالحي تبغض انها الزوجة
 وندب الصلح محاولة بعد وذلك زوجها، من الزوجة بتطليق المحكمة حكمت ،الصداق له وردت ،المالية

   69. بينهما لإلصالح أشهر ثالثة مهلة وأعطتهما الحكمين
 واحداً  حكماً  أعطى بل وبعده، الدخول قبل بين الخلع طلب في ّيزيم لم نهأ المصري القانون على يالحظ وما

 بمحاولة الحكمين خاللها يقوم التي الفترة أطال بأنه األردني عن المصري القانون زيتميّ كما  للحالتين،
 جعلها األردني القانون بينما قصوى؛ كمدة أشهر ثالثة إلى بينهما حلول إلى والتوصل الزوجين بين اإلصالح

 النفوس لتهدئة فرصة فيه يكون قد المدة تطويل الن المصري  القانون مسلك نؤيد ونحن ،يوماً  ثالثين دةم
   .الزوجية الرابطة حل بعد األبناء بمصير بإمعان والتفكير الزوجية الحياة إنهاء قرار اتخاذ في والتروي

 70ثالثًا: قانون األسرة الجزائري
ئي بشكل واضح ال لبس فيه عندما أجاز للزوجة دون موافقة الزوج تبنى المشرع الجزائري الخلع لقضا  

أن تخلع زوجها مقابل مال تدفعه له، ولم يحدد لذلك اية قيود أو شروط إال ما يمكن أن يأخذ من سياق 
71الحاالت االخرى لحل الرابطة الزوجية والتي اشترط فيها محاولة االصالح بين الزوجين.

 

  72ال الشخصية التونسيةرابعًا: مجلة األحو 



 

 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02المجلد الرابع  العدد         مجلة القانون والعلوم السياسية   

 

29

لم ينظم القانون التونسي أحكام الخلع إال أنه ساوى بين الزوجين في الحق بطلب الطالق، فيحق   
للزوجة المطالبة بالطالق امام القاضي كما هو الحق للزوج بالمطالبة بالطالق وكل ما يترتب على من طلب 

الذي لحق به، وبذلك يكون القانون التونسي قد  الطالق التعويض المادي والمعنوي لطرف األخر عن الضرر
   73الحياة الزوجية، وأراحها من دفع البدل المشترط في الخلع. ءتوسع كثيرًا بحق المرأة بإنها

   74ماراتياإل قانون األحوال الشخصيةخامسًا: 

على  للقاضي  سمحيتم بين الزوجين، كما أنه  عقداً ه نالخلع بالتراضي واعتبر أ تيامار اإلالقانون  نظم  
كم جاز للقاضي أن يح، تعالى وخيف أال يقيما حدود اهللاسبيل االستثناء اذا ما كان رفض الزوج للخلع تعنتًا، 

االمر الذي يفهم منه انه سمح بالخلع القضائي ولكن وفقًا للسلطة التقديرية  .بالمخالعة مقابل بدل مناسب
 75 للقاضي وعلى سبيل االستثناء.

76الفلسطيني الشخصية األحوال قانون مشروعسادسًا: 
 

 ،والقضائي الرضائي لخلعنظم او  77،الخلع الفلسطيني الشخصية  األحوال قانون مشروع عالج لقد  
 أن فللقاضي بالخلع، زوجته لطلب االستجابة الزوج ورفض الخلع، على الزوجان يتراَض  لم إذا  نهأ بين حيث
   78.الزوجية الحياة معه تستحيل سبب أو ابينهم خالف بوجود اقتنع إذا بذلك لها يحكم

 قناعةمرهونًا ب - الزوج رفض حال في-  بالخلع لحكمجعل ا نهأ المشروع موقف زيميّ  ما همأو   
 اقتناع من البد بل للزوجة منفرد قرار األسرة وهدم الزوجية الرابطة حل يجعل لم نهأ يعني مما القاضي،
 مستحيل؛ أمر استمرارها أن أم الزوجية الحياة الستمرار مجال هناك هل يقرر وعندها ،الزوجة بطلب القاضي

 الخلع يقبل لكونه السابقة النصوص أفضل النص هذا ويعتبر األسرة، هذه على الويالت سيجلب وأنه
الفترة الزمنية التي ال يجوز  طالأ المشروع نأ كما وحدها، الزوجة إلرادة فقط يتركه ال ولكنه ضائير ال

 تلكهور، وهي مدة أطول من ش أربعةتجاوزوها في انجاز الصلح بين الزوجين وهي مدة للمءحكمين أن ي
     79.جليلة فوائد من لها لما المحكمين فترة إطالة على أثنينا قد سابقا ونحن المصري، القانون في الموجودة
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  تطبيق الخلع الفلسطيني الصادر عن ديوان قاضي القضاة سابعًا: تعميم

وهذا ما هو واضح وجلي من خالل تعريفه للخلع  م الخلع القضائي قبل الدخول فقطلقد نظم التعمي
ركز في شروط الخلع على افتداء الزوجة  هالقضائي قبل الدخول دون الخلع القضائي بعد الدخول، كما أن

ضي أن نفسها بدفع ما قدم لها من مال قبل الدخول، وبين عناصر الئحة دعوى الخلع قبل الدخول، فعلى القا
يتأكد من المدعى عليه حول قيام الزوجية والدخول بزوجته من عدمه، كل هذه اإلشارات تؤكد ان التعميم لم 

  أنه لم يتبنى ما جاء به كل من القانون األردني والمصري.   أييسمح بالخلع القضائي بعد الدخول 

  الخلع الحاجة إلىالمطلب الثالث:

القانونية من الخلع أصبح واضحًا مدى صحة وشرعية الخلع بوصفه بعد تعرضنا إلى اآلراء الشرعية و 
حقًا للزوجة يمكنها من خالله طلب إنهاء الحياة الزوجية كطريق مقابل لحق الزوج بالطالق، ويستعمل هذا 

  80.الحق عند استحالة استمرار الحياة الزوجية

  الفرع األول: الخلع  حق للزوجة

لخلع في الشريعة اإلسالمية والقوانين المقارنة تبين أن الخلع نظام بعد هذا الشرح ألساس وفلسفة ا  
إسالمي متفق على وجود أساس له في القرآن والسنة النبوية المشرفة، وللخلع صورتين خلع رضائي  وأخر 
قضائي فالخلع الرضائي هو األصل لكونه مبنيًا على اتفاق الزوجين على إنهاء الحياة الزوجية بمقابل تدفعه 

فهذا االتفاق يدل على تفاهم وقع بين الزوجين على تقرير نهاية لحياتهم الزوجين بما يكفل   81الزوجة.
   82مصلحتهما ومصلحة أبنائهما، وهذا الخلع متفق عليه في كل القوانين المقارنة محل الدراسة. 

وفر شروط معينة والصورة  الثانية للخلع هو الخلع القضائي  والذي يحكم به القاضي للزوجة بعد ت
ودون موافقة الزوج،  وهذا الخلع قد يكون قبل الدخول أو الخلوة أو بعد الدخول أو الخلوة، فالخلع قبل الدخول 
أو الخلوة يحقق المقاصد من الخلع  حيث أن إنهاء الحياة الزوجية بطلب من الزوجة في هذه المرحلة ليس له 
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على للقضاء الشرعي الفلسطيني متماشيًا مع هذه الغاية وموافقًا اضرار كبيرة ، ولذا جاء تعميم  المجلس اال
  للنصوص القرآنية والسنة المطهرة ومراعيًا لمصالح الناس.

إن اشتراط موافقة الزوج على الخلع يعني عمليًا إلغائه، ألن الزوج سيتعسف بعدم قبوله لطلب زوجته 
ائي، كما أن المنطق والمصلحة تقتضي عدم اقفال ولو كان موافقًا على ذلك لطلقها أو قبل بالخلع الرض

الطريق امام الزوجة التي تشعر أنها ال تستطيع االستمرار بالحياة الزوجية. وفي ذلك مخاطر ومحاذير جمة 
  قد تكون أثارها السلبية وخيمة على الزوجين واألبناء والمجتمع.

لها بالخلع قد يتعارض مع الميول  إن إجبار الزوجة على تقديم أسباب أو مبررات من أجل الحكم
القلبي الذي قد ال يفهمه البعض وال يمكن تقديره اال من الزوجة نفسها، فقد يكون الزوج كامًال في نظر كل 
الناس اال في نظر زوجته، فقد تراه أقل من ذلك بكثير، كما أن ذكر األسباب من شأنه أن يؤذي الزوج أو 

  االبناء.

   على الخلع القضائي بعد الدخول التعليقالفرع الثاني: 

إن الفوائد التي أيدنا بها الخلع قبل الدخول تتقلص مع  وجود دخول وتحول الزوجة من بكر إلى ثيب   
ووجود أبناء وحل المعاشرة وقيام الحياة الزوجية، مما يدفعنا إلى التريث بإعطاء الزوجة الحق في إنهاء الحياة 

افقة الزوج،  فمن الممكن أن تكون هناك حاجة إلقرار الخلع القضائي بعد الزوجية عن طريق الخلع دون مو 
الدخول وهذا ما قرره كال من القانون األردني والمصري بنصوص صريحة،  ولكن ال بد من ابداء 

  المالحظات التالية:

ان اشتراط القوانين مجرد تصريح الزوجة عدم الرغبة في االستمرار بالحياة الزوجية وانها  .1
شى أن ال تقيم حدود اهللا تعالى؛ يجب أن ال يكون  مجرد نزوة عابرة من الزوجة بل البد تخ

من إعطاء الصالحية للقاضي لتقدير السبب والمبرر، فإن كانت محقة أجابها القاضي  وٕاال 
فيرد عليها دعواها، إذ أن خبرة القاضي وتجربته تمكنه من الموازنة بين طلب الزوجة انهاء 
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سماع الزوج في كل الحاالت من وجية او مكانية استمرارها، ويجب على القاضي الحياة الز 
اجل تقدير مدى جدية األسباب.                                                                                     

 

وجة  يجب تفعيل دور الحكمين بأن يكون لهما الصالحية في مناقشة أسباب ومبررات الز  .2
بطلب الخلع، ورفع توصيات إلى القاضي لقبول هذه األسباب أو رفضها، إضافة إلى 
ضرورة تطويل الفترة الممنوحة للحكمين لإلصالح بين الزوجين إلى ستة شهور كإجراء 

 اجباري قبل الحكم بالخلع، لكي يكون هناك فرصة كافية لمحاولة اإلصالح وهدوء األنفس.

يجب أن يكون استثناء ال أصًال. ويترتب على ذلك أنه طالما أن  إن  إعطاء الحق للزوجة  .3
للزوجة وسائل أخرى لحل الرابطة الزوجية فال يجوز لها أن تلجأ إلى الخلع ابتداًء، وقد تكون 

  هذه الطرق أقل كلفة عليها.  

ونشير هنا إلى أن البعض يعتبر أن  ،البد ان يكون الخلع على مقابل مالي تدفعه الزوجة .4
ا الشرط يؤدي إلى حرمان الزوجة الفقيرة من طلب الخلع، ولكن يجب أن ال ننسى أن هذ

الزوج كذلك سيتضرر من قرارها بطلب الخلع ألنه هو من دفع المهر وتكاليف الزواج وهو  
كما أن تقابل األشياء يقتضي ذلك  ،جل الزواج  من زوجة أخرىأمن سيتحمله من جديد من 

ن يدفع لها كل حقوقها المالية عندما يبادر باإلرادة المنفردة الى  احيث أننا نلزم الزوج ب
  ومنعًا لها من مباشرته الزوجة لحق إهدار فيه مال على الخلعفمن يعتبر أن طالق زوجته. 

 ىن يرتب علأشاءت دون  متى بها تلّوح المرأة يد في رابحة ورقة ليس نقول له ان الخلع
 . تبعات ذلك أي

 ويخربن بيوتهن الخلع لىإلن يسارعن  الزوجاتن أللمتخوفين من الخلع  والبد من القول .5
 المسجلة القضايا عدد كانت الخلع قانون تطبيق من نواتس ثالث بعد مصر ففي ،بأيديهن
 يكما أن ضعف الروابط االجتماعية وتدن السكان، عدد الى بالنسبة قليل والرقم 5000

ذلك   فيكون فان طلبته  ،قبل أن تطلب الخلع راراً المستوى االقتصادي يجعل الزوجة تفكر م
 83 خف األضرار عليها.أ
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فال يزال  ،ن ال نضع سوء استعمال هذا الحق من بعض النسوة ذريعة لمنعهأكما يجب  .6
 84.بالزوجة المتضررة من استمرار الزواج وتعسف الزوج  الخلع باب رحيماً 

ال وقت الزواج حتى تكون له قيمة  ومن االفضل تقدير قيمة المبلغ المدفوع وقت الخلع .7
 85 حقيقية وهي ما تكبده حقيقة الزوج من خسائر.

  

  

  

  

  

  

  لخاتمةا

  لى النتائج والتوصيات التالية:إمن خالل البحث  خلصت

  النتائج:

الطالق وهو يقابل الحق في  نية و الهدي النبوي الشريف،آيات القر له سند في اآل الخلع نظام اسالمي .1
 .نهاء الحياة الزوجيةوج إليمارسه الز الذي 

أن هناك روايات عديدة للحادثة التي وقعت زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأسس عليها الخلع،  .2
 مما يفتح المجال أمام نقاش حاالت وصور الخلع.

تنهي الحياة الزوجية أن المصلحة تقتضي وجود الخلع لتتمكن الزوجة التي تكره الحياة مع زوجها أن  .3
 .معه
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غلب الصور سيمتنع الزوج نكاية أن في يمكن تصور اشتراط موافقة الزوج كشرط لصحة الخلع أل ال .4
 صل عدم اشتراط موافقة الزوج على الخلع.بزوجته عن الموافقة على الخلع، لذا فاأل

ن أل ،نفاقو عدم اإلأو الغيبة أسبب الخلع الضرر الشديد الذي لحق بالزوجة يشترط أن يكون وال  .5
القضاء دون موافقة طلب التطليق من الزواج عن طريق  ءنهاإاب تعطي الحق للزوجة بسبهذه األ

 ن تدفع له عوض مالي.أالزوج ودون 

  التوصيات:

نه ، ألضائي والقضائي قبل الدخول أو بعده"" الر على الخلع بجميع صورهفي القانون ضرورة النص  .1
 او بعده.سواء قبل الدخول  حق للزوجة التي تبغض البقاء مع زوجها

 ربط الخلع بشروط ومبررات حتى ال يتحول الخلع من وسيلة لحماية الزوجة الى وسيلة هدم لالسرة.  .2

 عدم التعجل بالحكم بالخلع وانما اعطاء الوقت الكافي للزوجين لتفكير في مستقبل حياتهما الزوجية. .3

ية األسرية االجتماعية الزوج يجب أن يكون للخلع سبب موجب له، فاليجوز أن يكون إنهاء العالقة .4
وحدها وبدون مبرر يقف عنده القاضي، اذ البد من وجود سبب مقنع يطلع عليه بقرار الزوجة 

 .القاضي؛ ويقدر موقف الزوجة  وحاجتها إلى الخلع

للخلع، بل يرجع االمر إلى حنكة لموافقة القاضي أو رفضه  توجد حاجة لوضع شروط أو قيودال  .5
  .صلحة األسرةوخبرة القاضي وتحريه لم

  

  

  ا���ا��

                                                           

ية،  مكتبة دار الفكر، بال سنة طباعة د.عبد الرحمن الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطالق في الشريعة اإلسالم 1
محمد كامل عواد الجعافرة، الخلع بين الشريعة اإلسالمية والقانون وتطبيقاته في المحاكم . وفي نفس المعنى راجع 495ص

 .10م، ص 2006 الشرعية، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليل، السنة الجامعية 

، 26/2/2012المجلس االعلى للقضاء الشرعي المؤرخ بتاريخ  - عميم تطبيق قانون الخلع الصادر عن ديوان قاضي القضاهت 2
 .www.kudah.gov.psوالمنشور على الموقع االلكتروني 
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 ) والمنشور على الموقع اإللكتروني2010لسنة ( 36الشخصية األردني المؤقت، رقم األحوال  قانون 3
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=36&year=2010األحوال الشخصية األردني  ، وقانون

 ، المنشور على الموقع االلكتروني1976لسنة  61المطبق في فلسطين، رقم 
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=61&year=1976 وراجع مشروع قانون األحوال الشخصية ،

، قانون األحوال http://www.kudah.gov.ps/QANON/ahwal.htmالفلسطيني، المنشور على الموقع االلكتروني 
 على الموقع االلكتروني، المنشور 2000لسنة  1الشخصية المصري رقم 

http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%82
%D9%85_1_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2000_-_%D9%85%D8%B5%D8%B1 ، 

المعدل المنشور على الموقع  1959لسنة   188قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 
 .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=309911االلكتروني

 

  . 76، ص8الطبعة األولى ج ، بيروت صادر، العرب، دار لسان األفريقي، المصري مكرم بن محمد منظور، راجع ابن 4

الشخصية مكتبة دار الثقافة عمان األردن، المحامي الدكتور عثمان التكروري، شرح قانون االحوال وفي نفس المعنى راجع  
 .206، ص 1998الطبعة األولى 

 .25، ص 2003د. محمد إبراهيم الربايعة، المخالعة بين الزوجين، مكتبة عالم الكتب الحديث، اربد األردن،  طبعة   5

ابدين، دار الفكر، بيروت ص رد المحتار على الدر المختار للحصكفي، " حاشية ابن ع ،محمد أمين الشهير بابن عابدين  6
، 2005، وفي نفس المعنى راجع المستشار احمد نصر الجندي، من فرق الزوجية، دار الكتب القانونية مصر، طبعة 439

 .12صفحة 

 .406محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مطبعة عيسى الحلبي، بدون سنة طباعة، ص   7

 .15نساء، وفي الموضوع راجع د. محمد إبراهيم الربايعه، المرجع السابق، ص من سورة ال 20اآلية   8
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األستاذ هشام زوين المحامي، دعوى الخلع للمسلمين والمسيحيين واليهود طبقا لقانون إنشاء محاكم األسرة،  المركز القومي   9
 .22، ص2005لإلصدارات القانونية القاهرة،الطبعة الثامنة 

 2األولى الجزء الثاني  الطبعة ، 1405النشر سنة بيروت، العلمية، الكتب دار الفقهاء، أحمد، تحفة أبي بن أحمد بن محمد 10 
  .27محمد إبراهيم الربايعة، المرجع السابق، ص د. ،وفي نفس المعنى راجع199 ص

 .212ص  منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع، عالم الكتب بيروت، بال سنة طباعة،  11

 .209المحامي الدكتور عثمان التكروري، المرجع السابق، ص   12

 راجع  التعريف الوارد في تعميم تطبيق قانون الخلع الصادر عن ديوان قاضي القضاة الفلسطيني، المرجع السابق.  13

 لى الموقع اإللكتروني) والمنشور ع2010لسنة ( 36الشخصية األردني المؤقت، رقم األحوال  قانون 102راجع المادة  1414
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=36&year=2010األحوال الشخصية األردني  ، وقانون

 ، المنشور على الموقع االلكتروني1976لسنة  61المطبق في فلسطين، رقم 
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=61&year=1976 وراجع مشروع قانون االحوال الشخصية ،

  ي http://www.kudah.gov.ps/QANON/ahwal.htmالفلسطيني، المنشور على الموقع االلكتروني 

المعدل المنشور على الموقع  1959لسنة  188من قانون االحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 46المادة  15
 .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=309911االلكتروني

، المنشور على الموقع االلكتروني 1984من قانون األحوال الشخصية الليبي لسنة  48المادة  16
http://kambota.forumarabia.net/t1843-topic. 

ان قاضي القضاة، المرجع السابق، وفي نفس المعنى راجع المستشار الدكتور راجع تعميم تطبيق قانون الخلع الصادر عن ديو 17
 27،ص 2000عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات االحوال الشخصية، االسكندرية مصر، طبعة سنة 

 .213\5كشاف القناع عن متن اإلقناع، المرجع السابق، ص  18

وجوبًا لقوله تعالى "وآُتوا النَساَء َصُدَقاِتِهن ِنْحَلًة" النساء آية رقم وللمهر حكمة عظيمة في التشريع اإلسالمي، فجعله الشرع  19
"، فالمهر ركيزة أساسية بني عليها الزواج  وهو يختلف في ذلك عن مجرد الهدايا التي يقدمها الزوج إلى زوجته، وقد يعتبر 4
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بمحبة وشغف وارتباط روحي بين الزوجين؛ سرعان ما  الضمان الذي يعطي للزواج طول األمد، فطبيعة الحياة الزوجية قد تبدأ
تتحول إلى فتور وملل، وقد يبدأ الزوج بالتفكير بحل الرابطة الزوجية، إال أن ما يعرقل تنفيذ هذا التفكير  هو البعد التربوي 

ع ويمتنع عن حل اإليماني الذي يجعل الشخص يتنازل عن رغباته الشخصية ويستبدلها بمصلحة االسرى فيخضع لالمر الواق
مانعًا للزوج من حل الرابطة  -والذي يأخذ وصف التامين-الرابطة الزوجية ويتأقلم مع وضعه الراهن، كما قد يكون المهر 

الزوجية، وقد يكون هذا المهر ضمانة للمرأة بأن الزوج لن يلهو بها الغراض نفسية دنيئة ثم يتركها وينهي العالقة الزوجية،  
ليعلم أنه سيدفع قيمة المهر مهما بلغ، وهو ليس عقوبة بقدر ما هو تسوية مالية بين الزوجين العادة التوازن فإن اختار ذلك ف

الى عالقة الزوجين، والبد من التأكيد على  أن المرأة ووليها هما من يحددان المهر ال الزوج وهذا تاكيد اخر على اهمية المهر 
بالغة بالقول أن المهر وحده كفيل بمنع الزوج من ايقاع الطالق ولكن القول الصائب كضمان لجدية هذه الرابطة، وال يمكن الم

 أن المهر يلعب دورًا في التقليل من حاالت الطالق خاصة مع ارتباطه بالبعد الديني .

 من سورة النساء. 34اآلية  20

وقن على الرجال في اتخاذ القرارات والصبر وعلى اعتبار أن لكل قاعدة استثناء فهذا ال يمنع من القول أن هناك نساء يتف 21
 عند الشدة وقدرة على التحمل ما ال يوجد عند بعض الرجال، ولكن التشريع يبنى على العموم وليس على الشواذ والنوادر.

ة القاضي مأمون محمد أبو سيف، اجتهادات قضائية في مسائل األحوال الشخصية، عالم الكتب الحديث، اربد األردن الطبع 22
 .125، ص2009األولى 

ن الوصول إلى حل الرابطة الزوجية البد أن يسبقه خطوات البد من القيام بها ابتداء من الزوج؛  والذي يتعين عليه مراجعة إ 23
َوَيْجَعَل  َشْيًئانفسه والبحث في اخطائه لمحاولة  اصالحها فلعل الصبر خير له، فقال تعالى"  َفِإْن َكِرْهُتُموُهن َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا 

سورة النساء" وبعد هذا التوجيه الرباني فإن لم يستطع الزوج االستمرار بالحياة الزوجية ورغب  19اللُه ِفيِه َخْيًرا َكِثيرًا" االية  
مفتوحًا بالطالق؛ فيمكنه أن يطلق زوجته طلقة واحدة رجعية، فلعله يراجع نفسه ويرغب بالرجوع الى زوجته فيكون الباب الزال 

 قبل أن يتحول الطالق إلى بائن.

أتي بامرأة ناشز قد اشتكت زوجها، فأمر بها عمر أن تبيت ليلتها في  - رضي اهللا عنه  - حيث روي أن عمر بن الخطاب  24

كيف وجدت؟ فقالت: «، فلما دعاها في الصباح، قال لها: - ليختبر في الصباح حقيقة شعورها نحو زوجها  -بيت كثير الزبل 

أي بأي » وجدت راحة منذ كنت عنده إال هذه الليلة التي حبستني، فلما قالت ذلك، قال عمر لزوجها: اخلعها ولو من قرطها ما
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ثمن؛ ألنه تيقن عندئذ أنها تكرهه كراهية شديدة، وال خير في الزواج عندئذ؛ ألنه ال يتحقق فيه معنى اإلمساك بمعروف، فيتعين 

رمضان البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، دار الفكر، دمشق،  التفريق بإحسان، راجع د. محمد

 . 17صفحة  2005سنة  6طبعة 
الصفحة أو  التعليقات الرضية : المصدر | األلباني : المحدث | ثوبان مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الراوي 25
  إسناده صحيح : خالصة حكم المحدث | 237/2 :الرقم

، من 278يقع بالخلع طالق بائن سواء كان بمال أو بغير مال، و تصح فيه الثالث وال يتوقف على القضاء، راجع المادة   26
 قانون األحوال الشخصية العثماني المرجع السابق .

 من سورة البقرة.  229االية 27
 .431\6دار الفكر، ص  محمد بن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 28

 .128، راجع القاضي مأمون محمد أبو سيف، المرجع السابق، ص71محمد كامل عواد الجعافرة ، المرجع السابق، ص 29

 245\2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المرجع السابق، ص  30

 تعميم التفريق للضرر الصادر عن ديوان قاضي القضاة، المرجع السابق. 31

 .150ضي مأمون محمد ابو سيف، المرجع السابق، صراجع القا 32

االمام ابي عبد اهللا محمد بن ادريس الشافعي، كتاب األم ، الجزء الخامس اشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمد زهري  33
.راجع 255، ص1961الناشر مكتبة الكليات األزهرية باألزهر  شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة الطبعة االولى النجار 

. راجع القاضي مأمون محمد ابو سيف، المرجع السابق، 223المحامي الدكتور عثمان التكروري، المرجع السابق، ص 
 .128ص

 من سورة البقرة. 229اآلية   34

 من سورة النساء.  19اآلية   35

   .من سورة النساء 4اآلية   36



 

 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02المجلد الرابع  العدد         مجلة القانون والعلوم السياسية   

 

39

                                                                                                                                                                                           

رقم  م2002هـ / 1422 دار طيبة سنة النشر: ، تفسير ابن كثير،الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيلابن كثير  37
 الموقع االلكتروني الطبعة:المنشور على 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=194 
، 554، تفسير الطبري، دار المعارف ص الطبري جرير بن محمد 38

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=666 وفي نفس ،
 17،ص  2005المستشار احمد نصر الجندي، من فرق الزوجية، دار الكتب القانونية مصر طبعة المعنى راجع 

 .197ص االمام أبي عبد اهللا محمد بن ادريس الشافعي، كتاب األم، المرجع السابق،  39

 من سورة النساء.  19اآلية   40

 صحيح البخاري : المصدر | البخاري : المحدث | عبداهللا بن عباس .87ص محمد كامل عواد الجعافرة، المرجع السابق،   41

 | .أورده في صحيحه] وقال : ال يتابع فيه عن ابن عباس] : خالصة حكم المحدث | 5273 :الصفحة أو الرقم

 

 المحدث | عبداهللا بن عباس : الراوي .258، صمحمد بن ادريس الشافعي، المرجع السابقاالمام أبي عبد اهللا   42
 حسن غريب : خالصة حكم المحدث | 1185 :الصفحة أو الرقم سنن الترمذي : المصدر | الترمذي :

 

خالصة حكم  5/80 :الصفحة أو الرقم االستذكار : المصدرابن عبدالبر  : المحدث حبيبة بنت سهل األنصارية : الراوي  43
�، را�� ا����� ا�����و�  : المحدث��  '"&%  ا$#"ده �

http://www.dorar.net/hadith?skeys&ود+هللا<=+>��D&+E+'"&%+اABC+أن+�+ا��+Fزو�=st=a&xclude  

. 68، ص 1985راجع كذلك محمد ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة بيروت، الطبعة السابعة 
خالصة حكم  | 5/80 :الصفحة أو الرقم االستذكار: المصدر | ابن عبدالبر : المحدث | حبيبة بنت سهل األنصارية : الراوي

  .ثابت : المحدث
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أبو  : المحدث | ائشة أم المؤمنين .245\2مرجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المرجع السابق، ص   44
سكت عنه [وقد قال في رسالته ألهل مكة  : خالصة حكم المحدث | 2228 :الصفحة أو الرقم اودسنن أبي د : المصدر | داود

 .كل ما سكت عنه فهو صالح

 

 السنن واألحكام : المصدر | الضياء المقدسي : المحدث | جد عمرو بن شعيب .89محمد كامل عواد الجعافرة، ، ص 45

 .فيه ] حجاج بن أرطأة وفيه كالم ] : خالصة حكم المحدث | 5/269 :الصفحة أو الرقم

  

أصل  : خالصة حكم المحدث 1/144 :تخريج الكشاف الصفحة أو الرقم : الزيلعي، المصدر : المحدث - : الراوي  46
  الحديث في البخاري، راجع الموقع االلكتروني. 

http://www.dorar.net/hadith?skeys&جميلة+بنت+عبد+اهللا+بن+أبي=st=a&xclude. 

أصل  : خالصة حكم المحدث | 1/144 :الصفحة أو الرقم تخريج الكشاف : المصدر | الزيلعي : المحدث | - : الراوي
 .الحديث في البخاري

 

 .29بق، ص راجع المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، المرجع السا  47
 .107محمد كامل عواد الجعافرة، المرجع السابق، ص  48

، راجع د. محمد عقلة نظام االسرة في 66، محمد ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المرجع السابق، ص   49
أحكام األسرة في اإلسالم، ، د. أحمد فراج حسين، 213، ص 1983االسالم الطبعة االولى مكتبة الرسالة الحديثة، طبعة سنة 

 .111، ص 1998منشأة المعارف االسكندرية، طبعة سنة 

 .21صالمرجع السابق،  محمد ابراهيم الربابعة،  50
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تفاصيل المبلغ الذي ترده الزوجة؛ وهل يجوز أن يكون بمقدار المهر أقل أو أكثر؛ وماذا لو تعثرت الزوجة ولم تستطع  51
كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المواضيع تخرج عن نطاق البحث ويمكن الرجوع الى  الوفاء به في حاالت خاصة، هذه

-، دار الكتاب العربي بيروت1974الجزء الثالث  لالمام عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، الطبعة الثانية 
مكتبة دار الثقافة  1998حوال الشخصية الطبعة األولى وكذلك راجع المحامي الدكتور عثمان التكروري، شرح قانون األلبنان، 

 عمان األردن.
 

ليس من الضروري عقد جلسة مصالحة بين الطرفين في الخلع الرضائي قبل الدخول، راجع القاضي مأمون محمد أبو  52
 128ص 2009سيف، اجتهادات قضائية في مسائل االحوال الشخصية، عالم الكتب الحديث اربد االردن الطبعة االولى 

وأن هذا القانون عدل في ، هو النافذ في فلسطين 1976لسنة  61من المعروف أن  قانون األحوال الشخصية األردني رقم  53
 36 / 2010 االردن ولكن هذا التعديل لم يسري في فلسطين قانون األحوال الشخصية (مؤقت

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=36&year=2010 

 .1976/أ من قانون االحوال الشخصية المطبق في فلسطين لسنة 102راجع المادة  54

 .1976من قانون االحوال الشخصية المطبق في فلسطين لسنة  103راجع المادة  55

 .173/2008ستئناف الشرعية االردنية رقم قرار محكمة االوفي هذا المعنى جاء  56
ان المدعية (م) خاطبت المدعى عليه (و) المذكور كما ورد في الئحه الدعوى (قالت يا زوجي (و) اني ابرأتك من جميع  .1

ل دعوى حقوقي الزوجية ومن المهرين المؤجل والمعجل وتوابع المعجل ونفقة العدة وكل حق استحقه عليك ابراًء عامًا مانعًا لك
ونزاع وحق بيننا لهذا الخصوص، وخاطب المدعى عليه (و) المذكور المدعية (م) المذكورة وانت يا زوجتي (م)  مقابل هذا 

  ....اإلبراء فأنت طالق من عصمتي وعقد نكاحي
لها عليه وتقع وهو بذل المرأة العوض على طالقها وتختص بإسقاط المرأة عن الزوج حق  الخلع إن اإلبراء اسم من أسماء .2

بين الزوجين إليقاع الزوج الطالق إجابة لطلب الزوجة مقابل عوض مالي تبذله للزوج وهو تركها ما لها عليه من حقوق ماليه 
  .كالمهر المعجل والمؤجل و التوابع والنقفه

ان هذا االبراء مقابل  وحيث ان المدعية هنا ابرأت المدعى عليه من حقوقها التي ذكرتها ليس في مقابل شئ و لم تقل .3
الطالق فيكون ابراؤها مثل من ابرأ مدينه من مال عليه فتكون قد اسقطت حقها الذي في ذمة زوجها دون مقابل فلم تذكر في 
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إبرائها للمدعى عليه ان إبراءها مقابل ان يطلقها طلقة ثانية بائنه بينونه صغرى فإن الطالق الذي اوقعه المدعى عليه في هذه 
وان عليها العدة الشرعية  .4 .من قانون االحوال الشخصية 102للفقرة (ج) من المادة  يقع رجعيًا ويبطل البدل استنادا الحالة

الحق في ارجاعها لعصمته وعقد نكاحه خالل عدتها الشرعية وٕالغاء اإلبراء  م وان له11/7/2008اعتبارا من تاريخ الطالق 
صحيح  99و 96الوارد في الدعوى لعدم تعلقه بالطالق بناء على التصادق واإلقرار وللمواد المنوه بها في الحكم عدا المادتين 

  راين منشو  .موافق للوجه الشرعي واألصول فتقرر((تصديقه)) معدال على هذا الوجه

 من هذا البحث. 5راجع التعريف ص  57

 31/  5/  2012تاريخ  3744الكاملة في كافة المجاالت، العدد  ، مقال بعنوان حقوق المراة ومساواتهاإنعام السلطاني 58
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=309911على الموقع االلكتروني منشور  12:27الساعة 

 ، المصدر السابق.120- 115عالج المشرع المغربي الخلع في المواد من  59

 وما بعدها من مدونة األسرة المغربية، المصدر السابق.  94راجع المواد  60

-http://www.justice،المنشور على الموقع االلكتروني 1997القانون الخليجي الموحد لألحوال الشخصية لسنة 61
lawhome.com/vb/showthread.php?t=33050 . 

 وما بعدها من القانون الخليجي الموحد لألحوال الشخصية، المصدر السابق.  93راجع المادة  62

 )، المصدر السابق.2010لسنة ( 36المؤقت رقم  األحوال الشخصية االردني من قانون 328راجع المادة  63

المصدر السابق. وفي نفس المعنى  2010لسنة  36من قانون األحوال الشخصية األردني المؤقت رقم  114راجع المادة  64
 .114راجع المستشار احمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص 

االبتدائية بفسخ عقد الزواج بين الزوجة وزوجها  .حكمت المحكمة51رقم  64056/2006استئناف شرعي اردني رقم  65
بصحيح عقد الزواج الصحيح والغير مدخول بها وال المختلي بها،  خلعًا قضائيًا نظير تنازل المدعية ورد ما قبضته من المهر 

 ليقها خلعًا رضائيًا.وما تكلف به من نفقات الزواج وايداع المبلغ، وال عدة على المدعية، طالما أن المدعى عليه امتنع عن تط
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" ان المحكمة االبتدائية قامت بتطليق المدعية من زوجها طلقة بائنة خلعًا قضائيًا،  64016/2006استئناف شرعي رقم  66
وأن عليها العدة الشرعية، حيث أقرت المدعية أنها  تبغض الحياة مع زوجها وتخشى أن ال تقيم حدود اهللا وأن ال سبيل 

زجية بينهما، وأنها تفتدي نفسها برد ما قبضته منه وتتنازل عن جميع حقوقها الزوجية،  وبعد عجز المحكمة  الستمرار الحياة ال
 والحكمين عن االصالح  وبعد تامينها المهر المعجل باسم الزوج  فيعتبر حكم المحكمة صحيحًا موافقا للوجه الشرعي.

 )، المصدر السابق.2010لسنة ( 36المؤقت رقم األحوال الشخصية االردني  من قانون 114راجع المادة  67

ليرة لبنانية  وبايداع  15000.ان الزوجة ردت ما قبضته من المهر وهو مبلغ 45رقم  64050/2006استئناف شرعي  68
...، دينار.....4.500قيمته في قسم األمانات بمديرية النفقات العامة  في وزارة المالية، وقيمة المبلغ بالدينار االردني هي 

ويظهر من هذه القضية ان الزوجة طلبت تطليقها من زوجها خلعًا قضائيًا وأنها تقر بأن هناك عقد زواج صحيح ودخول، 
وهناك تأكيد على صحة الزواج والدخول والمهر بين الزوجين، إال أن الزوج لم يوافق على طلب الخلع ال رضائيًا وال قضائيًا، 

 الدرجة االولى صحيحًا. فاعتبرت محكمة االستئناف أن حكم

  http://ar.wikisource.org/wiki/A9_2000، المنشور2000لسنة  1قانون االحوال الشخصية المصري رقم  69
وقع ، المنشورعلى الم1984يونيو  9المؤرخ ب  84-11قانون األسرة الجزائري المعدل والمتمم رقم  70

 . fwww.joradp.dz/TRV/AFam.pdااللكتروني

 "معدلة" من قانون االسرة الجزائري، المصدر السابق.54راجع المادة  71

-www.eالمنشور على الموقع االلكتروني 1956 أوت 13 في مؤّرخ التونسية األمر الشخصّية األحوال مّجلة 72
justice.tn/...site.../code_statut_personel_ar_01_12_2009.pdf. 

 التونسية، المصدر السابق. الشخصّية األحوال من مّجلة 31من المادة  3راجع الفقرة  73

-http://www.gccالمنشور على الموقع اإللكتروني  2005/  28قانون األحوال الشخصية االماراتي رقم(  74
legal.org/mojportalpublic/LawAsPDF.aspx?opt&country=2&LawID=3128#Section_6108. 

 من قانون األحوال الشخصية االماراتي، المصدر السابق. 110من المادة  5راجع الفقرة  75

  سالف الذكر. 3راجع هامش رقم   76
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  من مشروع قانون االحوال الشخصية الفلسطيني، المصدر السابق.  189-182راجع المواد   77
    من مشروع قانون االحوال الشخصية الفلسطيني، المصدر السابق.  184راجع المواد   78
من مشروع قانون االحوال الشخصية الفلسطيني، المصدر السابق. وفي نفس المعنى راجع المستشار  185راجع المواد   79

      819الفتاح مراد، المرجع السابق، صالدكتور عبد 
هناك من يرى أن في تسهيل التطليق وجعله مقتصرًا على شرط واحد وهو استحالة العشرة بين الزوجين بديًال حقيقيًا عن   80

 الخلع، وهو افضل للزوجة ألنه يحمي حقوقها المالية، فبدًال من أن تدفع للزوج مقابل الخلع سوف تحتفض بكامل حقوقها
 .28المالية، راجع المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص 

، حكمت المحكمة االبتدائية بإيقاع طلقة واحدة بائنة خلعًا 478رقم   64483/2006بحكم االستئناف الشرعي رقم  81
نفقة العدة ومن كافة حقوق الزوجية رضائيًا، حيث قالت المدعية أبرأتك يا عبد الفتاح من مهري المعجل والمؤجل والتوابع ومن 

مقابل أن تطلقني طالقًا أملك به نفسي" فأجابها فورًا وأنت يا حليمة مقابل هذا االبراء طالق من عصمتي وعقد نكاحي، حيث 
 اعتبرت محكمة االستئناف أن هذا الحكم صحيح  وموافق للوجه الشرعي.

  .42ص راجع المستشار احمد نصر الجندي، المرجع السابق، 82

 

الموقع اللكتروني   علىراجع مقال بعنوان قانون الخلع فى مصر : حصيلة ثالث سنوات من التطبيق منشور   83
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=2484&Type=3 ناك من ه، و

حاالت خلع يوميًا في مصر بعد التعديالت التي طرأت على قوانين  7يرى خطورة الخلع؛ إذ بينت االحصائيات أن هناك 
األستاذة سيدة محمود مسئول  م راجع2009-1979األحوال الشخصية المصرية المعنية بالمرأة خالل العقود الثالثة األخيرة 

لجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل تقرير منشور على الموقع اإللكتروني بال -قسم األبحاث 
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=990  

 .144في هذا المعنى راجع د. محمد رمضان البوطي، المرجع السابق، ص 84

  .30تشار الدكتور عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص المس 85
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   "االنتقال الديمقراطيٕاشكالية العدالة االنتقالية و "

  حالة المغرب 

 المغرب ملول جامعة ابن زهر اكادير. يتأستاذ باحث  بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أجواد الرباع 

   ملخص

 العادلة أن اعتبار على والدارسين، والمهتمين الباحثين اهتمام مركز" النتقالية العدالة" قضية وتحتل
 وليبيا ومصر تونس من كل في ثورات وقيام العربي الربيع موجات مع خصوصا كونيا مطلبا أصبحت

 والعدالة الحرية اجل من شعوبها خرجت والتي واإلسالمية العربية البلدان من وغيرها والمغرب، واليمن
  .اإلنسانية والكرامة االجتماعية

 الموضوعات أبرز من" الديمقراطي االنتقال" بمسألة عالقتها في" نتقاليةاال العدالة" عن الحديث ويشكل
 تحديد في حاسمة مرحلة إلى يحيالن المفهومين فكال الجديدة؛ الديمقراطيات مسار في النشأة الحديثة
 .االنتقالية العدالة قواعد لتكريس المتطلعة األمم ومستقبل راهنية

  العربي الدستور،الربيع السلطوية، الدمقرطة، الديمقراطي، االنتقال الية،االنتق العدالة : المفاتيح الكلمات

 The issue of "transitional justice" is the center of interest of researchers, 

interested and scholars, considering that the fair has become a universal demand 

especially with the waves of the Arab Spring and revolutions in Tunisia, Egypt, 

Libya, Yemen, Morocco and other Arab and Islamic countries whose peoples 

came out for freedom, social justice and human dignity. 

The term "transitional justice" in relation to the issue of "democratic transition" 

is one of the most recent issues emerging in the course of new democracies. 

Both concepts refer to a crucial stage in determining the future and future of 

nations aspiring to enshrine the rules of transitional justice. 

في األوساط السياسية والفكرية، طية والدمقرطة تطرح بإلحاح أكبر أضحت قضية الديمقرالقد 
. وهي السنة التي 1974فحدث أن سقطت الديكتاتوريات في جنوب أوربا بكل من البرتغال وٕاسبانيا منذ 
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 Troisième vague de 1بداية الموجة الثالثة للدمقرطة  Huntingtonيعتبرها هنتغتون 
démocratisation   والتي انضمت إليها أيضا دول أمريكا الالتينية منتصف الثمانينات مع انسحاب

العسكريين من الساحة السياسية، كما اتسعت دائرة الدمقرطة لتشمل بلدان أوربا الشرقية مع انهيار األنظمة 
جنوب افريقيا الذي نجح الشيوعية أو أواخر الثمانينات،بل وأيضا القارة اإلفريقية: األمر يتعلق هنا ب

نحو مائة  "كاروثرز"وقد أحصى  في نقل البلد إلى الديمقراطية. 1994مسلسل اإلصالح فيها منذ سنة 
  2ضمن دّوٍل ذات أنظمٍة انتقالّيةٍ  2002وحّتى عام  1990دولٍة صّنفت منذ عام 

لسياسي الحاد والطمأنة فهناك ما يشبه اإلجماع بين منظري الديمقراطية على ضرورة تجاوز االستقطاب ا
المتبادلة بين أطراف العملية السياسية لتأمين االنتقال اآلمن إلى الديمقراطية واستدامتها. على سبيل المثال 
يرى روبرت دال أن الديمقراطية ال يمكن أن تستقر في ظل انقسام المجتمع إلى كتلتين كبيرتين "ترى كل 

وفي واحدة من أهم المقاالت حول شروط  3لى قيمها العليا".منهما في انتصار األخرى خطًرا كبيًرا ع
التحول الديمقراطي يقتبس دنكوارت رستوف مقولة أيفور جيننغز: "إن الشعب ال يمكنه أن يقرر حتى يقرر 
أحدهم من هو الشعب"، ويخلص منها إلى أن الشرط الوحيد الذي ال مناص منه ألي عملية انتقال 

ة الوطنية. وهذا "يعني ببساطة أن الغالبية الكاسحة من المواطنين في أي ديمقراطي ناجحة هو الوحد
ديمقراطية منتظرة يجب أال يكون لديهم أدنى شك أو تحفظ عقلي فيما يتعلق بإلى أي الجماعات السياسية 

  4."ينتمون

                                                           

1 - Huntington (Samuel) : la troisième vague : les démocratisations  de la fin du XXème 
siècle, traduit par : François Burgers, nouveaux horizons 1996. 
2  -  Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm.” Journal of Democracy, 13: 1, 
(2002), pp. 6-7 
نقال عن عيسى ببروك االنتخابات في المغرب محاولة في فرضية االنتقال الديمقراطي: رسالة لنيل الدبلوم الدراسات العليا 

  وما بعدها. 1ص  2008-2007لقانونية واالقتصادية واالجتماعية مراكـش سنة جامعة القاضي عيـاض كلية العلوم ا

3 Robert Dahl, A Preface to Democratic Theory(Chicago: University of Chicago Press, 
2006), pp. 97-98. 
4 Dankwart A. Rustow, ‘Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model’, Comparative 
Politics, 2: 3 (1970), p. 351. 



47 

 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02المجلد الرابع  العدد         مجلة القانون والعلوم السياسية   

 

 يرى أن "تحديد من هو الشعب" قد يواجه صعوبات كبيرة في "دونالد هورويتز"من جهة أخرى فإن 
المجتمعات التي تعاني انقسامات عميقة على أسس عرقية. ففي هذه الحالة، حتى لو قرر البعض 
"االنتماء" إلى جهة ما وكان واثًقا من قراره هذا، فقد يواجه الرفض واإلقصاء. وفي مثل هذه الحاالت فإن 

بد بدًال من الدفع الخوف من هيمنة مجموعة منافسة قد يدفع بالبعض إلى االصطفاف خلف الحاكم المست
باتجاه الديمقراطية، أو قد يؤدي إلى تفجر حرب أهلية في حال سقوط هذا الحاكم.ويتمثل الحل هنا في 
توفير ضمانات مؤسسية مناسبة، مثل الحكم الذاتي أو الترتيبات االنتخابية المعقدة التي من شأنها 

  5.ء أكانت أغلبية أم أقليةتخفيض حدة االستقطاب وضمان عدم هيمنة أي فئة بمفردها، سوا

ومع ذلك فمن الخطأ وضع االنتقاالت القديمة والجديدة في خط واحد، ويتجلى جديد الديمقراطيات 
  الشابة في أمرين أساسيين:

أو  5األول: في عالقتها مع الزمن: حيث لم يتطلب تأسس الديمقراطية في األنظمة الجديدة سوى 
  الحقيقية قرنا ونصف من الزمن. سنوات في حين تطلب الديمقراطيات 6

كن نعلم إلى أين نتجه، كل ما هنالك نالثاني: في التوجيه أو اإلدارة: ففي االنتقاالت السابقة لم 
هو توالي أحداث ال نضبط أسبابها وال تفسيرها، إذ كانت الهيمنة للتكتيكات اليومية بين الفاعلين 

د اكتشفنا إذن في السابق الديمقراطية بممارستها بدون السياسيين إلى حين الوصول إلى نظام منفتح. لق
 .6قصد تحقيقها، أما اليوم فالفاعلين يحملون إرادة الدمقرطة وفي وقت وجيز مع ما يطرح ذلك من مشاكل

لقد أدى تراكم األبحاث والجهود النظرية لتفسير عمليات االنتقال إلى الديمقراطية إلى إنشاء ما سّماه 
علم االنتقال الديمقراطي. غير أن مقوالت االنتقال الديمقراطي ُوجدت في الحقيقة قبل أن الباحثون مدرسة 

تؤسس المدرسة التي حملت هذا االسم، وذلك بداية في كتابات توكفيل أو جون ستيورات ميل، ثم في ما 
ا أن الساكنة بعد بظهور مدرسة ُأطلق عليها "مدرسة الشرطية االقتصادية"، وهي تنطلق من مسلمة مفاده

                                                           

5 Donald L. Horowitz, ‘Democracy in Divided Societies’, Journal of Democracy, 4: 4 (1993), 
pp. 18-38. 
6 - Hernet (Guy) : «  le concept de transition démocratique » cahiers de la fondation 
Abderrahman bouabib, N° 11, 1997, Page : 18. 
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الفقيرة غير قادرة على توفير أساس صلب للديمقراطية، فهي تشعر بحاجتها إلى ضمان العيش أكثر من 
  .7حاجتها إلى الديمقراطية

بناء عليه، يمكن القول إن الجديد بالنسبة إلى االنتقال الديمقراطي هو عالقته بالزمن، فإذا كانت عملية 
ا ونصف قرن في الديمقراطيات الرائدة، فإنها ال تستمر في األنظمة الجديدة االنتقال الديمقراطي تتطلب قرنً 
  .8إّال خمسة أعوام أو ستة أعوام

يمكن اختزال شروط االنتقال الديمقراطي، أو ما يسّميه بعض الباحثين "الجيولوجيا السياسية لالنتقال"، في 
سواء، تسمح ببناء وعي جديد بالمجال قيام ثقافة سياسية جديدة لدى السلطة ولدى المعارضة على حد 

السياسي وبعالقات السلطة داخل المجتمع. إنها "الثقافة التي ُتِحل التوافق والتراضي والتعاقد والتنازل 
  .9المتبادل محل قواعد التسلط واالحتكار واإللغاء"

يع العدالة إن هذه الخصوصية التي تنطوي عليها االنتقاالت الحديثة، إضافة إلى راهنية مواض
تصاعد موجات الربيع العربي، والتي مع ، خصوصا وتشعب إشكالياته 11واالنتقال الديمقراطي 10االنتقالية

                                                           

حصيلة األبحاث" ترجمة حمادي الصفي، مساهمة في ملف "مستقبل  : هيرميت (غي): "سحر النظريات الخادع -7
  .70، الصفحة 2001، صيف /خريف 22/23مجلة مقدمات، عدد  الديمقراطية في دول الجنوب"

بروك االنتخابات في المغرب محاولة عيسى ببروك االنتخابات في المغرب محاولة في فرضية االنتقال الديمقراطي عيسى ب
  وما بعدها. 4في فرضية االنتقال الديمقراطي مرجع سابق ص 

8- Hermet Guy : « Le concept de transition démocratique »,op.cit, pp 17-18. 
،  "اطية في الوطن العربيعبد اإلله بلقزيز: "االنتقال الديمقراطي في الوطن العربي،العوائق والممكنات، المسألة الديمقر  -  9

  .137،ص  2000مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروت
انظر في ذلك: تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول "سيادة القانون والعدالة االنتقالية في المجتمعات التي عانت  -  10

 .2011أكتوبر  U.N. Doc. S/2011/634 ،12أو تعاني من الصراعات"، وثيقة األمم المتحدة رقم 
Kieran McEvoy, Beyond Legalism: 'Towards a Thicker Understanding of Transitional Justice', 
Jornal of Law and Society, Vol. 34, No. 4, December 2007, p.439. 
Louise Arbour, 'Economic and social justice for societies in transition', New York University 
Journal of International Law and Politics, vol. 40, No. 1, Fall 2007 ,at.1 
تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول "سيادة القانون والعدالة االنتقالية بالنسبة للمجتمعات في مراحل الصراعات وما بعد 

  ).8، فقرة (2004أغسطس  U.N. Doc. S/616/2004 23الصراعات"، وثيقة األمم المتحدة رقم 
 للمزيد من المعلومات حول التطور التاريخي لمفهوم العدالة االنتقالية، انظر: -
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هي التي دفعتنا إلى طرح ،  ظن بعضهم أنه قادر على استشراف المستقبل، والتكهن بمسارات األحداث
  ."االنتقاليةالعدالة "وهو أال االنتقال الديمقراطي جانب أساسي وقديم من جوانب 

 أنار والدارسين، على اعتبحثين والمهتمين امركز اهتمام الب "النتقالية العدالة"تحتل قضية و 
وقيام ثورات في كل من تونس ومصر  مطلبا كونيا خصوصا مع موجات الربيع العربي العادلة أصبحت

شعوبها من اجل الحرية  والتي خرجتوليبيا واليمن والمغرب، وغيرها من البلدان العربية واإلسالمية 
  االجتماعية والكرامة اإلنسانية. والعدالة

من أبرز  "االنتقال الديمقراطي"في عالقتها بمسألة  "العدالة االنتقالية"يشكل الحديث عن و 
فكال المفهومين يحيالن إلى مرحلة حاسمة  ؛ر الديمقراطيات الجديدةالموضوعات الحديثة النشأة في مسا

  قواعد العدالة االنتقالية.ومستقبل األمم المتطلعة لتكريس في تحديد راهنية 

هل يتحتم أن يتخذ االنتقال الديمقراطي مساًرا محدًدا، أم أن هناك خيارات أخرى لمسارات التحول ومآالته 
  مًعا؟

                                                                                                                                                                                     

Ruti Teitel ,Transitional Justice Genealogy Harv. Hum. Rts. J. 96, 4002, Pp 15س,   .69-94.  
Eric A. Posner and Adrian Vermeule' ,Transitional Justice as Ordinary Justice', Harvard Law 
Review, Vol. 117, No. 3 ,Jan. 2004, p.762 

إذا كان االنتقال الديمقراطي في حدود داللته االصطالحية يفيد بكل بساطة االنتقال نحو الديمقراطية، فإنه بحمولته  -   11
فا على اإلطالق. ومرد ذلك في تقديرنا إلى أمرين اإليديولوجية والسياسية يبقى من أكثر المفاهيم التباسا وأصعبها تعري

  اثنين: 
أوال: تعدد صور وسيناريوهات االنتقال وتعدد التجارب االنتقالية نحو الديمقراطية (إسبانيا، البرتغال، أوربا الشرقية، أمريكا 

ومن هنا تتبع صعوبة تحديد  الالتينية) بحيث يصعب تحديد أنموذج محدد وموحد يتم على ضوئه االنتقال نحو الديمقراطية،
  محدد وواحد لالنتقال الديمقراطي.

االنتقال الديمقراطي" موضوع رهان بين الفرقاء السوسيوسياسيين، وبتعدد قناعات هؤالء الفرقاء تتعدد رؤاهم  ثانيا:" 
  اإلستراتيجية.
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أنه ما من حاجة لمثل هذا التساؤل ألن الديمقراطية قد أصبحت بالفعل النظام المقبول  "أمارتيا سن"يرى 
ومن  12بصورة طبيعية في كل أنحاء العالم تقريًبا،إذ أصبحت البينة والحجة على من ينكره ويرفضه.

منطلق مماثل يخلص جون كين إلى أن انتشار الديمقراطية "في كل أصقاع الدنيا وبين كل الحضارات 
انة بسبب وقد حصلت الديمقراطية على هذه المك 13واألديان" يؤكد أنها أصبحت واقًعا قيمة كونية.

  "فضائلها المتعددة" كما يقول، ومن بينها:

أوًال، القيمة الذاتية للمشاركة السياسية والحرية في حياة اإلنسان؛ وثانًيا، القيمة األداتية للحوافز 
السياسية في جعل الحكومات مسؤولة وخاضعة للمحاسبة؛ وثالثًا، الدور البناء للديمقراطية في 

  14ات والحقوق والواجبات.تشكيل القيم وتفهم الحاج

قاربتنا ممن خالل االنتقال الديمقراطي"، "بخصوصا في عالقتها العدالة االنتقالية موضوع  نتوخى من طرح
با وأمريكا ، كما تبلورت في العقود األخيرة من القرن الماضي في كل من أور لتجارب االنتقال الديمقراطي

التي ساهمت في ترسيخ العدالة  مؤسسات االنتقال الديمقراطيالالتينية وجنوب افريقيا، لنرسم من خاللها 
ثم ماهي اإلشكاالت التي اعترضت  (المحور األول) االنتقالية (المبادئ واألسس الكبرى لهذه التجارب،

  .االنتقال الديمقراطي (المحور الثاني)نحو  التجربة المغربية

  ت السياسية.في زمن التحوال 16والعدالة االنتقالية 15أوال: العدالة

                                                           

12 Amartya Sen, ‘Democracy as a Universal Value’, Journal of Democracy 10: 3 (1999), p. 
4. 
13 John Keane, ‘Humble Democracy?’, .N. Ganguli Memorial Lecture, Centre for the Study 
of Developing Societies , Delhi, 25 February 2005 (at: http://johnkeane.net/48/topics-of-
interest/humble-democracy, accessed: 30 June 2013). 
14 Sen, ‘Democracy as a Universal Value’, p. 10 

جوانب وأبعاد متعددة.ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة، منها تعدد المنابع والروافد  ، ذومفهوم العدالة مفهوم واسع مركب -  15
مثلما هي فكرة دينية وقيمة اجتماعية ومبدأ  فلسفيةفالعدالة االجتماعية فكرة التي تغذي مفهوم العادلة االجتماعية. 

مزيدا من التوسع أنظر : إبراهيم العيساوي العدالة االجتماعية والنماذج التنموية، المركز العربي لألبحاث ودراسات 5أخالقي.
  .135، ص 2014السياسات بيروت أبريل 
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مارسات والتطبيقات المختلفة لمفهوم العدالة االنتقالية الحديث عن مراحل ثالث يمكن من خالل استقراء واقع الم - 16
جاءت في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة، وتمثلت بشكل أساسي في  المرحلة األولى:للعدالة    االنتقالية، هي: 

ريم والمحاكمات الدولية المترتبة عليها. محاكمات نورمبرج، تمحورت العدالة االنتقالية خالل هذه المرحلة حول فكرة التج
وتمثلت أهم ميكانيزمات عملها في اتفاقية اإلبادة الجماعية التي تم إقرارها، وٕارساء سوابق لم يعد من الممكن بعدها تبرير 

هتمام في انتهاك حقوق اإلنسان باسم االستجابة لألوامر. في هذه المرحلة، شكل مرتكبوا انتهاكات حقوق اإلنسان مركز اال
وأثناء الحرب الباردة، ركدت جهود تحقيق العدالة االنتقالية واستمر ذلك حتى انهيار لإلتحاد   مساع تحقيق العدالة.

  السوفيتي.

حدثت بعد انهيار اإلتحاد السوفيتي والتغيرات السياسية المختلفة في دول أوروبا الشرقية وألمانيا المرحلة الثانية : 
هذه المرحلة تم تطبيق مفهوم ُمسيس وذا طابع محلي أو وطني من العدالة االجتماعية ارتبط بالهياكل  وتشيكوسلوفاكيا، وفي

الرسمية للدولة، وهنا تجاوزت فكرة المحاكمات وتضمنت آليات أخرى مثل لجان الحقيقة، والتعويضات، أي إنه خالل هذه 
ناة والضحايا، وخالل هذه المرحلة برزت تجربة لجان الحقيقة المرحلة صارت العدالة االنتقالية بمثابة حوار وطني بين الج

لقد تطور المفهوم خالل الفترات االنتقالية التالية لحكم   في األرجنتين وعدد من دول أمريكا الالتينية وجنوب أفريقيا.
األفريقية ودول شرق ووسط الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا الالتينية، جنوب أفريقيا بعد نظام األبارتهايد وبعض الدول 

أوروبا في أعقاب الحرب الباردة. كان هناك توافق دولي على الحاجة إلجراءات العدالة االنتقالية للتعامل مع انتهاكات 
حقوق اإلنسان الماضية، وهذا ما تزامن مع أهداف الدول والهيئات المانحة التي تطلبت وجود تطبيقا محكما لحكم القانون 

بعبارة أخرى، أعطت الموجة الثالثة للديمقراطية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات   تنمية االقتصادية.بما يسمح بال
زخما وحافزا جديدا للعدالة االنتقالية، انتقل به من كونه مفهوما رابطا بين المرحلة االنتقالية للتحول الديمقراطي والعدالة (كما 

ضاء أوسع بحيث أضحى هذا المفهوم يتضمن منظورا أوسع يقوم على إعادة تقييم شامل نشأ في أواخر األربعينات)، إلى ف
  للوصول بمجتمع ما في المرحلة االنتقالية إلى موقع آخر تعد الديمقراطية أحد أهدافه األساسية.

، إذ أدى تكرر  1993بدأت بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوجوسالفيا السابقة في المرحلة الثالثة:   
النزاعات إلى تكرر حاالت تطبيق العدالة االنتقالية، كما ارتفعت األصوات المنادية بالحد من األخذ بمبدأ الحصانة ليصبح 

تم  1998، ثم في 1994االستثناء وليس القاعدة، وفي هذا السياق تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في 
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أثرت هذه التطورات في الكثير من اتفاقيات السالم التي عقدت بعد إقرارا النظام األ

ذلك، والتي أشارت إلى المحاكمات الدولية باعتبارها جزءا من عملية التسوية السلمية ؛ من ذلك اتفاقية أروشا المتعلقة 
لعاج. وفي هذه المرحلة، التي ال تزال مستمرة حتى اآلن تتم اإلحالة ببوروندي، واتفاقية ليناس ماركوسيس الخاصة بساحل ا

دائما إلى القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى العودة الستلهام نموذج محاكمات 
وٕاقرار وجود المحكمة  2004نورمبرج، السيما مع دخول ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لحيز التنفيذ في 

  كآلية دائمة لمحاسبة مرتكبي االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان.
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عربية عن االستبداد والفكر األحادي ، ناجعة اقتصاديا،  واقتصادياتمن الصعب تصور بناء مجتمعات 
  17عادلة اجتماعيا، ومستدامة، على أساس الوصفات النيوبرالية القائمة على التسويغات النيوكالسيسكية

المعاصر، وبين مضمون العدالة  ال يمكن الفصل كلية بين منظومات فكر العدالة في الفكر السياسي
المتداولة اليوم في  االنتقالية في صورة الجديدة المتبلورة في سياق خطابات مفاهيم اإلصالح السياسي

العالم.ولهذا، سوف نحاول في بحثنا، تقديم جوانب من المرجعية النظرية المؤطرة لخطابات العدالة 
ل من جون راولز وأمارتيا صن، بحكم أننا نرى أن االنتقالية. وسنتوقف بصفة خاصة أمام مساهمة ك

الجدل الحقوقي والسياسي السائد اليوم في موضوع العدالة االنتقالية، يستنذ في جوانب عديدة منه إلى 
الجهود النظرية واإلجرائية التي جرى تطويرها في أبحاث العدالة والديمقراطية والتنمية االقتصادية. كما 

التدبيرية واإلجرائية التي ركب المركز الدولي للعدالة االنتقالية، باعتباره فضاء مفتوحا يستنذ إلى المعطيات 
  .18للبحث في موضوع العدالة االنتقالية بمختلف تجاربها المتعددة والمتنوعة

 19) من أهم نصوص نظريات العدالة في الفكر المعاصر 1921-2002تعتبر أبحاث حون راولز (
لعدالة، في ضوء معطيات البنية األساسية للمؤسسات االقتصادية واالجتماعية وحاولت بناء منظورها ل

  والسياسية في المجتمعات الديمقراطية.

فقد حاول أن يربط بين مفهوم العدالة والحرية والديمقراطية،  ،20في كتابه فكرة العدالة أما امرتن صن
والحرمان في العالم. ويتمثل السؤال  مرتبطة بكيفيات البحث في تجاوز صور الفقر ويخوض في إشكاالت

المركزي في موضوع العدالة في نظره، في مواجهة األوضاع الجائرة والمهينة لإلنسان، وال يمكن االقتراب 
من هذا السؤال، إال بفتح موضوعه على ضرورة التفكير العلمي في مواجهة الفقر؛ أي التفكير في 

  الة. اإلجراءات المساعدة في عملية تحقيق العد

                                                           

وفقا لسمير أمين " يسمح االقتصاد النيوكالسيكي الذي يعتبر نفسه "محضا" بإضفاء الطابع العلمي " على الليبرالية  -  17
مساواة  –مراد دياني: حرية 5ريعة فحسب : أنظر المفرطة" كونه منفصال عن الواقع اليهم : مثل أي خرافة هو يوظف ذ

  .2014االندماج اجتماعي المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات الطبعة األولى  بيروت يناير 
كمال عبد اللطيف: "العدالة االنتقالية والتحوالت السياسية  في المغرب، تجربة هيئة االنصاف والمصالحة،المركز  -18

  .7ص  2013راسة السياسات، سنة العربي لألبحاث ود
، حاول فيهما تطوير تصوره 2001، كما نشر كتاب العدالة إنصاف عام 1981نشر جون راولز نظرية العدالة عام - 19

  للعدالة واغنائه، بل ومراجعة بعض جوانب هذا التصور.   
ية للعلوم، ومؤسسة بن راشد آل مكتوم، امرتن صن: " فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي ( بيروت ودبي : الدار العرب - 20

2010.(  
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تميزت أعمال راولز وأماتيا صن، على الرغم من االختالفات القائمة بين تصور كل منهما للعدالة 
وكيفيات تحقيقها، بمساعيها الهادفة إلى تخليص المفهوم من الكثافة النظرية الطوباوية، التي ظلت 

صور التعالي، وذلك  متمركزة في تالفيف معانيه خالل تاريخ الفلسفة. وقد حاوال تخليص المفهوم من
بتأثير كل من تصورات فالسفة األنوار لمفهوم العدالة، واالمتدادات التي عرفتها هذه الفلسفات في الفلسفة 

 .21الماركسية

، ويستمد مفهوم العدالة في حاصل نظرنا، أن العدالة موضوع إشكالي، بل مفهوم ملتبساألمر المؤكد 
عبر منظومة قانونية شرعية، تضمن الحقوق في نطاق الوجود كنهها من طبيعتها اإللزامية المفروضة 

االجتماعي على أساس قيمة إنسانية وحق مشروع للحياة الحرة التي أسس لها العقل ال القوة وقبل بها 
السياسي هو الذي  اإلطاروهذا االستقرار واالستمرار. الجميع منظومة تحقق المساواة واإلنصاف وتضمن

اجتماعي وسياسي ويأمل من خالله الناس في الوجود والعيش المشترك في  نظامك الديمقراطيةتضمنه 
  كنف االحترام والحرية.

الذي معظم أرجاء المعمورة وال كانت المنظمات القانونية الحقوقية  النظاملكن الديمقراطية لم تكن 
 اإلمبراطورية نظمةاألمنظومات ذات أولوية في كثير من دول العالم؛ لقد عرف التاريخ أكثر ما عرف 

أضفت على نفسها التفويض فردية، سواء  استبداديةالملكية، وهي في معظمها أنظمة سياسية  واألنظمة
اإللهي أو مارست القهر عنوة أو اتخدث تبرير أخر، ولم تصبح الديمقراطية مطلبا فعليا في مستوى 

يكتاتوريات في العصر الحديث وبداية كما في مستوى هرم السلطة السياسية. إال مع انهيار الد القواعد
انتقال الكثير من البلدان واألمم إلى مسارات التحول الديمقراطي، فكان ذلك مدعاة للخوض في قضية 

  .22العدالة االنتقالية

  نشأة وتطور مفهوم العدالة االنتقالية

                                                           

  .11كمال عبد اللطيف : "العدالة االنتقالية والتحوالت السياسية  في المغرب، تجربة هيئة االنصاف والمصالحة ص  -  21
  .30،ص 2013خريف  2محمد الخراط : عندما تصبح العدالة ... إنتقالية،مجلة يتفكرون، العدد  -  22
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يرين، السيما فيما يتعلق من المفاهيم التي ما تزال غامضة النسبة للكث 23يعتبر مفهوم العدالة االنتقالية
المقطع الثاني من المصطلح؛ أي "االنتقالية" إذ يثور التساؤل هل توجد عدالة انتقالية؟ وما الفرق بينها 

  وبين العدالة التقليدية المرتبطة؟

ة وهنا البد من توضيح أن العدالة االنتقالية تختلف عن العدالة التقليدية في كونها ُتعنى بالفترات االنتقالي
مثل: االنتقال من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم، أو االنتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة 
الحكم الديمقراطي، أو التحرر من احتالل أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي، وكل هذه المراحل 

ايا االنتهاكات تواكبها في العادة بعض اإلجراءات اإلصالحية الضرورية وسعي لجبر األضرار لضح
  الخطيرة. 

أي أن مفهوم العدالة االنتقالية يعني االستجابة لالنتهاكات المنهجية أو الواسعة النطاق لحقوق اإلنسان، 
بهدف تحقيق االعتراف الواجب بما كابده الضحايا من انتهاكات، وتعزيز إمكانيات تحقيق السالم 

على النحو الذي يالئم مجتمعات تخوض مرحلة من  والمصالحة والديمقراطية. أي أنها تكييف للعدالة

                                                           

العدالة االنتقالية بشكل تقليدي إلى حقل القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ومع التطور في تطبيقات تنتمي دراسات  -  23
المفهوم تم توسيع مجاالت دراسة المفهوم لتشمل العديد من اآلليات واألهداف تنتمي للعديد من المجاالت العلمية والبحثية. 

من المجاالت العلمية السيما مع إسهامات علماء القانون والسياسية واآلن يمتد االهتمام بالعدالة االنتقالية عبر العديد 
واالجتماع واألنثروبولوجي والمؤرخين، ورجال دين، والصحفيين ونشطاء حقوق اإلنسان، وتعكس هذه الممارسات واألجندات 

ود تحقيق العدالة، إشكالية البحثية التطورات المستمرة في مفهوم العدالة االنتقالية، والظواهر المرتبطة به من قبيل جه
المسؤولية/ الحصانة، ولجان الحقيقة، وجهود إعادة حكم القانون. وبصفة عامة، ينقسم المفكرون والفالسفة المعنيون بالعدالة 
 االنتقالية (على اختالف تخصصاتهم) حول اثنين من الروافد الثقافية؛ األول الفكر الليبرالي لحقوق اإلنسان، أما الثاني فهو

الرافد الديني. ورغم تباينهما، يشترك الرافدان في العديد من الفرضيات واالستنتاجات، وٕان كان لكل منهما نقاط تميزه بل 
  وتوجد خالفات بينية في كل رافد.

وك وٕايمانويل الروافد الليبرالية للعدالة االنتقالية : يقوم النهج الليبرالي للعدالة االنتقالية على الميراث الفكري لكل من جون ل
كانط وجون ستيوارت ميل الداعي إلى المساواة والحرية، فضال عن فكر جون رولز الداعي لعدالة توزيع الموارد 
االقتصادية. وفيما يخص جرائم الماضي، يميز رواد الرافد الليبرالي ما بين نظريتين، أوالهما تركز على معاقبة مرتكبي 

  إعادة تأهيل الضحايا، والردع، وتحسين النظام االجتماعي بصفة عامة. الجرائم، في حين تركز الثانية على 
الروافد الدينية للعدالة االنتقالية: فتعد "حقوق اإلنسان" هدفا لها، ولكنه ليس المفهوم األساسي المحرك، ولكن تعد 

غير المتوقعة في الخطاب المتعلق  "المصالحة" هي الفكرة التي تتالقى حولها كل الروافد الدينية، وهو ما يعد أحد التطورات
بالعدالة االنتقالية. وٕان كانت لتلك الروافد اختالفاتها البينية من الفكر الكاثوليكي وبعض الطوائف البروتستانتية واليهودية. 

 عن أهل مكة بعد فتحها رافدا إسالميا مهما يمكن أن يرتكز عليه - صلى اهللا عليه و سلم  -ما يعد عفو النبي محمد 
  مفهوم العدالة االنتقالية في البالد اإلسالمية
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التحوالت في أعقاب حقبة من تفشي انتهاكات حقوق اإلنسان؛ سواء حدثت هذه التحوالت فجأة أو على 
مدى عقود طويلة. بعبارة أخرى، يربط مفهوم العدالة االنتقالية بين مفهومين هما العدالة واالنتقال، بحيث 

  .24ء المرحلة االنتقالية التي تمر بها دولة من الدوليعني: تحقيق العدالة أثنا

العدالة االنتقالية مصطلح حديث بدأ يتردد علي نطاق واسع في الدول العربية التي تمكنت شعوبها من 
اإلطاحة بنظم اتسمت باالستبداد والقمع أو بالفساد، أو بكليهما معا. واالتجاهات المعاصرة تقوم علي 

التي عانت صراعات مسلحة، أو حكم نظم استبدادية أو قمعية، يجب أن يعقب حقيقة أنه في البالد 
انتهاء تلك الصراعات، أو زوال هذه النظم، األخذ بمبادئ العدالة االنتقالية التي تقوم أساسا علي توثيق 

ءة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي تم ارتكابها في حق الوطن والمواطنين، وغيرها من صور إسا
استعمال السلطة، وكشف حقيقتها، وٕاعالم المواطنين بها، فضال عن محاسبة المسئولين عن تلك 
االنتهاكات والتجاوزات، وتطهير مؤسسات الدولة ممن تورط في ارتكاب الجسيم من الجرائم والتجاوزات، 

ضحايا، مع إصالح تلك المؤسسات بهدف منع تكرار مثل تلك االنتهاكات، مع القصاص العادل لل
وٕانصاف أهليتهم، أو تخليد ذكراهم، ووضع البرامج الالزمة إلعادة تأهيل، ودمج من هم علي قيد الحياة 

  .25منهم، فضال عن تحقيق المصالحة بين أطياف الشعب المختلفة

بمسألة التدبير السلمي  –ارتبطت العدالة االنتقالية بما هي مقاربة جديدة ظهرت في نهاية الثمانينات 
ترسيخ  -من جهة –تقال الديمقراطي في عدد من بلدان أمريكا الالتينية أفريقيا وأسيا. وكان ذلك يعني لالن

مؤسسات وثقافة بديلة للسلطوية التي كانت نخبها المؤثرة  ال تعارض فكرة الدمقرطة، ويحيل _من جهة 
لسلطوية، تلك التي لم أخرى_ على البحث عن مخرج سياسي وقانوني لكيفية تدبير إرث العنف السياسي ل

  .26تكن منهارة كما هو الحال في وضعية الثورات الناجحة، على الرغم من االزمات التي كانت تواجهها

تتميز العدالة االنتقالية عن العدالة الكالسيكية، أي عدالة المحاكم، بلجوئها إلى مقاربة سياسية؛ حيث تتم 
لسابق تماًما ولم تنتصر فيها قوى التغيير كلية. فيلجأ في لحظة تاريخية محددة لم يسقط فيها النظام ا

األطراف لحل وسط منطقه أنه يصعب محاكمة المسؤولين عن مظالم الماضي والسيما عن االنتهاكات 

                                                           

  " الشبكة العربية العالمية.: قراءة مفاهيمية و معرفية العدالة االنتقالية: " هناء وحيد الغايش -  24
 http://www.globalarabnetwork.com/studies/7732-2012-08-01-135319  

، 192لة ما بعد الثورات. المصدر: مجلة السياسة الدولية العدد عادل ماجد: العدالة االنتقالية واإلدارة الناجحة لمرح -  25
  . 2013أبريل 
  .3عبد الحي مودن: العدالة االنتقالية والسلطوية: نموذج المغرب، المركز العربي لألبحاث وتحليل السياسات،ص  -  26
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، خاصة إذا كانوا ال يزالون ممسكين بجزء معتبر من السلطة، يرة وواسعة النطاق لحقوق اإلنسانالخط
نتقال نحو الديمقراطية بمنح هؤالء المسؤولين فرصة للمساهمة في مسار وبالتالي فاألهم هو تسهيل اال

االنتقال بعدم مالحقتهم قضائًيا ألنهم ال يزالون يمسكون بقدر مهم من السلطة وبإمكانهم عرقلة التحول لو 
 لم تُقدم لهم ضمانات بعدم المتابعة والزج بهم في السجون.

االنتقالية أخذت شكل تأسيس "لجان الحقيقة والمصالحة" تحت ضغط  إن األغلبية الساحقة لتجارب العدالة
القوى الديمقراطية ومنظمات حقوق اإلنسان المحلية والدولية التي تدعم ضحايا االنتهاكات وذويهم الذين 

  تحولوا بدورهم إلى قوى ضغط في المجتمع سواء داخل منظمات حقوق اإلنسان أو بجانبها.

ا في مرحلة من التطور السياسي إّما إثر ضعف أو قرب سقوط أو انهيار نظام وقد جاءت اللجان غالبً 
سابق (كاألنظمة العسكرية والدكتاتورية في أميركا الالتينية وٕافريقيا وآسيا وحتى في أوروبا)، أو في مرحلة 

النظام انتقال ديمقراطي أو سياسي (كحالة جنوب إفريقيا، األرجنتين، تشيلي)، أو في إطار استمرارية 
القديم عندما يحل وارث جديد لذلك النظام فيريد تصفية اإلرث الثقيل للماضي دون أن يعيد النظر جذرًيا 
في قواعد سير النظام القديم (حالة المغرب). وفي حاالت أخرى جاء تأسيس اللجان بدفع من المجتمع 

  .27 يماال)غوات -الدولي في إطار عملية بناء السالم بعد حرب أهلية (السلفادور

في ظل تطور ثقافة حقوق اإلنسان التـي اتخـذت خـالل العقـود القليلـة الماضـية بعـدًا دوليـًا متزايـدًا، 
وانتشار الثقافة الديمقراطية بشكل عام والثقافة الحقوقية بشكل خاص، أصـبحت العالقـة بـين مفهـوم العدالـة 

أحـد أهـم أهـداف العدالـة االنتقاليـة، هـو التصـدي  االنتقالية والقانون اإلنساني الدولي وثيقـة جـدًا .. وٕاذ كـان
لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، يشكل المحور األساسـي للقـانون اإلنسـاني الـدولي، فإنـه يعنـي أساسـا 
بوضــع القواعــد الالزمــة للتصــدي لتلــك االنتهاكــات التــي تقــع إبــان الصــراعات المســلحة الدوليــة منهــا وغيــر 

تلك االنتهاكات. بيد أن نطاق مفهـوم العدالـة االنتقاليـة يسـتوعب أمـورًا أكثـر مـن  الدولية، ومحاسبة مرتكبي
ذلك، إذ إنه يغطي حاالت انتهاك حقوق اإلنسان في أوقات السلم أيضًا، ويشتمل على العديـد مـن اآلليـات 

ي جانـب التي ال يعني بها القانون الدولي اإلنساني، مثـل التطهيـر، وٕاصـالح المؤسسـات، والمصـالحة. ويـر 

                                                           

  فريقيا" مقال بمركز الجزيرة للدراسات إشكالية العدالة االنتقالية: تجربتي المغرب وجنوب إ عبد العزيز النويضي : "   -  27
http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312410191634162.html 
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آخر من الفقه أن مفهوم العدالة االنتقالية يرتبط بصفة مباشرة بمجال العدالة الجنائية بحسبانه نشأ في ظل 
 .28الذي يحكمه القانون الجنائي محاكمات نورنبرج الشهيرة، وتبلور وفقًا لمبدأ المسئولية الجنائية الفردية

وف تاريخية غاية فـي الصـعوبة والتعقيـد، في مختلف الحاالت التي شهدتها البلدان التي مرت بظر 
مثل الحـرب األهليـة، والنزاعـات المسـلحة، والحكـم الشـمولي التسـلطي، فـإن مفهـوم العدالـة االنتقاليـة ينطـوي 

  على حزمة من التدابير القضائية وغير القضائية الالزم التعويل عليها لتحقيق أهدافه.

 :ق ثالث غايات أوليةتحقي وتستهدف لجان الحقيقة والمصالحة غالًبا

لماذا حصلت؟ ما هي حدود  :ومعرفة حقيقة االنتهاكات حماية الحقائق التاريخية من التزييف .1
رجال السياسة، أجهزة األمن، الجيش، القضاء، اإلعالم...) وكيف ) مسؤولية األطراف الفاعلة

  الضحايا؟ وما مصيرهم اليوم؟ حصلت؟ ومن هم
االستماع لمظلمتهم، واالعتراف بمعاناتهم، واالعتذار لهم، ب :جبر ضرر الضحايا وعائالتهم .2

  .وٕاعادة تأهيلهم، كل ذلك تسهيًال للمصالحة والعفو وتعويضهم هم وذويهم
لضمان عدم تكرار االنتهاكات وتأسيس الديمقراطية عبر  :ومؤسساتية القيام بإصالحات سياسية .3

 ظومة األمنية والقضائية واإلعالمية فيدستوري، ومن خالل إصالح القوانين وٕاصالح المن إصالح
 .الدولة

ومتعددة، من أشهرها تلك التي بدأت في  والحق أن لجان الحقيقة والمصالحة في العالم كثيرة .4
وتبعتها أخرى في أوائل الثمانينيات في بوليفيا  منتصف السبعينيات من القرن العشرين في أوغندا

لتسعينيات...، حتى صار المشهور من تلك اللجان منتصف ا مروًرا بما حدث في جنوب إفريقيا
 .في مختلف بلدان العالم يقارب الثمانية والعشرين لجنة

تحقيق العدالة لضحايا االنتهاكات المنتظمة لحقوق اإلنسان وٕايجاد بديل عن وسائل االنتقام التي ـ  .5
  من شأنها أن تفاقم حدة النزاع و الخالف بين مكونات المجتمع .

الجناة و محاسبتهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب بغض النظر عن انتماءاتهم  مسائلة -6
   و مناصبهم و تقديمهم للمحاكمات العادلة التي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

  تقديم الحقائق عن تصرفات الجناة و التجارب التي مر بها الضحايا .  -7
                                                           

  انظر: 28 -
- Louise Arbour, 'Economic and social justice for sociétés in transition', New York Université 
Journal of International Law and Politics, vol. 40, No. 1, Fall 2007, at. 1  
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مؤسسات الدولة و المساهمة في دعم و شرعية القانون و المؤسسات استرداد ثقة المواطنين ب -8
الديمقراطية .من خالل آليات شفافة و متنوعة و شاملة تمنع وقوع مثل هذه االنتهاكات في 

  المستقبل .
التعويض عن كافة الضحايا و تمكينهم من التعافي بعد ما تعرضوا له من عنف و قمع   -9

  واضطهاد و استبداد .
  ان عدم تكرار هذه االنتهاكات في المستقبل؛ضم 10
الترويج للمصالحة الفردية والوطنية وٕاحقاق السالم المستدام في المجتمع محل الصراعات،  11

وتحديد ودعم الهياكل التي تسهم في تقوية وترسيخ السلم األهلي من أجل تجنب االرتداد إلى حالة 
  الصراع. .

   ليةأسس تحقيق مبادئ العدالة االنتقا
  لتحقيق العدالة االنتقالية و إعمال أثارها البد من االستناد إلى األسس التالية :

ـ الطابع الوطني لعملية العدالة االنتقالية,مع األخذ بعين االعتبار المصلحة الوطنية و السيادة 1
  الوطنية في حال االستعانة بالخبرات األجنبية .

ياف المجتمع من خالل عمليات محلية مع األخذ بعين ـ المشاركة الفاعلة و الشاملة لكل أط2
  االعتبار مصلحة الضحايا .

ـ وعي التنوع العرقي و الديني و الطائفي و احترام هذا التنوع في المجتمع و إدراك أن الجناة و 3
  الضحايا ال عالقة للعرق أو الدين أو الطائفة بهم (شخصنة الضحية و الجاني )

اتية من خالل إشراك عدة عناصر من الحكومة و المجتمع المدني لتدعيم ـ دعم الشرعية المؤسس4
   ذلك
  ـ الشفافية و مصداقية العملية .5
ـ تحقيق العدالة و إصالح أي تمزق في النسيج الوطني للدولة من خالل التركيز على المناهج 6

دالة و سيادة القانون في البناءة و الشافية السترجاع قيم الكرامة و المواطنة و استرداد الثقة بالع
 . 29أوساط المجتمع

  

                                                           

  2014شتنبر  30المنظمة السورية للتنمية الديمقراطية ( العدالة االنتقالية) نظر هذا الموقع يوم  - 29   
 http://www.ddc-sy.org/index.php/2013-10-27-16-18-34/115-2014 -05-16-12-14-29   
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 بالمغرب والمصالحة  وٕاشكالية التحول الديمقراطي اإلنصافتجربة ثانيا : 

تقدم الممارسات الدولية مجموعة من الحاالت التي اقترن فيها التحول الديمقراطي بالعدالة االنتقالية؛ بما 
عسيرة وصراعات  ية التي تعيش على إيقاع مخاضاتيوّفر تراكمًا غنيًا يمكن أن يفيد المنطقة العرب

سياسية متباينة؛ في بلورة مداخل كفيلة بطّي صفحات صعبة من تاريخها؛ وبناء مؤسسات قادرة على 
  الحسم مع مخّلفات المرحلة السابقة بإكراهاتها االجتماعية والسياسية واالقتصادية.

حالة الحرب إلى  لسياسيين، سواء تعلق األمر باالنتقال منتحيل العدالة االنتقالية إلى التحول واالنتقال ا
السلم؛ أو من أجواء الشمولية واالستبداد إلى الممارسة الديمقراطية. فهي وسيلة لتجاوز اإلكراهات 

جراءها الدولة والمجتمع.  والمشكالت في مختلف أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي عانى
لص من التراكمات السلبية الماضية لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، بالصورة التي وآلية فعالة للتخ

تسهم في حدوث انتقال متدرج إلى الديمقراطية بناء على أسس متينة؛ توفر شروط التسامح والمصالحة 
والتخوين  والشرعية والثقة بالمؤسسات والتعددية واالستقرار داخل المجتمع؛ بعيدًا عن "ثقافة" االنتقام

  .30واإلقصاء والكراهية

برزت "المصالحة الوطنية" كمفهوم مركزي مع الربع األخير من القرن العشرين، حين تمكنت كوكبة من 
الدول تحقيق االنتقال الديموقراطي داخل دولها ومجتمعاتها. فبتقدير "صامويل هانتغتون" شملت الموجة 

في العالم تحولت من وضع سياسي شمولي إلى نظم  الثالثة من االنتقاالت أكثر من أربعين دولة
ة األخيرة من القرن ) ومستهل العشري1974ديموقراطية ما بين ثورة القرنفل في البرتغال (

وبعض ، وقد تعلق األمر بدول في أميركا الالتينية، وأقطار المنظومة االشتراكية سابقا، )1992الماضي(
بية بقيت في مجملها خارج هذه الحركية، فكما افتتحت القرن العشرين وحدها البالد العر البلدان اإلفريقية. 

  .بأسئلة االستعمار، واإلصالح، والتوق إلى الحرية، وّدعته باألسئلة نفسها

                                                           

أكتوبر  24إدريس لكريني: المغرب وتجربة اإلنصاف والمصالحة، مجلة الديمقراطية، مؤسسة األهرام، مصر، العدد   - 30
2006. 
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ينهض مفهوم "المصالحة الوطنية" على جملة مستلزمات من طبيعة سياسية وثقافية وقيمية. فمن جهة، 
باالنفتاح، والحوار، والحرية، والتسامح، كما يشترط، من جهة تتحقق المصالحة في وضع سياسي موسوم 

ثالثة، ثقافة تُنزل االعتراف باألخطاء، والبوح باألضرار، والجهر باالنتهاكات، منزلة الصدارة في التفكير 
 في دينامية المصالحة. ويقتضي، في مستوى ثالث، نظامًا قيميًا ناِظما للدولة والمجتمع، من سماته الوفاء
بااللتزامات، وربط القول بالفعل، وتجنب تكرار األخطاء والممارسات الجسيمة، والسعي الدؤوب إلى جعل 
الدولة بيتًا للجميع، دون حق األفراد والجماعات في االختالف، أو تأجيج الصراعات لتعميق واقع الفتنة، 

ية درجة سامية في نضج وتعريض الدولة والمجتمع للضعف والتفكك. لذلك، تعد المصالحة الوطن
  .31المجتمع، واكتمال ُرشد الدولة والمؤسسات، وتطور الثقافة السياسية، واستقامة ممارستها

 من والّدمقرطة جهة، من والمصالحة االنتقالية العدالة " من كل بين تالزمية عالقةً  هناك أن شك ثمة ليس
 غير .الدَمقرَطة عملية إلنجاح ذهبي جسر خيرةاأل وهذه للمصالحة، الِزمة االنتقالية فالعدالة .أخرى جهة
 المقاصد وفلسفة التحقق منطلقات حيث من متشابكة]والدمقرطة والمصالحة العدالة [ الثالث الحاالت أن

 وتعضيد األخرى الحلقات عن بمعزل اإليجابية آثارها وٕانتاج منها حلقة استقامة يصعب لذلك، .واألهداف
  .منها

لصلة بمفهوم العدالة االنتقالية، فالمصالحة، في حقيقة األمر، تشكل أحد أهم أهداف المصالحة وثيقة اإن 
السالم  إلى. تبتغي العدالة االنتقالية الوصول بالمجتمع منظومة العدالة االنتقالية، وغايتها النهائية

ها السياسية الخالف واالنقسام العميقة بمختلف أبعاد جذوراالجتماعي،وال يمكن تحقيق ذلك إال بتقصي 
المتدرج إلى  االنتقالواالقتصادية واالجتماعية بما يسمح بتجاوز الخالف والكراهية بصورة تسهم في 

  الديمقراطية على أسس متينة.

وهناك العديد من الدول التي ركزت في المراحل االنتقالية على آلية المصالحة إلعادة تحقيق السلم 
العدالة مرحلة توفر أفضل الممارسات في هذا الشأن، واهم ما يميز  إفريقياالمجتمعي، ولعل تجربة جنوب 

اعتمدت على آلية خاصة لبلوغ المصالحة الوطنية تقوم أساسا على تقديم  أنها إفريقيافي جنوب  االنتقالية

                                                           

   العربيًة، انظر الرابط البالد في الوطنية المصالحة أهمية عنمحمد مالكي :  -  31
http://www.shaffaflibya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1020: 
&catid=212:2011-11-06-13-39-24&Itemid=201 
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عما ارتكبه من انتهاكات وتجاوزات أمام هيئة معرفة الحقيقة كشرط للحصول على العفو بلوغا  المسئول
  32.االنتقامية أومصالحة الوطنية وكان الغرض منها تحقيق العدالة التصالحية وليس العدالة العقابية إلى ال

وعموما فهناك عدة مسارات أساسية لتحقيق المصالحة الوطنية (المسار األول) تضطلع به عادة األحزاب 
الوطني بما يحقق المصالحة  والتيارات السياسية المختلفة خالل المشاورة والحوار لبلوغ التوافق والوئام

الحوار المجتمعي بمشاركة كافة قطاعات المجتمع المعنية،  أساس، و (المسار الثاني) يقوم على الوطنية
 إنصافو(المسار الثالث) يتم تحت مضلة العدالة االنتقالية ويتبع مقاربة قانونية حقوقية ترمز على 

ير قضائية من خالل هيئات أو مفوضيات مستقلة الضحايا وتطبق من خاللها عدة تدابير قضائية وغ
تهدئة النفوس وتحقيق المصالحة الوطنية. والمتتبع لتجارب دول ما بعد  أيضاغايتها ومحايدة، تكون 

وسيلة لبلوغ المصالحة الوطنية يحسن أن تتم عن طريق تطبيق  أفضلالصراعات سوف يتبين أن 
مصالحة مجتمعية + مصالحة قانونية  +مصالحة سياسية ( التوازيالمسارات المتقدمة ممتزجة أو على 

  .33حقوقية) استرشادا بمبادئ العدالة التصالحية

 التجارب من غيرها عن المغربي السياق في المصالحة تجربة يميز ما إلى التنّبه يجب ذلك، ومع  
 وألن .الثانية الكونية حربال نهاية االنتقالية العدالة مفهوم ظهور منذ العالم شعوب راكمتها التي والخبرات

 بل مؤسساته، كنف وداخل النظام استمرارية ظل في نتائجها وراَكمت وتطورت، نشأت، المصالحة تجربة
را طرفاً  النظام ظل ال للنظام فهمنا أن علماً  .نفاذها من األخيرة المراحل وحتى الفكرة ميالد منذ مقر 

 مصالح وكتفاعل كبنية، النظام على ينصب بل م،بذواته محدودين أشخاص أو بعينه شخص في ينحصر
 عنه، أهمية ليق ال آخرمحدد  النوعي المعطى هذا إلى ضافي .أخرى أحيانا  ومتنازعة  أحياناً  متضاِمنة

 عن يترتب أن يمكن ما بكل انتقالي، وضع ضمن المصالحة مجال في المغربية التجربة باندراج يتعلق
  .34وتعقيدات صعوبات من االنتقالية األوضاع

                                                           

المستشار عادل ماجد: قواعد المصالحة الوطنية في المراحل االنتقالية، تطبيق على الوضع المصري، مجلة  -  32
  .84، مرجع سابق ص 2يتفكرون العدد 

  .86المستشار عادل ماجد: قواعد المصالحة الوطنية، مرجع سابق ص  -  33
   والمصالحة، اإلنصاف هيئة تجربة في المغرب قراءة في الديمقراطي والتحول االنتقالية امحمد مالكي: "العدالة -  34

  . 3ص  2012نيسان  21- 20بيروت 
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ا الالتينية وجنوب أفريقيا، لكونها لم تتمك خالل مرحلة ترسيخ يكوتختلف المصالحة المغربية عن أمر 
التي تهم توسيع حرية التعبير  اإلصالحاتلطوية" والتي تعني سالدمقرطة، بل هي تمت في إطار " لبرلة ال

إال أن هذه اإلصالحات ال تمس صلب  والتنظيم والتعددية الحزبية وٕاجراء انتخابات تشريعية ومحلية.
ر منتخب يحتكر القرارات اإلستراتيجية، ومؤسسات ال يالنظام السياسي الذي يبقى في يد حاكم مركزي غ

 35تعرف ممارسة فعلية لفصل السلط، وانتخابات التهدد هذه االستمرارية السلطوية.

ي صفحة" انتهاكات حقوق اإلنسان التي ولقد ُبذلت جهود منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي من أجل "ط
حصلت مند بداية الستينيات في إطار الصراع السياسي بين الملك والمعارضة اليسارية بصفة خاصة، 

 1992وذلك من خالل اإلفراج عن عشرات من المختفين ومئات السجناء السياسيين وسجناء الرأي سنتي 
لمعارضة القديمة في الحكومة إعداًدا منه النتقال العرش تمهيًدا من الملك الحسن الثاني إلشراك ا 1994و

 ).1999يوليو/تموز  23بسالسة إلى ابنه محمد السادس (انتقال تم عند وفاة الملك الحسن في 

وفي نهاية التسعينيات تمت أيًضا بعض اإلصالحات القانونية والمؤسسية، كما تم تقديم بعض 
  .2003و 1999اكات حقوق اإلنسان وعائالتهم بين التعويضات المالية لعدد من ضحايا انته

وقد أثارت نواقص المعالجة التي قام بها المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان (الذي لم يكن مستقًال وكان 
ردود أفعال الضحايا وعائالتهم فبادروا بتأسيس المنتدى المغربي  1999- 1998ُمتحكًما في عمله) منذ 
مساَنًدا بمنظمات   الذي ُيعتبر بمثابة نقابة للضحايا. وبفضل نضاالته 2001للحقيقة واإلنصاف سنة 

حقوق اإلنسان المغربية ُعقدت مناظرة حول ملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان طالب فيها 
  بتأسيس لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة. - من بين أمور أخرى- المتناظرون 

اري لحقوق اإلنسان وعمل نشطاء حقوقيون من داخله على إقناع وقد تمت إعادة هيكلة المجلس االستش
  .2003الملك بتأسيس "هيئة اإلنصاف والمصالحة" في نهاية 

عضًوا، عدد منهم من مناضلي حقوق اإلنسان إضافة ألشخاص مقربين من  17تأسست الهيئة من 
ألساسي الذي تضمن تدقيًقا بعد أن قامت بوضع نظامها ا 2004السلطة. وبدأت عملها رسمًيا في بداية 

وتفصيًال للمهام المنوطة بها، وتعريًفا لالنتهاكات موضوع اختصاصاتها، وطرق تنظيم سير أعمالها. وقد 

                                                           

  .65، ص 2013خريف  02كرون العدد عبد الحي المودن:  إشكاالت المصالحة السياسية، مجلة يتف -  35
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 10صودق على هذا النظام األساسي بموجب ظهير ملكي (قرار ملكي) ُنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 
 .2004إبريل/نيسان 

أي على فترة حكم  1999إلى نهاية سنة  1956ة الزمنية الممتدة من سنة وقد اشتغلت الهيئة خالل الفتر 
  ).1999- 1961الملك الحسن الثاني بصفة رئيسية (

  وُكلفت الهيئة بـ:

  التقييم الشامل لمسلسل التسوية السابق لملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. .1
  إثبات نوعية وجسامة االنتهاكات السابقة. .2
  ت االختفاء القسري.البحث في حاال .3
  الوقوف على مسؤولية الدولة وغيرها في االنتهاكات الجسيمة. .4
  جبر ضرر الضحايا وذوي الحقوق. .5
  جبر ضرر المجتمع. .6
  إعداد تقرير رسمي. .7
  تنمية سلوك الحوار، وٕارساء مقومات المصالحة ودعم التحول الديمقراطي. .8

يناير/كانون  6) عندما استقبلها الملك في 2006إلى بداية  2004دامت أعمال الهيئة سنتين (بداية 
  .200636الثاني 

 أخذ وجود على أعاله، المعايير ضوء في المغربية "والمصالحة اإلنصاف هيئة " تجربة قراءة تنطوي
 المغرب استبعد جهة، فمن .االنتقالية العدالة بتجارب الصلة ذات الدولية الممارسة في استقر لما واستبعاد

 للهيئة تكون أن دون الحقيقة عن والبحث التحري واعتمد المؤسسات، أو األفراد سواء المقاضاة، فكرة
 بتعويضهم الجسيمة االنتهاكات من المتضررين الضحايا إنصاف إلى ذلك بعد صار لي قضائية، سلطة
 تاريخ في العسيرة الحقبة هذه مع المصالحة ثمة ومن وجماعات فرادى وٕادماجهم ، ضررهم وجبر ماديا

 إصالحات على المغرب أقدم والمستقبل، الحاضر في الماضي اكاتانته تكرار ولتجنب .الحديث لمغربا
 والحريات اإلنسان حقوق بمجاالت التصاقاً  األكثر القطاعات في السيما ومؤسساتية، وتشريعية دستورية
 خالفاً  ،"مصالحةوال اإلنصاف " نهج واعتماده المقاضاة آلية المغرب استبعاد تفسير يمكن . العامة

                                                           

  عبد العزيز النويضي:  إشكالية العدالة االنتقالية: تجربتي المغرب وجنوب إفريقيا، انظر الرابط: -  36
http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312410191634162.html 
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 وطبيعة واالجتماعي، السياسي بسياقه الخاصة المعطيات إلى االنتقالية، العدالة مضمار في كثيرة لتجارب
  37العام مجاله مكونات بين العالقات

وكّلفت الهيئة التي تشكلت من نخبة من الناشطين والمناضلين الحقوقيين والمعتقلين السياسيين السابقين 
، بمهمة مقاربة الملفات المرتبطة باالنتهاكات الجسيمة التي شهدها 38ا هذه االنتهاكاتبرئاسة أحد ضحاي

  .1999و1956المغرب ما بين سنة 

وقد استأثرت التجربة بمجموعة من الخصوصيات، حيث تمت مقاربة الملفات في إطار نفس النسق 
  فيما يتعلق بالجناة. السياسي والدستوري واإلداري؛ كما لم يتم تحديد المسؤوليات الجنائية

جاء تشكيل الهيئة ضمن سياق اعتماد مقاربة توافقية تروم الطي النهائي لملف انتهاكات الماضي،انطالقًا 
من اعتبارين، يتمثل األول فيكون اعتماد المقاربة الجذرية من شأنه أن يعمق الفجوة بين مكونات 

باعتباره مسلسًال يستوجب وجود حد أدنى من  المجتمع، ويؤثر بالسلب في مسلسل االنتقال الديمقراطي
التوافقات والتفاهمات بين مختلف القوى المجتمعية، أما االعتبار الثاني فيتجسد في كون اإلغالق النهائي 

وٕاحداث تصالح بين  لملف ماضي االنتهاكات ربما لن يتحقق من دون إنصاف الضحايا وذويهم من جهة،
  .39 من جهة أخرىالحياة السياسية  ومشاركتهم فيالمغاربة وماضيهم 

وتأهيل صّحي  وٕالى جانب مقترحات الهيئة بشأن جبر الضرر وٕانصاف الضحايا عبر تعويض مادي
واجتماعي، فقد أوصت أيضًا بجبر الضرر الجماعي للمناطق التي تضررت نتيجة انتهاكات وتهميش 

يرها النهائي المقّدم للملك إلى بلورة لحقتها خالل فترة ما سمي بـ"سنوات الرصاص". كما خلصت في تقر 
من قبيل دعم التأصيل الدستوري لحقوق اإلنسان، واإلقرار بقرينة البراءة والحق  ؛مجموعة من التوصيات

في محاكمة عادلة وتعزيز مبدأ فصل السلطات"، وٕاقرار وتطبيق إستراتيجية وطنية لمناهضة اإلفالت من 
العتقال التعسفي واإلبادة العنصرية، وٕاصالح القضاء ودعم استقالليته، العقاب، وتجريم االختفاء القسري وا

                                                           

  .14 ص ،المغرب، مرجع سابق في الديمقراطي والتحول االنتقالية امحمد مالكي: "العدالة -  37
تكونت الهيئة من رئيس هو الراحل إدريس بنزكري؛ وستة عشر عضوًا؛ نصفهم من ضمن أعضاء المجلس  -38

  االستشاري لحقوق اإلنسان ونصفهم الباقي من خارج المجلس.

مقاربة لنماذج عالمية في ضوء الحراك  ب ،إدريس لكريني: العدالة االنتقالية وأثرها على التحول الديمقراطي بالمغر  -  39
مارس  31- 30العربي مقالة غير منشورة ( المؤتمر السنوي الثالث  للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات تونس 

  .28) ص 2014
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ومواصلة االنضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان، واعتماد الحكامة األمنية في تدبير 
 .40األزمات

/ شباط 20في ظل الحراك المجتمعي الذي عرفه عدد كبير من األقطار العربية، أفرزت احتجاجات يوم 
التي شهدتها مختلف المدن المغربية مجموعة من األسئلة في عالقتها بمدى جّدية  2011فبراير 

اإلصالحات المختلفة، التي شرع المغرب في إجرائها في األعوام األخيرة، ومدى فعاليتها وأهميتها في 
ة من مظاهر توفير شروط دعم االنتقال الديمقراطي وأسسه، وترسيخ حقوق اإلنسان، مع وجود مجموع

  .41االستهتار بالقانون ومظاهر مختلفة من الفساد

فبراير أخيًرا، وبعد نقاش مستفيض دار حول التأثير الذي يمكن أن يمارسه الربيع  20جاءت حركة 
العربي على المغرب، لتلغي أسطورة االستثناء المغربي، ولتؤكد في الوقت نفسه أن المغرب جزء ال يتجزأ 

  ي، يتأثر بما يقع في جواره العربي.من االمتداد العرب

نة غاية  هكذا، إذن، تحركت عجلة التغيير بعد أن ظن الجميع أن التجربة السياسية المغربية محص
  .42التحصين، ولن تكون كغيرها في مهب رياح التغيير، ألنها تمتلك مقومات تاريخية ودينية تسندها

ن الشعب المغربي تعّبر عن مطالبها وحقوقها جهًرا ال فبراير في جعل فئات كثيرة م 20لقد ساهمت حركة 
من قبل. ومن جهة أخرى، جعلت وتيرَة اإلصالح تتحرك بسرعة بعدما  كانت تفعلسًرا، على عكس ما 

فبراير حّركت مياًها راكدة  20كانت بطيئة ومؤجلة إلى حين. ويمكن اليوم اإلعالن بكل ثقة أن حركة 
يخرج إلى الوجود. ولوال ذلك،  2011ياسي المغربي، وجعلت دستور تحت جسر المعمار الحزبي والس

  .199643النتظرنا أعواًما أخرى، بدليل غياب أي إشارة تفيد بتحرك مسطرة مراجعة دستور 

                                                           

  .25 ص  السابق المرجع نفس بالمغرب الديمقراطي التحول على وأثرها االنتقالية العدالة لكريني: إدريس - 40 
" مجلة مسالك الفكر والسياسة واالقتصاد عدد مزدوج بالمغرب اإلنسان وحقوق الدستوري اإلصالحإدريس لكريني: "  -41
  وما بعدها. 98ص  2012 /19-20

وجهة نظر، مطبعة  دفاتر الديمقراطية" سؤال إلى اإلصالح سؤال من المغرب في السياسية "المسألة جنداري:إدريس -  42
  .2013األولى  النجاح الجديدة الطبعة

  وما بعدها. 33مجلة مسالك مجلة مسالك مرجع ساب، ص  "وٕاشكاالت تأمالت 2011 "دستور عالل: الرحمان عبد_ 43
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فقد أظهرت االحتجاجات التي عرفها المغرب في سياق الربيع العربي، أن النظام لم يقم بتفعيل توصيات " 
، المتعلقة باإلصالحات المؤسساتية، إال تحت ضغط الشارع. وهو األمر الذي هيئة اإلنصاف والمصالحة

  .44يشير إلى بقاء تصورات النظام حول المصالحة متعلقة بميزان القوى بين اإلصالحيين والمحافظين

 اإلنصاف هيئة" بتوصيات صلة ذات ومقتضيات يتضمن أحكاماً نجد انه  2011 دستور إلىوبالرجوع 
 .الختامي تقريرها في الهيئة به وطالبت أوصت ما روحَ  مقاطعه بعض صياغة عكست اكم والمصالحة،
حماية " ب المغربية المملكة التزام على جهة، من التشديد، تم  الديباجة، من متتالية فقرات ففي ثالث
راعاة م مع تطويرهما، في واإلسهام ، بهما والنهوض اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان حقوق منظومتي

حظر  " على أخرى، جهة من تأكيدها، مع ."45..للتجزئ قابليتها وعدم ، الحقوق لتلك الكوني الطابع
أو  االجتماعي االنتماء أو الثقافة أو المعتقد أو اللون أو الجنس بسبب التمييز، أشكال كل ومكافحة
كما  الدولية، االتفاقيات جعلت بأن ثالثة فقرة في لتقر، ."كان مهما شخصي، وضع أي أو اللغة أو الجهوي
فور  تسمو الراسخة، الوطنية وهويتها المملكة، وقوانين الدستور أحكام نطاق وفي المغرب، عليها صادق
  .46"المصادقة تلك تتطلبه ما مع التشريعات هذه مالءمة على والعمل الوطنية، التشريعات على نشرها،

 جاء وقد األساسية، والحقوق للحريات فصال وعشرين ثنيا من كامالً  باباً  2011 المغربي الدستور أفردَ 
 التي األهمية يؤكد مما الخاصة، الخاص باألحكام األول الباب بعد الدستور، هندسة حيث من مرتبًا،
 مبادئ من األول الباب في ورد ما ذلك ُيضاف إلى .والحريات الحقوق لموضوع الدستوري المشرع أوالها

 القوانين دستورية "على التنصيص قبيل من [العامة، والحريات الحقوق البمج صلة ذات خاصة وأحكام
  .47الدستورية الشرعية سمو على تأكيدا ،"وتراتبيتها

قر المشرع الدستوري مجموعة من الحقوق أوفي إطار تنزيل توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة، 
  .48حية،التعليم ،الشغل...)تغطية الصوال والحريات ( الحق في العالج، الحماية االجتماعية،

                                                           

عبد الحي المودن :العدالة االنتقالية والسلطوية: نموذج المغرب، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، المركز  -  44
ص   -بحث غير منشور -المؤتمر السنوي الثاني للعلوم االجتماعية واإلنسانية )  العربي لألبحاث ودراسة السياسات ( 

28.  
: البيضاء الدار [ ، 51 عدد ،"محينة قانونية نصوص " المغربية، للمملكة الجديد الدستور في الدستور، ديباجة أنظر، -45 

  .20 ص األولى الطبعة الجديدة النجاح مطبعة
  نفس المرجع السابق. -  46

  .2011من دستور  6الفصل  -  47
  .2011الفصل الثالث والثالثون من دستور  -  48
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كما عمل المغرب على دعم الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطنين والتفصيل فيها، وكذا إعادة 
  .49االعتبار إلى سلطة القضاء

كما عمل المشرع على دسترة مجموعة من المؤسسات وأحداث أخرى جديدة في إطار ترسيخ الحكامة 
. 50دة بمبادئ الشفافية والمسؤولية، ومحاربة الرشوة، واألخالقيات، والمحاسبةوترتبط الحكامة الجيالجيدة، 

وقد جرت دسترة عدد من الهيئات التي تضمنتها فصول الدستور، بما في ذلك: المجلس األعلى للحسابات 
)؛ المجلس الوطني 153الى 151)؛ المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي (150إلى  147(الفصول 
)؛ مجلس الجالية 162) (الفصل Ombudsman)؛ مؤسسة الوسيط (161إلنسان (الفصل لحقوق ا

)؛ الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز (الفصل 163المقيمة في الخارج (الفصل 
)؛ الهيئة المغربية 166)؛ مجلس المنافسة (الفصل 165ٍٍ)؛ الهيئة العليا للسمعي البصري (الفصل 164

)؛ 168)؛ المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (الفصل 167لوقاية من الرشوة (الفصلل
)؛ المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي 169المجلس االستشاري لألسرة والطفولة (الفصل 

  ).170(الفصل 

نوان عريض غير وقد جمع المشّرع الدستوري الهيئات العشر أعاله في الباب الثاني عشر، تحت ع
متجانس هو: "مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة 
الديمقراطية التشاركية"، وصّنفها في ثالث خانات: الخانة األولى تضم هيئات حماية حقوق اإلنسان 

                                                           

تضمن الدستور المعّدل مجموعة من المستجدات التي تدعم هذه االستقاللية مالًيا وٕادارًيا. فعالوة على استبدال  -49
باقي الّسلطات األخرى مصطلح القضاء بالسلطة القضائية في الباب السابع منه، وتأكيد استقاللية هذه السلطة عن 

)، جرى استبدال المجلس األعلى للقضاء بالمجلس األعلى للسلطة القضائية الذي أصبحت تشكيلته منفتحة 107(الفصل
  على مجموعة من الهيئات المستقلة، خاصة منها المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ومؤسسة الوسيط.

امة حول موضوع "التقائية االستراتيجيات والبرامج القطاعية" في احتضنت الصخيرات المناظرة الوطنية األولى للحك -50
. وهدفت تلك المناظرة إلى إعطاء االنطالقة الفعلية لورش تنسيق السياسات والبرامج 2013شباط/ فبراير  13و 12يومي 

لمكلفة بالشؤون العامة والحكامة العمومية، وتقييم مدى نجاعتها وانسجامها والتقائيتها. وتتوخى المناظرة التي تنظمها الوزارة ا
دراسة اإلمكانيات والفرص المتاحة للرفع من االنسجام، والتكامل بين مختلف االستراتيجيات والبرامج العمومية لتحسين 

  .فعاليتها ونجاعتها
ص والنقابات كما يشارك في هذه المناظرة، المنظمة بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ممثلون عن القطاع الخا

  والمجتمع المدني ومنظمات دولية ورجاالت السياسة واالقتصاد.
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س الجالية المغربية في الخارج ثم والنهوض بها، وهي: المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، والوسيط، ومجل
الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز؛ الخانة الثانية تضم هيئات الحكامة الجيدة 
والتقنين، وهي: الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، ثم الهيئة الوطنية للنزاهة 

انة الثالثة ثالث هيئات للنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ وفي الخ
والديمقراطية التشاركية، وهي: المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس االستشاري 
لألسرة والطفولة، والمجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ متسائلين في األخير عن عدم إدراج 

العشر، بالرغم من كون جتماعي والبيئي ضمن هيئات الحكامة ي للمجلس االقتصادي واالالمشّرع الدستور 
قانونه األساسي ال يختلف البتة عن قوانين بعض الهيئات الوطنية المستقلة، واختصاصاته الدستورية هي 

  .51نفس اختصاصات هذه األخيرة

ي في لية، والتي نفترض أنها تستدعفي حفر مجاري العدالة االنتقا ساهمتوعموما فإن مكاسب الهيئة 
 العدالةمغالبة المصالح الفردية واستحضار الهم الجماعي، ذلك أن تعثر  الراهن السياسي، مزيدا من

والتعبئة السياسية، بهدف استثمار مكاسب مسلسل االنتقالية في صيغتها المغربية يستدعي المبادرة 
ا يتطلب بالدرجة األولى استكمال عملية تفعيل توصيات اإلنصاف ودروب االنتقال الديمقراطي األخرى، م

  .الهيئة التي مازالت معلقة

وقد وّجهت عّدة انتقادات لعمل الهيئة من حيث قصر المدة التي اشتغلت فيها والمحددة في سنة بما ظل 
لضحايا؛ وعدم اعتماد تحديد المسؤوليات وعدم تقديم اعتذار رسمي ل؛ معه عديد من الملفات خارج التسوية

  .52إضافة إلى عدم تعاون مجموعة من األجهزة الحكومية واألمنية فيما يتعلق بتقديم المعلومات والوثائق

استشاري، وظلت  إطارتأسيسها قوة مادية وال قانونية، فقد اعتبرت بمنزلة  إعالنتشكل الهيئة من  لم
ل كثير من القضايا الواردة في اإلنسان. كما أنها لم تساهم في حملحقة بالمجلس االستشاري لحقوق 

                                                           

    2011غشت  09بجريدة العلم؛ يوم   كامة الجيدة" مقالدسترة هيئات الح" بوشعيب أوعبي، - 51
http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=43211                 

أكتوبر  24مقراطية، مؤسسة األهرام، مصر، العدد إدريس لكريني: المغرب وتجربة اإلنصاف والمصالحة، مجلة الدي -52
  .197؛ ص 2006
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تقاريرها الختامي، إذ تستوعب توصياتها جملة من المعطيات بكشف الحقيقة فيس ملفات غامضة. وهناك 
والمصالحة، ورغم الجهود التي بذلت لتوضيح مسارها  اإلنصافمن يأخذ عليها تغييب الحقيقة لحساب 

الغالب إلى الجانب الحقوقي، وذلك على الرغم من مقاربتها استندت في  أنوخياراتها. وهناك من يعتبر 
مختلف السجاالت التي انخرطت فيهال في موضوع تداخل وتفاعل الحقوقي والسياسي في العدالة 

ولكن على الرغم من أن اإلصالحات السابقة على الربيع العربي أو الالحقة له، لم تؤد في .53االنتقالية
  54م السطوي.النهاية إلى تغيير بنيوي عميق للنظا

 وعي إستراتيجية أن في اثنان يختلف لن لكن بعد، تكتمل لم المغرب في الدمقرطة أن في اثنان يختلف الو 
 دوائر في فقط، ولكن المجتمع بداخل ليس مناصريه، دائرة تتوسع و بقوة، حاضر الديمقراطية إلى االنتقال
 تحتاج مثل المغرب، مركب مجتمع في سيماال وصعبة، شاقة سيرورة بحسبها فالديمقراطية .أيضا الدولة

 المراكمة أكثر إلى وتحتاج الطبيعية، بأبعاده وليس للزمن، التاريخي بالمفهوم الزمن، من يسير قدر إلى
  .55نحو األفضل واالنتقال للتغيير روافع إلى وتحويلها اإلنجازات، تثمين وٕالى للمكاسب، المتدرجة

موعة من المبادئ والحقوق التي لم تكن موجودة في الدستور أعلن مج 2011عموًما، رغم أن دستور 
السابق ، وال يمكن لعاقل أن ينكر أهميتها كقرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة وَتْجريم التعذيب 
واالختفاء القسري واالعتقال التعسفي وجميع أشكال التمييز والممارسات المهينة بالكرامة اإلنسانية، والحق 

الولوج إلى المعلومة وحق تقديم العرائض، رغم هذا كله، فإنه، من جهة، لم يوفر ضمانات مؤسساتية  في
حقيقية لصون الحقوق، ومن جهة أخرى، لم يعمل على تقييد السلطة الملكية رغم الترتيبات التي أدخلها 

جديد ال يوفر الحد األدنى على السلطة التنفيذية. والخالصة التي انتهينا إليها هي أن النص الدستوري ال
  .56الذي يْحدث قطيعة مع نظام السلطة الدستورية الذي يسود فيه الملك ويحكم

يمكننا الجزم بكون الوثيقة الدستورية المغربية هي مجمع المتناقضات ومرتع المتضادات، إذ هي تقر 
المؤسسات الدستورية كلها،  ببرلمانية الدولة في حين تخول الملك باعتباره الممثل األسمى للدولة، وفوق

                                                           

  .46كمال عبد اللطيف: "العدالة االنتقالية والتحوالت السياسية  في المغرب، مرجع سابق ص  -  53
  .28عبد الحي المودن :العدالة االنتقالية والسلطوية: نموذج المغرب، مرجع سابق ص  -  54
  .17تقالية والتحول الديمقراطي، مرجع سابق ص امحمد مالكي: العدالة االن -  55
مطبعة النجاح  24مجلة دفاتر وجهة نظر العدد  :"الدستور الجديد تركيز السلطة وضعف الضمانات"،_ محمد مدني56

  وما بعدها. 85ص  2011الجديدة الطبعة األولى 
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الذي يناقش فيه  وزاريفوق كل القوانين الصادرة عن هذه المؤسسات، كما أنه يرأس المجلس ال 57وظهائره
  .58للدولة اإلستراتيجيةأهم النقاط 

  ة ــة عامــخاتم

ر بجالء في ضوء ما سبق، يبقى التحدي المستقبلي للعدالة االنتقالية ومرحلة االنتقال الديمقراطي يتمظه
في المعوق واإلكراه السياسيين؛ إذ ُتطرح إشكالية كيفية المراهنة على العمل الحزبي للقيام بدوره الكامل في 
تأطير وتوعية المواطن في نطاق تعددية حقيقية تعكس بشكل أو بآخر الوضوح األيديولوجي، ونوعية 

  .59البرامج السياسية المقّدمة في المعترك االنتخابي المقبل

مفهوم االنتقال الديمقراطي، الذي هو جزء من ُلحمة الدينامية المجتمعية، ال يمكن اختزاله فقط في  إن
وجود وثيقة دستورية، بل ال بد من اتخاذ إجراءات مصاحبة في اتجاه تأمين مسار االنتقال الديمقراطي 

سياسية، حقوقية، وضمان مشاركة فعالة لجميع الفاعلين السياسيين، ألن من شأن هذه التدابير (
سير الفجوة بين النخب السياسية والمجتمع، د الطريق لتكاجتماعية، اقتصادية، ثقافية، بيئية...) أن تعبّ 

وٕاعادة الثقة في مفهوم المشاركة السياسية بهدف تقويم الترهل الفكري واأليديولوجي للمشهد الحزبي 
  .60نامية المتغّيرة للمجتمع المغربيالمغربي، وبلورة مشاريع مجتمعية جديدة تتماشى مع الدي

                                                           

يوّقع  .عليا وممثًال أسمى لألّمةبصفته سلطة  ملك المغرب يصدره مرسوم هو الظهير الملكي أو الظهير الشريف -57
- مجلس الوصاية  -ل والوزراء وٕاعفائهم ماعدا الظهائر المتعلقة بتعيين الوزير األو  الوزير األول الظهير بالعطف من لدن

على اليسار باإلضافة إلى الرقمين  1تعيين القضاة. يتميز الظهير دائما برقم  -حل البرلمان - االستفتاء  - حالة االستثناء 
: ظهير شريف رقم  والموضوع، من مثل تاريخ الميالديوال التاريخ الهجري األخيرين هما عام اإلصدار والرقم الترتيبي، ثم

  .1972مارس  10موافق  1392محرم  23الصادر بتاريخ  1.72.061
مسالك ، مطبعة النجاح  االنتقال الديمقراطي بين الضمانات الدستورية واإلكراهات السياسية" مجلةحكيم التوزاني:" -58

  وما بعدها.  132ص  2012 /20-19عدد مزدوج  -الدار البيضاء - الجديدة
  .179نفس المرجع السابق، ص  -59
والمتحول في الدستور الجديد قراءة في مسارات التطبيق (محاولة قانونية لفهم معنى الثابت  ":عبد العزيز فجال -60

  .15، ص 2012صيف  23"التعيين" و "التنصيب" في الدستور الجديد )، مجلة رهانات العدد 
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توفير ميزان قوى يرفده ويحميه ويفتح المسارب واألنفاق أمام تدفق بن يإن نجاح االنتقال الديمقراطي ره
  .61حركته. ومسؤولية الديمقراطيين وجميع القوى الفاعلة في المجتمع عظيمة وتاريخية

رتكز أيًضا على مدى إدراك المواطن أهمية الديمقراطية ليست مؤسسات وآليات مجردة فقط، بل هي ت
الفعل الديمقراطي في حياته اليومية والمجتمعية. لذلك، ال يتم االنتقال الديمقراطي على مستوى البنى 
المؤسسية والقانونية فحسب، بل يوازيه أيًضا انتقال على المستوى الثقافي والقيمي والفكري للمجتمعات، 

  ية في إدارة الحياة المعيشية.بالقطع مع  األبوية التقليد

في جميع األحوال، وكما يقول محمد نور الدين أفاية، فإن التجارب التاريخية تبّين أن الثورات ال تحقق 
أهدافها على المدى القصير؛ فقد كان على الفرنسيين أن ينتظروا أكثر من قرن لكي تعطي الثورة الفرنسية 

، وأن يتغلبوا على جميع مصادر "الثورة المصادرة" والعوائق نتائجها ومكتسبات ذات طابع االستدامة
والمقاومات، السياسية والثقافية. ويظهر أن مجتمعاتنا في حاجة إلى أعوام وعقود لكي تقطع مع ترسبات 
االستبداد وقوى االرتداد واالنتقال من واقع الفساد والزبونية إلى منطق االستحقاق، ومن المحسوبية إلى 

رص، ومن الذهنية االستبدادية إلى المرجعة الديمقرطية، ومن إذالل الشباب والنساء إلى تكافؤ الف
  االعتراف لهم بقدراتهم الكبيرة على التغير والمشاركة في الشأن العام.

عموما، فالعدالة في بعدها السياسي والمؤسسي يتصل بقضايا الحريات باعتبار الحرية ركنا أساسيا من 
جتماعية.كما يتصل بقضية الحقوق السياسية، وقضايا التمكين السياسي وال سيما عن اركان العدالة اال

من خاللها القوى المتطلعة إلى العدالة االجتماعية، مثل العمال طريق إقامة المؤسسات التي تحشد 
ت في والفالحين وأرباب المعاشات والنساء والمتعطلين عن طريق المشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرارا

  مواقع العمل واإلنتاج وممارستها على المستويات المحلية وعلى المستوى الرقمي.

فتجارب االنتقال الديمقراطي تشترك في مواجهة تحد كبير، خصوصا في بدايتها هو ثورة  ،وبالتالي
 يةالسياسالمطالب  بإشباعيطالب الشارع  حيثالتوقعات والتناسل الالنهائي للمطالب بعد طول انتظار،

من خالل العمل لم يكن فورا،آلن الصبر نفذ. إنوقت ممكن  بواالقتصادية واالجتماعية المتراكمة في اقر 

                                                           

السلطة والمعارضة المجال السياسي العربي المعاصر (حالة المغرب)"، المركز الثقافي العربي، ":عبد اإلله بلقزيز -61
  .2007الطبعة األولى، 
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على تطويع مفهوم الديمقراطية العربية الذي يرتبط اساسا بالعدالة االجتماعية التي اشتعل الشارع العربي 
 62مطالبا بها 2011مع بداية 

 

  

  

 

  

  الئحة المراجع:
  

  بالعربية:
                 

إدريس جنداري: "المسألة السياسية في المغرب من سؤال اإلصالح إلى سؤال الديمقراطية" دفاتر وجهة نظر،  •
  .2013مطبعة النجاح الجديدة الطبعة األولى 

إدريس لكريني: " اإلصالح الدستوري وحقوق اإلنسان بالمغرب" مجلة مسالك الفكر والسياسة واالقتصاد عدد  •
  وما بعدها. 98ص  2012 /20- 19مزدوج 

مقاربة لنماذج عالمية في ضوء الحراك  إدريس لكريني: العدالة االنتقالية وأثرها على التحول الديمقراطي بالمغرب ، •
 31- 30العربي مقالة غير منشورة ( المؤتمر السنوي الثالث  للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات تونس 

  ) .2014مارس 
 24المغرب وتجربة اإلنصاف والمصالحة، مجلة الديمقراطية، مؤسسة األهرام، مصر، العدد إدريس لكريني:  •

  .197؛ ص 2006أكتوبر 
   والمصالحة، اإلنصاف هيئة تجربة في المغرب قراءة في الديمقراطي والتحول االنتقالية امحمد مالكي: "العدالة •

  . 2012نيسان  21- 20بيروت 
امرتن صن: " فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي ( بيروت ودبي : الدار العربية للعلوم، ومؤسسة بن راشد آل  •

  ).2010مكتوم، 

                                                           

كز دراسات الوحدة العربية ر بهت قرني،م إعدادالعربية في القرن الحادي والعشرون أولوية التمكين  اإلنسانيةالتنمية  -  62
  .567.،ص 2014روت بالقاهرة، بي األمريكيةومنتدى الجامعة 
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جواد الرباع: المسألة الدستورية وٕاشكالية االنتقال الديمقراطي حالة المغرب، مجلة تبين للدارسات الفكرية والثقافية،  •
 ؛2014ربيع  8لألبحاث ودراسة السياسيات، العدد فصلية محكمة يصدرها المركز العربي 

حكيم التوزاني:"االنتقال الديمقراطي بين الضمانات الدستورية واإلكراهات السياسية" مجلة مسالك ، مطبعة النجاح  •
  وما بعدها.  132ص  2012 /20-19عدد مزدوج  -الدار البيضاء - الجديدة

ايش الملكية الدستورية مع دستور تقديري؟ طبعة رقية مصدق: "متاهات السلطة التأسيسية هل تتع •
  مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء؛ 2016هـ/1437

سعيد بن سعيد العلوي، "الديمقراطية والتحوالت االجتماعية في المغرب"، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  •
  ؛2000 الطبعة األولى -الدار البيضاء -بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة

عادل ماجد: العدالة االنتقالية واإلدارة الناجحة لمرحلة ما بعد الثورات. المصدر: مجلة السياسة الدولية العدد  •
  .2013، أبريل 192

عبد اإلله بلقزيز: "االنتقال الديمقراطي في الوطن العربي،العوائق والممكنات، المسألة الديمقراطية في الوطن  •
   2000وحدة العربية، الطبعة األولى، بيروتالعربي"،  مركز دراسات ال

عبد اإلله بلقزيز:"السلطة والمعارضة المجال السياسي العربي المعاصر (حالة المغرب)"، المركز الثقافي العربي،  •
  .2007الطبعة األولى، 

لسياسات، عبد الحي المودن :العدالة االنتقالية والسلطوية: نموذج المغرب، المركز العربي لألبحاث ودراسة ا •
بحث غير  -المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ( المؤتمر السنوي الثاني للعلوم االجتماعية واإلنسانية )  

  منشور.
  .2013خريف  02عبد الحي المودن:  إشكاالت المصالحة السياسية، مجلة يتفكرون العدد  •
وما  33مجلة مسالك مرجع ساب، ص تأمالت وٕاشكاالت" مجلة مسالك  2011عبد الرحمان عالل: "دستور  •

  بعدها.
عبد العزيز فجال:"الثابت  والمتحول في الدستور الجديد قراءة في مسارات التطبيق (محاولة قانونية لفهم معنى  •

  .2012صيف  23"التعيين" و "التنصيب" في الدستور الجديد )، مجلة رهانات العدد 
الت السياسية  في المغرب، تجربة هيئة االنصاف والمصالحة،المركز كمال عبد اللطيف: "العدالة االنتقالية والتحو  •

  . 2013العربي لألبحاث ودراسة السياسات، سنة 
  .2013خريف  2محمد الخراط : عندما تصبح العدالة ... إنتقالية،مجلة يتفكرون، العدد  •
"،  2011مغربي للعام محمد مدني وٕادريس المغروي وسلوى الزرهوني (مشاركين) "دراسة نقدية للدستور ال •

 .2012منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 
مطبعة النجاح  24محمد مدني:"الدستور الجديد تركيز السلطة وضعف الضمانات"، مجلة دفاتر وجهة نظر العدد  •

  . 2011الجديدة الطبعة األولى 
نتقالية، تطبيق على الوضع المصري، مجلة المستشار عادل ماجد: قواعد المصالحة الوطنية في المراحل اال •

  .2يتفكرون العدد 
  . 2001، كما نشر كتاب العدالة إنصاف عام 1981نشر جون راولز نظرية العدالة عام  •
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حصيلة األبحاث" ترجمة حمادي الصفي، مساهمة في ملف "مستقبل  : هيرميت (غي): "سحر النظريات الخادع •
 .2001، صيف /خريف 22/23مقدمات، عدد مجلة  الديمقراطية في دول الجنوب"

  باألجنبية: •

  
• Amartya Sen, ‘Democracy as a Universal Value’, Journal of Democracy 10: 3 

(1999),  

• Dankwart A. Rustow, ‘Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model’, 

Comparative Politics, 2: 3 (1970) . 

• Donald L. Horowitz, ‘Democracy in Divided Societies’, Journal of Democracy, 4: 4 

(1993) . 

• Eric A. Posner and Adrian Vermeule' ,Transitional Justice as Ordinary Justice', 

Harvard Law Review, Vol. 117, No. 3 ,Jan. 2004.  

• Hernet (Guy) : «  le concept de transition démocratique » cahiers de la fondation 

Abderrahman bouabib, N° 11, 1997. 

• Huntington (Samuel) : la troisième vague : les démocratisations  de la fin du XXème 

siècle, traduit par : François Burgers, nouveaux horizons 1996. 

• John Keane, ‘Humble Democracy?’, .N. Ganguli Memorial Lecture, Centre for the 

Study of Developing Societies , Delhi, 25 February 2005 (at: 

http://johnkeane.net/48/topics-of-interest/humble-democracy, accessed: 30 June 2013). 

• Kieran McEvoy, Beyond Legalism: 'Towards a Thicker Understanding of Transitional 

Justice', Jornal of Law and Society, Vol. 34, No. 4, December 2007. 

• Louise Arbour, 'Economic and social justice for sociétés in transition', New York 

Université Journal of International Law and Politics, vol. 40, No. 1, Fall 2007, at. 1  

• Louise Arbour, 'Economic and social justice for societies in transition', New York 

University Journal of International Law and Politics, vol. 40, No. 1, Fall 2007 ,at.1 

• Mickael Vogel, « La démocratisation au Maroc (9 mars 2011-1juillet) »Les Etudes et 

Essai du centre Jarque Berque no ,7(novembre 2011). 

• Mohamed Madani, « Mouvement sociaux : champ politique et gouvernance 

publique, » forum social Marocain, vol.2(2004) ; 

• Robert Dahl, A Preface to Democratic Theory(Chicago: University of Chicago Press, 

2006).  

• Sen, ‘Democracy as a Universal Value’,  

• Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm.” Journal of Democracy, 13: 

1, (2002) .  

  ا���ا��

 
1 - Huntington (Samuel) : la troisième vague : les démocratisations  de la fin du XXème 
siècle, traduit par : François Burgers, nouveaux horizons 1996. 
1  -  Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm.” Journal of Democracy, 13: 1, 
(2002), pp. 6-7 
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ضية االنتقال الديمقراطي: رسالة لنيل الدبلوم الدراسات العليا نقال عن عيسى ببروك االنتخابات في المغرب محاولة في فر 
  وما بعدها. 1ص  2008-2007جامعة القاضي عيـاض كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مراكـش سنة 

1 Robert Dahl, A Preface to Democratic Theory(Chicago: University of Chicago Press, 
2006), pp. 97-98. 
1 Dankwart A. Rustow, ‘Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model’, Comparative 
Politics, 2: 3 (1970), p. 351. 
1 Donald L. Horowitz, ‘Democracy in Divided Societies’, Journal of Democracy, 4: 4 (1993), 
pp. 18-38. 
1 - Hernet (Guy) : «  le concept de transition démocratique » cahiers de la fondation 
Abderrahman bouabib, N° 11, 1997, Page : 18. 

حصيلة األبحاث" ترجمة حمادي الصفي، مساهمة في ملف "مستقبل  : هيرميت (غي): "سحر النظريات الخادع -1
  .70، الصفحة 2001 ، صيف /خريف22/23مجلة مقدمات، عدد  الديمقراطية في دول الجنوب"

عيسى ببروك االنتخابات في المغرب محاولة في فرضية االنتقال الديمقراطي عيسى ببروك االنتخابات في المغرب محاولة 
  وما بعدها. 4في فرضية االنتقال الديمقراطي مرجع سابق ص 

1- Hermet Guy : « Le concept de transition démocratique »,op.cit, pp 17-18. 
،  "عبد اإلله بلقزيز: "االنتقال الديمقراطي في الوطن العربي،العوائق والممكنات، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي -  1

  .137،ص  2000مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروت
النتقالية في المجتمعات التي عانت أو انظر في ذلك: تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول "سيادة القانون والعدالة ا -  1

 .2011أكتوبر  U.N. Doc. S/2011/634 ،12تعاني من الصراعات"، وثيقة األمم المتحدة رقم 
Kieran McEvoy, Beyond Legalism: 'Towards a Thicker Understanding of Transitional Justice', 
Jornal of Law and Society, Vol. 34, No. 4, December 2007, p.439. 
Louise Arbour, 'Economic and social justice for societies in transition', New York University 
Journal of International Law and Politics, vol. 40, No. 1, Fall 2007 ,at.1 

ية بالنسبة للمجتمعات في مراحل الصراعات وما بعد تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول "سيادة القانون والعدالة االنتقال
  ).8، فقرة (2004أغسطس  U.N. Doc. S/616/2004 23الصراعات"، وثيقة األمم المتحدة رقم 

 للمزيد من المعلومات حول التطور التاريخي لمفهوم العدالة االنتقالية، انظر: -
Ruti Teitel ,Transitional Justice Genealogy Harv. Hum. Rts. J. 96, 4002, Pp 15س,   .69-94.  
Eric A. Posner and Adrian Vermeule' ,Transitional Justice as Ordinary Justice', Harvard Law 
Review, Vol. 117, No. 3 ,Jan. 2004, p.762 

الديمقراطية، فإنه بحمولته  إذا كان االنتقال الديمقراطي في حدود داللته االصطالحية يفيد بكل بساطة االنتقال نحو -   1
اإليديولوجية والسياسية يبقى من أكثر المفاهيم التباسا وأصعبها تعريفا على اإلطالق. ومرد ذلك في تقديرنا إلى أمرين 

  اثنين: 
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، أمريكا أوال: تعدد صور وسيناريوهات االنتقال وتعدد التجارب االنتقالية نحو الديمقراطية (إسبانيا، البرتغال، أوربا الشرقية
الالتينية) بحيث يصعب تحديد أنموذج محدد وموحد يتم على ضوئه االنتقال نحو الديمقراطية، ومن هنا تتبع صعوبة تحديد 

  محدد وواحد لالنتقال الديمقراطي.
هم االنتقال الديمقراطي" موضوع رهان بين الفرقاء السوسيوسياسيين، وبتعدد قناعات هؤالء الفرقاء تتعدد رؤا ثانيا:" 

  اإلستراتيجية.
  

1 Amartya Sen, ‘Democracy as a Universal Value’, Journal of Democracy 10: 3 (1999), p. 
4. 
1 John Keane, ‘Humble Democracy?’, .N. Ganguli Memorial Lecture, Centre for the Study 
of Developing Societies , Delhi, 25 February 2005 (at: http://johnkeane.net/48/topics-of-
interest/humble-democracy, accessed: 30 June 2013). 
1 Sen, ‘Democracy as a Universal Value’, p. 10 

ة.ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة، منها تعدد المنابع والروافد مفهوم العدالة مفهوم واسع مركب، ذو جوانب وأبعاد متعدد -  1
التي تغذي مفهوم العادلة االجتماعية. فالعدالة االجتماعية فكرة فلسفية مثلما هي فكرة دينية وقيمة اجتماعية ومبدأ 

ز العربي لألبحاث ودراسات مزيدا من التوسع أنظر : إبراهيم العيساوي العدالة االجتماعية والنماذج التنموية، المرك5أخالقي.
  .135، ص 2014السياسات بيروت أبريل 

يمكن من خالل استقراء واقع الممارسات والتطبيقات المختلفة لمفهوم العدالة االنتقالية الحديث عن مراحل ثالث  -  1
مثلت بشكل أساسي في جاءت في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة، وت المرحلة األولى:للعدالة    االنتقالية، هي: 

محاكمات نورمبرج، تمحورت العدالة االنتقالية خالل هذه المرحلة حول فكرة التجريم والمحاكمات الدولية المترتبة عليها. 
وتمثلت أهم ميكانيزمات عملها في اتفاقية اإلبادة الجماعية التي تم إقرارها، وٕارساء سوابق لم يعد من الممكن بعدها تبرير 

ق اإلنسان باسم االستجابة لألوامر. في هذه المرحلة، شكل مرتكبوا انتهاكات حقوق اإلنسان مركز االهتمام في انتهاك حقو 
وأثناء الحرب الباردة، ركدت جهود تحقيق العدالة االنتقالية واستمر ذلك حتى انهيار لإلتحاد   مساع تحقيق العدالة.

  السوفيتي.

تحاد السوفيتي والتغيرات السياسية المختلفة في دول أوروبا الشرقية وألمانيا حدثت بعد انهيار اإلالمرحلة الثانية : 
وتشيكوسلوفاكيا، وفي هذه المرحلة تم تطبيق مفهوم ُمسيس وذا طابع محلي أو وطني من العدالة االجتماعية ارتبط بالهياكل 

لحقيقة، والتعويضات، أي إنه خالل هذه الرسمية للدولة، وهنا تجاوزت فكرة المحاكمات وتضمنت آليات أخرى مثل لجان ا
المرحلة صارت العدالة االنتقالية بمثابة حوار وطني بين الجناة والضحايا، وخالل هذه المرحلة برزت تجربة لجان الحقيقة 

حكم لقد تطور المفهوم خالل الفترات االنتقالية التالية ل  في األرجنتين وعدد من دول أمريكا الالتينية وجنوب أفريقيا.
الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا الالتينية، جنوب أفريقيا بعد نظام األبارتهايد وبعض الدول األفريقية ودول شرق ووسط 
أوروبا في أعقاب الحرب الباردة. كان هناك توافق دولي على الحاجة إلجراءات العدالة االنتقالية للتعامل مع انتهاكات 

تزامن مع أهداف الدول والهيئات المانحة التي تطلبت وجود تطبيقا محكما لحكم القانون حقوق اإلنسان الماضية، وهذا ما 
بعبارة أخرى، أعطت الموجة الثالثة للديمقراطية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات   بما يسمح بالتنمية االقتصادية.
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رابطا بين المرحلة االنتقالية للتحول الديمقراطي والعدالة (كما زخما وحافزا جديدا للعدالة االنتقالية، انتقل به من كونه مفهوما 
نشأ في أواخر األربعينات)، إلى فضاء أوسع بحيث أضحى هذا المفهوم يتضمن منظورا أوسع يقوم على إعادة تقييم شامل 

  للوصول بمجتمع ما في المرحلة االنتقالية إلى موقع آخر تعد الديمقراطية أحد أهدافه األساسية.

، إذ أدى تكرر  1993بدأت بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوجوسالفيا السابقة في المرحلة الثالثة:   
النزاعات إلى تكرر حاالت تطبيق العدالة االنتقالية، كما ارتفعت األصوات المنادية بالحد من األخذ بمبدأ الحصانة ليصبح 

تم  1998، ثم في 1994ياق تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في االستثناء وليس القاعدة، وفي هذا الس
إقرارا النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أثرت هذه التطورات في الكثير من اتفاقيات السالم التي عقدت بعد 

وية السلمية ؛ من ذلك اتفاقية أروشا المتعلقة ذلك، والتي أشارت إلى المحاكمات الدولية باعتبارها جزءا من عملية التس
ببوروندي، واتفاقية ليناس ماركوسيس الخاصة بساحل العاج. وفي هذه المرحلة، التي ال تزال مستمرة حتى اآلن تتم اإلحالة 

محاكمات دائما إلى القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى العودة الستلهام نموذج 
وٕاقرار وجود المحكمة  2004نورمبرج، السيما مع دخول ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لحيز التنفيذ في 

  كآلية دائمة لمحاسبة مرتكبي االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان.

الطابع العلمي " على الليبرالية وفقا لسمير أمين " يسمح االقتصاد النيوكالسيكي الذي يعتبر نفسه "محضا" بإضفاء  -  1
مساواة  –مراد دياني: حرية 5المفرطة" كونه منفصال عن الواقع اليهم : مثل أي خرافة هو يوظف ذريعة فحسب : أنظر 
  .2014االندماج اجتماعي المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات الطبعة األولى  بيروت يناير 

نتقالية والتحوالت السياسية  في المغرب، تجربة هيئة االنصاف والمصالحة،المركز كمال عبد اللطيف: "العدالة اال -1
  .7ص  2013العربي لألبحاث ودراسة السياسات، سنة 

، حاول فيهما تطوير تصوره 2001، كما نشر كتاب العدالة إنصاف عام 1981نشر جون راولز نظرية العدالة عام - 1
  انب هذا التصور.   للعدالة واغنائه، بل ومراجعة بعض جو 

امرتن صن: " فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي ( بيروت ودبي : الدار العربية للعلوم، ومؤسسة بن راشد آل مكتوم،  -  1
2010.(  

  .11كمال عبد اللطيف : "العدالة االنتقالية والتحوالت السياسية  في المغرب، تجربة هيئة االنصاف والمصالحة ص  -  1
  .30،ص 2013خريف  2اط : عندما تصبح العدالة ... إنتقالية،مجلة يتفكرون، العدد محمد الخر  -  1
تنتمي دراسات العدالة االنتقالية بشكل تقليدي إلى حقل القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ومع التطور في تطبيقات  -  1

تمي للعديد من المجاالت العلمية والبحثية. المفهوم تم توسيع مجاالت دراسة المفهوم لتشمل العديد من اآلليات واألهداف تن
واآلن يمتد االهتمام بالعدالة االنتقالية عبر العديد من المجاالت العلمية السيما مع إسهامات علماء القانون والسياسية 

جندات واالجتماع واألنثروبولوجي والمؤرخين، ورجال دين، والصحفيين ونشطاء حقوق اإلنسان، وتعكس هذه الممارسات واأل
البحثية التطورات المستمرة في مفهوم العدالة االنتقالية، والظواهر المرتبطة به من قبيل جهود تحقيق العدالة، إشكالية 
المسؤولية/ الحصانة، ولجان الحقيقة، وجهود إعادة حكم القانون. وبصفة عامة، ينقسم المفكرون والفالسفة المعنيون بالعدالة 

تخصصاتهم) حول اثنين من الروافد الثقافية؛ األول الفكر الليبرالي لحقوق اإلنسان، أما الثاني فهو االنتقالية (على اختالف 
الرافد الديني. ورغم تباينهما، يشترك الرافدان في العديد من الفرضيات واالستنتاجات، وٕان كان لكل منهما نقاط تميزه بل 

  وتوجد خالفات بينية في كل رافد.
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للعدالة االنتقالية : يقوم النهج الليبرالي للعدالة االنتقالية على الميراث الفكري لكل من جون لوك وٕايمانويل الروافد الليبرالية 
كانط وجون ستيوارت ميل الداعي إلى المساواة والحرية، فضال عن فكر جون رولز الداعي لعدالة توزيع الموارد 

د الليبرالي ما بين نظريتين، أوالهما تركز على معاقبة مرتكبي االقتصادية. وفيما يخص جرائم الماضي، يميز رواد الراف
  الجرائم، في حين تركز الثانية على إعادة تأهيل الضحايا، والردع، وتحسين النظام االجتماعي بصفة عامة. 

ولكن تعد  الروافد الدينية للعدالة االنتقالية: فتعد "حقوق اإلنسان" هدفا لها، ولكنه ليس المفهوم األساسي المحرك،
"المصالحة" هي الفكرة التي تتالقى حولها كل الروافد الدينية، وهو ما يعد أحد التطورات غير المتوقعة في الخطاب المتعلق 
بالعدالة االنتقالية. وٕان كانت لتلك الروافد اختالفاتها البينية من الفكر الكاثوليكي وبعض الطوائف البروتستانتية واليهودية. 

عن أهل مكة بعد فتحها رافدا إسالميا مهما يمكن أن يرتكز عليه  - صلى اهللا عليه و سلم  -لنبي محمد ما يعد عفو ا
  مفهوم العدالة االنتقالية في البالد اإلسالمية

  " الشبكة العربية العالمية.العدالة االنتقالية : قراءة مفاهيمية و معرفية: " هناء وحيد الغايش -  1
 http://www.globalarabnetwork.com/studies/7732-2012-08-01-135319  

، 192عادل ماجد: العدالة االنتقالية واإلدارة الناجحة لمرحلة ما بعد الثورات. المصدر: مجلة السياسة الدولية العدد  -  1
  . 2013أبريل 

  .3السياسات،ص عبد الحي مودن: العدالة االنتقالية والسلطوية: نموذج المغرب، المركز العربي لألبحاث وتحليل  -  1
  إشكالية العدالة االنتقالية: تجربتي المغرب وجنوب إفريقيا" مقال بمركز الجزيرة للدراسات  عبد العزيز النويضي : "   -  1

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312410191634162.html 
  انظر: 1 -

- Louise Arbour, 'Economic and social justice for sociétés in transition', New York Université 
Journal of International Law and Politics, vol. 40, No. 1, Fall 2007, at. 1  

  2014شتنبر  30المنظمة السورية للتنمية الديمقراطية ( العدالة االنتقالية) نظر هذا الموقع يوم  - 1   
 http://www.ddc-sy.org/index.php/2013-10-27-16-18-34/115-2014 -05-16-12-14-29   

       
أكتوبر  24د إدريس لكريني: المغرب وتجربة اإلنصاف والمصالحة، مجلة الديمقراطية، مؤسسة األهرام، مصر، العد  - 1
2006. 

  العربيًة، انظر الرابط  البالد في الوطنية المصالحة أهمية محمد مالكي : عن -  1
http://www.shaffaflibya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1020: 
&catid=212:2011-11-06-13-39-24&Itemid=201 

وطنية في المراحل االنتقالية، تطبيق على الوضع المصري، مجلة يتفكرون المستشار عادل ماجد: قواعد المصالحة ال -  1
  .84، مرجع سابق ص 2العدد 

  .86المستشار عادل ماجد: قواعد المصالحة الوطنية، مرجع سابق ص  -  1
   حة،والمصال اإلنصاف هيئة تجربة في المغرب قراءة في الديمقراطي والتحول االنتقالية امحمد مالكي: "العدالة -  1

  . 3ص  2012نيسان  21- 20بيروت 
  .65، ص 2013خريف  02عبد الحي المودن:  إشكاالت المصالحة السياسية، مجلة يتفكرون العدد  -  1
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  عبد العزيز النويضي:  إشكالية العدالة االنتقالية: تجربتي المغرب وجنوب إفريقيا، انظر الرابط: -  1
http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312410191634162.html 

  .14المغرب، مرجع سابق، ص  في الديمقراطي والتحول االنتقالية امحمد مالكي: "العدالة -  1
تكونت الهيئة من رئيس هو الراحل إدريس بنزكري؛ وستة عشر عضوًا؛ نصفهم من ضمن أعضاء المجلس االستشاري  -1

  اقي من خارج المجلس.لحقوق اإلنسان ونصفهم الب

مقاربة لنماذج عالمية في ضوء الحراك  إدريس لكريني: العدالة االنتقالية وأثرها على التحول الديمقراطي بالمغرب ، -  1
مارس  31- 30العربي مقالة غير منشورة ( المؤتمر السنوي الثالث  للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات تونس 

  .28) ص 2014

  .25 ص  السابق المرجع نفس بالمغرب الديمقراطي التحول على وأثرها االنتقالية العدالة لكريني: إدريس - 1 
" مجلة مسالك الفكر والسياسة واالقتصاد عدد مزدوج بالمغرب اإلنسان وحقوق الدستوري اإلصالحإدريس لكريني: "  -1

  وما بعدها. 98ص  2012 /19-20
وجهة نظر، مطبعة  دفاتر الديمقراطية" سؤال إلى اإلصالح سؤال من المغرب في السياسية "المسألة جنداري:إدريس -  1

  .2013النجاح الجديدة الطبعة األولى 
  وما بعدها. 33مجلة مسالك مجلة مسالك مرجع ساب، ص  "وٕاشكاالت تأمالت 2011 "دستور عالل: الرحمان عبد_ 1

موذج المغرب، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، المركز عبد الحي المودن :العدالة االنتقالية والسلطوية: ن -  1
ص   -بحث غير منشور -العربي لألبحاث ودراسة السياسات ( المؤتمر السنوي الثاني للعلوم االجتماعية واإلنسانية )  

28.  
: البيضاء الدار [ ، 51 عدد ،"محينة قانونية نصوص " المغربية، للمملكة الجديد الدستور في الدستور، ديباجة أنظر، -1 

  .20 ص األولى الطبعة الجديدة النجاح مطبعة
  نفس المرجع السابق. -  1
  .2011من دستور  6الفصل  -  1
  .2011الفصل الثالث والثالثون من دستور  -  1

ى استبدال تضمن الدستور المعّدل مجموعة من المستجدات التي تدعم هذه االستقاللية مالًيا وٕادارًيا. فعالوة عل -1
مصطلح القضاء بالسلطة القضائية في الباب السابع منه، وتأكيد استقاللية هذه السلطة عن باقي الّسلطات األخرى 

)، جرى استبدال المجلس األعلى للقضاء بالمجلس األعلى للسلطة القضائية الذي أصبحت تشكيلته منفتحة 107(الفصل
  المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ومؤسسة الوسيط. على مجموعة من الهيئات المستقلة، خاصة منها

احتضنت الصخيرات المناظرة الوطنية األولى للحكامة حول موضوع "التقائية االستراتيجيات والبرامج القطاعية" في  -1
مج . وهدفت تلك المناظرة إلى إعطاء االنطالقة الفعلية لورش تنسيق السياسات والبرا2013شباط/ فبراير  13و 12يومي 

العمومية، وتقييم مدى نجاعتها وانسجامها والتقائيتها. وتتوخى المناظرة التي تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة 
دراسة اإلمكانيات والفرص المتاحة للرفع من االنسجام، والتكامل بين مختلف االستراتيجيات والبرامج العمومية لتحسين 

  .فعاليتها ونجاعتها
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شارك في هذه المناظرة، المنظمة بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ممثلون عن القطاع الخاص والنقابات كما ي
  والمجتمع المدني ومنظمات دولية ورجاالت السياسة واالقتصاد.
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 إجراءات إيقاع الطالق بين الزوجين "دراسة نقدية"

  عبداهللابحماوي د. 

  الجزائر -أدرار - جامعة أحمد دراية

  شريفأ.د. بحماوي 

  الجزائر-أدرار–جامعة أحمد دراية 

Cherifbbm01@yahoo.fr  

  : ملخص

الموضوعات اإلجرائية المهمة التي تناولها المشرع في قانون تتناول الدراسة موضوع من بين 

األسرة وقانون اإلجراءات اإلدارية والمدنية، أال وهو الطالق باعتباره مسألة من المسائل األسرية 

التي تطرح الكثير من اإلشكاالت، لذلك نظمها المشرع الجزائري بإجراءات تختلف بحسب أنواع 

حد الزوجين أو طالق بالتراضي. هذا ويقتضي البحث التطرق إلى إذا كان بطلب من أ الطالق

  إجراءات الصلح والتحكيم باعتبارهما آليات بديلة لحل النزاع بين الزوجين.

  الكلمات المفتاحية:

  القاضي -الزوج  - التحكيم –الصلح  –النفقة  –الطالق 

Résumé : 

Le divorce est une des questions de procédure importantes du droit de la 

famille et du droit des procédures civiles et administratives en matière 

familiale qui pose de nombreux problèmes, le législateur algérien les organise 
selon différentes modalités selon le type de divorce, à la demande de l'un des 
conjoints ou d'un commun accord. 

Lorsque la recherche nécessite d'aborder les procédures de réconciliation et 
d'arbitrage comme des mécanismes alternatifs pour résoudre le différend entre 
conjoints et réduire les tendances devant les tribunaux. 
 

Mot clé : 

Le divorce- Conjoints- Le législateur- Réconciliation- Arbitrage 

Procédure de divorce entre époux "étude critique" 

 



82 

 

  مقدمة

تنقسم القواعد القانونية إلى قواعد موضوعية تتصل بالحقوق وااللتزامات، وقواعد إجرائية        

، كبيان كيفية هموقوالشروط التي تمكن األشخاص من الوصول إلى حق اإلجراءات(شكلية) تبين 

رفع الدعوى إلى المحكمة، وكيفية التحقيق في القضية والفصل فيها، وطرق ومدد الطعن في 

  األحكام، واإلجراءات المتبعة في تنفيذها.

إلى جانب قانون -اإلجرائيةالمدنية واإلدارية النوع الثاني من القوانين  اإلجراءاتوتعتبر        

  الذي يختص باإلجراءات في المسائل المتعلقة بالدعاوى المدنية واإلدارية. -الجزائية اإلجراءات

في  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتالمراحل التي مر بها قانون  خفى على الباحثينوال ي        

نظرا لتغير الفلسفة التي كان  ،والصعوبات التي مر بها ليصبح بهذا الشكل الجديدالجزائر، 

 1989ينتهجها المشرع الجزائري، من التوجه االشتراكي إلى التوجه الرأسمالي بمقتضى دستوري 

  االزدواجية القضائية.تبني نظام ، وخصوصا 1996و

 واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتالمجهودات المبذولة قد توجت بصدور قانون  والواقع أن       

واكب التطورات التي عرفها سلك القضاء والتنظيمات القضائية المماثلة. وال شك في الجديد الذي 

أن كل عمل تعتريه بعض النقائص والعيوب، بيد أن الوقوف عليها يقتضي من الباحثين دراسة 

  جزئية لفصوله.

شؤون هذا؛ وقد اشتمل هذا القانون على عدة مسائل من بينها المسائل المتعلقة بقضايا           

، وقضايا شؤون األسرة عديدة، إرتأ الباحثان تسليط الضوء على جزئية صغيرة منها، األسرة

ولكنها كبيرة كبر القضايا المطروحة على طاوالت القضاء، أال وهي الطالق. فما هي إجراءات 

  ؟.وفقا لهذا القانون الحكم به

سنتناول وفقا لمنهج تحليلي نقدي ومقارن طرق وٕاجراءات  اإلشكاليةومن خالل هذه          

الطالق منذ رفع الدعوى من أحد الزوجين إلى غاية النطق بالحكم وتنفيذه، وذلك وفق الخطة 

إجراءات الطالق بالتراضي (المبحث األول)، إجراءات الطالق بطلب أحد الزوجين  التالية؛

  (المبحث الثالث).(المبحث الثاني) وٕاجراءات الصلح والتحكيم 
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  لالمبحث األو

  بالتراضي الطالق إجراءات

، وبيان اإلجراءات التي (المطلب األول)في هذا المبحث تعريف الطالق بالتراضي سنبين  

، ثم نقد تلك (المطلب الثاني)نص عليها المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

  .(المطلب الثالث)اإلجراءات

  المطلب األول

  الطالق بالتراضيتعريف 

ونتناول في هذا المطلب تعريف الطالق بالتراضي (الفرع األول)، وبيان شروط إيقاعه (الفرع 

  الثاني).

  األول الفرع

  تعريف الطالق بالتراضي

أنه: (( مع مراعاة على  من قانون األسرة الجزائري 48نص المشرع الجزائري في المادة   

أدناه، يحل عقد الزواج بالطالق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو  49أحكام المادة 

  .1من هذا القانون)) 54و  53بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 

أن المشرع لم يتجه إلى تعريف الطالق في هذه المادة، وٕانما  48يالحظ من نص المادة   

حدد حاالته، وحصرها في ثالث حاالت وهي: الطالق باإلرادة المنفردة للزوج، الطالق بتراضي 

من  47الزوجين، والطالق بطلب من الزوجة، وٕان كان المشرع الجزائري قد أشار في المادة 

  .2قانون األسرة الجزائري إلى أن الطالق يعتبر سببًا من األسباب التي تنحل بها الرابطة الزوجية

وٕاذا اتجهنا إلى الفقه فإننا نجده يعرف الطالق بالتراضي على أنه :" إنهاء الرابطة   

. كما يعرف بأنه " اتفاق بين الزوجين 3الزوجية بين الزوجين بلفظ يفيد الطالق صراحة أو ضمنًا"

قة على إنهاء الرابطة الزوجية بينهما بإرادتهما المشتركة، ويتم ذلك بناء على طلب أحدهما ومواف

. فالطالق بالتراضي إذن هو ذلك النوع من الطالق الذي 4اآلخر، أو بناء على طلبهما المشترك"

تنتهي فيه الرابطة الزوجية باتفاق الزوجين، فهو يتم بدون خصام أو نزاع، وهذا النوع من الطالق 

  يختلف عن أنواع الطالق األخرى من حيث كونه يتفق فيه الطرفان على جميع آثاره.

ال تثبت  - وباقي أنواع الطالق األخرى- أكد المشرع الجزائري أن الطالق بالتراضي كما

  أشهر. 03بعد عدة محاوالت صلح يجريها القاضي في مدة ال تتجاوز  5إال بحكم قضائي
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وفي هذا السياق قررت المحكمة العليا بأنه من المقرر قانونا أن الطالق يمكن ان يتم 

لطالق إال بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي، ومن راجع بتراضي الزوجين، وال يثبت ا

زوجته بعد صدور الحكم بالطالق يحتاج إلى عقد جديد، ومن ثم فإن القضاء بخالف هذا المبدأ 

  .6يعد مخالفا للقانون

فقد أراد المشرع الجزائري أال يقع الطالق خارج المحاكم، ومن ثمة التحكم في هذه  

  تتفاقم في المجتمع الجزائري. الظاهرة التي أصبحت

  المطلب األول

  شروط إيقاع الطالق بالتراضي:

  : 7إن الطالق بالتراضي ال يقع إال إذا توافرت فيه الشروط التالية

  تشترط األهلية الكاملة في الزوجين معًا. - 

  يشترط أال تكون إرادة أحدهما معيب بعيب من عيوب اإلرادة كاإلكراه مثًال.- 

شترك من قبل الزوجين وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في قانون اإلجراءات وجود طلب م- 

  المدنية واإلدارية والتي سنبينها في المطلب الثاني.

  المطلب الثاني

  إجراءات إيقاع الطالق بالتراضي

إلى  427فقد نص المشرع الجزائري على إجراءات الطالق بالتراضي في المواد من   

 ات المدنية واإلدارية، والمتمثلة في:من قانون اإلجراء 435

  أوًال: عريضة طلب الطالق بالتراضي

فيجب أن يقدم طلب مشترك في شكل عريضة وحيدة موقعة من الزوجين تودع بأمانة   

  .8الضبط

  : 9يجب أن تتضمن العريضة الوحيدة  

 بيان الجهة القضائية المرفوع أمامها الطلب، -1

 وموطن وتاريخ ومكان ميالدهما، اسم ولقب وجنسية كال الزوجين -2

 تاريخ ومكان زواجهما، وعند االقتضاء، عدد األوالد القصر، -3

 عرض موجز يتضمن جميع شروط االتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطالق. -4

  .10ويجب أن ترفق مع العريضة شهادة عائلية ومستخرج من عقد زواج المعنيين
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أنه ال يجوز تقديم طلب الطالق من نفس القانون على  432كما نصت المادة 

بالتراضي، إذا كان أحد الزوجين تحت وضع التقديم أو ظهر عليه اختالل في قدراته الذهنية 

  تمنعه من التعبير عن إرادته، ويتم إثبات ذلك عن طريق تقرير خبرة طبية يقدمه طبيب مختص.

وله أن يلغي أو  كما يجب على القاضي مراجعة محتوى االتفاق المبرم بين الزوجين،  

يعدل في شروطه إذا كانت تتعارض مع مصلحة األوالد، أو تخالف النظام العام، ثم يضمن 

  .11االتفاق الحكم الذي يصرح فيه بالطالق بين الزوجين

  ثانيًا: محكمة االختصاص

لقد عقد المشرع الجزائري االختصاص النوعي في موضوع المسائل والمنازعات المتعلقة   

سم شؤون األسرة الذي نص عليه ضمن الفصل األول من الباب األول من قانون باألسرة لق

اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد، وجعله خاضعًا إلجراءات القواعد الموضوعية  لقانون األسرة 

  من نفس القانون. 499إلى  423المنصوص عليها من المادة 

، 12الحيات قاضي االستعجاليشرف على هذا القسم قاض متخصص، منحه القانون ص  

من أجل اتخاذ اإلجراءات التحفظية االستعجالية والوقائية المتعلقة بشؤون األسرة ومنازعاتها أثناء 

  .  13سير الخصومة

أما بالنسبة لالختصاص اإلقليمي فقد حدده المشرع في دعاوى الطالق بالمحكمة التي 

ن في الغالب هو مسكن الزوج، ما لم يكن ، وهذا المكا14يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية

  . 15المسكن مؤجرًا إيجارًا مشتركًا بين الزوجين، أو كانت ملكيته على الشيوع بينهما 

وبالنسبة للطالق بالتراضي فإن دعوى الطالق ترفع حسب االتفاق المبرم بين الزوجين 

نون اإلجراءات المدنية من قا 426أمام المحكمة التي تكون بها إقامة أحدهما وفقًا للمادة 

  واإلدارية.

  المطلب الثالث

  نقد وتقييم

إن الطالق بالتراضي الذي أجازه المشرع الجزائري من خالل النصوص السابقة إنما يتم 

، ويتأكد هذا المعنى من خالل نص المادة 16تجسيدًا لالتفاق المتوصل إليه من قبل الزوجين

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في فقرتها الثالثة التي تنص على أنه: (( يثبت  431
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القاضي إرادة الزوجين، بإصدار حكم يتضمن المصادقة على االتفاق النهائي ويصرح 

 .17بالطالق))

المصادقة على اتفاق  إذن وكأن دور القاضي في الطالق بالتراضي محصور في

الزوجين على الطالق بالتراضي، إذ أنه يصرح بالطالق وال يحكم به ( أي أنه حكم كاشف)، 

ومن ثمة نتساءل عن الهدف الذي يرمي إليه المشرع الجزائري من المادة السابقة عندما نص في 

قبول العريضة، الفقرة األولى منها على : (( يتأكد القاضي في التاريخ المحدد للحضور، من 

ويستمع إلى الزوجين على انفراد ومجتمعين، ويتأكد من رضائهما، ويحاول الصلح بينهما إذا كان 

ذلك ممكنًا)) فما الفائدة من محاولة الصلح عندما يتأكد القاضي من رضا الزوجين واتفاقهما على 

  إيقاع الطالق بالتراضي؟.

اإلسالمية يحق للزوج إنهاء العالقة وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب أحكام الشريعة 

الزوجية بناء على إرادته المنفردة، وال يحتاج إلى قبول الزوجة، ألن األمر في هذه الحالة يتعلق 

بممارسة الحق اإلرادي وال تملك الزوجة إال الخضوع، في حين يستطيع الزوجان في التشريع 

مشتركة؛ ذلك أن هذه الشريعة ال تسمح لهما الغربي إنهاء العالقة الزوجية بناء على إرادتهما ال

  .18بإنهاء العالقة الزوجية إال إذا أثبت أحدهما تقصير اآلخر بالتزامه

وبالنسبة لالختصاص اإلقليمي فقد تثور بعض الصعوبات حول تحديد المحكمة 

إلى إمكانية عقد  19المختصة عندما يكون مسكن الزوجية في الخارج، وهنا يذهب بعض الفقه

ختصاص لمحكمة مكان تسجيل عقد الزواج في الجزائر، أو محكمة مكان تواجد مسكن اال

  الزوجية في الجزائر قبل السفر إلى الخارج.

  .وبعد معالجة الطالق بالتراضي نتناول فيما يلي الطالق بطلب من أحد الزوجين

  

  المبحث الثاني

  إجراءات الطالق بطلب من أحد الزوجين

(المطلب األول)، ثم بيان اإلجراءات الخاصة بطلب الطالق من أحد الزوجين ونتناول تعريفه 

 (المطلب الثاني).
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  المطلب األول

  تعريف الطالق بطلب من أحد الزوجين

بطلب من أحد الزوجين، إما أن يكون بطلب من الزوج وبإرادته المنفردة وفقًا  الطالق

من قانون األسرة الجزائري، أو أن يكون بطلب من الزوجة عند ما تثبت سببًا  48لنص المادة 

  من نفس القانون. 53من األسباب التي أوردتها المادة 

  الفرع األول

  شروط الطالق باإلرادة المنفردة للزوج

أدناه يحل عقد الزواج  49ق أ على أنه: (( مع مراعاة أحكام المادة  48نص المادة ت  

  بالطالق الذي يتم بإرادة الزوج ...)) 

بأنه من المقرر شرعا  31/12/1984وقد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ       

عصمة بيد الزوج"، ومن ثم فإن أن للزوج حق الطالق من جانبه وحده عمال بالقاعدة الشرعية " ال

القضاء بإبقاء روابط الزوجية قائمة بين الزوجين حتى بعد إبداء الزوج إلرادته في الطالق يعد 

  .20خرقا صريحا لهذه القاعدة الشرعية

  التالية: 21وعليه يجوز للزوج رفع دعوى قضائية لطلب الطالق إذا توفرت الشروط     

دعوى الطالق مرتبطة بالزوج عن طريق عقد زواج  أن تكون الزوجة التي ترفع ضدها - 

 صحيح.

أن يكون الزوج راشدًا وأهًال إليقاع الطالق متمتعًا بكل قواه العقلية غير محجور عليه،  - 

عشر سنة كاملة، بمعنى أن الترخيص بزواج القاصر الذي يمنحه القاضي ال  19بالغًا 

من قانون  437صت المادة يرشد الزوج القاصر من أجل رفع دعوى الطالق، فقد ن

اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه : " عند ما يكون الزوج ناقص األهلية يقدم الطلب 

 .باسمه من قبل وليه أو مقدمه حسب الحالة"

من قانون األسرة، الذي من  2فقرة  7والواقع أن هذا النص يناقض ما جاء في المادة 

ية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج بما فيها خالله أعطى المشرع للزوج القاصر أهل

  الطالق. 

 إجراء محاوالت الصلح. - 
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إن الطالق باإلرادة المنفردة للزوج ال يحتاج إلى تسبيب وفقًا لما قررته قرارات المحكمة   

بقولها: " الطالق باإلرادة  15/06/1999العليا، وخصوصًا ما قضت به في قرارها الصادر في 

  .22المنفردة دون ذكر األسباب يعد طالقًا صحيحًا "

إذا ادعت الزوجة أن الزوج متعسف في طالقه طلب إليه القاضي بيان األسباب  ولذلك  

التي دفعته إلى طلب الطالق، فإذا لم يبينها، أو ذكر سببًا تافهًا اعتبر الطالق تعسفيًا، وحكم 

  للمطلقة بالتعويض.

 بأنه " من 07/04/1986وفي هذا الصدد قررت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

األحكام الشرعية أن للزوجة المطلقة طالقا تعسفيا نفقة عدة، نفقة إهمال، نفقة متعة، وكذلك 

التعويض الذي قد يحكم به لها من جراء الطالق التعسفي، وينبغي عند الحكم تحديد طبيعة 

  .23المبالغ المحكوم بها لصالح المطلقة وفي أي إطار تدخل"

  

  الفرع الثاني

  ةالطالق بطلب من الزوج

نص المشرع الجزائري على أنه يجوز للزوجة طلب فك الرابطة الزوجية بمقتضى   

من ق أ، وقد أخذ المشرع الجزائري  53التطليق، إذا توفر سبب من األسباب الواردة في المادة 

عند ما نص في السبب األخير من نفس المادة على " كل  24بالنظرية الواسعة في هذه األسباب

من  55، كما يمكن للزوجة طلب التطليق في حالة نشوز الزوج وفقًا للمادة ضرر معتبر شرعًا"

  ق أ.

  المطلب الثاني

  إجراءات طلب الطالق من أحد الزوجين

أن الطالق يتم بإرادة  - من قانون األسرة أعاله  48في المادة  –بين المشرع الجزائري   

  من نفس القانون. 54و 53الزوج، أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 

ولكن ما يالحظ على قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد أنه لم يفرق بين طلب   

، فقد  25الطالق الذي يقدمه الزوج، أو طلب التطليق الذي تقدمه الزوجة من حيث اإلجراءات

  أخضع طلب الطالق سواء من الزوج أو من الزوجة لنفس اإلجراءات.
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من نفس القانون على أنه على من يبادر برفع دعوى طلب  436مادة وقد جاء في ال  

  الطالق من أحد الزوجين أمام قسم األسرة أن يتقدم بعريضة وفقًا لألشكال المقررة لرفع الدعوى.

وٕاذا كان الزوج ناقص األهلية يقدم الطلب باسمه، وحسب الحالة، من قبل وليه، أو   

عوى الطالق أن يبلغ رسميًا المدعى عليه والنيابة العامة ، وأنه يجب على المدعي في د26مقدمه

بنسخة من العريضة المذكورة أعاله، كما يمكن تبليغ هذه األخيرة عن طريق أمانة الضبط وفقًا 

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 438لنص المادة 

 

  المطلب الثالث

  نقد وتقييم

المشرع الجزائري قد سوى في تلك اإلجراءات أشرنا في إجراءات طلب الطالق إلى أن   

بين دعاوى الزوج ودعاوى الزوجة، إذ أخضع كالهما لنفس المراحل اإلجرائية، مع أن تلك 

  الدعاوى تختلف من حيث:

دعوى طلب الطالق باإلرادة المنفردة للزوج تعتبر صحيحة دون تسبيب كما أشرنا إليه في قرار  - 

حين أن دعوى طلب التطليق التي ترفعها الزوجة يجب أن تكون المحكمة العليا السابق، في 

من قانون  55و  53مسببة بسبب من األسباب التي أوردها المشرع الجزائري في المادتين 

  األسرة.

األسباب التي يقدمها الزوج في تسبيب دعواه أسباب مادية يمكن إثباتها بسهولة، بينما  - 

وى طلب التطليق يصعب إثباتها وبالتالي تخضع للسلطة األسباب التي تقدمها الزوجة في دع

التقديرية للقاضي، أي أن هذا األخير ال يصدر حكمًا قضائيًا بواقعة الطالق إال إذا اقتنع 

  .27بالسبب، ولذلك يذهب بعض الفقه إلى ضرورة أن تكون أحكام التطليق قابلة لالستئناف

  نتعرض في المبحث الموالي إلى إجراءات الصلح. وبعد تناولنا ألنواع الطالق بالدراسة والنقد،

  لمبحث الثالثا

  إجراءات الصلح والتحكيم

وسنتطرق في هذا المبحث إلى بين الفرق بين الصلح والتحكيم (المطلب األول)، وبيان 

  االجراءات (المطلب الثاني)، ونقد وتقييم ( المطلب الثالث).

  المطلب األول
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  الفرق بين الصلح والتحكيم

صلح إجراء وجوبي يجب على القاضي القيام به، وٕاذا اتجه القاضي إلى إصدار حكم ال  

قضائي بواقعة الطالق دون القيام  بإجراء محاوالت الصلح، يكون ذلك الحكم معرضًا للنقض 

  .28واإللغاء كلما وقع الطعن فيه أمام المحكمة العليا

ر قانونا ان الطالق يمكن أن يتم وقد قضت المحكمة العليا في هذا الصدد بأنه " من المقر 

بتراضي الزوجين وال يثبت الطالق إال بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي...ومن ثم 

  "29فإن القضاء بخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون

في حين ال يلجأ القاضي إلى التحكيم بين الزوجين إال إذا لم يثبت الضرر وفقًا لما   

من قانون األسرة، التي تنص في فقرتها األولى على أنه : " إذا اشتد  56تنص عليه المادة 

  .30الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما" 

  المطلب الثاني

  بيان اإلجراءات

من قانون  445إلى  439بين المشرع الجزائري إجراءات الصلح في المواد من   

مواد، وذلك لما للصلح من أهمية في القضاء على  07اإلجراءات المدنية واإلدارية، أي حوالي 

المشاكل التي قد تعترض الحياة الزوجية،وقد أشار القانون أن الصلح بين الزوجين يتم في 

زوجان ومن طلبا حضوره من األقارب ممن تكون مكانة لدى الزوجين جلسات سرية، يحضرها ال

  من شأنها أن تكون سببًا في تجاوز األزمة بينهما. 

بالتاريخ المحدد للحضور  - في الحال –ويجب على أمين الضبط أن يخطر الزوجين   

  . 31أمام القاضي، ويسلم لهما استدعاء لهذا الغرض 

ي، ويستمع إلى الزوجين فرادى من أجل أن يبين وتكون  جلسات الصلح بحضور القاض

كل منهما مآخذه على اآلخر، ويستمع إليهم مجتمعين من أجل مقابلة أقوالهما، ومحاولة تقريب 

  مواقفها.

وفي حالة غياب أحد الزوجين عن جلسة الصلح لعذر بسبب وجود مانع يتعذر أو 

زوج المتغيب في إطار اإلنابة يستحيل معه الحضور يمكن للقاضي ندب قاض آخر لسماع ال

القضائية، أو تأجيل جلسة الصلح إلى موعد آخر، غير أن تغيب الزوج دون تقديم عذر مقبول 

  ، ويحرر القاضي محضرًا بذلك. 32يعتبر رفضًا للصلح
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يجب أن ال تتعدى مدة محاوالت الصلح ثالثة أشهر، وللقاضي خالل تلك المدة أن يمنح 

عد محاولة الصلح األولى، كما يمكنه اتخاذ ما يراه الزمًا من التدابير للزوجين مهلة للتفكير ب

  المؤقتة بموجب أمر غير قابل للطعن.

إذا انتهت الجلسات بالصلح بين الزوجين يحرر أمين الضبط محضرًا يوقعه مع القاضي 

  والزوجين، ويودعه لدى أمانة الضبط.

مجدية، أو امتنع أحد الزوجين عن أما إذا فشلت محاوالت الصلح، ولم يجدها القاضي 

  الحضور بعد انتهاء مهلة التفكير، يشرع في مناقشة موضوع الدعوى.

  ثانيًا : التحكيم:

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وٕاعماًال للمادة  446وفقًا لما تنص عليه المادة   

للقاضي أن يعين حكمين من قانون األسرة أنه إذا لم يثبت أي ضرر أثناء الخصومة يجوز  56

اثنين لمحاولة الصلح بينهما حكمًا من أهل الزوج وحكمًا من أهل الزوجة حسب مقتضيات قانون 

  األسرة.

يطلع الحكمان القاضي بما يعترض تنفيذ مهمتها من إشكاالت، وبعد انتهاء التحكيم   

وجب أمر غير بالصلح بين الزوجين يحرر الحكمان محضرًا بذلك، ويصادق عليه القاضي بم

  .33قابل للطعن

وٕاذا ظهر للقاضي أن مهمة التحكيم أصبحت غير مجدية، فإنه ينهي المهمة، ثم يعيد   

   .34القضية إلى الجلسة لتستمر الخصومة

  لب الثالثالمط

  وتقييمنقد 

من المالحظ على اإلجراءات التي نص عليها المشرع الجزائري من خالل قانون   

واإلدارية في الصلح والتحكيم أن المشرع خص تلك اإلجراءات بعناية كبيرة، اإلجراءات المدنية 

وهو ما يؤكده عدد المواد التي خصها موضوع الصلح والتحكيم، وذلك لما للصلح من أهمية في 

 فض النزاعات واألزمات التي تهدد كيان األسرة الجزائرية.

  خاتمة

جعله يشمل المدنية، وذلك  اإلجراءاتلقانون ه يمكن القول  أن المشرع الجزائري بتعديل       

أنه قد وافق الصواب، غير أنه كان ينبغي في رأينا أن يراعي القوانين  اإلدارية اإلجراءات
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الخاصة في بعض المسائل، ومن بينها آثار الرابطة الزوجية، وخصوصا الطالق، حيث ينبغي 

أهلية التقاضي، واالختصاص النوعي قانون األسرة، ال سيما فيما يخص مراعاة ما جاء في 

  للمحاكم. وبناء على ما سبق نتوصل إلى النتائج التالية؛ واإلقليمي

المدنية واإلدارية، بحيث تتكيف  اإلجراءاتمن قانون   437ضرورة إعادة النظر في المادة  - 

  من قانون األسرة. 7مع المادة 

، في حين أن دعوى طلب التطليق صحيحة رادة المنفردة للزوج تعتبردعوى طلب الطالق باإل  -

التي ترفعها الزوجة يجب أن تكون مسببة بسبب من األسباب التي أوردها المشرع الجزائري في 

  من قانون األسرة. 55و  53المادتين 

األسباب التي يقدمها الزوج في تسبيب دعواه أسباب مادية يمكن إثباتها بسهولة، بينما  - 

الزوجة في دعوى طلب التطليق يصعب إثباتها وبالتالي تخضع للسلطة األسباب التي تقدمها 

 . التقديرية للقاضي

اإلجراءات المدنية واإلدارية في الصلح والتحكيم بعناية كبيرة، وهو ما يؤكده  أن المشرع خص -

عدد المواد التي خصها موضوع الصلح والتحكيم، وذلك لما للصلح من أهمية في فض النزاعات 

 مات التي تهدد كيان األسرة الجزائرية.واألز 

  
                                                 

م، 1984يونيو سنة  09هــ الموافق 1404رمضان عام  09المؤرخ في  11- 84من القانون رقم  48 المادة -  1
 27هــ الموافق 1426محرم عام  18المؤرخ في  02-05المتضمن قانون األسرة، المعدل والمتمم باألمر رقم 

 م.2005فبراير 
 من قانون األسرة السابق. 47المادة  -  2
في شرح قانون األسرة  الجزائري لطلبة السنة الرابعة حقوق، جامعة البليدة، السنة بن شويخ رشيد، مذكرات  -  3

 .2005/2006الجامعية 
تشوار جياللي، خواطر حول بعض الجوانب في العالقات الزوجية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  -  4

 .225، ص.2007، 2واالقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 
 من قانون األسرة السابق. 49المادة  -  5
 .18/07/1988، بتاريخ 498558قرار رقم  -  6
تشوار الجياللي، مذكرات في قانون األسرة الجزائري لطلبة السنة الرابعة حقوق، جامعة تلمسان، السنة  -  7

 م.2006/2007الجامعية 
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  المائية في زمن النزاعات المسلحة والمنشآت موارد الوضع القانوني لل

  جياللي الحسين . المركز الجامعي. غليزان   د.

التطور الذي وصل له  أنتعتبر الموارد المائية من بين أهم المصادر للبيئة البحرية، حيث  : ملخص

بدائل ألمور كثيرة ، إال أنه لم يجد للمياه ونجاحه في اكتشاف اإلنسان على المستوى العلمي والتكنولوجي 

يتفق أبدا مع  أي بديل وعلى الجانب اآلخر من هذه األهمية الكبيرة نجد موارد المياه محدودة وتزايدها ال

 إليهاتزايد الطلب عليها وذلك نتيجة النمو السكاني الكبير الذي يشهده العالم، ومن مخاطر التي تتعرض 

أنواعها، على الرغم من أن القانون الدولي للمياه هو الذي ينظم اعات المسلحة بمختلف الموارد المائية النز 

في زمن الحرب الذي  عمليات استغالل المياه في زمن السلم، إال أن قواعد هذا القانون ال يمكن تطبيقها

ألشخاص تسري عليها أحكام القانون الدولي اإلنساني الذي من المعروف أنه يحمي فئات معينة من ا

على األعمال العدائية قد تمتد إلى المياه، ويمكن تطبيق عليها في هذه والممتلكات، ولكن اآلثار المترتبة 

الحاالت بعض القواعد التي تحظر العمليات التي تعرض المياه للخطر والقواعد األساسية التي تحمي 

   من البيئة البحرية.  البيئة الطبيعية بصفة عامة مادام أن الموارد المائية تعتبر جزء

، موارد مائية مشتركة، النزاعات االحتياجات البيئية، موارد طبيعيةوارد المائية، الم:  المفتاحية الكلمات

    ، القانون الدولي اإلنساني.المسلحة

Abstract 

Water resources are among the most important sources of the marine 

environment, Since the human and scientific development of the human being 

and its success in discovering alternatives to many things, but found no water 

alternative. On the other hand, As a result of the large populations growth in the 

world, and the risks to which water resources are exposed to armed conflicts of 

various kinds. Although international water law regulates peacetime 

exploitation, the rules of this law can not be applied In the time of war 

applicable to the provisions of international humanitarian law, which is known 

to protect certain categories of persons and property, but the effects of hostilities 

may extend to water and in such cases may be applied to certain rules 

prohibiting operations that endanger water and the basic rules Which protect the 

natural environment in general as long as water resources are considered part of 

the marine environment . 
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Key words : Water resources, Environmental needs, Natural resources, Shared 

water resources, Armed conflicts, International humanitariane Law.     

  

  ةــــــــــــمقدمـــــ

 حمل أيضا المخاوف وينذر باألخطارالماء مصدر الحياة والنعم ورمز الخصوبة والطهارة، غير أنه ي   

كما يثير األطماع والنزاعات، وقد حولته وظائفه العديدة والضرورية جميعا إلى مورد حيوي حاول اإلنسان 

، كما تساهم البحار والمحيطات في المحافظة على التوازن 1أن ينظم استعماله وٕادارته على الدوام

ان فهي مصدر للغذاء البيولوجي للكرة األرضية، ويضاف إلى ذلك األهمية االقتصادية الكبرى لإلنس

ومصدر للطاقة، وبالرغم من ضخامتها واتساعها إال أن المجتمع الدولي أدرك بأن البيئة البحرية قد بدأت 

 ونتيجة للنزاعات المسلحة البحريةبسبب ما يفعله اإلنسان من إلقاء المواد والمخلفات  2تعاني من التلوث

  لمحيطات وكافة المناطق البحرية . وما تسببه هذه األخيرة من أضرار على البحار وا

وتتعدد أسباب تلوث البيئة البحرية، من بينها ما تخلفه النزاعات المسلحة البحرية، وذلك نتيجة استخدام    

األسلحة الحربية، خاصة منها الكيماوية والبيولوجية والنووية، وال تقل األسلحة الحربية البحرية ضررا عن 

نابل التي يمكن لها أن تسبب أضرارا بليغة في مجمل الحياة البحرية، وألنها هذه األسلحة من صواريخ وق

بصورة أخرى فهي تعتبر مسؤولية المجتمع الدولي في الحماية ومكافحة التلوث ولهذا توالت اآلراء حول 

من احترام الدول والقوات المسلحة البحرية لالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصب في هذا المجال، و 

بين هذه االتفاقيات هي التي تدخل في إطار قواعد القانون الدولي اإلنساني خاصة المطبقة في زمن 

  النزاعات المسلحة البحرية والمتعلقة أساسا بحماية البيئة البحرية .

إلى التكييف القانوني  األول المبحثنتطرق في مبحثين إلى سنتطرق في هذه الدراسة وبناء على ذلك    

سنتطرق إلى حماية الموارد  الثاني المبحث، أما ائية في القانون الدولي اإلنسانيالموالمنشآت للموارد 

  مائية في القانون الدولي اإلنساني.ال
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  في منظور القانون الدولي اإلنسانيالمائية والمنشآت القانوني للموارد  التكييفالمبحث األول : 

المطبقة زمن النزاعات المسلحة نظرا لتقسيم المرافق والمنشآت في إطار قواعد القانون الدولي اإلنساني   

ين، وأهداف عسكرية وهي جميع المنشآت إلى أعيان مدنية وهي المرافق التي تقدم خدمات للسكان المدني

لقانوني للموارد والمنشآت التي تستخدم في العمليات الحربية، والتساؤل المطروح يدور حول التكييف ا

المائية في اعتبارها أعيان مدنية أو أهداف حربية، لذلك سنتطرق إلى تعريف الموارد والمنشآت المائية 

  والتكييف القانوني لها .

  المائية والمنشآت : تعريف الموارد  األول المطلب

ضروري للحياة فقط بل هو الحياة يقصد بالماء العنصر الذي ال طعم له وال لون وال رائحة، وهو ليس    

وعليه فإن للماء عدة خصائص هي أن الماء سائل  بعينها فهو أعظم ثروة في العالم وأصعبها أيضا،

يشكل بالنسبة ثروة عظيمة في الكون على اإلطالق، حيث أن الماء شفاف ال ذوق له وال رائحة له، و 

لمادة األساسية المكونة لمادة السيتوبالزم يعتبر امن وزن الجسم البشري، و  % 70إلى  50لإلنسان 

الغذائي العالمي يرتبط ارتباطا  ناألمأن ن العمليات الحيوية بخاليا الجسم على غرار اعتبار المسؤولة ع

  . 3 وثيقا بأمن المياه

مصادر المياه من بقعة جغرافية إلى أخرى الرتباطها بطبيعة المناخ السائد في األقاليم  وتختلف   

ق إلى أهم مصادر الموارد المختلفة لدول العالم، وتختلف موارد المياه عن المنشآت المائية ولذلك سنتطر 

  .وجميعها تصنف ضمن البيئة البحريةوأنواع المنشآت المائية،  المائية

توجد العديد من أنواع مصادر المياه على كوكب األرض غير أنه يمكن لموارد المائية : أوال: مصادر ا

  والمياه السطحية والمياه الجوفية.إجمالها في ثالث صور تضم مياه األمطار 

تستخدم مياه األمطار في العديد من المسائل الخاصة باحتياجات السكان وتعتمد في .مياه األمطار : 1

المياه وحفظها  المياه التي يمكن الحصول عليها على شدة األمطار وعلى طريقة تجميعذلك على كمية 

   .وسبل االستخدام ونوعية المياه المجمعة

المياه السطحية النسبة الكبرى في الحصول على المياه، وتضم في مجملها : تشكل  السطحية المياه.2 

يز هذه المياه السطحية أنها يمكن أن تكون مشتركة األنهار والبحيرات واألنهار الصغيرة والبحار وما يم
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التي يمكن استغاللها، فاألنهار حيث تحدد االتفاقيات الثنائية والمشتركة كمية المياه  بين دولتين أو أكثر

تقسم إلى نوعين األنهار الوطنية وهي التي تقع من منابعها إلى مصابها وجميع روافدها في إقليم دولة 

  دولتين أو أكثر.هار الدولية فهي التي تفصل أو تجتاز أقاليم واحدة، أما األن

المياه الجوفية في طبقات الصخور في قسم من القشرة األرضية إذ تصل مياه تتواجد  .المياه الجوفية:3

األمطار والثلوج الذائبة إلى داخل الطبقات بين الصخور ومن خالل المسامات الموجودة في التربة حيث 

    . 4 يةتعد مياه جوف

يقصد بالمنشآت المائية الهياكل القاعدية التي تستخدم في عملية تجميع وتخزين ثانيا: المنشآت المائية : 

ويقصد بها كذلك أية إنشاءات أو تجهيزات يقصد منها استغالل المياه سواء باستخراجها المياه وتسييرها، 

أو تجميعها أو معالجتها أو توزيعها وتطهيرها، حيث يتم انجازها من طرف الدولة أو لحسابها من أجل 

النووية وتشمل هذه المنشآت السدود ومحطات تحليه مياه البحر، ومحطات توليد الطاقة المنفعة العامة،

وتعتبر ومحطات توليد الطاقة الكهربائية المرافقة للمنشآت المائية، المرتبطة كذلك بالمنشآت المائية، 

  .5 دولي اإلنساني على أنها أعيان مدنيةطبيعتها القانونية في القانون ال

السد هو إنشاء هندسي يقام فوق واد منخفض بهدف حجز المياه وهو من أقدم المنشآت .السدود : 1

وتبنى السدود من محتويات األرض، والصخور والخرسانة يمنع به تدفق مياه المائية التي عرفها اإلنسان، 

لكهرباء أو النهر، فتخلق البحيرات االصطناعية وتسمى الخزانات يمكن استخدامها ألغراض توليد ا الواد

توفير مياه للري والشرب، المساعدة على المالحة والسيطرة على الفياضات، وتتنوع السدود حسب 

  .  6 استخدامها إلى سدود الري، سدود الكهرومائية، سدود التحكم في الفياضات، سدود المالحة

كثير من المناطق المياه الصالحة للشرب في ألزمة المياه وتضاؤل  نتيجة.محطات تحلية مياه البحر: 2

اتجهت بعض الدول إلى استخدام تقنية تحلية مياه البحر لتغطية النقص في المياه الصالحة للشرب، حيث 

تستخدم في هذه المحطات عدة تقنيات وعمليات من بينها العملية الغشائية التي يقصد بها فصل المياه 

اه في درجات حرارة مالئمة ويكثف البخار مياه عن األمالح الذائبة، والعملية الحرارية حيث تغلى هذه المي

، مع استخدام التكنولوجيا المتطورة في تحلية المياه وهو أسلوب حديث في توفير المياه الصالحة 7 نقية

 للشرب.   
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  أعيان مدنية أم أهداف عسكرية  المائيةوالمنشآت الموارد : المطلب الثاني 

ال يمكن فصل القانون الدولي العام عن األحداث العالمية الجديدة والتطورات التي تمس المجتمع الدولي   

ومنها ظهور منازعات حول الموارد المائية كاألنهار العابرة للحدود، ما استدعى إنشاء فرع جديد من 

من فروع القانون الدولي العام، بدأ  التي تنظم استخدام هذه األنهار، فالقانون الدولي للمياه هو فرعالقوانين 

 د جديد للشعوب والدول معا من جهةيتشكل تدريجيا نتيجة تطور المعرفة العلمية بالقضايا البيئية كتح

ومن بين مصادر هذا القانون ية، وصعوبة فضها بالطرق الودوتعدد المنازعات ذات الطبيعة المائية 

التي عالجت بعض مقتضيات حماية البيئة  1982ديسمبر  10اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

التي  1997رية، واتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية لسنة البح

  . 8 تضمنت مبادئ مهمة عن العدالة واإلنصاف واالستعمال المعقول للمياه المشتركة

حيث  1989يا المتعلقة بالمياه كاتفاقية حقوق الطفل لسنة وتضمنت اتفاقيات حقوق اإلنسان القضا   

طالبت الدول األطراف بمكافحة األمراض وسوء التغذية عبر توفير األغذية الكافية ومياه الشرب النقية، 

كفالة حق  1979كما طالبت اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 

د بالكهرباء والماء، ويؤكد خبراء المياه أن مفهوم حقوق اإلنسان في المياه بوصفه تعبيرا المرأة في اإلمدا

عن المؤشر االقتصادي لألمن المائي، ويمكن قياس حقوق اإلنسان في المياه استنادا إلى المؤشرين اللذين 

وهما نسبة السكان  2006أوردهما تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لسنة 

  .9 الذين يستخدمون إمدادات مياه شرب نقية، ونسبة السكان الذين يستخدمون صرفا صحيا جيدا

   مدنية أعيانالمنشآت المائية الموارد المائية و : اعتبار أوال

التساؤل الذي يطرح حول مكانة المنشآت المائية في زمن النزاعات المسلحة باعتبارها أعيان مدنية   

فعالوة على الحماية العامة التي تتمتع بها األعيان ، تستوجب حمايتها طبقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني

ذات الطابع المدني، فمن الضروري أن نذكر بأن الماء يتمتع كعنصر ال يمكن فصله عن البيئة بكل 

   .10 معايير الحماية التي تنطبق عليه، حتى بصورة غير مباشرة

 1977اإلضافي األول لسنة  من أحكام البرتوكول 52وفقا لما حددته المادة ألعيان المدنية : .تعريف ا1

كافة األعيان التي ليست أهدفا عسكرية وأن األهداف العسكرية هي األعيان التي  "يقصد باألعيان المدنية 

تساهم "مساهمة فّعالة" في األعمال العسكرية حسب طبيعتها وموقعها والغاية منها أو من استخدامها، 
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سكرية وهي كذلك األعيان التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها ميزة ع

"، أما األهداف التي ال تحقق هذه المعايير تعتبر أهدافا مدنية ال يجوز استهدافها أثناء العمليات  أكيدة

  .11 العدائية

الموارد المائية أعيان مدنية مما تقدم نخلص القول إلى أن .الموارد والمنشآت المائية أعيان مدنية : 2

الدولي اإلنساني اعتداء مباشر على المدنيين، فقد نصت ويشكل االعتداء عليها طبقا لقواعد القانون 

على أن تحظر مهاجمة  1907من الئحة الهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة  25المادة 

أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيا كانت الوسيلة المستعملة، ومن بين قواعد 

ة أنه ال يجوز استهداف أي من األعيان التي ال تساهم مساهمة فعالة في األعمال الحماية لألعيان المدني

العسكرية، وبالتالي تقرر الحماية للموارد المائية شريطة أال تستخدم في الظروف السائدة في النزاعات 

 ألول لسنةمن أحكام البرتوكول اإلضافي ا 27ة ألغراض عسكرية وهذا ما تناولته المادة ـــــــــــالمسلح

1977 12 .  

  المائية عن األهداف العسكرية والمنشآت ثانيا: تمييز الموارد 

موقفها أو  وأطبيعتها بهم اتسألهداف العسكرية كل المنشآت التي يقصد با .تعريف األهداف العسكرية:1

غرضها أو استخدامها مساهمة فعالة في العمل العسكري، وبصفة عامة كل ما هو مكرس لألغراض 

الثكنات العسكرية ووسائل التي تستخدم في العمليات العسكرية والعتاد الحربي والتي من بينها  الحربية

  .الحربية غراض ألالتي تخصص لوجميع هياكل القوات العسكرية 

وفقا لمبادئ القانون الدولي اإلنساني فتجب على األطراف . الموارد المائية ليست أهداف عسكرية : 2

تميز بين األعيان المدنية كالموارد والمنشآت المائية عن األهداف العسكرية حيث توجه المتحاربة أن 

االعتداء على األعيان المدنية التي عملياتها العدائية ضد األهداف العسكرية دون سواها، وعليه ففي حالة 

شآت الري يشكل ذلك ومنشآت وموارد مياه الشرب ومنال غنى عنها مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية 

اعتداء على السكان المدنيين، ونظرا للحماية المقررة للسكان المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، فإن هذه 

الحماية ال تكتمل إال إذا تقررت حماية خاصة بالموارد والمنشآت المائية وكافة األشياء التي ال يمكن 

  .13 الحياة االستغناء عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد
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كدت ما انصب على الموارد والمنشآت المائية في كل من أحكام القانون الدولي اإلنساني قد أن وعليه فإ  

اإلنسان باعتبارها أعيان مدنية تكفل لها الحماية الخاصة  قالقانون الدولي للمياه والقانون الدولي لحقو 

نظرا لعدم االستغناء عليها في حياة المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، والتساؤل المطروح ما هي 

األسس القانونية التي عالجت حماية الموارد والمنشآت المائية في ظل قواعد القانون الدولي اإلنساني، 

  بهذا التساؤل من خالل المبحث الثاني. وسنحاول اإلحاطة 

  ية في إطار قواعد القانون الدولي اإلنساني: حماية الموارد المائ الثاني المبحث

والبرتوكوالن اإلضافيين لها  1949واتفاقيات جنيف لسنة  1907تعتبر كل من قواعد الهاي لسنة    

، والتساؤل المطروح هل اهتمت هذه إلنسانياأهم المصادر األساسية لقواعد القانون الدولي  1977لسنة 

ولإلحاطة بهذا التساؤل مائية في زمن النزاعات المسلحة ؟، القواعد بحماية البيئة البحرية والموارد ال

، واتفاقية جنيف 14 1907نتطرق إلى اتفاقية الهاي الرابعة الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 

إضافة إلى أحكام البرتوكول  1949الرابعة الخاصة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة 

  . 1977اإلضافي األول لسنة 

  اتفاقيات جنيف والبرتوكول اإلضافي األول المائية في والمنشآت المطلب األول: حماية الموارد 

من هذه االتفاقية على ما يلي : " يحظر  53نصت المادة : 1949: اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  أوال

على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو 

حربية تقتضي حتما هذا ال السلطات العامة أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية إال إذا كانت العمليات

، من خالل هذه المادة نخلص القول إلى أن هذه االتفاقية أقرت صراحة على حماية جميع التدمير"

  . ، ومقتضيات الضرورة الحربيةاألعيان المدنية

التي تساهم في تقديم خدمات مدنية لألشخاص المدنيين وهي األعيان  .حماية جميع األعيان المدنية :1

ها، وعلية يحظر على دولة االحتالل تدمير جميع المنشآت التي من بينها المنشآت المائية مهما كان نوع

إال بشرط المتمثل في حتمية العمليات الحربية التي تقضي بتدميرها على أساس أن هذه المنشآت تساهم 

  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات الحربية.
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تقتضي الضرورة الحربية طرفي النزاع على استخدام القوة المسلحة الضرورة الحربية : مقتضيات .2

الضرورية لتحقيق األهداف الحربية المتمثلة في شل قوة الخصم واالنتصار عليه، فإذا تم ذلك يصبح ما 

عداه دون مبرر من مبررات الضرورة، وعليه ال يجوز تدمير الموارد والمنشآت المائية بعد تحقيق األهداف 

حيث أن القانون الدولي اإلنساني يرفض استخدام هذا المبدأ كتبرير قانوني بحجة تحقيق المنفعة  الحربية

العسكرية المطلقة، ومن بينها استعمال األسلحة واألساليب الحربية التي من شأنها إحداث خسائر ال 

من جهة أخرى التي وعليه فتجب تحديد كفتي الضرورة الحربية من جهة والمتطلبات اإلنسانية جدوى منها 

  تطبق على السكان المدنيين فإنها كذلك تطبق على األعيان المدنية التي من بينها الموارد المائية .

الذي  1977جاء البرتوكول اإلضافي األول لسنة :  1977: البروتوكول اإلضافي األول لسنة ثانيا

ينا للقواعد العرفية الدولية التي تحظر تناول موضوع حماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة تقن

استخدام وسائل أو أساليب القتال التي يتوقع منها أن تسبب أضرارا للبيئة الطبيعية بشكل عام والبيئة 

 من أحكام القانون العرفي على حظر استخدام أساليب 45ولقد ذكرت القاعدة ،  15 البحرية بشكل خاص

تسبب أضرارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد بالبيئة الطبيعية، وال يتوقع منها أن أو وسائل قتال التي 

  . 16 يستخدم تدمير البيئة كأسلوب قتال

من هذا  35من المادة  األولىالفقرة  أكدت حيث.اختيار أسلحة وأساليب القتال ليس حقا مطلقا: 1

، وهو أن اختيار أسلحة 1907لسنة من الئحة الهاي للحرب البرية  22ما ورد في المادة البرتوكول على 

القتال وأساليب الحرب ليست حقا مطلقا، بل هناك عدة قواعد أساسية تقيد هذا الحق، حيث يعتبر مبدأ 

  .17 1868مستقر عليه منذ سنة 

ن ينة من األسلحة، وأوبصورة واضحة على مبدأ حظر أنواع معالفقرة الثانية من هذه المادة قد أقرت و    

لغام واألسلحة األخرى التقليدية في النزاع المسلح ضد أهداف عسكرية مرتبط بمراعاة حماية استخدام األ

  .18البيئة البحرية من خطر التلوث والتدمير

، فإنها توحي بعدة مبادئ أساسية في حماية البيئة البحرية من األخيرة من هذه المادة وباستقراء الفقرة     

، وضرورة حمايتها حيث تحظر هجمات الردع التي 19 ضد البيئة الطبيعيةبينها حظر األعمال االنتقامية 

ال يجوز العدائية على البيئة الطبيعية أنه  تشن ضدها ومن بين المبادئ العامة التي تطبق إلدارة األعمال

يحظر تدمير أي جزء من البيئة الطبيعية ما لم يكن هدفا عسكريا، كما  الهجوم على أي جزء من البيئة
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يحظر الهجوم على هدف عسكري قد يتوقع التي تستوجبها الضرورة العسكرية، و  طبيعية إال في الحاالتال

ه من ميزة عسكرية منه التسبب بأضرار عارضة للبيئة، ويكون مفرطا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عن

، وال تشمل الضرر وبالتالي هذه المادة تحمي البيئة الطبيعية بصورة لم تحدث من قبلملموسة ومباشرة، 

  . 20 الدولي فقط وٕانما تشمل الخسائر الجانبية

التزام عام بحماية البيئة الطبيعية  21 55الفقرة األولى من المادة تضمنت .حماية البيئة الطبيعية:  2

ة ـــــــأيضا بحماية، ويرتبط هذا االلتزام ـــــــــــة التي تحدث في النزاعات المسلحــــــــــــأثناء العمليات العدائي

،وقد عبرت التعليقات شبه الرسمية التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب األحمر حول أهمية 22 المدنيين

التي أعلنت صراحة على احترام البيئة  55موضوع البيئة الطبيعية خاصة من خالل ما ورد في المادة 

  . 23 الطبيعية وقت النزاعات المسلحة

ترام للبيئة الطبيعية حظر استخدام أساليب ووسائل القتال التي تسبب أو قد تسبب ويتضمن هذا االح   

أضرارا بالبيئة، ومن شأن هذه األضرار أن تهدد بقاء السكان المدنيين أو تعرض حياتهم للخطر، وهناك 

س لم ترد واضحة في مجال احترام البيئة الطبيعية عك 55من يرى بأن هذه الفقرة األولى من المادة 

االتفاقيات التي تطبق في حالة السلم على غرار اتفاقية المعنية بحظر استخدام تقنيات لتغيير البيئة لسنة   

، فأولوية القانون الدولي اإلنساني في حماية المدنيين بالبيئة الطبيعيةخاصة في حصر ، 24 1976

  الحماية تكمن في احترام القواعد األساسية التي توفر الحماية للمدنيين . 

على النحو اآلتي:" تحظر هجمات  55الفقرة الثانية من المادة  نصت.حظر هجمات الردع ضد البيئة : 3

لردع من األساليب المستخدمة في ، ويعتبر أسلوب هجمات ا25الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية"

النزاعات المسلحة البحرية خاصة في حالة القصف للسواحل والموانئ كإجراء مضاد أو ردعي للسفن 

الحربية، أو قصف األنهار والمضايق البحرية لقطع اإلمدادات الحربية أو استعمال أي وسيلة من شأنها 

م استهداف البيئة الطبيعية إلضعاف القوة العسكرية أن تسبب أضرارا بليغة بالبيئة الطبيعية بمعنى عد

    . 26 للجهة المعادية طالما أن البيئة الطبيعية ال تعتبر هدفا عسكريا

  : آليات حماية الموارد المائية في زمن النزاعات المسلحةالمطلب الثاني

المتحاربة على كفالة الحماية  األطرافالتي تلزم  اإلنسانيرغم القوانين التي تضمنها القانون الدولي   

العامة والخاصة للموارد المائية التي تعتبر من قبيل المواد األساسية للسكان المدنيين، إال أن الظروف 
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إلى  األمرالتي تكون سائدة في العمليات القتالية قد تؤدي إلى خرق هذه القواعد القانونية لذلك يحتاج 

لحيلولة دون استهداف توجيه الهجمات للموارد المائية على غرار هيئات ومبادرات من المجتمع الدولي ل

الدول على تنفيذ التزاماتها القانونية اتجاه النزاعات المسلحة إال ان  إجبارمساعي الدولة الحميدة ومحاولة 

الدراسة الواقعية توحي بصعوبة ذلك نتيجة للظروف السائدة في مجال النزاعات المسلحة ومحاولة كل 

حلول للحد من الحربية، وعلى من ذلك تعمل بعض المساعي على وضع  األهدافي تحقيق طرف ف

 .ن تضر بالموارد المائية الخسائر التي يمكن أ

  والهالل األحمرأوال : وحدة المياه والسكن للجنة الدولية للصليب األحمر 

تؤدي مهمة إنسانية في حالة جنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة، لال   

النزاعات المسلحة، وتسعى هذه اللجنة إلى الوصول إلى إنقاذ أكبر عدد ممكن من الضحايا، ومن أجل 

وعليه فإن ، أي نزاع مسلحتحقيق هذا الهدف تقوم بالتحاور مع جميع األطراف المشاركة والتي لها صلة ب

ون الدولي اإلنساني وحارسه، إال أنها ليست بالتأكيد اللجنة الدولية للصليب األحمر تعتبر راعية القان

وهذا ، 27 ضامنة تطبيق هذا القانون ألنها ليست بهيئة تحقيق أو تحكيم، فهي دائما تؤكد طابعا اإلنساني

هو النهج الذي تتبعه وحدة المياه والسكن في اللجنة، حيث تتضمن أنشطتها توفير فرص الحصول على 

النظافة في زمن النزاعات المسلحة، وتتفاوض مع األطراف المعنية بالنزاع حول المياه والصرف الصحي و 

   . 28 كافة الجوانب التي تهدف في األخير إلى توفير المياه لألشخاص المدنيين

وحدة المياه والسكن تعمل على تقديم والهالل األحمر و  األحمروعليه فإن اللجنة الدولية للصليب   

  في زمن النزاعات المسلحة ومن بين هذه المساعدات :المساعدة الملموسة 

نظرا لخطورة النزاعات المسلحة التي قد تؤدي إلى استهداف مصادر الماء أو قد يتم   : المياه توزيع. 1

تدمير البنية التحتية التي تزودهم بالماء، مما ينقص هذه الحاجة الضرورية التي تؤثر بدورها في انتشار 

مراض ويدفع السكان المدنيين إلى الهجرة، وفي هذه الحالة يكون دور هذه اللجنة ووحدة حاالت الفقر واأل

الذي يهدف إلى الحد من انتشار األمراض واألوبئة إلى توزيع المياه الصالحة للشرب و المياه والسكن 

   .29 بسبب نقص المياه

ومن األمثلة عن ذلك كثيرة حيث من بينها ما تم تقديمه من رعاية التي شملتها توفير المياه في كل من   

لتوزيع المياه الصالحة للشرب في أكياس ، وفي حرب الخليج حيث تم إعداد برنامج 2003ليبيريا سنة 
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نوب دارفور حيث بالستيكية وذلك لتلبية حاجات المستشفيات ومراكز الصحية، وفي السودان أزمة ج

عملت اللجنة على نقل المياه يوميا عبر الشاحنات إلى المخيمات البعيدة، وتم تركيب خزانات المياه 

 إلمداد نحو ستة أالف شخص بالماء الصالح للشرب .

كما تعمل اللجنة على إصالح نظم معالجة وتوزيع مياه :  .إصالح نظم معالجة وتوزيع مياه الشرب 2

ل هذه المساعدة التشييد والهندسة وتأمين الحصول على الماء والصحة العامة وحماية الشرب، حيث تشم

كإصالح منشآت معالجة المياه وتوزيع الشبكات أو بناء وحفر اآلبار وتشييد خزانات المياه الصالحة البيئة 

  . للشرب

لهالل األحمر بتقديم كافة يقوم مندوبو اللجنة الدولية للصليب األحمر وا.الوساطة بين أطراف النزاع :  3

المساعي الضرورية لضمان احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني، وذلك من خالل تقديم اقتراحات 

كنقل الشكاوى بين طرفي النزاع اضطالعا بدورها كوسيط محايد  ملموسة بغية تجنب تكرار االنتهاكات،

بصورة ملزمة تطبيق المساعي المالئمة لتفادي وفي حالة االعتداء على الموارد والمنشآت المائية تجب 

تكرار ذلك مع اتخاذ التدابير الضرورية لحمايتها وتذكير أطراف النزاع بالقواعد األساسية الخاصة بحماية 

ويجب أن تتبع النداءات العلنية التي تصدرها اللجنة الدولية للصليب األحمر ، 30الموارد والمنشآت المائية

  . 31 الساري في مجال المحافظة على المياه عند االقتضاءبمبادئ القانون 

    المدني وواجبات الدول المتنازعة منظمات الدفاعثانيا: 

تسعى يضطلع مندوبو منظمات الدفاع المدني في إطار القانون الدولي اإلنساني بمهام عدة حيث     

جميع المرافق التي  إصالحإلى ، 32 األولالتي نظمتها أحكام البرتوكول اإلضافي منظمات الدفاع المدني 

ومن بين المهام التي ذكرتها ، وتسعى إلى الحفاظ على مخزون المياه ونظم التموين األخرى، غنى عنها ال

هي توفير المأوى والمؤن في حاالت الطوارئ   1977أحكام البرتوكول اإلضافي األول لسنة 

غنى عنها، والمساعدة في الحفاظ على األعيان الالزمة واإلصالحات العاجلة للمرافق العامة التي ال 

  للبقاء على قيد الحياة.

استنادا بما سبق فإن من بين المهام اإلنسانية للدفاع المدني هي .اإلصالحات العاجلة للمرافق العامة : 1

ضمان اإلصالحات العاجلة للمرافق العامة التي ال غنى عنها ومنها بالتأكيد الموارد والمنشآت المائية التي 

تعتبر من بين هذه المرافق العامة إذ يقوم موظفو الدفاع المدني في حالة تدمير هذه الموارد والمنشآت 
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استمرار تقديم المياه  لضماناإلصالحات الضرورية والفورية  بإجراءالمائية من جراء العمليات الحربية 

  .للمواطنين 

يعد الماء من بين المؤن الالزمة واألساسية التي ال غنى .توفير المأوى والمؤن في حاالت الطوارئ: 2

فو منظمات الدفاع المدني على تقديم الماء عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، لذلك يقوم موظ

للمدنيين باستخدام جميع اإلمكانيات المتوفرة كالشاحنات والعبوات البالستيكية وذلك في أسرع وقت، وذلك 

  . 33 لدرء األخطار الناجمة عن نقص المياه للسكان المدنيين

ه األعيان الموارد المائية والمنشآت من بين هذ.المحافظة على األعيان الالزمة للبقاء على قيد الحياة: 3

المائية بما فيها شبكات المياه الشرب والخزانات، إذ أن االعتداء على هذه األعيان يشكل خطرا على 

السكان المدنين ويتطلب حلوال فورية، ألن أي تقصير في المحافظة عليها أو تأخير إصالحها في حالة 

      . 34 تدميرها يشكل إساءة كبيرة للمدنيين

  ةـــــــــــــخاتم

إن حماية الموارد المائية هو جوهر موضوع حماية البيئة البحرية ألن هذه األخيرة تتشكل أساسا من    
مصادر الموارد المائية بمختلف أنواعها، ولقد ساهمت مختلف اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني في 

لموارد المائية، ويرجع حمايتها في زمن النزاعات المسلحة، رغم قلة القواعد التي اهتمت بموضوع حماية ا

ذلك أصال إلى أن القانون الدولي اإلنساني عالج الحماية بصفة عامة الخاصة باألعيان المدنية، ومن بين 
  النتائج المتوصل إليها ما يلي : 

  .تعتبر الموارد والمنشآت المائية أعيان مدنية كقاعدة عامة وأساسية في زمن النزاعات المسلحة .1
والمنشآت المائية صفة األعيان المدنية إذا ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في .تفقد الموارد 2

  األعمال الحربية . 

.يظهر االهتمام األكبر في اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني في أحكام البرتوكول اإلضافي األول لسنة 3 
  ع حماية البيئة البحرية .التي تناولت موضو ساسية ب في ذلك هو قلة القواعد األب، ويرجع الس1977

  .هناك فرق بين الموارد المائية التي تتشكل بفعل الطبيعة، والمنشآت المائية التي تتشكل بفعل اإلنسان .4
لزام الدول في حماية الموارد على فرض وإ  .يمكن تطبيق المبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني5

مييز بين األهداف العسكرية واألعيان المدنية، ومبدأ التناسب في المائية كمبدأ الضرورة العسكرية ومبدأ الت

عملية مباشرة األعمال الحربية، إضافة إلى مبدأ حماية اإلنسانية التي تشمل كذلك حماية البيئة الطبيعية 
  التي نشأ فيها اإلنسان.
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والموارد المائية جريمة حرب .يعد انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية البيئة البحرية 6

بناء على المادة الثامنة من نظام روما األساسي والتي تدخل ضمن نطاق األفعال اإلجرامية التي ترتكب 
  ضد الممتلكات التي يحميها القانون الدولي اإلنساني .

  الهامش : 

اإلنساني، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  نصر اهللا سناء، الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي  1
 . 22، ص 2010/2011جامعة باجي مختار، عنابة، 

أصدرت الواليات المتحدة األمريكية عدة قوانين خاصة بمكافحة التلوث البحري من أهمها قانون التلوث البترولي لسنة  2
، وقانون بشأن التلوث البحري بواسطة 1990، أما في فرنسا فقد أصدرت قانون بشأن التلوث العام بالزيت لسنة 1990

، وقانون بشأن المحافظة على الحياة اإلنسانية في البحر والوقاية من 1976عمليات الدفن أو اإلغراق بسبب السفن  لسنة 

...راجع في ذلك :  1995، وأصدرت بلجيكا قانون بشأن الوقاية من تلوث البحر بواسطة السفن لسنة  1983التلوث لسنة 

  . 23، 22نصر اهللا سناء، المرجع نفسه، ص 
والمنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  زناتي مصطفى، الحماية الدولية لموارد المياه  3

  .49، ص  2016، 2015، 1جامعة الجزائر 
فراس زهير جعفر الحسيني، الحماية الدولية لموارد المياه والمنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي  4

 .28، ص 2009 الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان،
 .55زناتي مصطفى، المرجع نفسه، ص  5
شانون لورانس، السدود واألنهار والحقوق، دليل عمل المجتمعات المتأثرة بالسدود، انك ويركس للنشر، شبكة األنهار  6

  .5، ص 2006الدولية،  الواليات المتحدة األمريكية، 
، طبعة 2017ديسمبر  17/20المتوسط، اجتماع تيرانا، ألبانيا، برنامج األمم المتحدة للبيئة، خطة عمل البحر األبيض  7

  . 8، ص 2017أثينا، اليونان، 
    .   81، 79، ص ص 2013شكراني الحسين، العدالة المائية من منظور القانون الدولي، رؤى إستراتيجية، سبتمبر  8
  .  82،83شكراني الحسين، المرجع نفسه، ص  9

 1995/ 10/ 13، 308المياه أثناء النزاعات المسلحة، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد عامر الزمالي، حماية 10

  .2ص 
أحمد بشارة موسى، االنتهاكات الجسيمة ضد المدنيين واألعيان المدنية، مجلة المفكر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية  11

  .216جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد العاشر، ص 
)، اللجنة الدولية للصليب 9حماية األعيان المدنية في القانون الدولي اإلنساني، سلسلة القانون الدولي اإلنساني رقم ( 12

  .4، ص 2008األحمر، 
  .264، 263، ص 2011، محمد فهاد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، منشأة المعارف اإلسكندرية، مصر 13
  .35المرجع نفسه، ص محمد فهاد الشاللدة،  14
علي بن يوسف بن حسين الدعيجي، الحفاظ على البيئة إبان النزاعات المسلحة، رسالة مقدمة للحصول على درجة  15

  . 247، ص 2011الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

  . 1907أكتوبر  18من الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية  22نصت المادة     
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Article 22 of the Annex to the convention ; Regulations respecting the laws and customs of 

war on land 18/10/1907 : " The belligerent to adopt means of injuring the enemy is not 

unlimited "   
الدولي اإلنساني العرفي، إسهام في فهم واحترام حكم جون ماري هنكرتس، ترجمة محسن الجمل دراسة حول القانون  16

  . 37، ص 45، القاعدة 2005القانون في النزاع المسلح، اللجنة الدولية للصليب األحمر، مارس 

  
، آفاق النزاعات المسلحة، القانون الدولي اإلنساني إبراهيم محمد العناني، الحماية القانونية للتراث اإلنساني والبيئة وقت 17
  . 53، ص 2005تحديات، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، ط  األولى، و 

كاآلتي: " إن حق أطراف أي نزاع مسلح في  1977من أحكام البروتوكول اإلضافي األول لسنة  35وردت المادة    
مواد ووسائل القتال التي من اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا ال تقيده قيود ، يحظر استخدام األسلحة والقذائف وال

شأنها إحداث إصابات أو آالم ال مبرر لها، يحظر استخدام وسائل أو أساليب القتال يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق 

  بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد"
النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قانة يحيى، الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية أثناء  18

  . 59. ، ص 2013/2014، 1قسنطينة 

  ورد النص األصلي على النحو اآلتي : 
Article 35/03 in the protocol 1 ;" it is prohibited to employ methods or means of war fare 

wich are intended , or may be expected , to cause widespread , long-term and severe 

damage to the natural environment " . 

  راجع كذلك : 

Yaram Dinstein , Protection of the environment in international armed conflict , Max planck 
year book of United Nations law , Volume 5 , 2001, P 530. 

األمن البيئي في األراضي تحت االحتالل في منظور القانون الدولي اإلنساني، كلية الحقوق والعلوم بوسماحة الشيخ،  19
  . 5السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، ص 

20 David Jensen  and Silja Halle , Protecting  the  environment  during armed conflict , An 
inventory and analysis of international law , United nations environment programme , 

November 2009 , P 10 .   
نحو اآلتي:" تراعى أثناء القتال على ال 1977من أحكام البروتوكول اإلضافي األول لسنة  55الفقرة األولى من المادة  21

حماية البيئة الطبيعية من األضرار البالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد  وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو 

وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه األضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء 

  السكان".
  . 57قانة يحيى ، المرجع نفسه، ص  22
تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر حول األهمية الحيوية للبيئة الطبيعية والحاجة إلى إدخال بعض قواعد حمايتها  23

لسلم المقررة في وقت السلم إلى قانون النزاعات بقولها: " مرة أخرى هذا مقال جديد ، احترام البيئة الطبيعية حتى في وقت ا

لم يكن في دائرة االهتمام إال مؤخرا، لكنه اليوم في المقام األول في ضمائر األمم، وبما أنها في كل األوقات مهددة 
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بالكوارث الطبيعية، كالجفاف أو الكوارث اإلنسانية كالتلوث ، فما الذي سيحل باإلنسانية في زمن الصراعات مع كل الدمار 

  . 58، 57" ... راجع في ذلك : قانة يحي، المرجع نفسه، ص  الناتج عن أعمال الهدم اإلنساني
24 International Environment Law and naval war , Naval war college , Newport  ,Rhode 
Island , Center for naval warfare studies  , December 2000 , P 63.  

  من البرتوكول اإلضافي األول على النحو اآلتي :  55ورد النص األصلي للفقرة الثانية للمادة  25
" Attacks against the natural environment by way of reprisals are prohibited " . 
26 Yaram Dinstein , op , Cit , P 533. 

المادة الخامسة فقرة ( ج ) من النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والتي تنص على ما يلي  27

: " ... اإلطالع بالمهام التي تسندها إليها اتفاقيات جنيف والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي اإلنساني الواجب 
  قي أية شكاوي  بشأن ما يزعم وقوعه من انتهاكات لذلك القانون " .التطبيق أثناء النزاعات المسلحة وتل

  .4، ص 2009جويلية  16المياه والحرب، أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر،  28
  .229، 226فراس زهير جعفر الحسيني، المرجع نفسه، ص ص  29
 .235،236فراس زهير جعفر الحسيني، المرجع نفسه، ص  30
 .3الزمالي، المرجع نفسه، ص عامر  31
  .1977من البروتوكول اإلضافي األول لسنة  14و  12و  10و  7(أ)  61المواد  32
  .244، 243فراس زهير جعفر الحسيني، المرجع نفسه، ص  33
  .245فراس زهير جعفر الحسيني، المرجع نفسه، ص  34

  عــــــــــــــــــــالمراج

   اللغة العربية :  

  الكتب أوال:  
إبراهيم محمد .2    .2011.محمد فهاد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني ، منشأة المعارف اإلسكندرية ، مصر، 1

العناني، الحماية القانونية للتراث اإلنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة، القانون الدولي اإلنساني ، آفاق وتحديات، الجزء 
  .2005الحقوقية، ط  األولى، الثاني، منشورات الحلبي 

.جون ماري هنكرتس، ترجمة محسن الجمل دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، إسهام في فهم واحترام حكم 3

  .2005القانون في النزاع المسلح، اللجنة الدولية للصليب األحمر، مارس 

فراس زهير جعفر الحسيني، الحماية الدولية لموارد المياه والمنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة منشورات الحلبي  .4

  .2009الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 
ألنهار . شانون لورانس، السدود واألنهار والحقوق، دليل عمل المجتمعات المتأثرة بالسدود، انك ويركس للنشر شبكة ا5

 .2006الدولية، الواليات المتحدة األمريكية، 

  ثانيا: المقاالت 

.بوسماحة الشيخ، األمن البيئي في األراضي تحت االحتالل في منظور القانون الدولي اإلنساني، كلية الحقوق والعلوم 1

                                             السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت.

امر الزمالي، .ع3      .2013شكراني الحسين، العدالة المائية من منظور القانون الدولي، رؤى إستراتيجية، سبتمبر .2
  . 1995أكتوبر  13، 308حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد 
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واألعيان المدنية، مجلة المفكر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية أحمد بشارة موسى، االنتهاكات الجسيمة ضد المدنيين .4

 جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد العاشر.

)، اللجنة الدولية للصليب 9حماية األعيان المدنية في القانون الدولي اإلنساني، سلسلة القانون الدولي اإلنساني رقم (.5

  .2008 األحمر،

  .2009جويلية  16ة اللجنة الدولية للصليب األحمر، المياه والحرب، أنشط .6
، طبعة 2017يسمبر د 17/20. برنامج األمم المتحدة للبيئة، خطة عمل البحر األبيض المتوسط، اجتماع تيرانا، ألبانيا، 7

  .2017، أثينا، اليونان

                                                                              ثالثا: رسائل الدكتوراه

علي بن يوسف بن حسين الدعيجي، الحفاظ على البيئة إبان النزاعات المسلحة، رسالة مقدمة للحصول على درجة .1

  .2011الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

اه، كلية الحقوق ة لموارد المياه والمنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة ، أطروحة دكتور .زناتي مصطفى، الحماية الدولي2
  . 2016، 2015، 1جامعة الجزائر 

  رابعا: مذكرات الماجستير 

.نصر اهللا سناء، الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي اإلنساني، مذكرة ماجستير كلية الحقوق  1

   .2010/2011جامعة باجي مختار، عنابة، 

.قانة يحيى، الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 2

1 ،2013/2014.  

  خامسا: االتفاقيات والمواثيق الدولية 

  . 1907توبر أك 18.الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية 1

  .1977لسنة التفاقيات جنيف .البروتوكول اإلضافي األول 2
  .1949لسنة الخاصة بحماية المدنيين .اتفاقية جنيف الرابعة 3

  النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. .4

 .1907.اتفاقية الهاي الرابعة لسنة 5

  اللغة االنجليزية 

   

1.Yaram Dinstein , Protection of the environment in international armed conflict, Max planck 
year book of United Nations law, Volume 5 , 2001. 

2.David Jensen and Silja Halle, Protecting the environment during armed conflict, An 
inventory and analysis of international law, United nations environment programm 11/ 2009. 

3.International Environment Law and naval war, Naval war college, Newport  ,Rhode Island  
Center for naval warfare studies , December 2000 .                     

4.the protocol 1 ,1977. 

5.the Annex to the convention; Regulations respecting the laws and customs of war on land 
18/10/1907 . 
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  الملخص باللغة العربية

تتعدد صور الملكية الصناعية وتتجدد نظرا للتطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال، 
ومسايرة منه لهذا التوجه الجديد ومواكبة التفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) 

كييف منظومته القانونية مع متطلبات االنضمام التي تسعى الجزائر لالنضمام إليها، عمد المشرع الجزائري إلى ت
، من أجل ذلك استحدث صورا جديدة  لم تكن معروفة من قبل في التشريع الجزائري في مجال االتفاقيةإلى هذه 

الملكية الصناعية، كما أدخل تعديالت جوهرية واستخلف بعض النصوص السابقة بنصوص جديدة كما هو 
 02المؤرخ في  275- 05ومرسومه التنفيذي رقم  07- 03اع التي نظمها باألمر الشأن بالنسبة لبراءة االختر 

فإلى أي مدى ُوِفق المشرع المعدل والمتمم،  الذي يحدد كيفيات إيداع براءات االختراع وٕاصدارها 2005غشت 
قفة على الجزائري بمقتضى هذه النصوص في توفير الحماية لصاحب البراءة؟، وهل هذه الحماية تلقائية أم متو 

  إجراءات معينة يتعين على صاحب الحق القيام بها حتى يحظى بالحماية؟. 
  البراءة، اإلختراع، الحماية القانونية، الحماية الدولية الكلمات المفتاحية:

  
Abstract in English 

In view of the developments in the field of information and communication technology, and 

in keeping with this new trend and in keeping with the TRIPS Agreement that Algeria seeks to join, 

the Algerian legislator has adapted its legal system to the requirements of accession to this 

Convention In order to do so, he introduced new images that were not previously known in the 

Algerian legislation in the field of industrial property. He also made fundamental amendments and 

replaced some of the previous texts with new texts, as in the case of the patent organized by Order 

03-07 and its decree Executive No. 05-275 of 20 August 2005, which defines the modalities of the 

filing of patents and their amended and completed version. To what extent does the Algerian 

legislator comply with these provisions in providing protection to the patent owner? Is this 

protection automatic or dependent on certain actions that the right holder must do? Even protected. 

Keywords: innocence, invention, legal protection, international protection 
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  المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الصناعية هي النظام المقرر لحماية المصنفات أو العناصر المتصلة بالنشاط الصناعي والتجاري،  الملكية
تعتبر و  التي تعد حجر األساس ومرتكز الملكية الصناعية. الذي بدأ وجوده التنظيمي بمقتضى اتفاقية باريس

ية ية وسياسية واقتصادية واجتماعبراءة االختراع من أهم صور الملكية الصناعية نظرا لما ترتبه من آثار قانون
إذا ما قورنت بالرسوم والنماذج الصناعية  )1(فهي تعتبر "العمود الفقري للملكية الصناعية" تنتج عند استغاللها،

 54- 66بمقتضى األمر  1966وتسميات المنشأ. وقد صدر أول قانون لحماية المخترعين في الجزائر سنة 
، وذلك عقب انضمام الجزائر )2(المتعلق بشهادات المخترعين وٕاجازات اإلختراع 1966مارس  08المؤرخ في 

  .)3(1966فبراير  25المؤرخ في  48- 66صناعية وفقا لألمر التفاقية باريس لحماية الملكية ال
وعـدم مواكبتها للتطور الوطني والدولي، استدعى ذلك ضرورة إعادة  54- 66ونظـرا لقصـور أحكـام األمـر 

النظر في وضع تنظيم دقيق ومحكم إلقرار ضمانات توفر حماية أكثر للمخترع، حيث كانت الشهادة الممنوحة 
ئري في ظل األمر السابق تمثل عرقلة لإلبداع ذلك أن صاحبها لم يكن يحظى بنفس الحقوق للمخترع الجزا

  الممنوحة للمخترع األجنبي.
ولما كان بناء االقتصاد الوطني دون اللجوء إلى مساعدة الدول المتقدمة في الميدان التكنولوجي يتطلب 

ع حد لتبعية البالد إزاء الخارج، ونظرا لتغييـر النظام التركيز أساسا على كفاءة ومهارة المخترعين الجزائريين ووض
االقتصادي وتوجه البالد نحو اقتصاد السوق يجب أن تصبح مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص على حد 
سواء تنافسيـة ولتحقيق هـذا الغرض يجب وضع الملكية الصناعية والتجارية مكانها المناسب وتدعيم تشجيع 

  .)4(اريةاألنشطة اإلبتك
المـؤرخ  17-93هذا ما دفع المشـرع الجزائـري إلـى إلغـاء أحكـام األمـر السـابق وٕاصـدار المرسـوم التشـريعي 

، والــذي صــدر قبيــل انعقــاد مــؤتمر مــراكش إلنشــاء المنظمــة )5(المتعلــق بحمايــة االختراعــات 07/12/1993فــي 
ومواكبـــة منـــه ألحكـــام اتفاقيـــة الجوانـــب المتصـــلة ، غيـــر أن المشـــرع الجزائـــري 1994العالميـــة للتجـــارة فــــي أبريـــل 

 19المؤرخ في  07-03 بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) قام مرة أخرى بإلغاء المرسوم السابق باألمر
  .)6(المتعلق ببراءة االختراع 2003جويلية 

قـوانين الداخليـة المتعلقـة وفي ظل أحكام هـذا األمـر األخيـر، سـنحاول اإلجابـة علـى إشـكالية مفادهـا: هـل ال
ببراءة كفيلة في توفير حماية فعالة للمختـرع، أم أن األمـر يسـتدعي التوقيـع علـى إتفاقيـات دوليـة لتـوفير ضـمانات 

ـــة  أكثـــر للمختـــرع؟. ـــب األول للحـــديث عـــن مضـــمون الحماي حيـــث قســـمنا الدراســـة إلـــى مطلبـــين، خصصـــنا المطل
  ثاني فعالجنا فيه آليات الحماية القانونية لبراءة اإلختراع.القانونية لبراءة اإلختراع، أما المطلب ال

  المطلب األول: مضمون الحماية القانونية لبراءة اإلختراع

تعرف بـراءة االختـراع بأنهـا سـند مسـلم مـن طـرف الدولـة، ويكـون بموجبـه لصـاحب االختـراع حـق احتكـاري 
  .)7(مؤقت في استغالله شريطة أن يقوم ببعض االلتزامات
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منـه بأنـه "فكـرة لمختـرع  02االختـراع بموجـب المـادة  07-03عرف المشرع الجزائـري بمقتضـى األمـر وقد 
تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية"، كمـا عرفـت الفقـرة الثانية مـن ذات المـادة بـراءة االختـراع 

أقحــم نفســه فــي إعطــاء تعريــف لالختــراع ويعــاب علــى المشــرع الجزائــري أنــه  بأنهــا "وثيقــة تســلم لحمايــة اختــراع".
والبراءة ويبقى هذا التعريف مبهم وقاصر، ذلك أن التعريف هو من مهمة الفقه واجتهادات القضاء، وهذا ما سـار 

المتعلــق بحمايــة حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، حيـــث أنـــه لــم  2002لســنة  82عليــه المشــرع المصــري فــي القــانون رقــم 
"ذلـك أن المـدلول القـانوني لكلمـة اختـراع هـي محـل  -وحسنا مـا فعـل–الختراع أو البراءة ينـص علـى أي تعريـف ل

جدل بين المختصين نظرا لتشعب مجاالته وتعدد صوره واتساع ميادينه، مما جعـل قـوانين بـراءة االختـراع تتجنـب 
غيــر أن االتجــاه الغالـــب  )8(وضــع تعريــف لالختــراع واالكتفـــاء بتحديــد الشــروط الـــالزم توافرهــا لمــنح البــراءة عنـــه"

  .)9(يذهب إلى تعريف االختراع بأنه "التوصل إلى فكرة أصلية تم تنفيذها ماديا"
، فهنـاك مـن يـرى أنهـا عقـد بـين المختـرع واإلدارة، البـراءةومن جهـة أخـرى وجـد خـالف حـول تحديـد طبيعـة 

 -وحسنا مـا فعـل–وهنـاك من يرى أنهـا قرارا إداريا، كما أن هناك من يعتبرها حكما قضائيا، أما المشرع الجزائري 
 فقد اعتبرها " وثيقة تسلم لحمايـة اختـراع" دون أن يجـزم فـي أمـره وبالتـالي فـإن موقفـه هـذا ملمـا بالنظريـات الثالثـة
المتقدمة، فيمكن اعتبارها عقدا لتوفره علـى إيجـاب وقبـول بـين طالـب الحمايـة والمعهـد الـوطني للملكيـة الصـناعية 
الــذي يمكنــه رفــض الطلــب لعــدم تــوفر الشــروط الشــكلية، كمــا يمكــن اعتبارهــا قــرارا إداريــا نظــرا لآلثــار المترتبــة مــن 

تبارهـا حكمـا قضـائيا ويتجلـى ذلـك عنـد رفـض اإلدارة طلـب خالل القرار اإلداري فـي مـنح البـراءة، وأخيـرا يمكــن اع
  تسجيل االختراع وٕاعطاء الحماية وفـي حالة المنازعة حول األسبقيـة فيثـبت ذلك بناء على حكـم قضائـي.  

  الفرع األول: شــروط الحصـول علـى بـراءة االختـراع

  شكلية نتعرض إليها فيما يلي. للحصول على براءة اختراع يتطلب القانون شروطا موضوعية وأخرى 
  أوال: الشــروط الموضوعيــة

علـــى أنـــه "يمكـــن أن تحمـــى بواســـطة بـــراءة اإلختـــراع، اإلختراعـــات   07-03مـــن األمـــر  3تـــنص المـــادة 
  .)10(الجديدة والناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي"
ة، تتطلـب تـوفر شـروطا أربعـة، ويضـاف إلـى هـذه يستفاد من المادة أن براءة اإلختـراع حتـى تشـملها الحمايـ

  الشروط شرطا خامسا وهو شـرط المشروعية، وتتمثل هذه الشروط في : 
إن األسـاس الـذي تقـوم عليـه حمايـة حـق المختـرع والـذي يمـنح بمقتضـاه / أن يكــون االختـراع موجـــودا: 1

  استحـق المخترع الحماية.للمخترع بـراءة هـو وجـود اختـراع، فلوال وجود االختـراع لما 
فحق المخترع هو ثمرة من ثمار فكر اإلنسان وابتكاراته وال يراد باالبتكار أن يكون رائعا، بل يكفي أي قدر 

   ).11(منه أيا كانت قيمته والمهم أن يكون شيئا غير معهود من قبل، وقد ابتدعه فكر اإلنسان

متعلقــا بمنتجــات صــناعية قابلــة لالســتغالل، بــل يكفــي أن ينصــرف إلــى كــل  وال يشــترط أن يكــون اإلختــراع
تطبيق جديد لطـرق أو وسـائل صـناعية معروفـة، أي كـل اسـتعمال لطـرق أو وسـائل صـناعية معروفـة فـي تطبيـق 
جديد لم يكن معروفا من قبل، يضفي القانون حماية على هذا اإلبتكار فـي االسـتعمال أسـوة باالبتكـار الجديـد فـي 
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أصــله، واألمــر فــي تقريــر اعتبــار ابتكــار مــا تطبيقــا جـــديدا لطــرق أو وســائل معروفــة أم ال إنمــا يرجــع إلــى تقديـــر 
  الجهات الفنية المختصة.

فــال يشــترط أن يــؤدي اإلبتكــار إلــى طفــرة فــي التقــدم الصــناعي، بــل يكفــي أن يكــون جديــدا فــي موضــوعه 
يعتبـــر  )13(، ذلــك أن تحديــد المقصــود بــاإلختراع)12(فعــالوٕاتيانــه بشــيء أفضــل أو نتــاج أحســن ممــا هـــو موجــودا 

مســالة جوهريــة تظهــر أهميتهــا أمــام القضــاء خاصــة فــي حالــة تقــديم طلــب بإبطــال بــراءة اختــراع علــى أســاس أن 
موضــوعها لــم يــرد علــى اختــراع بــالمعنى المطلــوب قانونــا، فعنــدها يكــون قاضــي الموضــوع ملزمــا بتحديــد المعنــى 

  ليتمكن من الفصل في النزاع. المقصود من اإلختراع
ورفــعا ألي التبـاس قـد يحـدث فـي إلحـاق بعـض المنجـزات باالختـراع، فإن المشـرع الجزائـري مسايــرة لمعظــم 

نــــص علــــى اســــتبعاد بعــــض األعمــــال مــــن نطــــاق االختـــــراع حتـــــى ال تعرقـــــل البحــــث العلمــــي أو  )14(التشــــريعات
  المتعلق ببراءة اإلختراع.  07-03من األمر  8و 7المادتين  الصناعي، وهي األعمال التي تضمنتها

ـــدا:2 والمــراد بهــذا الشــرط "لــيس تكــرار لشــرط اإلختــراع، فكــل اختــراع يســتحدث  / أن يكـــون االختـــراع جديـ
يعتبــر جديــدا، ولكــن المقصــود أن يكــون هــذا اإلبتكــار الــذي اســتحدث جديــدا لــم يكـــن معـــروفا مــن قبــل، بــل يكـــون 

   .)15(الـذي يطلـب بـراءة االختـراع قـد سبـق غيره في التعريف بـه"المخترع 
جديدا إذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية، وتتضمن هـذه الحالــة كـل مـا وضــع فــي متنـاول  ويعتبر اإلختراع

الجمهور عن طريق وصـف كتـابي أو شفــوي أو اسـتعمال أو أيـة وسـيلة أخـرى عبـر العـالم، وذلـك قبـل يــوم إيـداع 
للبحث عن الجدة مقارنـة ). فيجب إذن 07-03من األمر  04المادة طلب الحماية أو تاريخ مطالبة األولوية بها(

بحالــة التقنيــة، ولهــذا يجــب أخــذ بعــين االعتبــار كافــة المعلومــات التــي وصــلت إلــى  -المطلــوب حمايتــه–اإلختــراع 
ونالحــظ أن المشــرع الجزائــري أخــذ بمبــدأ الجــدة المطلقــة والتــي بقصــد بهــا  .)16(الجمهــور فــي أي مكــان وأي زمــان

   عدم إذاعة سر اإلختراع في أي زمان ومكان.
قبـل يـوم إيـداع طلـب الحمايـة أو تـاريخ المطالبـة  )17(وتفقد االختراعات شرط الجـدة بوصـولها إلـى الجمهـور

ــــع علـــى اإلختـــراع فعــــال، وٕانمـــا يكفـــي مجـــرد معرفتــــه  باألولويـــة بشـــأنها، فلـــيس المهـــم أن يكـــون الجمهـــور قـــد اطل
هــذا اإلختــراع، وعليــه فالمعيــار هــو قــدرة بمضــمونه، مــادام أن هــذه المعرفــة كافيــة لرجــل المهنــة ليــتمكن مــن صــنع 

ـــر مـــن نقـــل اإلختـــراع  ـــم يـــتمكن هـــذا األخي ـــة إذا ل ـــراع، وبمفهـــوم المخالف ـــى نقــــل اإلخت ـــة أو الحرفـــة عل رجـــل المهن
  .  )18(واإلطالع على سره فإن هذا اإلختراع يعد جديدا

يــة بــالرغم مــن تعــرف وتجــدر اإلشــارة أن المشــرع الجزائــري مــنح للمختــرع مهلــة مــن أجــل إيــداع طلــب الحما
المتعلـــق ببـــراءة اإلختـــراع "ال يعتبـــر  07-03مـــن األمـــر  4/2الجمهـــور علـــى اإلختـــراع، حيـــث نـــص فـــي المـــادة 

االختراع في متناول الجمهور بمجرد ما تعرف عليه الجمهـور خـالل اإلثنـي عشـر شـهرا التـي تسـبق إيـداع البـراءة 
أدناه أو جراء تعسف من الغير إزاء  14ه في الحق طبقا للمادة أو تاريخ األولوية اثر فعل قام به المودع أو سابق

شـهرا السـابقة عـن اإليـداع  12المودع أو إزاء سابقه في الحق"، يستفاد مـن المـادة أن إفشـاء سـر االختـراع خـالل 
  ال يؤثر على قابليته للبراءة فهو يعد جديدا بالرغم من تعرف الجمهور عليه. 
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، قــرر أن االختــراع ال )19(مــن قــانون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 3لمــادة كمــا أن المشــرع المصــري فــي ا
يفقد شرط الجدة رغم الكشف عنه في معارض وطنية أو دولية خالل الستة أشهر السابقة عن تاريخ التقدم بطلب 
البراءة، ففي هـذه الحالة يجوز للمخترع أن يحظى بحماية اختراعه إذا طلب ذلك في خالل الستة أشهر المتقدمة، 

طول لصالح المخترع فـي حالـة عـرض اختراعـه فـي معـرض دولـي رسـمي مدة أ أقرفي حين أن المشرع الجزائري 
التـــي أقرهـــا المشـــرع  )20(أو معتـــرف بـــه رســـميا دون أن يقـــوم بإيـــداع طلـــب بشـــأنه وهـــذه المـــدة هـــي ضـــعف المـــدة

المصــري، وهــي اثنــي عشــر شــهرا المواليــة لتــاريخ اختتــام المعــرض، فخــالل هــذا األجــل عليــه أن يطالــب بحمايــة 
  ).07-03من األمر  24المادة ( لبته باألولوية ابتداء من تاريخ عرض موضوع هذا االختراعاختراعه مع مطا

يعتبـر االختـراع ناتجـا عـن نشـاط اختراعـي إذا لـم يكـن / أن يكون االختراع ناتجا عن نشـاط إختراعـي : 3
تـــاريخ إيـــداع طلـــب ذلـــك قبــل و ناجمــا عـــن حالـــة التقنيــة، أي عـــدم وصـــول المعلومــات المتعلقـــة بـــه إلــى الجمهـــور 
  . )21(الحماية أو تاريخ المطالبة باألولوية، وينبغي لتقدير هذا الشرط مقارنته بحالة التقنية

من قانون  1/1فإن المشرع المصري وضع شرطا آخر حيث اشترط في المادة  لمشرع الجزائريوخالفا ل
مسايـرا في ذلك اتفاقية تريبس في المادة  حماية حقوق الملكية الفكرية المصرية أن يمثل اإلختراع خطوة إبداعية

منها، والتي "اعتنقت المفهوم األنجلوسكسوني لمعنى اإلبداع واالبتكار من حيث وجوب أن يؤدي إلى  27
إحداث طفرة فـي التقـدم الصناعي أو أن يشكل حدثا ضخما في مجال صناعة معينة، وذلك على عكس المفهوم 

نى معينا له يتمثل في إيجاد شيء لم يكن موجودا من قبل أو اكتشاف شيء الالتيني لإلبتكار الذي يحدد مع
وٕابرازه في المجال الصناعي، وذلك بغض النظر عن درجة التقدم الصناعي التي تصيب الصناعة منه أو الطفرة 

  .)22(التكنولوجية التي تترتب بسببه "
"ويعرف رجل الحرفة أو المهنة بأنه  )23(ويتم تقدير شرط النشاط اإلختراعي بالنظر إلى رجل الحرفة

، فينبغي إذن النظر إلى المعلومات التي يحوزها رجـل )24(العامل التقني المتوسط في الميدان المعني باإلختراع"
  الحرفة المتوسط وليس العالم النابغ أو الرجل الجاهل.

إذا كان  )25(بيق الصناعييعتبر اإلختراع قابال للتط / أن يكون االختراع قابال للتطبيق الصناعي:4
ال يهـم مـيدان ، و )07-03من األمر  06المادة ( موضوعه قابـال للصنع أو االستخدام في أي نوع من الصناعة

زراعيا أو نوويا، المهم أن يكون قابال للتطبيق الصناعي، ويتحقق ذلك "متى ، انجـاز االختـراع سواء أكان فيزيائيا
إلى شيء مادي ملموس بصورة يمكن معها االستفادة منه عمليا عن طريق استعماله أمكن تطبيقه عمليا بترجمته 

  .)26(واستغالله أو استثماره في أي مجال من المجاالت الصناعية المتعددة "
ويكـون االختـراع قابـال للبـراءة إذا كان موضوعـه قابـال للصنـع أو االستخـدام فـي أي نـوع مـن 

خييـري للمختـرع بمعنـى أنـه ينبغـي أن يكـون موضـوع االختراع قابـال إما للصنـع، أو إلى ، فاألمـر ت)27(الصناعـة
االستخدام في مجال الصناعة وليس لزوم أن يتوفر اإلختراع على الشرطين معا، ولكـن من جهـة أخـرى يتعيـن 

–وقت يتم تقدير مدى توفر هذا الشرط أن يكـون اإلختراع قابـال للصنـع يـوم إيـداع طلـب البـراءة ألنه في هذا ال
   في اإلختراع من عدمه على غرار كافة الشروط األخرى. -أي التطبيق الصناعي
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يـا وال تهـم نوعيـة النتائـج التي حصـل عليهـا المخترع، وال يفـرض أن يتضمـن االختـراع منافـع أو تقدمـا تقن
ة التجارية لالختـراع ألنـه يجـوز اعتبـار االختراع موضوعـا للبـراءة تهـم القيمـ ، كما البل المهـم نتيجتـه الصناعيـة

  .)28(المهـم أن يكـون قابـال للتطبيـق الصناعـي ،كان غيـر قابـل لالستثمار التجاري نظرا لتكاليـف صنعـه ولـو
على أنه "ال يمكن الحصول على  07- 03من األمر  8/2نصت المادة / أن يكـون االختـراع مشروعـا: 5

. ومن أمثلة االختراعات المخلة بالنظام )29(براءة االختراع إذا كان االختـراع مخال بالنظام العام واآلداب العامة"
  العام واآلداب العامة اختراع آلة للقمار أو لتزييف النقود أو لإلجهاض...

تختلف باختالف الزمان والمكان، فهي فكرة فضفاضة ذلك أنه ما يمكن فكرة النظام العام واآلداب العامة و 
 اعتباره مخال بالنظام العام واآلداب العامة في دولة ما، ال يمكن اعتباره كذلك في دولة أخرى.

  ثانيا: الشـــروط الشكليــــة

، وعمال بأحكام المرسوم  07-03من األمر  35- 20بمقتضى اإلجراءات المنصوص عليها في المواد 
 )30(الذي يحدد كيفيات إيداع براءات اإلختراع وٕاصدارها 2005غشت  02المؤرخ في  275- 05التنفيذي رقم 

  ، فإن الشروط الشكلية لبـراءة االختـراع تتمثـل فـي: )31(المعدل والمتمم
إلى المصلحة المختصة والمتمثلة في المعهد  )32(يتحقق إجراء اإليداع من خالل تقديم طلبداع: / اإليــ1

الوطني الجزائري للملكية الصناعية من طرف كل من يرغب في الحصول على براءة اختراع، أو أن يرسل طلبه 
المشرع الجزائري المودع بأن  ، ولم يلزم)33(عبر البريد مع إشعار باالستالم أو بأية وسيلة أخرى تثبت االستالم

يقدم سندا يثبت فيه صفته كمخترع، فهذا الطلب يتم تقديمه من طرف المخترع أو خلفه، الشخص الذي يثبت له 
فـي  يجب أن يتوفرو  أقدم أولوية، كما يتم تقديمه من طرف كـل شخـص طبيعـي أو معنوي، وطني أو أجنبـــي.

 .07-03من األمر  22ادة الشروط المحددة بالمالطـلب المقـدم 
،  تــاريخ اســتالم المصــلحة 07-03مــن األمــر  21وبخصــوص تــاريخ إيــداع طلــب البــراءة فهــو طبقــا للمــادة

استمارة طلب كتابي تسمح بالتعرف على الطالب وعلى رغبتـه فـي الحصـول علـى : المختصة على األقل لما يأتـي
 وصف لالختراع مرفقا بمطلب واحد على األقل. -ببراءة اختراع. 

 )34(أما بالنسبة للطلب الدولي الذي حصل على تاريخ إيداع دولي بموجب اتفاق التعاون بشأن البراءات
  والتي يشمل الجزائر كبلد معني للحصول على البـراءة يعــد كأنـه طلـب بـراءة مودع بتاريـخ إيداعـه الدولــي.

طبقـــــا لهـــــذا اإلجـــــراء تقـــــوم المصلحـــــة المختصـــــة، وهـــــي عمليـــــا "المعهـــــد الوطنـــــي للملكيـــــة / الفحـــــــص: 2
الصناعيـــة" بالتأكـــد مـــن أن طلـــب البـــراءة مستوفيـــا لكافـــة الشـــروط التـــي يتطلبهـــا اإليـــداع، فـــإذا رأت أن الطلـــب لـــم 

ـه للقيـام بتصحيـح الملـف فـي أجــل شهريــن، غيــر أنــه يستـوف تلـك الشـروط، فإنهـا تستدعـي طالـب البـراءة أو وكيل
ـــن المـــودع أو وكيلـــه، وعليــه إذا قـــام طالـــب البـــراءة فـــي األجـــل  ـــد هـــذا األجـــل عنـــد الضـــرورة بطلـــب مـ يمكـــن تمديـ

يقـــم بتصحيـــح  المذكـــور بتصحيـــح الملـــف فـــإن الطلـــب المصحـــح يحتفـــظ بنفـــس تاريـــخ اإليـــداع األول، أمـــا إذا لـــم
  ).07-03من األمر  27المادة ( الملـف، فـإن هـذا األخيـر يعتبـر مسحوبـا
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وال تكتفـي المصلحة المختصة بفحـص الطلـب مـن ناحيـة توفـره على إجراءات اإليداع فحسب، بل أنها 
لحمايـة القانونية على تقـوم بفحص الطلـب لتتأكد أن موضوعه لم يستبعـد مـن نطاق االختراعات، ولم يقـص مـن ا

أساس أن المشرع حظـر منـح البـراءة بشأنـه، أما إذا رأت المصلحة المختصة أن موضـوع الطلب مدرجـا ضمـن 
). 07- 03من األمر 28المادة ( هـذه المياديـن فإنها تقوم بإعالم صاحـب الطلـب بأن طلبه ال يسمـح بمنحه براءة

لكيـة الصناعيـة، وهـو بصـدد قيامـه بإجـراء الفحـص يـدرس الطلبـات من مع مالحظـة أن المعهـد الوطنـي للم
  .)35(ناحيتهـا الشكليـة، وأيضـا مـن ناحيتهـا الموضوعيـة

 31نالحظ أن المشرع الجزائري أخذ بنظام عدم الفحص المسبق، ذلك أنه نص في المادة / اإلصـــدار: 3
أنه "تصدر براءات االختراع ذات الطلبات المستوفية للشروط  المتعلق ببراءة االختراع على 07-03من األمر 

دون فحص مسبق وتحت مسؤولية الطالبين ومن غير أي ضمان سواء تعلـق األمـر بواقـع االختـراع أو جدته أو 
جدارته أو تعلق األمر بوفاء الوصف وبدقته، وتسلم المصلحة المختصة للطالب شهادة تثبت صحة الطلب 

  االختراع".وتمثل براءة 
فالمعهد الوطني للملكية الصناعية ال يفحص الطلب من حيث صحة االختراع، بل أنه يراقب الملف من 

  حيث صحة تكوينه فقط، ويبقى تسليم البراءة تحت مسؤولية الطالب وحده.
يتم تدوين كل براءات االختراع على سجل خاص يمسكه "المعهد الوطني للملكية / التسجيـــــل: 4

اعية"، وتدون البراءات حسب تسلسل صدورها مع ذكر رقمها واسم صاحبها وتاريخ الطلب والتسليم حتى الصن
التـي تـم تسليمها، ويمكنه الحصول على مستخرجات  )36(يتمكن أي شخص من االطالع على سجل البـراءات

  ).07- 03من األمر  32المادة ( منه بعد تسديـده الرسم المحـدد
يقوم المعهد الوطني للملكية  07-03من األمر  34و 33ال بمقتضيات المادتين عم/ النشـــــر: 5

الصناعية بنشر براءة االختراع في نشرة رسمية للبراءات، كما أن المعهد يقوم بنشر براءات االختراع واألعمال 
التي نظمها  يـةعلى أن تراعي في ذلك االختراعـات السر  المتعلقة بتسجيلها بصفة دورية في نشرتها الرسمية،

  .07-03من األمر  19المشرع في المادة 
تلك هـي الشروط الشكليـة الواجب توافـرها فـي بـراءة االختـراع، غير أن المشرع الجزائري لم يقصر إتباع 
إجراءات اإليداع على من يريد الحصول على بـراءة اختـراع أصليـة فحسـب، بل اشتـرطها أيضا في حـالـة إدخال 
تغييـرات أو تحسينات أو إضافات علـى االختـراع، حيـث نجد أن المشرع اشترط على من يريد القيام بهـذه 
العمليات أن يستوفـي نفـس اإلجراءات المطلوبـة إليـداع الطلب وتثبت هذه العمليات بموجـب شهـادة تسمى شهادة 

ولمنـح شهـادة اإلضافـة، يتعيـن  أو ذوي الحقوق. تمنــح للمعنـي الـذي يمكن أن يكون مالك البراءة )37(اإلضافة
علـى المعنـي الـذي يريـد إدخـال تلـك اإلضافـات أو التحسينـات أو التغييـرات أن يقـوم بـها وفقـا للشكليـات المحـددة 

س اآلثـار التـي ترتبهـا قانـونا، فـي فتـرة محـددة وهـي "طـوال صالحيـة البـراءة"، وبالتالـي فـإن هـذه الشهـادة تنتـج نفـ
البـراءة األصليـة، وتنتهـي بانتهـاء مـدة هـذه األخيرة. أما إذا كانـت العمليـات السابقـة ترقـى إلى درجـة تؤهلهـا 
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للحصـول علـى بـراءة اختـراع، فإنـه يكـون لطالـب هـذه الشهـادة إذا لم يتسلمهـا بعد، أن يحـول طلبه إلى براءة 
 ).07-03من األمر  16المادة ( تاريـخ إيـداع الطلب هو تاريخ طلب شهـادة اإلضافـةاختراع ويكون 

 
  

  الفرع الثانــي: اآلثــار المترتبـة علـى الحصول على براءة اإلختراع

 يترتــب علــى اســتيفاء إجـــراءات اإليــداع اكتســاب المختــرع لملكيــة البـــراءة، وهــذا مــا أكــده المشــرع الجزائــري 

–حيث وضع قاعدة عامة مفادها أن حق براءة االختراع يرجع لصـاحبه  ،07-03من األمر  10بموجب المادة 
متــى تــوفرت فــي هــذا االختــراع الشــروط المتقدمــة، ويعتبــر المختــرع طبقــا ألحكــام التشــريع الجزائــري  -أي المختــرع

ءة، وهــذه القاعــدة العامـة ال تسـري الراهنة من قام بإيداع طلب البـراءة أو أول من يطالـب بأقـدم أولويـة لطلب البـرا
وعليـه مـا لـم يثبـت اغتصـاب المـودع لالختـراع فـإن ملكيـة البـراءة  .)38(فـي حالـة إثبـات قضـائي النتحـال االختـراع

تعود له أو إلى خلفه، غير أنه في بعض األحيان يدق التمييـز لتحديـد ملكيـة البراءة، األمـر الـذي يسـتوجب علينـا 
  ن التاليتين:التعرض إلى الحالتي

  الحالة األولى: االختراعات التي ينجزها أصحابها خارج عالقة تعاقدية

قدمنا سالفا أن ملكية الحق في البراءة تعود للمخترع وهو عمليا يفترض أنه قام بإيداع طلب البـراءة أو مـن 
أول مـن فضـل كشـف سـر  يطالب بأقـدم أولويـة والحكمـة التـي ابتغاهـا المشـرع فـي إقـراره لهـذه القاعـدة هـي "حمايـة

، األمر الـذي ينجـر عنـه أن طلـب اإليـداع يمكـن تقديمـه مـن )39(اختراعه عن طريق إيداعه لدى الهيئة المختصة"
طرف شخص طبيعي أو معنوي، ذلك أن هذا األخير إذا كان ال يجوز له أن يتصـف بصـفة المختـرع فانـه يجـوز 

كما أن المشرع بـإقراره لهـذه القاعـدة قـد سـاعد علـى فـض  ه.أن يكون مودعا ويقوم بإجراءات اإليداع بواسطة ممثل
يحــدد الحــق فــي  حيــثالنزاعــات االحتماليــة التــي قــد تنشــأ بــين شخصــين أو أكثــر نظــرا النجازهـــم نفـــس االختــراع، 

يجب على كل مـن  07-03من األمر  23وطبقا للمادة البراءة بالنظر إلى تاريخ اإليداع عمال بقواعد األسبقية، 
يرغــب فــي المطالبــة بأولويــة إيــداع ســابق لــنفس االختــراع أن يقــدم تصــريحا لألولويــة ونســخة مــن الطلــب الســابق 

  .)40(حسب الشروط واآلجال المحددة عن طريق التنظيم
وٕاذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعيا فـي انجـاز االختـراع، فـان الحـق فـي ملكيـة البـراءة يعـد ملكـا 

بينهم باعتبارهم شركاء في االختراع أو يعد ملكا لخلفائهم، فإذا لم يكن المودع هو من قام بـاالختراع فـان مشتركا 
فـالحـق فـي ملكية البراءة يرجع للمـودع أو لخلفـه  .)41(طلبه يجب أن يرفق بتصريح يثبت بمقتضاه حقه في البراءة

"وعلـى كـل يكـون الحـق فـي البـراءة للمـودع أو لمـن آلـت ، )42(أو للمتنازل إليـه سـواء كـان التنـازل بمقابـل أو بدونـه
إليــه حقوقــه، كمــا يجــوز أن يكــون صــاحب الحــق فــي البــراءة شخصــا طبيعيــا أو معنويــا خاضــعا للقــانون العــام أو 

  .)43(للقانون الخاص"
وفي حالة انجاز اختراع من قبل شخصين ال تربطهما أية عالقـة، غيـر أن أحـدهما لـم يقـم بإيـداع اختراعـه 

و تأخر في القيام بذلك، فإنه منطقيا أن ملكية البراءة تعود لمن استوفى إجراءات اإليـداع وبالتـالي يكـون لـه حـق أ
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اســتغالل اختــراع، غيــر أن المشــرع الجزائــري وحمايــة منــه للشــخص الــذي يكــون قــد حقــق اختراعــا دون أن يقـــوم 
اده أنه سمح لهذا الشـخص أن يسـتمر فـي مباشـرة بإيداعه أو قام بذلك بعد فوات األوان، فإنه قد وضع استثناء مف

  عمله بالرغم من وجود براءة اختراع.
ولمــا كــان هــذا االســتثناء يمــس بحــق صــاحب البــراءة فــان المشــرع الجزائــري قصــر تطبيقــه فــي حالــة تــوفر 

ة أو أن يكون هذا الشخص حسن النية أي لم يتوصل إلى هذا االختراع بطرق غير شرعي -الشروط التالية فقط: 
أن يقـوم هـذا الشـخص بصـنع المنتـوج أو اسـتعمال طريقـة الصـنع موضـوع  -احتيالية للحصـول عليـه أو معرفتـه، 

االختـــراع المحمـــي بـــالبراءة، أو أن يقـــوم بتحضـــيرات جـــادة لمباشـــرة هـــذا الصـــنع أو هـــذا االســـتعمال (ضـــرورة أن 
 يتطابق االختراعين تطابقا تاما).

ه يجوز له مواصلة نشاطه وبالتالي "يستفيد من حماية القانون الذي يضع وعليه متى ثبتت هذه الشروط فان
حـــدا لـــدعوى التقليـــد التـــي يرفعهـــا صـــاحب البـــراءة، غيـــر أن حمايـــة هـــذا األخيـــر تفــــرض أن يبقــــى حــــق اســـتغالل 

ازل عنـه ، فـال يجـوز لـه أن يتنـ)44(االختراع أو مواصلة استغالله حقا شخصيـا ممنوحـا للمعنــي باألمــر دون غيـره"
مــن األمــر  14/2ووفقــا للمــادة  أو يمــنح تراخيـــص اســتغالل بشأنـــه، ومــن جهــة أخــرى نالحــظ أن المشــرع الجزائــري

قد سمح بانتقال هذا الحق وتحويله مـع المؤسسـة أو الشـركة أو الفـروع التابعـة لهمـا واللتـين حـدث فيهمـا  03-07
  االستخدام أو التحضير لالستخدام.

  الثانية: االختراعات التي ينجزها أصحابها في إطار عالقة تعاقدية الحالة

في هذه الحالة يكون انجاز االختراع تنفيذا اللتزامات تعاقدية، وبذلك يصعب تحديد من يكون له الحق في 
  إيداع طلب للحصول على براءة االختراع.

 18و 17ذه المسألة بموجب المادتين فبرجوعنا إلى القانون الجزائري، نالحظ أن المشرع قد تطرق إلى ه
المتعلق ببراءة االختراع واعتبر المشرع أن االختراعات المنجزة في هذه الحالة هي اختراعات  07-03من األمر 

ويمكن تعريفها بأنها "االختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خالل تنفيذ عقد عمل يتضمن  )45(خدمة
" أو هو "االختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقية وذلك مهمة اختراعيه تسند إليهم صراحـة

  باستخدام تقنيات الهيئة و/أو وسائلها".
 -الهيئة من جهة والمخترع من جهة أخرى- فانـه يجـوز لألطـراف )46(ولما كان "العقد شريعة المتعاقدين"

تفاق فإن حق ملكية االختراع يعود للهيئة، غير االتفاق على تحديد من يحق له طلب اإليداع، أما إذا لم يوجد ا
  أنه إذا عبرت هذه األخيرة صراحة عن تخليها عن هذا الحق فإنه يعود للمخترع.

تبعا لكل ما تقدم فإنه متى ثبتت ملكية البراءة وفقا لألحكام المتقدمة فإنها ترتب مجموعة من اآلثار 
  القانونية ندرسها تباعا فيما يلي.

  أوال: حقـوق والتزامـات صاحـب الحـق فـي البـراءة

بعد اكتساب صاحب االختراع ملكية البراءة نتيجة استيفائه إجراءات اإليـداع فإنه يتمتـع بجملة من 
  الحقـوق، وفي المقابل يأخذ على عاتقه مجموعة من االلتزامات.
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معنوية وأخرى مادية، إال أن الحقوق يتمتع صاحب براءة االختراع بحقوق / حقـوق صاحـب البـراءة: 1
المعنوية لم يهتم بها المشرع بصورة أساسية، وتتمثل هذه الحقوق في حق صاحب البراءة في أن يأخذ صفة 

  في استغالل اختراعه. )48(، أما الحقوق المادية والتي عني بها المشرع فهي تتمثل)47(المخترع
دون غيره في االستفادة من االختراع موضوع  حيث يكون له "حقا إسثئتاريا مقصورا عليه وحده

، ويكون ذلك باالنتفاع به ماليا بأية طريقة من الطرق المشروعة، ويترتب على ذلك أنه يحق له منع )49(البراءة"
  حالتين: وفي هذا الخصوص فرق المشرع الجزائري بين .)50(الغير من االعتداء على اختراعه

يثبت له حقه في منـع الغيـر من القيام بصناعة المنتوج  : اإلختراع منتوجاالحالة األولى: إذا كان موضوع 
  أو استعماله أو بيعـه أو عرضـه للبيـع أو استيراده لهذه األغراض دون رضاه.

يكون له حق منع الغير من استعمال طريقة  : الحالة الثانية: إذا كان موضوع االختراع طريقة صنع
ناتج مباشرة عن هذه الطريقة أو بيعه أو عرضه للبيع أو استيراده لهذه األغراض دون الصنع واستعمال المنتوج ال

رضاه، ومن جهة أخرى يثبت لمالك البراءة حقه في التصرف في االختراع سواء بالتنازل عنه للغير أو تحويله أو 
ها في سجل البراءات حتى نقله أو رهنه ولكن اشترط المشرع الكتابة في العقود التي تتضمن هذه العمليات وقيد

) "وباعتبار المتصرف إليه خلفا خاصا للمخترع فإن 07- 03من األمر  36المادة ( تكون نافدة في مواجهة الغير
الحماية التي كانت مقررة للمخترع تنتقل لخلفه كما تنتقل للخلف كل الدعاوى الناشئة عن استعمال البراءة أو 

 لك تنتقل دعوى التقليد إلى المتصرف له إذا كان قد تم نشر هذا التصرف.وتبعا لذ ،)51(المتعلقة بالحق فيها"
  .)07-03من األمر  37(المادة  ويكون لصاحب البراءة الحق في إبرام عقود تراخيص بشأن استغالل إختراعه

فهو مقيد من ، والجدير بالذكر أن الحق في احتكار االستغالل الممنوح للمخترع مقيد من عدة نواحي

، بعد انقضائها )52(: كونه مرتبط بمدة زمنية محددة وهي عشرون سنة تسري ابتداء من تاريخ الطلبالزمانحيث 
يصبح االختراع ملكا شائعا ومباحا للجميع، مع مالحظة أن المشرع الجزائري لم ينص على حق صاحب البراءة 

ان االقتصاد الوطني من استعمال في تجديد حماية البراءة بعد انقضاء مدتها والحكمة في ذلك هي "عدم حرم
  وفي ذلك تغليب للمصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة للمخترع. )53(االختراع واالستفادة منه"

: حيث يقتصر نطاقه على حدود الدولة التي تم فيها تسليم البراءة دون أن كما أنه مقيد من حيث المكان
دئيا بإيداع طلب فيها وهذا ما يعرف "بمبدأ اإلقليمية"، وهو ما أكدته يتعدى إلى دولة أخرى ما دام أنه لم يلتزم مب

منها حيث أنها اشترطت حتى يتمتع المخترع  04اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية في المادة 
   .بالحماية أن يقـوم بإيـداع طلبـه فـي إحـدى دول االتحـاد

آمر يقع على عاتق المخترع يتمثل في عدم تعديه الحدود غير أنه وان كان يظهر أن هناك التزام 
اإلقليمية، فإنه من جهة أخرى يمثل حقا للمخترع حتى تحقق حماية اختراعه على أكمل وجه وذلك من خالل 

  متابعة منتهك حقوق مالك البراءة في الدولة التي تم فيها تسليم البراءة.
البراءة الحق في منع الغير في استغالل اختراعه دون  وٕان كان يظهر أن المشرع الجزائري أعطى لمالك

رضاه، فإنه لم يجعل هذا الحق مطلقا ولكنه أورد عليه استثناء، فالمخترع ال يستطيع أن يمنع الغير الذي قام 
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قبل تقديم طلب البراءة أو عند تاريخ المطالبة باألولوية وعن حسن نية بصنع المنتوج المحمي بالبراءة موضوع 
تراع المودع، أو استخدام الطريقة المغطاة بالبراءة أو قام بتحضيرات جادة لمباشرة هذا الصنع أو االستعمال االخ

  ).07- 03من األمر  14المادة ( وبالتالي يحق له االستمرار في مباشرة عمله
كان هذا االستثناء ال يجوز استعماله إال إذا توفرت الشروط المحددة قانونا إال أنه يبقى فيه مساسا  إذا

  بحق مالك البراءة في احتكار استغالل اختراعه.
إلسراع في الكشف عن ابتكاره لحث المبتكر  إلىدف قوانين البراءات ته/ إلتزامـات صاحـب البـراءة: 2

دون إذن أو ترخيص مـن المبتكر ه ألي شخص استعمال يحق، فال هئثاري على إبتكار للمجتمع لقاء منحه حق است
، وفي مقابل ذلك فإن التشريعات الداخلية وكذا االتفاقيات الدولية ألقت على عاتق صاحب )54(صاحب البراءة

  البراءة مجموعة من اإللتزامات.
كنظيره  )55(اإليداع والنشر فإن المشرع الجزائريزيادة على رسوم أ. االلتــزام بدفــع الرســوم السنويــة: 

ألزم صاحب البراءة بدفع رسوم سنوية تصاعدية أي تتصاعد تدريجيا بمرور السنوات إلى غاية  )56(المصري
 انتهاء مدة البراءة، وٕاذا لم يخضع صاحب البراءة لهذا االلتزام فإن حقه في ملكية البراءة يتعرض إلى السقوط.

األحكام المتقدمة أن إرادة المشرع كانت ربط استمرار الحماية بدفع الرسوم، حيث أنه نص على هذا ويظهر من 
المتعلق ببراءة االختراع، وهي المادة التي تحدد مدة الحماية، ومن جهة  07- 03من األمر  9االلتزام في المادة 

ألزمه بدفع رسوم ضئيلة في السنوات أخرى نالحظ أن المشرع الجزائري قد راعى وضعية المخترع الماليـة، ف
األولى نظرا للمصاريف والنفقات التي تفرض على المخترع إلتمام اختراعه وتنفيـذه في بدايـة األمر، ولكن هذه 
الرسوم تبدأ تتصاعد شيئا فشيئا إلى غاية انتهاء مدة البراءة نظرا لألرباح التي يستطيع تحقيقها مالك البراءة في 

  ة والتي تكون غالبا مثمرة.السنوات األخير 
"أن المشـرع أراد استبعـاد البـراءات عـن  في )57(ويـرجع السبـب الرئيسـي فـي دفـع الرسـوم السنويـة

  .)58(االختراعـات التافهـة حتـى ال تكـون عائقـا للصناعـة"
ري فـي استغـالل اختراعـه، فإنـه إذا كـان مالـك البـراءة يتمتـع بحـق استئثـاب. االلتـزام باستغــالل االختــراع: 

، وترجـع الحكمة في فرض هذا اإللتزام "إلى تشجيع الجهود العلمية لتحقيـق همقابـل ذلـك يقـع عليـه التـزام باستغـالل
التقدم الصناعـي، ويظهر حـق احتكـار استغـالل االختراع كالحافـز الالزم للتقـدم الصناعـي، لـذا ينبغـي أال تعرقـل 

وعليه فإذا لم يقم مالك البراءة باستغالل اختراعه فإن الحماية تفقد سببها، وبذلك فإن أغلب  .)59(ا التطـور"هـذ
التشريعـات تفرض أن يستغـل مالك البـراءة اختراعه في مدة معينة وفي حالـة امتناعه عن ذلك فإنه يتعـرض 

  يص اإلجبارية:ويتعرض صاحب البراءة لنوعين من التراخ للترخيـص اإلجبـاري.
  النـوع األول: الرخصة اإلجبارية لعدم االستعمال أو لنقص فيه

إذا امتنـع مالـك البـراءة عن استغـالل اختراعـه، فإنـه يحـق ألي شخـص في أي وقـت بعـد انقضـاء أربـع 
سنـوات، ابتـداء مـن تاريـخ إيـداع طلـب بـراءة االختـراع، أو ثـالث سنـوات ابتـداء مـن تاريـخ صـدورها، أن يتحصـل 



121 

 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد    

 

غير أنه ال . )60(عـدم استغـالل االختـراع أو نقـص فيـهمـن المصلحـة المختصـة على رخصـة استغـالل بسبـب 
  يمكن الحصول على هذه الرخصة إال إذا تحققت الشروط األربعـة التاليـة:

ال تمنح الرخصة اإلجبارية إال فـي حالـة عـدم استغـالل االختـراع عــدم االستغــالل أو عـدم كفايتـه:  -أ 
المدة المحددة بأربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثالث أو وجود نقص في استغالله، وذلك خالل 

  سنوات مـن تاريـخ تسليمهـا، وعليه متى تحققت المصلحة المختصة مـن ذلك فإنها تمنح الرخصة اإلجبارية.
يلتزم طالب الرخصة اإلجبارية بإثبات أنه استحال عليه الحصول على رفـض منــح ترخيــص:  -ب 

من مالك البراءة بشروط منصفة، ويجب أن يتعرض طالب الرخصة إلى رفض قاطع من قبل رخصة تعاقدية 
صاحب البراءة، أو قبول من هذا األخير ولكن بشروط غير عادلة أو مستحيلة التحقيق أو "تحديدات تمثل 

  ). 07- 03من األمر  37المادة ( استعماال تعسفيا للحقوق التي تخولها براءة االختراع"
ال تمنح الرخصة اإلجبارية إذا وجد عذر شرعي أي عـدم وجـود عـذر شرعــي (ظروف مبررة):  -ج

، و"الظروف المبررة هي كل عائق جد خطير يجعل )61(ظروف تبرر عدم استغالل صاحب البراءة الختراعه
  .)62(صاحب البراءة غير قادر على استثمار اختراعه بصورة جدية وفعالة في المهلة المحددة"

فالرخصة اإلجبارية ال تمنح إال إذا قدم طالبها الضمانات قدرة طالب الرخصة على استثمار اإلختراع:  -د
  الالزمة الستغالل اختراعه، أي الضمانات التي من شأنها أن تجعله يتدارك الخلل الذي أدى إلى منحه الرخصة.

التقدم بطلبه إلى المصلحة المختصة، ومتى توفرت هذه الشروط مجتمعة، فإنها تمكن طالب الرخصة من 
والتي تقوم باستدعاء الطرفين لالستماع إليهما، وٕاذا وافقت منح الرخصة فإنها يجب أن تحدد شروطها ومدتها 

لم يتم االتفاق على ذلك بين الطرفين، وال يمكـن انتقـال هـذه الرخصـة  وقيمة التعويض الالزم لصاحب البراءة ما
من األمر  42المادة ( أو المحل التجاري المنتفـع بهـا وذلك بعـد موافقـة المصلحـة المختصة إال مع جزء المؤسسة

)، ذلك أن هذه الرخصة هي حق شخصي للمستفيد المعين من طرفها، كما أنه يجب أن يتم تسجيل 07- 03
شارة إلى أنه يجوز وتجدر اإل الرخصة اإلجبارية أو انتقالها لدى المصلحة المختصة مقابل دفع الرسم المحدد.

للمصلحة المختصة التي قامت بمنح الرخصة اإلجبارية تعديل شروطها بناء على طلب من صاحب براءة 
، كما يجوز لها سحبها بناء على طلب صاحب البراءة إذا زالت )63(االختراع أو المستفيد من الرخصة اإلجبارية
  .)64(الظروف التي بررت منح الرخصة اإلجبارية

ة أن المشرع أجاز منح رخصة إجبارية في حالة تبعية براءة اختراع يملكها شخص لبراءة مع مالحظ
اختراع يملكها آخر، وعليه فإذا استحال استغالل اختراع دون المساس بالحقوق المرتبطة ببراءة سابقة فإنه يجوز 

في الحدود الضرورية  منح رخصة إجبارية بطلب من صاحب براءة االختراع الالحقة، ويكون منح هذه الرخصة
الستغالل االختراع على أن يشكل تقدما تقنيا ملحوظا ومصلحة اقتصادية هامة بالنسبة لالختراع موضوع البراءة 
السابقة، أما إذا كان كال االختراعين يؤديان إلى تحقيق نفس األهداف الصناعية فإن صاحب البراءة السابقة 

  .)65(معقولة الستعمال االختراع موضوع البراءة الالحقة يستطيع الحصول على رخصة متبادلة بشروط
  النـوع الثانـي: الرخصـة اإلجباريـة للمنفعـة العامـة
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يحق للوزير المكلف بالملكية الصناعية وفي أي وقت أن يمنح رخصة إجبارية لمصلحة من مصالح 
الدولة أو للغير الذي يتم تعيينه من طرفه لطلب براءة أو لبراءة اختراع وذلك متى وجدت حالة من الحاالت 

  والمتمثلة في: 07-03من األمر  49المنصوص عليها في المادة 
مصلحـة العامـة وخاصـة األمـن الوطنـي، التغذية، الصحة، أو تنمية قطاعات عنـدمـا تستدعـي ال •

اقتصادية وطنية أخرى والسيما عندما يكون سعر المواد الصيدالنية المحمية بواسطة البراءة مخالفا 
  ومرتفعا بالنسبة لألسعار المتوسطة في السوق.

من هو مرخص له باستغاللها يستغل البراءة  عنـدمـا ترى هيئة قضائية أو إدارية أن صاحب البراءة أو •
بطريقة مخالفة للقواعد التنافسيـة، وعندما يرى الوزير المكلف بالملكية الصناعية أن استغالل البراءة 

 يسمح بالعدول عن هذا التصرف.
فإذا وجدت حالة من هذه الحاالت، يجوز تقديم طلب لدى المصلحة المختصة مرفقا بكل الحجج التي 

المنفعة العامة، والتي تقوم باستدعاء الطرفين لالستماع إليهما، وتحدد شروط ومدة الترخيص وقيمة تثبت 
   التعويض الذي يستحقه صاحب البراءة.

والرخصة اإلجبارية للمنفعة العامة شأنها شأن الرخصة اإلجبارية لعدم االستغالل يتم تسجيلها لدى 
المصلحة المختصة وتسديد الرسم المحدد، وتكون هذه الرخصة غير استئثارية ويتم سحبها بنفس األوضاع التي 

كان أوسع نطاق في تحديد  مع مالحظة أن المشرع المصري تخضع لها الرخصة اإلجبارية لعدم االستغالل.
  .)66(الحاالت التي يجوز فيها منح التراخيص اإلجبارية

  ثانـيا: أسبـاب انقضـاء بـراءة االختـراع

  تنقضـي بـراءة االختـراع بعـدة أسبـاب نوجزها فيما يلي:
إذا انقضت مدة العشرون سنة التي أقرتها معظم / انقضاء براءة االختراع بسبب انتهاء مدتها: 1

التشريعات لحماية براءة االختراع فإنها تسقط في الملك العام، وال يستطيع صاحب البراءة أن يقوم بتجديدها، 
والحكمة من ذلك هي عدم حرمان االقتصاد الوطني من االستفادة من االختراع مادام أن المخترع قام باحتكار 

والمصاريف التي بذلها، وبذلك منحه المشرع  استغالله لمدة معينة وهذا حق له بالنظر إلى الجهود والنفقات
  عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب بعدها يصبح االختـراع ملكا شائعا للجميع.

حيث يجوز لمالك البراءة أن يتخلى كليا أو جزئيا : )67(/ انقضاء براءة االختراع بسبب التخلي عنها2
بتقديم تصريح مكتوب إلى المعهد الوطني للملكية وفي أي وقت عن مطلب أو عدة مطالب تتعلق ببراءته، وذلك 

الصناعية، أما إذا تم قيد إحدى الرخص اإلجبارية في سجل البراءات فإن مالك البراءة ال يستطيع قيد التخلي 
  تصريحا يقبل فيه بهذا التخلي. )68(عنها إال إذا قدم المستفيد من الرخصة

يجوز ألي شخص له مصلحة أن يتقدم إلى الجهة القضائية : انقضـاء بـراءة االختـراع بسبـب بطالنهـا/ 3
المختصة بطلبه قصد طلب البطالن الكلي أو الجزئي لمطلب أو عدة مطالب تتعلق ببراءة االختراع، ويكون 

  طلب البطالن في الحاالت التالية فقط:
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كان من المنشآت أو إذا لم تتوفر في موضوع براءة االختراع الشروط الموضوعية السابق بيانها أو  .أ
  .)69(المنجزات المستبعدة من الحماية

إذا لم يوصف االختراع وصفا واضحا بما فيـه الكفايـة وكامـال، ويكون من شأنه أن يمكن المحترف  .ب
إذا كان االختراع ذاته موضوع البراءة في الجزائر تبعا لطلب سابق أو كان مستفيدا ألولوية . ج من تنفيذه.

  سابقة.
وفرت حالة من هذه الحاالت، يجوز للمعني أن يطالب بإبطال البراءة، ومتى صدر الحكم باإلبطال ومتى ت

  فع دعوى اإلبطال تبليغه إلى المصلحة المختصة حتى تقوم بقيده ونشره.ار على وأصبح نهائيا فإنه يتعين 
البراءة على القيام بالتزامه قدمنا سلفا أن امتناع مالك : )70(انقضـاء بـراءة االختــراع بسبـب سقوطهـا /4

غير أن المشرع خفف ، المتمثل في تسديد الرسوم السنوية التصاعدية، يعرضه إلى سقوط حقه في ملكية البراءة
من هذا الجزاء حيث منح مهلة ستة أشهر لتسديد الرسوم المستحقة، وبالتالي يستفيد من مهلة إضافية للقيام 

   م بدفع غرامة عن تأخره.بالتزامه ولكنه في هذه الحالة ملز 
جزاء السقوط فإن المشرع خفف منه، حيث مكن صاحب البراءة من استرجاع حقوقه ونظرا لصرامة 

 - انقضاء مهلة ستة أشهر األولى–تقديمه طلبا معلال في أجل أقصاه ستة أشهر بعد انقضاء األجل القانوني ب
  البراءة بعد تسديد الرسوم المستحقة ورسم إعادة التأهيل.إلى المصلحة المختصة والتي لها أن تقرر إعادة تأهيل 

فضال عن ذلك فإنه يمكن للجهة القضائية المختصة أن تحكم بسقوط براءة االختراع بناء على طلب 
الوزير المعني وبعد استشارة الوزير المكلف بالصناعة، ويعود سبب الحكم بالسقوط في هذه الحالة إلى عدم 

عدم االستغالل أو النقص فيه والذي أدى إلى منح رخصة إجبارية وذلك بعد انقضاء مدة  تدارك صاحب البراءة
هذا  ).المتعلق ببراءة اإلختراع 07- 03من األمر  55المادة ( سنتين على تاريخ منحها ألسباب تقع على عاتقه

ية قد تبنى نفس من قانون حماية حقوق الملكية الفكر  23مع مالحظة أن المشرع المصري وبمقتضى المادة 
الحكم، حيث أعطى لمكتب براءات االختراع الحق في إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح 
الترخيص اإلجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك اآلثار السلبية التي لحقت باالقتصـاد القومـي بسبـب 

               .  )71(ته المضادة للتنافستعسـف صاحب البراءة فـي استعمـال حقوقـه أو لممارسا
  لبراءة اإلختراع القانونيةالمطلـب الثاني: آليات الحماية 

يتمتـع صاحـب بـراءة االختـراع بحمايـة وطنيـة كفلتهـا لـه التشريعـات الوطنيـة، وأخـرى دوليـة حظـتـه بهـا 
  علـى التوالي، وذلك في الفرعيـن التالييـن.االتفاقيـات الدوليـة، وسـوف نتعـرض إلى هاتيـن الحالتيـن 

  للبـراءة وفقا للتشريع الداخلي القانونيةالفـــرع األول:  الحماية 

يتمتع صاحب براءة االختراع بحماية مزدوجة مؤقتة تسري طوال مدة البراءة، حيث يكون له ولمدة عشرين 
الحماية مبنية على أساس عناصر االختراع التي سنـة، الحق في منـع الغـير من استغالل اختراعه، وتكون هذه 

تضمنها الوصف المحدد في المطالـب التي تقدم بها طالب البراءة، وبالتالي فإن الحماية تنصرف إلى هذه 
  المطالب التي تم تقديـم وصـف تفصيـلي بشأنها دون غيرها.
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  أوال: الحماية المدنية

صاحب البراءة بحماية مدنية تخوله التقدم إلى الجهات القضائية قصد المطالبة بالتعويضات  يحظى
، وبذلك تعتبر الحماية المدنية حماية عامة تستظـل بها كافــــة )72(الالزمة نتيجة االعتداء على حقه في البراءة

لمن تقع عليه جريمة جنائية الحق في أن وٕاذا كان المبدأ العام يعطي  .)73(الحقـوق، وقـد كفلتهـا كافة القوانين
يطالب فاعلها بالتعويض أمام القضاء الجنائي تبعا للدعوى الجنائية أو بدعوى أصلية مباشرة أمام القضاء 

منه، وفي كال الحالتين يجب توافر شروط اإلدانـــــة،  58السيما المادة  07- 03المدنــــي استنادا إلى أحكام األمر 
بين أمام القضاء الجزائي أن األفعال موضوع الدعوى ال تكون جريمة مما ينتج عنه عدم قبول غير أنه قد يت

الدعوى المدنية، لكن هذا ال يمنع صاحب الحق من رفع دعوى أخرى أمام القضاء المدني على أساس المنافسة 
  ق م. 124غير المشروعة استنادا إلى نص المادة 

  ثانيا: الحماية الجزائية

قد حدد اء على حقوقه المخولة له قانونا، و حب البراءة بحماية جزائية تقوم في حالة وقوع اعتدصايتمتع 
ف الجريمة المصري أفعال االعتداء على حقوق صاحب البراءة، وكيّ  المشرع الجزائري شأنه في ذلك شأن المشرع

هذه الجريمة أركانها والمتمثلة في  التي يتعرض لها مالك البراءة بأنها جنحة تقليد، وبالتالي البد أن يتوفر في
  الركن الشرعي، الركن المادي والركن المعنـوي، ومتى تحققت هذه األركان فإن المقلد يخضع لعقوبات معينة.

  تتمثل هذه األركان في:: أركان جريمة تقليــد بـراءة االختـراع/ 1
يمة ويبين الجزاء العقابي المترتب الركن الشرعي هو أن يكون هناك نص يحد الجر الركــن الشرعــي:  أ.

المتعلق ببراءة  07- 03من األمر  62- 61لجنحة التقليد لبراءة نص المواد  )75(. ويعتبر الركن الشرعي)74(عليها
    .)76( االختراع، ذلك أنه ال جريمة وال عقوبة وال تدبير أمن بغير قانون

عاقب المشرع الجزائري على كل مساس بحقوق صاحب البراءة بدون موافقته. ومتى تم االعتداء  حيث
 طبقا لهذا المفهوم فإن المقلد يدخل في نطاق عدم المشروعية مما يستوجب تطبيق العقوبة المقررة قانونا. 

  لتالية:تبعا لذلك فإنه حتى يكتسي االعتداء طابعه غير الشرعي فالبد من توافر الشروط ا
يجب أن يكون صاحب البراءة قد استوفى كل الشروط ضـرورة وجـود بـراءة اختـراع صحيحـة:  /1أ

القانونية للحصول على البراءة وبصفة خاصة الشكليات المتعلقة باإليداع، وبذلك تسري الحماية القانونية من يوم 
وبالتالي يتعين على  )77(يجهل وجود البراءة"إيداع الطلب، "غير أنه ال يمكن أن يعتبر مقلدا الشخص الذي 

  المودع إتمام إجراءات الشهر إلعالم الغير بوجود البراءة.
الوقائع السابقة لتسجيل طلب  07-03من األمر  57لم يعتبر بموجب المادة وتأسيسا لذلك نجد المشرع 

كانت إدانة مدنية، لكن الوقائع التي براءة االختراع ماسة بالحقوق الناجمة عنها، وال تستدعي اإلدانة حتى ولو 
تحدت بعد تبليغ المقلد المشتبه به بواسطة نسخة رسمية لوصف البراءة تلحق بطلب براءة االختراع تعتبر وقائع 

  ماسة بحقوق صاحب البراءة على أساس أن المقلد أصبح على علم بوجودها.
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و بعد إتمام إجراءات الشهر أو بعد تبليغ الغير تبعا لذلك فإن األعمال التي تقع بعد إيداع طلب البراءة، أ
قيام جنحة التقليد أن تكون البراءة موجودة ، حيث يتطلب بالنسخة الرسمية تعتبـر أعماال مشكلة لجنحـة التقليـد

  وصحيحة لم تنقض بأي سبب من أسباب االنقضاء السابق بيانها.
يقوم عند تاريخ إيداع طلب البراءة أو تاريخ األولوية ال يعتبر مقلدا من عــدم وجـود أفعـال مبـررة:  /2أ

 كون أنعن حسن نية بصنع المنتوج أو استعمال طريقة الصنع موضوع االختراع المحمي بالبراءة  المطالب بها
كما ال يعتبر مقلدا الشخص الذي يستفيد من رخصة سواء أكانت اتفاقية ، )78(المشرع سمح له بمواصلة نشاطه

  .)79(تغاللها في حدود ما ورد في العقدأو جبرية واس
إن حقوق صاحب البراءة ال تمتد إلى األعمال التي تخص عـدم استنفاد حق صاحب البراءة:   /3أ

  .)80(المنتوج الذي تشمله البراءة بعد عرضه في السوق شرعا
كما أن المشرع الجزائري استثنى من حقوق صاحب البراءة بعض األعمال المحددة قانونا كاألعمال 
المـؤداة ألغـراض البحـث العلمـي فقـط، واستعمال وسائل محمية ببراءة على متـن البواخر والسفـن الفضائية أو 

و المجال الجوي أو التراب الوطني دخوال مؤقتا أجهزة النقل الجوية أو البرية األجنبية التي تدخل المياه اإلقليمية أ
وال يستطيع مالك البراءة أن يدعي أنه تعرض ) 81(أو اضطراريا، فهذه األفعال مستثناة من الحماية بنص صريح

  العتداء على أساسها.
ابيا هو أن يقع من المجرم األمر المادي المكون للجريمة، سواء أكان هـذا األمر ايجالركــن المــادي:  ب.

  .  )82(أم سلبيا، فعال أصليا أم اشتراكيا، جريمة تامة أم شروعا
تقليد في كل األفعال التي من شأنها أن تمس بالحق اإلستئثاري لصاحب اليتمثل الركن المادي لجنحة 

على البراءة، والمتمثل في احتكار استغالل اختراعه، وبالتالي متى تم هذا االستغالل دون رضاه فإنه يعد اعتداء 
  حقه في البراءة مما يستلزم العقوبات المقررة قانونا، ويمكن أن نرد صور الركن المادي إلى األفعال التالية:

وهي عبارة عن األفعال التي تنصب على براءة االختراع موضوع الحماية أفعـــال اعتــداء مباشــرة:  /1ب
  الجنائية، ويمكن أن تتخذ إحدى الصور التالية:

ويتحقق التقليد في هذه الحالة بصنع المنتوج موضوع : )83(األولى: تقليـد المنتـوج موضـوع البـراءةالصورة 
البراءة أي تحقيقه ماديا، وبذلك فإن المشرع في هذه الحالة يعاقب على صنع المنتوج حتى ولو لم يتم استعماله، 

، )84(نحة التقليد المرتكبة عن طريق الصنع""فالنقل المادي للمنتوج المحمي بالبراءة يكون العنصر الجوهري لج
وهذا النقل المادي قد يكون نقال كليا أو نقال جزئيا، ويشترط في التقليد الجزئي أن يكون الجزء المقلد مبينا في 
المطالبات التي تقدم بها صاحب البراءة، أي أن يكون مشموال بالحماية القانونية (الجنائية) ذلك أن الحماية 

  أساس المطالبات. تتحدد على
كما يتحقق التقليد في هذه الصورة باستعمال المنتوج المحمي بالبراءة مادام أن هذا االستعمال تم دون 
موافقة صاحب البراءة، كما يمكن متابعة المقلد على أساس تقليده المنتوج موضوع البراءة إذا قـام ببيعـه أو 

  ا صاحب البراءة.عرضـه للبيـع أو استيراده متى تم ذلك بدون رض
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من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أنه  32/1مع مالحظة أن المشرع المصري نص في المادة 
"... يعاقب كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع منحت براءة عنه..." وبذلك نالحظ أن المشرع 

ي وبذلك يجب أن يكون الغرض من صنع المنتوج المصري اشترط أن يكون الهدف من التقليد هو التداول التجار 
موضوع البراءة أو استعماله هـو تسويقه، وبالتالي نالحظ أن المشرع الجزائري في هذا الشأن كان أوسع نطاق 
من المشرع المصري، حيث أنه عاقب المقلد على صنع المنتوج أو استعماله حتى ولو لم يكن هدفـه مـن خالل 

، كمـا عاقــب علـى البيــع أو العـرض للبيـع أو االستيـراد )85(ـال هـو تحقيــق التــداول التجـاريهذا الصنع أو االستعم
بوصفهـا أفعـاال مستقلـة عـن الصنـع أو االستعمال، أي أنه لم يشترط أن يكون الصنع أو االستعمال من أجل 

المصري الذي عاقب على التقليد إذا كان  ، وفي ذلك اختلف عن المشرع)86(البيـع أو العرض للبيع أو االستيراد
  الهدف منه التداول التجاري.

صاحب البراءة يحظى : مما ال شك فيه أن )87(الصـورة الثانيـة: استعمـال الطريقـة موضـوع البـراءة
 .)88(بالحماية على أساس اختراعه لطريقة صنع مادام أن هذه الطريقة تتوفر فيها الشروط المطلوبة في االختراع

ويقصد بالطريقة مجموعة العناصر الكيمياوية أو الميكانيكية المستعملة للحصول على شيء مادي يسمى "الناتج" 
، ويالحظ أن الطريقة وحدها تكون محال للبراءة دون الناتج )89(أو المنتوج، أو على أثر غير مادي يسمى النتيجة

نفس الناتج أو للوصول إلى نفس النتيجة، بالذات إذ يجوز ألي شخص استعمال طريقة أخرى للحصول على 
   .)90( بينما يمنع استعمال نفس الطريقة للحصول على المنتوج ذاته أو للوصول إلى نفس النتيجة

تبعا لذلك فإن كل اعتداء على حقوق صاحب البراءة باستعمال طريقة الصنع يعتبر جنحة تقليد، قرر لها 
ثل عمليات التقليد التي تدخل في نطاق هذه الصورة في استعمال وتتم، المشرع الجزائري العقوبات الالزمة

  ، أو بيعه أو عرضـه للبيـع أو استيراده.       )91(المنتوج الناتج مباشـرة عـن هـذه الطريقـة
وعلى غرار نظيره  ،07- 03من األمر  59وبموجب المادة  والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري  

بسيطة مفادها أن المنتوج المطابق الذي يصنع بدون رضا صاحب البراءة يعتبر ، قد وضع قرينة )92(المصري
  منتوجا حصل عليه بالطريقة التي تشملها البراءة وذلك على األقل في إحدى الحالتين اآلتيتين:

  عندما يكون موضوع البراءة طريقة صنع تتعلق بالحصول على منتوج جديد. - 
نتوج المطابق حصل عليه بالطريقة التي تشملها البراءة وأن صاحب عندما يوجد احتمال كبير بأن الم - 

  البراءة لم يستطع برغم الجهود المبذولة شرح الطريقة المستعملة.
مفاد ما تقدم أن المشرعين الجزائري والمصري قد وضعا قرينة مؤداها أن المنتج المطابق المدعى بتقليده 

مولة بالبراءة، ويجب لتوافر هذه القرينة أن يثبت المدعي صاحب قد تم الحصول عليه باستخدام الطريقة المش
البراءة أن المنتج المطابق الذي يدعي بأنه مقلد قد تم الحصول عليه باستخدام ذات الطريقة التي تضمنتها 
 البراءة والمشمولة بالحماية فإن لم يلجأ إلى هذا الطريق من طرق اإلثبات أو عجز عن اإلثبات بهذا الطريق،
جاز له أن يثبت أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في إنتاج المنتج المطابق إال أنه 
لم يتمكن من ذلك وٕاذ يرد اإلثبات في الحالتين على واقعة مادية، فإنه يكون جائزا بكافة الطرق القانونية بمـا فـي 
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أما  .)93(اليمين الحاسمة النطواء واقعة الحلف على جريمة تقليد ذلـك البينة والقرائن، ولكن ال يجوز اللجوء إلى
إذا عجز المدعي في إثباته لعناصر القرينة بأي من الطريقتين، فإن هذه القرينة البسيطة تنتفي مما يتعين على 
 المحكمة رفض دعواه، في حين إذا نجح في إثباته لعناصر القرينة، فإن ذلك يعتبـر دليال على وجود جنحة

، بإثباته أن الطريقة )95(فإنه يجوز للمدعى عليه أن يدفع المسؤولية عن نفسه )94(التقليد، وباعتبارها قرينة بسيطة
التي استخدمها في الحصول على المنتوج المدعى بتقليده تختلف عن الطريقة التي تضمنتها البراءة المملوكة 

الطرق القانونية، وٕاذا عجز عن ذلك فإنه يقوم دليل كامل للمدعي والمشمولة بالحماية ويكون له إثبات ذلك بكافة 
على تقليد المنتوج، على أن تراعي المحكمة المصالح المشروعة للمدعى عليه عند اعتمادها ألية أدلة تطلبها، 

  .   )96(وذلك بعدم الفصح عن أسراره الصناعية والتجارية
األفعال التي تنصب على منتوج مقلد وقد أوردها المشرع  وهيأفعـال االعتـداء غيـر المباشــرة:  /2ب

، حيث نص على أنه "يعاقب بنفس )97(المتعلق ببراءة االختراع 07- 03من األمر  62الجزائري في نص المادة 
العقوبة التي يعاقب بها المقلد كل من يتعمد إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو يعرضها 

  يدخلها إلى التراب الوطني". للبيع أو
نص المادة أن المشرع الجزائري لم يفرق من حيث العقوبة، بين المقلد الذي يرتكب فعل من يستفاد من 

  األفعال المباشرة وذلك الذي يرتكب فعال غير مباشر، فكالهما يخضعان لنفس العقوبة.
  : تتمثل أفعال االعتداء غير المباشرة المكونة للركن المادي فيو 

عدة أشياء مقلدة  : كل من يقوم بإخفاء شيء أو)98(إخفـاء شـيء مقلـد أو إخفـاء عـدة أشيـاء مقلـدة
مؤاخذة المقلد على فعله في هذه الحالة  تتمحتى جب العقوبة المقررة لذلك، و يعتبر مرتكبا لجنحة التقليـد، ويستو 

يجب أن يكون اإلخفاء قد تم عمدا،  أي أن المعتدي قام بفعل االعتداء وهو على علم بأمر تقليده، ومتـى ثبت 
  ذلك فيمكن مساءلته.

ساوى المشرع الجزائري بين من يقوم ببيع األشياء المقلدة ومن بيـع األشيـاء المقلـدة أو عرضهـا للبيـع: 
عاقب على مجرد العرض للبيع "ويقصـد بالعرض  حيث، قان نفس العقوبةيقوم بعرضها للبيع فكالهما يستح

وضع المنتجات أمام الجمهور، أي المستهلكين كوضعهـا فـي المحـل التجـاري أو إرسـال عينـات منهـا للتجـار أو 
  عرض المنتوج حتى ولو لم يتم بيعه. ، وبذلك فإن جنحة التقليد تقوم بمجرد)99(للمستهلك تمهيدا لبيعها"

هـذا وٕان كـان موقـف المشرع الجزائري بخصوص بيـع المنتـوج أو عرضه للبيع واضحا بمقتضى نص 
من المرسوم علـى أنه "...  32/3الملغى، حيث نصت المادة  17-93من المرسوم التشريعي رقم  32/3المادة 

د أو إخفاء عدة أشياء مقلدة ببيعها أو عرضها للبيع أو إدخالها ويعد مقلدين كذلك من يتعمدون إخفاء شيء مقل
إلى التراب الوطني"، حيث يفهم من نص المادة أن الفاعل قد قام بأفعال اإلخفاء أو البيع أو العرض للبيع عمدا 

فا أي عن قصد، ذلك أن مصطلح العمد في هذه المادة يصلح تطبيقه على كل األفعال الواردة فيها، وهذا خال
المتعلق ببراءة االختراع، حيث أن مصطلح العمدية الوارد في النص يصلح  07- 03من األمر  62لنص المادة 

تطبيقه على فعل إخفاء شيء أو عدة أشياء مقلدة دون باقي األفعال األخرى، وبذلك ننبه المشرع الجزائري  إلى 
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الي "يعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها بالتعديل على النحو الت 07- 03من األمر  62تدارك نص المادة  
المقلد كل من يتعمد إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو عرضها للبيع أو إدخالها إلى التراب 
الوطني"، وهكذا يصلح مصطلح العمدية لتطبيقه على فعل البيع والعرض للبيع وكذا إدخال المنتوج إلى التراب 

شيء منطقي فحتى يمكن مؤاخذة المقلد عن فعله فالبد أن يكون عالما بأن المنتوج الذي يقوم الوطني، وهذا 
  بتسويقه هو منتوج مقلد.

فمن يقوم بهذا الفعل يعاقب بنفس العقوبة المقررة للمقلد إدخـال المنتـوج المقلـد إلـى التـراب الوطنـي: 
   شريطة أن يتوفر لدى الفاعل صفة العمدية أي القصد.

الركن المعنوي هو أن يتوافر في المجرم مسؤوليته عن األمر الذي وقع منه، والذي الركــن المعنــوي:  ج.
نص على تجريمه وعقابه وذلك بتوافر عناصر المسؤولية األدبية في شخصه من حيث اإلدراك واإلرادة، ومن 

تعتبر و  .)100(مله أو واجب يؤديهحيث الخطأ العمدي أو غير العمدي، ومن حيث ارتكاب األمر بغير حق يستع
من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر لدى المقلد نية االعتداء وهذا ما أكده المشرع الجزائري  جريمة التقليد

المتعلق ببراءة االختراع، حيث نص على أنه "يعد كل عمل متعمد  07- 03من األمر  61بمقتضى نص المادة 
  غير أنه ينبغي في هذا الخصوص أن نفرق بين أمرين: ه جنحة تقليد".أعال 56يرتكب حسب مفهوم المادة 

قـام  إذاهذه األفعال تمس بحقوق صاحب البراءة بطريقة مباشرة، بالنسبـة ألفعـال االعتـداء المباشـرة: 
المقلـد بفعـل مـن هذه األفعال فإنه يعتبر أنه قام بذلـك عـن قصـد، وبالتالي فإن عنصر القصد في هذه الصورة 
مفترض قد أعفي المدعي من إثباته، فالمشرع وضع قرينة مفادها أن البراءة معلومة لدى الكافة بمجرد قيدها في 

لمصلحة المختصة "المعهد الوطني للملكية الصناعية"، كما ن طرف االرسمية منشرة السجل البراءات ونشرها في 
أن هذه المصلحة تقوم بنشر براءات االختراع واألعمال المتعلقة بقيدها في نشرتها الرسمية وذلك بصفة 

، وبذلك يفترض علم الغير بالبراءة ومتى وقع فعل االعتداء استلزم المقلد العقوبـة المقـررة وال يستطيع )101(دورية
  ).07- 03من األمر  61/2المادة ( ع العقوبة عـن نفسه بإثبـات حسن نيتهدفـ

إذن بمجرد إثبات صاحب البراءة أن فعال من األفعال المباشرة قد مس بحقوقه فإن جنحة التقليد تقوم دون 
 الحاجة إلى البحث في نية المقلد ودون الحاجة إلى إثبـات صاحب البراءة حصول ضرر فعلـي له نتيجة هذا

  االعتداء، فهذا الضرر مفترض أيضا يقوم بمجرد وجود فعل االعتداء.
نالحظ أن المشرع الجزائري اشترط منذ البداية ضرورة توفر بالنسبـة ألفعـال االعتـداء غيـر المباشـرة: 

  :"...كل من يتعمد...".07- 03من األمر  62للمادة  عنصر القصد لمتابعة المقلد وذلك بصريح النص القانوني
فضال عن ذلك فإن المشرع المصري على غرار المشرع الجزائري اشترط أن يكون الفاعل على علم 

"... مع علمـه بذلـك"، وعليـه فـإن  )102(باألفعال غير المباشرة المكونة للركن المادي وهذا بصريح النص القانوني
لمباشرة أيضا، إال أن المقلد يستطيع أن القصد (أي سوء النية لدى المقلد) أمر مفترض في أفعـال االعتداء غير ا

هذا  يدفع العقوبة عن نفسه بإثبات حسن نيته وفي هذا تختلف هذه األفعال عن أفعال االعتداء المباشرة.
في بندها  32/1ويضيف المشرع المصري فعـال آخـرا يعتبر مكونا لجنحة التقليـد، وذلك بمقتضى نص المادة 
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ب... كل مـن وضـع بغيـر حـق علـى المنتجـات أو اإلعالنـات أو العالمات الثالث حيث نص على أنه "يعاق
  التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى االعتقاد بحصوله على براءة اختراع".

يستوجب متى قامت جنحة التقليد بتوافر أركانها فإن المقلد : العقوبـات المقـررة فـي جريمة التقليـد لبراءة/ 2
، في الحبس من ستة )103(العقوبات المقررة قانونا، وتتمثل العقوبات التي تفرض على المقلد في التشريع الجزائري

دج) إلى عشرة ماليين دينار  2.500.000) أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار (06(
فقد فرض عقوبة الغرامة والتي ال  )104(المصري دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما التشريع10.000.000(

تقل عن عشرين ألف جنيه، وال تتجاوز مائة ألف جنيه، دون أن ينص على عقوبة الحبس، إال في حالة العود 
فعندها يعاقب المقلد بالحبس لمدة ال تزيد على سنتين مقترنة مع الغرامة التي ال تقل عن أربعين ألف جنيه ) 105(

مع مالحظة أن المشرع الجزائري لم ينص على عقوبة المقلد في حالة العود و  ألف جنيه . وال تتجاوز مائتي
اكتفى بإيراده لتلك العقوبات دون أي تحديد سواء ارتكب المقلد فعله لمرة واحدة أو عدة مرات، وترك األمر 

ن أن يحكم القاضي ونظرا للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في هذه المسألة، وبذلك فإنه في بعض األحيان يمك
للوقائع التي تحيط بالقضية المعروضة أمامه بعقوبة على مقلد ارتكب الجنحة ألول مرة تكون في مجملها 

في هذا الحكم إجحاف في حق المقلد المرتكب للجنحة قوبة التي حكم بها على مقلد عائد، مما يجعل مساوية للع
لجزائري أن ينص صراحة على موقفه بخصوص المقلد العائد، ذلك ألول مرة، ولتفادي ذلك ينبغي على المشرع ا

  أن معاقبة هذا األخير بنفس العقوبة المقررة الرتكابه الفعل ألول مرة ال يكفي لردعه.
من قانون حماية  32/2في المادة  والجدير بالذكر أن المشرع المصري قد نص علـى عقوبات تكميليـة

تتمثل فـي مصادرة األشياء محل الجريمة واألدوات التي استخدمت في التقليـد، ونشر الحكم  حقوق الملكية الفكرية
الصادر باإلدانة في جريـدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، وبذلك فإن هـذه العقوبات التكميلية 

ار في استغالل االختراع، كما تساعد في تحقيق الـردع، حيث أن المصادرة ترمي إلى منع المقلد من االستمر 
يساعد النشر في جبر الضرر المعنوي الذي لحق بصاحب البراءة حيث أن من شأنه إعالم الغير بالجنحة 

خالفا للمشرع المصري، فإن المشرع الجزائري لم ينص على العقوبات التكميلية بالرغم من أنها إال أنه  المرتكبة.
نالحظ أن المشرع وبذلك كان من الواجب النص عليها، لذلك  الردعتساعد في تحقيق  - وكما سبق القول –

الجزائـري بخصوص موقفـه هذا قـد خانه التفكير، ذلك أن عدم النص على المصادرة يعني بقاء األشياء المقلدة 
تعين والتي تعتبر محال لجنحة التقليد متداولة في السوق بالرغم من أنها تمثل جسم الجريمة، وتبعا لذلك كان ي

  على المشرع الجزائري النص على عقوبة المصادرة والحكم بها حتى ولو تمت تبرئة المتهم.
  للبـراءة وفقا لالتفاقيات الدولية القانونيةالفـــرع الثانـي: الحماية 

من المتفق عليه أن حماية االختراعات تقف عند حدود الدولة التي تم فيها تسجيل البراءة عمال بمبدأ 
اإلقليمية، غير أن تداول المنتجات ال يمكن حصر نطاقه داخل حدود الدولة التي تم فيها التسجيل األمر السيادة 

الذي يجعـل المخترع يتعرض لتقليد اختراعه في بلد آخر، وبالتالي فإذا رغب صاحب البراءة أن يحظى اختراعه 
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مر الذي يفرض على صاحب االختراع أن بالحماية في دولة أخرى فعليه أن يقوم بتسجيله في تلك الدولة، "األ
  .)106(يسجل اختراعه في كل دولة يرغب حماية اختراعه فيها"

ولما كانت الحماية الداخلية غير كافية نظرا القتصارها على الحدود اإلقليمية للدولة التي تم فيها تسجيل 
لالختراعات ويتحقق ذلك عن طريق إبرام تلك االختراعات، فإن ذلك أدى إلى التفكير في إيجاد حماية دولية 

اتفاقيات دولية في هذا المجال، غير أننا سنقصر الدراسة على اتفاقيتين فقط هما اتفاقية باريس لحماية الملكية 
  الصناعية، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "تريبس".

     تفاقية باريس للبـراءة وفقا ال  القانونيةالحماية  أوال:
، وانضمت )107(1883مارس  20أبرمت اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية في باريس بتاريخ 

 02-75، وصادقت عليها بمقتضى األمر 1966فبراير  25المؤرخ في  48-66إليها الجزائر بمقتضى األمر 
بق أحكامها على الملكية الصناعية بأوسع والجدير بالذكر أن اتفاقية باريس تط .1975يناير  09المؤرخ في 

  معانيها بما فيها براءات االختراع.
  تقوم اتفاقية باريس على المبادئ التالية:/ المبـادئ التـي تقـوم عليهـا االتفاقيـة: 1

التحاد فيما يتعلق ادول في جميع  )108(يتمتع رعايا كل دولة من دول االتحادأ. مبـدأ المعاملـة بالمثـل: 
بحماية الملكية الصناعية بالمزايا الممنوحة أو التي تمنحهـا في المستقبل قوانين تلك الدول لمواطنيها مع عدم 

يكون لهم ما لهؤالء المواطنين من حق  حيثاإلخالل بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه االتفاقية، 
  هم شرط إتباع الشروط واألوضاع المفروضة على المواطنين.في الحماية أو التظلم من كل مساس بحقوق

وحتى يتمتع صاحب البراءة في دول االتحاد بالحماية فإنه ال يجوز أن يفرض عليه أي قيد باإلقامة أو 
والجدير بالذكر أن االتفاقية لم تقصر حق االستفادة من مبدأ  .)109(التوطن في الدولة التي يطلب الحماية فيها

الوطنية على األشخاص الذين يتمتعون بجنسية إحـدى دول االتحـاد فحسـب، وٕانما أعطت هذا الحق المعاملة 
أيضا لرعايا الدول غير المنضمة لالتحاد بشرط إقامتهم في إحدى دول االتحاد أو يكون لهم منشآت صناعية أو 

  .)111(وليست مجرد منشآت صورية ووهمية )110(تجارية فعلية أو جدية
يعني هذا المبدأ أنه يجوز لمودع الطلب استنادا إلى أول طلب يودعه على ـق فـي األولويـة: ب. مبـدأ الح

 شهرا ليطلب الحماية في أي دولة متعاقدة أخرى 12الوجه القانوني في إحدى الدول المتعاقدة أن يتمتع بمهلة 

، فال )113(اع في احتساب المدة، وتسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ اإليداع األول وال يدخل يوم اإليد)112(
  يمكن أن يحتج ضده بطلبات تم إيداعها بعد عملية اإليداع األول.

إال أن مباشرة حق األولوية يشترط أن يكون موضوع اإليداعات الالحقة مشابهة لموضوع اإليداع األول، 
أللفـاظ الـواردة فـي اإليداع وهذا ال يعني أن يكون الوصف الوارد في اإليداعات الالحقة محررا بنفس الكلمات وا

ومتى قدمت هذه الطلبات بهذا المعنى  األول، ولكن يشترط أن تكون الطلبات الالحقة مستندة إلى الطلب األول.
فإنها ال تتأثر بأي حدث يقع خالل هذه الفترة مثل نشر االختراع، "ومن بين أهم المزايا العملية لهذا الحكم أن 
مودع الطلب الذي يلتمس الحماية في عدة بلدان ال يضطر إلى تقديم كل طلباته في وقت واحد وٕانما يتمتع 
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لبلدان التي يرغب في اكتساب الحماية فيها والتخاذ التدابير الضرورية لهذا الغرض شهرا الختيار ا 12بمهلة 
وبذلك فإن تسجيل االختراع في دولة من دول االتحاد يجعله يتمتع بالحماية في باقي دول  .)114(بكل عنايــة"

ليه فإن كل تسجيل شهرا وال يجوز للغير أن يطلب تسجيله في أي دولة من دول االتحاد، وع 12االتحاد ولمدة 
  له يعتبر باطال وكل استغالل له في دول االتحاد يعتبر تعديا.  

شهرا  12نه حتى يحظى االختراع بالحماية فإنه يكون لصاحب البراءة مهله أويفهم من األحكام المتقدمة، 
تخاذ التدابير من تاريخ اإليداع األول من أجل تسجيل اختراعه في الدول التي يرغب حماية اختراعه فيها وا

  الالزمة بهذا الخصوص، وٕاال سقـط حقـه فـي الحمايـة فـي تلـك الـدول إذا ما انقضت تلـك المهلـة. 
من اتفاقية باريس أنه "تكون البراءات التي تتطلب  2مكرر  4تنص المادة ج. مبـدأ استقـالل البـراءات: 

راءات التي منحت عن نفس االختراع في الدول من رعايا دول االتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن الب
مفاد هذا النص أن براءات االختراع الممنوحة  األخرى سواء كانت هذه منضمة أو غير منضمة إلى االتحاد".

عن نفس االختراع في مختلف دول االتحاد تكون مستقلة عن بعضها البعض، وتأسيسا لذلك فإن منح البراءة في 
يلزم دولة أخرى من دول االتحاد أن تمنح البراءة لذلك االختراع، كما أن رفض براءة  دولة من دول االتحاد ال

االختراع أو إلغاؤها أو شطبها في دولة من دول االتحاد ال يكون سببا لدولة أخرى من دول االتحاد يجعلها 
  ترفض منح البراءة.

قيـة، تعتبر مستقلة عن بعضها البعض فالبراءات التي تمنح مـن عدة دول سواء أكانت منضمة أم ال لالتفا
وال تأثير لهذه البراءات عن بعضها البعض فكل واحدة منها تحيا حياتها القانونية الخاصة بها وفقا لتشريع كل 

سواء تعلق األمر ببطالنهـا أو سقوطهـا أو مدة حمايتها القانونية، وعليه فإن انقضاء  ،دولة منحت البراءة فيه
  ن أسباب االنقضاء في دولة معينة ال أثر له في الدولة األخرى.البراءة بأي سبب م

لصاحب االتفاقية احتفظت / أهم ما تضمنته اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية من أحكام: 2
، إضافة إلى حقه المادي المتمثل في )115(البراءة بحقه المعنوي والمتمثل في ذكر صفته كمخترع في البراءة

  .)من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أ- 5/2لمادة ا( عهاستغالل اخترا
وقد كفلت االتفاقية حماية مؤقتة لبراءات االختراع التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف 

من  11/1المادة ( بها رسميا، والتي تقام على أراضي أية دولة منها وذلك طبقا للتشريع الداخلي للدولة المعنية
ونظمت االتفاقية مسألة التراخيص اإلجبارية، فأعطت لكل دولة عضو  ).اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

  الحق في منح تراخيص إجبارية ولكن يكون ذلك ضمن قيود وشروط عادلة.
فيجوز لكل دولة رأت تعسفا من قبل صاحب البراءة بخصوص استعماله لحقوقه اإلسثئتارية كعدم 

تغالل مثال، أن تمنح تراخيص إجبارية وذلك بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ منح البراءة، غير أن هذه االس
التراخيص ال تمنح متى قدم صاحب البراءة أعذارا شرعية، وٕاذا انقضت مدة السنتين عن منح الترخيص 

، )116(اءة يتعرض للسقوطاإلجباري دون أن يتدارك صاحب البراءة التعسف الحاصل من قبله فإن الحق في البر 
إال أنه يكون لدول االتحاد إما مد المهلة الممنوحة إلى ستة أشهر على األقل أو النص على إعادة العمل بالبراءة 
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التي سقط الحق فيها لعدم دفع الرسوم المقررة، وتكون جميع اإلجراءات خاضعة للشروط المنصوص عليها في 
وأخيرا فإن االتفاقية لم تعتبر أن استخدام وسائل النقل الدولي مساسا بحقوق . )117(التشريعات الداخلية لهذه الدولة

، والغرض من ذلك تجنيب وسائل )من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 3مكرر  5لمادة ا( مالك البراءة
قد تؤدي إلى  النقل الدولي على اختالف أنواعها برية، وبحرية وجوية مـن أن تكون محال لمنازعات قضائيـة،

حجز أو مصادرة الوسائط المستعملة في النـقل الدولـي كالقطـار أو السفينة أو الطائرة، وذلك عندما يكون 
  .)118(االختراع محل النزاع داخال في جسم واسطة النقل المستعملة ذاتها أو في أجزائها اإلضافية األخرى

  للبـراءة وفقا التفاقية تريبس القانونيةآليات الحماية : ثانيا

من االتفاقيات التي تديرها منظمة التجارة العالمية، هذه المنظمة تعتبر الخلف  )119(تعتبر اتفاقية تريبس
، حيث تناولت هذه الجوالت مختلف 1947القانوني لمنظمة الجات والتي مر قيامها عبر ثمانية جوالت منذ عام 

آخر هذه جوانب االقتصاد من تجارة وزراعة ومنسوجات ومالبس وخدمات واستثمار وحقوق ملكية فكرية. و 
 125دولة، ووقعتها  97والتي شاركت فيها  15/12/1993- 20/12/1986الجوالت، هي جولة أورجواي 

 دولة.
وتعتبر هذه الجولة األخيرة من أكبر الجوالت التي كان من نتائجها إنشاء منظمة التجارة العالمية فـي 

متاحة لكل دولة عضو في اتفاقية وكانت العضوية في هذه المنظمة  15/04/1994مراكش (المغرب) بتاريخ 
وتقبل نتائج جولة األورغواي ولكل دولة أخرى، وقد تم إنشاء ثالث مجالس بموجب هذه  1947الجات لعام 

جلس تجارة ، م)GATT(مجلس تجارة السلع: االتفـاق العـام للتعريفـات الجمركيـة والتجـارة  االتفاقية وهي:
مجلس الملكية الفكرية: اتفـاق الجوانـب المتصلـة ، )GATS(ارة الخدمـات الخدمات: االتفـاق العـام بشـأن تجـ

 بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة، وهي ما تعرف باتفاقية تريبس والتي تم استحداثها في جولة األورغواي.
ستكـون وقد لقي اتفاق تريبس في بداية األمر معارضة من قبل الدول النامية على أساس "أن الحماية 

دون النامية كون أن معظم أصحاب حقوق االختراع واالمتيازات هم  )120(فائدتـها مقصورة على الدول المتقدمة
مع العلم أن رفع الحواجز  ،من الدول المتقدمة وٕان مثل هذه الحماية سوف تعيق حركة التجارة ما بين الدول

  .)121(التجارية من أهم مبادئ منظمة التجارة العالمية"
   حيث تقوم االتفاقية على المبادئ التالية:/ المبــادئ التـي تقـوم عليهـا اتفاقيـة تريبـس: 1

، يلتزم كل البلدان )122(تريبس من اتفاقية 3المادة  الوارد فيبمقتضى هذا المبدأ أ. المعاملــة الوطنيــة: 
معاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق األعضاء بمنــــح مواطني البلدان األخرى األعضاء معاملة ال تقل عن ال

  بحماية الملكية الفكرية مراعية في ذلك االستثناءات التي وردت في اتفاقيات أخرى طبقا لنص المادة المذكورة.
ـــة:  بمقتضــى هــذا المبــدأ يتمتــع مواطنــو كــل دولــة عضــو بالمنظمــة بــذات ب. مبـــدأ الدولـــة األولـــى بالرعايـ

والحصانة والتفضيالت التي تمنحهـا إحـدى الـدول األعضـاء لمـواطني الدولـة العضـو األخـرى الميزات واالمتيازات 
  .)من اتفاقية تريبس 04المادة ( وذلك فيما يتعلق بالمواضيع التي هي محل التنظيم بموجب اتفاقية تريبس
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االختراعات سواء أكانت  تحمي اتفاقية تريبس/ منهج حماية براءات االختراع وفقا التفاقية تريبس: 2
منصبة على المنتج النهائي أو طريقة الصنع في كافة ميادين التكنولوجيا، ولكن اشترطت أن تكون هذه 
االختراعات جديدة وتنطوي على خطوة إبداعية وقابلة لالستخدام الصناعي، وتحظى االختراعات بالحماية بغـض 

المادة ( لوجـي وسـواء أكانـت المنتجـات مستـوردة أم منتجـة محليـاالنظـر عـن مكان االختـراع أو المجـال التكنو 
غير أن هذه الحالة يرد عليها بعض االستثناءات، حيث أعطت االتفاقية للدول الحق ، )من اتفاقية تريبس 27/1

حـة البشريـة أو في استبعاد اإلختراعات المخلة بالنظام العـام واألخـالق الفاضلة أو إلحاق الضرر بالحيـاة أو بالص
أتاحت  من اتفاقية تريبس 27/3كما أن المادة  .)من اتفاقية تريبس 27/2المادة ( الحيوانيـة أو النباتيـة أو البيئــة

للدول األعضاء إمكانية أن تستثني من قابلية الحصول على براءات االختراع طرق التشخيص والعالج والجراحة 
ات والنباتات باستثناء األحياء الدقيقة، الطرق البيولوجية إلنتاج النباتات أو الالزمة لمعالجة البشر أو الحيوان

الحيوانات خالف األساليب والطرق البيولوجية والبيولوجية الدقيقـة، كما أن االتفاقية ألزمت الدول األعضاء بمنح 
  الحماية على أساس براءات االختراع أو أي نظام آخر فريد ألصناف النباتات.

لصاحب البراءة حق منع  28أعطت االتفاقية بموجب المادة الحقـوق الممنوحـة لصاحـب البـراءة:  أ.
الغير من استغالل المنتج أو عملية الصنع موضوع البراءة دون موافقته، كما أعطته الحق في التنازل عن براءة 

تفاقية للدول األعضاء أن تورد االختراع للغير أو تحويلها أو إبرام عقود تراخيص بشأنها. كما أجازت اال
في وضعها هذه االستثناءات  تراعياستثناءات تحد من الحقوق المطلقة المخولة لصاحب البراءة، بشرط أن 

كما نظمت االتفاقية مسألة التراخيص  .)من اتفاقية تريبس 30المادة ( المصالح المشروعة لصاحب البراءة
  .)من اتفاقية تريبس 31المادة ( نح هذه التراخيص في ظلهااإلجبارية والحدود والشروط التي يتعين م

من اتفاقية تريبس على أنه "ال يجوز أن  33نصت المادة ب. الحمايـة المقـررة وفقـا التفاقيـة تريبـس: 
تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء عشرين سنة تحسب اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب الحصول على 

بالنسبة للجزاءات الجنائية التي ألزمت االتفاقية الدول بفرضها في حالة االعتداء على البراءة هذا  البراءة"، أما
الجزاءات في الحبس أو الغرامات وتتمثل االعتداء الذي يشكل جريمة تقليد أضفت عليها االتفاقية صفة العمدية، 

وفير رادع من شأنه الحد من هذه الجرائم، إضافة المالية المهم في كل ذلك أن تكون للعقوبة المقررة القدرة على ت
   تتمثل في حجز السلع المستعملة في ارتكاب الجريمة، مصادرتها وٕاتالفها. )123(إلى عقوبات تكميلية

  ةـــــــــــــــــــــــــالخاتم

صـورتان مـن الحمايـة، حمايـة مدنيـة تتمثـل فـي تمكـين صـاحب الحـق  أقر المشرع الجزائري لبراءة اإلختراع
مــن التقــدم إلــى الجهــات القضــائية، والمطالبــة بــالتعويض مــن جــراء الضــرر الــذي لحــق بــه، وتعتبــر هــذه الحمايــة 

ق  124بمثابة المظلة التي تستظل بها كافة الحقوق مهما كان نوعها، وهذا ما أكده المشـرع الجزائـري فـي المـادة 
  ج "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئـه ويسبـب ضررا للغيـر يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". م

وبالرغم من إقـرار المشـرع الجزائـري لهـذه الحمايـة العامـة إال أنهـا تبقـى غيـر فعالـة، والسـبب فـي ذلـك يرجـع 
قليـد، وهـو مـا يجعلـه ال يهـتم بـالتعويض الـذي إلى حجم العائد المالي الـذي يجنيـه المقلـد نتيجـة ارتكابـه لجريمـة الت
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سيدفعه عند قيام مسؤوليته المدنيـة، وبالتـالي ال يمنعـه مـن تكـرار جرمـه إذا كـان الجـزاء هـو مبلـغ مـن المـال، كمـا 
أن حصول المضرور على حقه طبقا لقواعد المسؤولية المدنية يأخذ وقتا طويال، كل هذه األسباب جعلت الصورة 

 غير فعالة، واستدعت بالضرورة وجـود صورة أخرى لها وهي الحماية الجنائية.       األولى للحماية
وحســنا فعــل المشــرع الجزائــري بــإقراره للحمايــة الجنائيــة لبــراءة اإلختــراع، وتوقيعــه لجــزاءات وعقوبــات رادعــة 

  وزجرية يحقق بمقتضاها الغرض من العقوبة .
ال يقتصر عند حدود الدولة التي تـم فيهـا إبـداع المصـنف أو  ولما كان استغالل الحقوق المشمولة بالحماية

ابتكار االختراع، بل يتعداه إلى خارج حدود الدولة التي تم فيها ذلك اإلبداع أو االبتكار، فإنه وضمانا منه لتوفير 
لمستـــوى الحمايــة علــى نحــو فعــال، قــام المشــرع الجزائــري بــالتوقيع علــى معاهــدات دوليــة لتجسيـــد الحمايـــة علـــى ا
  الدولي، منها: اتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية، اتفاقية واشنطن الخاصة بالتعاون بشأن البراءات.

وحرصـــا منـــه علـــى تمكـــين الجزائـــر مـــن تكييـــف منظومتهـــا القانونيـــة لحمايـــة الملكيـــة الفكريـــة مـــع متطلبـــات 
المتعلــق ببــراءة اإلختــراع  07-03انضــمامها للمنظمــة العالميــة للتجــارة، قــام المشــرع الجزائــري باســتحداث  األمــر 

يمنـع مـن وجـود بعـد الهنـات والنتـائج ونصوصه التنظيمية، فتعتبر هذه النصـوص حديثـة ومتطـورة، إال أن هـذا ال 
تؤخــذ علــى المشــرع الجزائــري، والتــي توصــلنا إليهــا مــن خــالل هــذه الدراســة، والتــي نأمــل مــن المشــرع أخــذها بعــين 
االعتبار عند الصيرورة إلى تعديل هذه النصـوص، حتى تكفـل للمبدعيـن والمخترعيـن حقوقا عادلة ومحميـة، وهذه 

  النتائـج هـي:
علـى المشـرع الجزائـري أنـه أقحـم نفسـه فـي إعطـاء تعريـف لالختـراع والبـراءة ويبقـى هـذا التعريــف يعـاب / 1

  مبهم وقاصر، ذلك أن التعريف هو من مهمة الفقه واجتهادات القضاء
ـــراع، حتـــى يشـــمل  07-03مـــن األمـــر  62نناشـــد المشـــرع بتعـــديل نـــص المـــادة / 3 ـــق ببـــراءة االخت المتعل

واردة فـي المــادة، وذلــك علــى النحــو التــالي "يعاقـب بــنفس العقوبــة التــي يعاقــب بهــا مصـطلح "العمــد" كــل الصــور الــ
  المقلد كل من يتعمد إخفاء شيء أو عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو عرضها للبيع أو إدخالها إلى التراب الوطني".

لعقوبـة التـي ارتكـب من المقرر أنه حتى تكون العقوبة عادلة أال يخضع العائد في جريمة التقليد لنفس ا/ 4
المشـرع الجزائـري  لـذلك ننبـهأول مرة، لما لهذا األمر مـن إجحـاف فـي حـق مرتكـب الجريمـة ألول مـرة،  الفعلفيها 

  إلى ضرورة النص صراحة على عقوبة العـود فـي جريمـة التقليـد لبـراءة اختـراع.
ونشــر الحكــم وٕاتــالف األشــياء محــل  لـم يعــن المشــرع الجزائــري بتســليط العقوبــات التكميليــة، كالمصــادرة / 5

الجريمــة علــى المقلــد فــي جريمــة التقليــد لبــراءة اختــراع، فــي الوقــت الــذي نــص عليهــا المشــرع المصــري فــي المــادة 
مـن قـانون حمايــة حقـوق الملكيــة الفكريـة المصــري، وال يخفـى علــى أحـد األهميــة التـي تحققهــا هـذه التدابيـــر  32/3

  مة، وبالتالي كان من الواجب النص عليها.من ردع وٕاعالم الغيـر بالجري
من األمر  57علق المشرع الجزائري حماية براءة االختراع على إجراء التسجيـل، حيث نص في المادة / 6

المتعلق ببراءة االختراع أن الوقائع السابقة لتسجيل طلب براءة االختراع ال تعتبر ماسة بالحقوق الناتجة  03-07
  دانة حتى ولو كانت إدانة مدنية.عنها وال تستدعي اإل
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زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة  د. صالح -9
 .32، ص. 2000

من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري حيث تنص على انه  1/1نص المادة  07-03من األمر  3تقابل المادة  -10
هذا القانون عن كل اختراع قابـل للتطبيق الصناعي، ويكون جديدا، ويمثل خطوة إبداعية وسواء  "تمنح براءة اختراع طبقا ألحكام

  كان اإلختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة ".
  .13بلحمري فؤاد، بولعراس مختار، خولة حسان وآخرون، المرجع السابق، ص.  -11
 .13المرجع نفسه،  ص.  -12
فالمعروف أن المدلول القانوني لمصطلح اإلختراع هو محل جدول بين المختصين نظرا لتشعب مجاالته وتعدد صوره و  -13

اتساع ميادينه وبالتالي نالحظ أن معظم التشريعات قد تجنبت وضع تعريـف له، إال انه يمكن تعريفه بأنه " عمل اإلنسان الذي 
كشف ما كان غير معروف سابقا " أو " عمل اإلنسان الذي يؤدي إلى إنشاء شيء جديد" أنظر بخصـوص هـذه يؤدي إلى 
 .47د. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص.  –التعاريـف 

مع مالحظة أن كل تشريع سيبعد بعض المنشآت من االختراع أو يحظر منح البراءة ينشاها طبقا لالعتبارات التي يراها  -14
 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 02تتعلق بالصالح العام أو غيره ذلك من االعتبارات ،وعلى سبيل المثال انظر المادة 

الوسيـط فـي شـرح القانون المدنـي الجديد، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي د. عبد الرزاق السنهوري،  -15
 .556، ص. 1998د النشر، سنة الحقوقية، بدون بل

 .50د.فرحة زراوي صالح ،المرجع السابق ،ص.  -16
االحتياطات الالزمة لعدم كشفه، كما قد يعلم الجمهور بأمر  هعلم الجمهور باالختراع قد يكون بفعل المخترع نفسه دون أخذ -17

 االختراع من طرف الغير.
  العبرة في تقدير شرط الجدة هو بيوم اإليداع، -18

V.en ce sens Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, 5eme édition, 
Dalloz delta, paris,1998, p. 48. 
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 المتعلق بحقوق الملكية الفكرية المصري. 2002لسنة  82القانون رقم  -19
 6مهلة  حيث كان المشرع يمنح لصاحب االختراع 17-93رقممن المرسوم التشريعي  4/2أنظر على سبيل المقارنة المادة  -20

 3أشهر من تاريخ عرض االختراع في المعرض الدولي من اجل طلب حماية اختراعه وبالتالي تساوت أحكام هذه المادة مع المادة 
 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري.  

21- Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst, op.cit, p. 53.   
د. جالل وفاء محمدين ، الحماية القانونية للملكية الصناعية، دار الجامعة الجديدة للنشـر األزاربطة، اإلسكندرية، سنة  -22

 .68، ص. 2000
التي بين فيها المشرع الجزائري بوضوح أنه يجب أن يكون وصف  17-93من المرسوم التشريعي رقم  20/2أنظر المادة  -23

الذي يضعـه حيـن طلب البراءة واضحا حتى يتسنى لرجل الحرفة تنفيذه،  كما أكده المشرع الجزائري بمقتضى المادة  اإلختراع
 . 07-03من األمر  22/3
 .70د.فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ص.  -24
 رية المصري .من قانون حماية حقوق الملكية الفك 1/1تبنى المشرع المصري هذا الشرط بمقتضى نص المادة  -25
 .37د. صالح زين الدين، المرجع السابق، ص.  -26
بأنه "تؤكد عبارة الملكية الصناعية  1/3وهذا ما تؤكده أيضا اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية في مادتها  -27

بأوسع معانيها فال يقتصر تطبيقها على الصناعات والتجارة بالمعنى الدقيق بل يشتمل الشؤون المتعلقة بالصناعة الزراعية 
مياه المعدنية واالستخراجية وجميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية كاألنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن وال

 والبيرة والزهور والدقيق".
 .76د. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص.  -28
من قانون حقوق الملكية الفكرية المصري على أنه "ال تمنح براءة اختراع بالنسبة  2كما نص المشرع المصري في المادة  -29

 و اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة".لالختراعات التي يكون من شأن استغاللها المساس باألمن القومي أ
الذي يحدد كيفيات إيداع براءات اإلختراع وٕاصدارها ج. ر.  2005غشت  02المؤرخ في  275- 05المرسوم التنفيذي رقم  -30
 .54ع. 
 .63ج. ر. ع.  2008أكتوبر  26المؤرخ في  344-08بالمرسوم التنفيذي رقم عدل وتمم  -31
المعدل والمتمم الوثائق والمعلومات التي يجب أن يتضمنها  275-05المرسوم التنفيذي رقم من  04و 03حددت المادتين  -32

 .البراءةطلب إيداع 
 المعدل والمتمم. 275-05المرسوم التنفيذي رقم من  02المادة  -33
سبتمبر  28والمعدلة في  1970يونيو  19صادقت الجزائر على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاريخ  -34

، كما صادقت على الئحته 1999أبريل  15بتاريخ  92-99، بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1984فبراير  03وفي  1979
عض المزايا ذلك أن حماية المخترع على أساس اتفاقية باريس فقط ال يمكن من التنفيذية، وانضمام الجزائر لهذه االتفاقية فيه ب

توفير الحماية القانونية الالزمة، حيث أن المخترع يمكن تقليده في دول غير أعضاء في اتفاقية باريس، أما انضمامها إلى اتفاقية 
يداع الدولي لطلبات االختراع، حيث مكنت صاحب واشنطن وهي عبارة عن اتفاقية مكملة التفاقية باريس كونها تدور حول اإل

االختراع من أن يحظى بالحماية في عدد كبير من الدول من خالل إيداعه لطلب واحد بأية لغة لدى المصلحة المختصة في إيداع 
اعه بالحماية فيها من الطلبات في الدولة المتعاقدة ، ولدى المكتب الدولي للويبو، ويحدد في طلبه الدول الذي يريد أن يحظى اختر 

بين الدول المتعاقدة. كما عالجت هذه االتفاقية مسألة البحث الدولي لمعرفة مدى استيفاء االختراع موضوع طلب اإليداع للمعايير 
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الدولية في شأن منح البراءات، وتطرقت أيضا إلى مسألة الفحص التمهيدي الدولي والذي يتضمن وجهة نظر أولية وغير ملزمة 
كانية إصدار براءة عن االختراع المطالب بحمايته، حيث يجوز لطالب اإليداع في مرحلة الفحص التمهيدي أن يعدل طلبه عن إم

 الخاص باإليداع. 
فمن الناحية الشكلية تفحص الطلب من حيث استيفائه لإلجراءات المطلوبة قانونا، أما من الناحية الموضوعية فهي تراقب  -35

المتعلق  07- 03من األمر  3والمادة  8-6عه لم يستبعد من الحماية (راجع في هذا الصدد المواد الطلب من حيث أن موضو 
 ببراءة االختراع).

المعدل والمتمم البيانات التي يتعين قيدها في سجل البراءات،  275- 05المرسوم التنفيذي رقم من  30وقد حددت المادة  -36
 من المرسوم التنفيذي السابق. 34 - 31في سجل البراءات راجع المواد ولمزيد من التفاصيل بشأن إجراءات التسجيل 

من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  01/2المتعلق ببراءة االختراع، وأنظر المادة  07- 03من األمر  15أنظر المادة  -37
أو إضافة يرد على اختراع سبق  المصري الذي أجاز فيها المشرع المصري الحصول على براءة مستقلة عن  كل تعديل أو تحسين

 وأن منحت عنه بـراءة إذا ما توفر في هذا التعديـل أو التحسين أو اإلضافة شروط الجدة واإلبداع والقابلية للتطبيق الصناعي.
 المتعلق ببراءة االختراع. 07- 03من األمر  13المادة  -38
  .125د. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص.  -39
 275-05المرسوم التنفيذي رقم من  05نص المادة بعمد إليه المشرع الجزائري عندما حدد هذه الشروط واآلجال وهذا ما  -40

 المعدل والمتمم.
 المتعلق ببراءة االختراع. 07-03من األمر  10/3،2أنظر المادة  -41
 التنازل بمقابل أن يكون العقد بيعا، أما إذا كان بدون مقابل فإن العقد هبة. ويتصور -42
 .126د. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص.  -43
 .129المرجع نفسه، ص.  -44
 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري. 7أنظر على سبيل المقارنة المادة  -45
 المتمم.ق م ج المعدل و  106راجع المادة  -46
المتعلق ببراءة  07-03من األمر  10/3المشرع الجزائري للمخترع الحق في ذكر صفته كمخترع وذلك بنص المادة أعطى  -47

من قانون  7االختراع، كما أن المشرع المصري قد احتفظ أيضا بهذا الحق لصالح المخترع ويظهر ذلك من خالل نص المادة 
 .حماية حقوق الملكية الفكرية المصري

 المتعلق ببراءة االختراع. 07- 03من األمر  11أنظر المادة  -48
 .115د. صالح زين الدين، المرجع السابق، ص.  -49
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري أنه "تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغالل  10تنص المادة  -50

 االختراع بأية طريقة".
 .145أنور طلبة، حماية حقوق الملكية الفكرية، المكتب الجامعي الحديث، األزاربطة، اإلسكندرية، بدون سنة نشر، ص.  -51
 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 09وهي نفس المدة التي أقرها المشرع المصري لصاحب البراءة طبقا لنص المادة  -52
 .136ص.  د. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، -53
، ص. 2001د. جالل وفاء محمديـن، اإلطـار القانونـي لنقـل التكنولوجيـا، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر، اإلسكندرية، سنة  -54

 . 35،36ص. 
 المتعلق ببراءة االختراع. 07- 03من األمر  37أنظر المادة  -55
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التي تنص على أنه "يستحق رسم عند تقديم طلب براءة  من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري 11أنظر المادة  -56
 االختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة".

ال إن اإللتزام بدفع الرسوم السنوية له عدة مبررات منها أن المشرع فرض رسوم في كافة الميادين ويدخل من ضمنها مج -57
 االختراعات، كما يمكن اعتبار هذا اإللتزام مقابال للحماية التي يحظى بها صاحب البراءة.

 .139د. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص.  -58
 .144المرجع نفسه، ص.  -59
قانون حماية  من رابعا/ 23المتعلق ببراءة اإلختراع، وانظر في نفس المعنى المادة  07- 03من األمر  38/1أنظر المادة  -60

حقوق الملكية الفكرية المصري، حيث يضيف المشرع المصري من بين الحاالت التي يجوز فيها منح الرخص اإلجبارية حالة 
 توقف صاحب البراءة عن استغاللها لمدة تزيد عن السنة بدون عذر مقبول.

 المتعلق ببراءة اإلختراع. 07-03من األمر  38/3وقد نص المشرع الجزائري على ذلك صراحة بمقتضى المادة  -61
 .171د. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص.  -62
 المتعلق ببراءة اإلختراع. 07- 03من األمر  44المادة  -63
 المتعلق ببراءة اإلختراع. 07- 03من األمر  45المادة  -64
مجتمع الذي يهمه استغالل االختراع ليستفيد منه "يظهر أن حكمة المشرع كانت قبل كل شيء حماية المصلحة العامة لل -65

تقنيا، وحماية المصلحة الخاصة لصاحب البراءة في حالة تبعيتها لبراءة ثانية يملكها الغير وعلى هذا األساس أجاز اللجوء إلى 
 .174الترخيص الجبري" أنظر د.فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص. 

 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري. 23ة لمزيد من التفاصيل أنظر الماد -66
 المتعلق ببراءة اإلختراع. 07- 03من األمر  52و 51أنظر المادة  -67
 وقد تكون هذه الرخصة اإلجبارية إما لعدم االستغالل أو لنقص فيه أو للمنفعة العامة. -68
 المتعلق ببراءة اإلختراع. 07- 03من األمر  8و 7بالنسبة للمنشآت واالختراعات المستبعدة من الحماية، راجع المادتين  -69
 المتعلق ببراءة اإلختراع. 07- 03من األمر  54المادة  -70
ملكية الفكرية من قانون حماية حقوق ال 26لقد نص المشرع المصري على أسباب انقضاء براءة االختراع في نص المادة  -71

 المصري.
 المتعلق ببراءة االختراع. 07- 03من األمر  60-56أنظر المواد  -72
ق م ج على أنه "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا  124حيث نصت المادة  -73

 سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".ق م مصري على أنه "كل خطأ ي 163/1في حدوثه بالتعويض" ، كما نصت المادة 
 .132، ص.  1998اإلمام محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة  -74
 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري. 32يعتبر الركن الشرعي في القانون المصري نص المادة  -75
 ق ع ج المعدل والمتمم. 1راجع المادة  -76
 .180د. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص.  -77
من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  02البند  10المتعلق ببراءة اإلختراع، والمادة  07- 03من األمر  14أنظر المادة  -78

 المصري.
من قانون حماية حقوق الملكية  24، 23، 10/2إلختراع، والمواد المتعلق ببراءة ا 07- 03من األمر  48-37أنظر المواد  -79

 الفكرية المصري.
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من قانون حماية حقوق الملكية  10/2المتعلق ببراءة اإلختراع، والمادة  07-03البند األول من األمر  12/2أنظر المادة  -80
 الفكرية المصري.

من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  10/3تراع، والمادة المتعلق ببراءة اإلخ 07-03من األمر  12/3أنظر المادة -81
 المصري، مع مالحظة أن المشرع المصري كان أوسع نطاق في تحديده األفعال التي ال تمثل اعتداء على حقوق صاحب البراءة.

 .132اإلمام محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص.   -82
 ببراءة اإلختراع.المتعلق  07- 03من األمر  11/1أنظر المادة -83
 .177د. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص.   -84
اعتبر أن الحقوق التي تثبت لصاحب  07- 03من األمر  12/1وفي هذا الخصوص نالحظ أن المشرع وفقا لنص المادة  -85

 البراءة تشمل األعمال الصناعية أو التجارية.  
 في ذلك أن تتم كل هذه األفعال بدون موافقة وال رضا من صاحب البراءة. المهم -86
 المتعلق ببراءة اإلختراع. 07- 03من األمر  11/2أنظر المادة -87
مثال اختراع جهاز جديد للتدفئة أو التبريد، بمعنى أن النتيجة المتمثلة في التدفئة أو التبريد تم التوصل إليها بطريقة جديدة  -88

 الطريقة التي كانت معروفة وبالتالي يحظى صاحبها بالحماية. تختلف عن
 .62د. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص.  -89
 .63المرجع نفسه، ص.  -90
 أما إذا كان المنتوج ناتجا عن طريقة أخرى جديدة فال عقاب ألنه ال توجد جريمة تقليد. -91
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 .167د. صالح زين الدين، المرجع السابق، ص.  -106
والهاي  1911يونيو  02، وواشنطن في 1900ديسمبر  14عدلت إتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية ببروكسل بتاريخ  -107
 .1967يوليو  14واستكهولم في  1958أكتوبر  31ولشبونة في  1934يونيو  02ولندن في  1925نوفمبر  06في 

من اتفاقية باريس على أنه "يشكل من الدول التي تنطبق عليها هذه االتفاقية اتحاد لحماية الملكية  1/1تنص المادة  -108
 الصناعية".

 .من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 2/2المادة  -109
 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. 3لمادة ا -110
 وبالتالي يظهر أن الشخص المعنوي أيضا يحظى بالحماية التي توفرها اتفاقية باريس على غرار الشخص الطبيعي. -111
 .173د. صالح زين الدين، المرجع السابق، ص.  -112
 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. ج/4المادة  -113
 .173د. صالح زين الدين، المرجع السابق، ص.  -114
 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. 3مكرر  4المادة  -115
 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. أ- 5/4المادة  -116
 ية الصناعية.من اتفاقية باريس لحماية الملك 2مكرر  5المادة  -117
 .176د. صالح زين الدين، المرجع السابق، ص.  -118
، "وقد بلغ عدد 1995يناير  01، ودخلت حيز التنفيذ في 1994أبريل  15تم التوقيع على اتفاقية تريبس بمراكش في  -119

لة بالتجارة من حقوق الملكية الدول  األعضاء في منظمة التجارة العالمية بما فيها ملحق اتفاقية تريبس المتعلقة بالجوانب المتص
دول عربية هي: اإلمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، تونس،  09) دولة، منها 135( 1999الفكرية حتى ديسمبر عام 

جيبوتي، قطر، الكويت، مصر، موريتانيا، وتوجد حاليا عدة طلبات تحت الدراسة في منظمة التجارة العالمية مقدمة من: السعودية، 
 36نة عمان، الجزائر، األردن، السودان، لبنان، اليمن، وقد حصلت على وضع مراقب بالمنظمة كل هذه الدول من أصل سلط

، ولن تضاف إلى قائمة الدول 1999نوفمبر سنة  02دولة، وقد اجتازت األردن مرحلة التفاوض وحصلت على موافقة المنظمة في 
حق الزمة داخل األردن ثم تقديم وثائق االنضمام والتصديق". أنظر د. نواف كنعان، األعضاء إال بعد اجتياز المراحل الوطنية ال

 .05، ص. 2004المؤلف، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عمان، األردن، سنة 
ق الملكية الفكرية أما الدول المتقدمة والتي لقيت اتفاقية تريبس كل الدعم من قبلها، فكانت حجتها في دعوتها حماية حقو  -120

إلى أن التعدي على هذه الحقوق من شأنه أن يحرم المالكين الحقيقيين لها من الموارد المالية لحقوقهم والذي يشكل المقابل لما بذلوه 
من جهد ومال في سبيل الوصول إلى مثل هذه اإلبداعات كما أن مثل هذا الحرمان يقلل من فرص القيام بأبحاث جديدة، وذلك أن 

التفاقية من بين المواضيع التي تتناولها التخفيضات الجمركية، إزالة القيود والعوائق الجمركية على الواردات (للمزيد من المعلومات ا
 ).25/11/2016، تاريخ اإلطالع www. Arablaw info. Comأنظر الدليل االلكتروني للموقع العربي 

 www. Arablaw info. Comأنظر الدليل االلكتروني للموقع العربي  -121
، "وقد بلغ عدد 1995يناير  01، ودخلت حيز التنفيذ في 1994أبريل  15تم التوقيع على اتفاقية تريبس بمراكش في  -122

الدول  األعضاء في منظمة التجارة العالمية بما فيها ملحق اتفاقية تريبس المتعلقة بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية 
دول عربية هي: اإلمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، تونس،  09) دولة، منها 135( 1999ديسمبر عام  الفكرية حتى

جيبوتي، قطر، الكويت، مصر، موريتانيا، وتوجد حاليا عدة طلبات تحت الدراسة في منظمة التجارة العالمية مقدمة من: السعودية، 
 36ن، اليمن، وقد حصلت على وضع مراقب بالمنظمة كل هذه الدول من أصل سلطنة عمان، الجزائر، األردن، السودان، لبنا
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، ولن تضاف إلى قائمة الدول 1999نوفمبر سنة  02دولة، وقد اجتازت األردن مرحلة التفاوض وحصلت على موافقة المنظمة في 
ام والتصديق". أنظر د. نواف كنعان، المرجع األعضاء إال بعد اجتياز المراحل الوطنية الالزمة داخل األردن ثم تقديم وثائق االنضم

 .05السابق، ص. 
 وهذا ما تجاهله المشرع الجزائري. -123
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  الدكتور/ شفيق حادي.
  -بالنعامة حمدصالحي أ–أستاذ محاضر/ المركز الجامعي 
  

 -دراسة مقارنة-الشخصية القانونية للجنين
 ملخص:

تنشا الشخصية القانونية لإلنسان بتمام والدته حيا و انفصاله عن أمه و تثبت الحياة بالصراخ أو غيره 
ه الشخصية بوفاته، غير أن المرحلة التي تسبق من المظاهر الواضحة و الدالة عليها، و تنتهي هذ

والدة االنسان عندما يكون في الرحم أي عندما يكون جنينا يكتسب خاللها هذا األخير مركزا قانونية 
 يستمده من أهلية الوجوب التي يتمتع بها.

والدته فالجنين من الممكن أن تتم الهبة أو الوصية لصالحه، كما أنه يوقف تقسيم اإلرث إلى حين 
أحيانا و يحفظ له نصيبه في أحيان أخرى، كما أن الجنين يتمتع بحقوق تتعلق بحقه في الصحة  و 

حقه في البقاء حيا، بل أن التشريعات قد خصصت نصوصا بأكملها في ظاهرها تخاطب المرأة الحامل 
 و لكنها في باطنها ترمي إلى حماية الجنين.

لوقوف على المفهوم القانوني للحمل و على نوعية األهلية إن الوقوف على ما سبق يتطلب بداية ا
 القانونية التي يتمتع بها الجنين و خصائصها.

 الشخصية القانونية، الجنين، أهلية الوجوب، مرحلة الحمل.   كلمات مفتاحية:
Résumé: 
La personnalité juridique de l'homme est créée par sa naissance et sa 

séparation avec sa mère et sa vie est prouvée par des cris ou d'autres 

manifestations évidentes qui se terminent par sa mort. Toutefois, le stade 

précédant la naissance de l'humain lorsqu'il est dans le ventre, c'est-à-dire 

lorsque le fœtus acquiert ce dernier Ce qui découle de sa diligence 

raisonnable. 

Le fœtus peut recevoir un don ou un testament en sa faveur; il arrête parfois la 

division de l’héritage jusqu’à sa naissance et épargne parfois sa part. Le fœtus 

a des droits liés au droit à la santé et au droit de survivre. Le visage de la 

femme enceinte, mais à l'intérieur, conçu pour protéger le fœtus. 

S'en tenir à ce qui précède nécessite de commencer par se pencher sur le 

concept juridique de grossesse et sur la qualité de la capacité juridique dont 

bénéficie le fœtus et ses caractéristiques. 

Mots clés: La personnalité juridique ;  le fœtus ;  la capacité de jouissance ; la 

grossesse   . 
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  . مقدمة  
بتمام والدته حيا و انفصاله عن أمه و تثبت الحياة  لإلنسانتنشا الشخصية القانونية      

، و تنتهي هذه الشخصية بوفاته  و الدالة عليها بالصراخ أو غيره من المظاهر الواضحة
  يقتضي والدته حيا ثبوتها أن ذا شخصية قانونية ذات طبيعة خاصة إو لكن للجنين أيض

سواء في  بل هذا هي قائمة و موجودة و دليل ذلك هو استحقاقه لبعض الحقوقو لكن ق
و الوصية   الهبة لصالحهاث و كالمير  ،أو في بعض القوانين الوضعية اإلسالميةالشريعة 

  .عند المشرع الفرنسي لمصلحته كعقد التأمين عليه مثال االشتراط حتى الوقف و له و
أخذ طابعا مؤقتا جنين قائمة طيلة وجوده في رحم أمه و هي تفالشخصية القانونية لل إذا      

ن خالل هذا البحث إلى اإلجابة عن إال بعد الوالدة و نحن نرمي مال يكتسب التمام 
أو بصيغة  ؟وما هي خصائصها تنشأ الشخصية القانونية للجنينالتالية: متى  اإلشكالية

           يتم ذلك؟. أخرى: متى يكون الجنين أهال الكتساب الحقوق و كيف
أو بعبارة أخرى عن هذه اإلشكالية تقتضي الوقوف على تحديد زمن الحمل  اإلجابةو    

فالحمل قد يطول و يأخذ زمنا غير  متى تصدق تسمية الجنين عليه و متى تنتهي،
كما سنحاول تحديد نوعية أهلية الجنين   ،طبيعي و هو ما يسميه األطباء بالحمل الكاذب

ها و مادامت هذه األخيرة غير تامة فالبد من التعريج على مسألة الوالية على و خصائص
  الجنين.

و قد ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى قسمين رئيسيين أولهما خصصناه لتعريف مرحلة     
الحمل و متى تكون بدايتها و متى تنتهي و حاولنا كذلك الوقوف من خالل هذا الجزء 

   ل و أقصاها و هذا له عالقة وطيدة بحق الجنين في النسب أقل مدة الحم ىاألول عل
و بالتالي حقه في الميراث، فال يمكن مثال توريث جنين ولد بعد الزمن المحدد كحد 

  ولد قبل الزمن األدنى لذلك. أوأقصى لوفاة مورثه 
ف الل الوقو من خ أما القسم الثاني فقد خصصناه لتسليط الضوء على أهلية الجنين       

و خصوصياتها بحكم أنها تختلف عن أهلية اإلنسان أو الشخص  على تحديد نوعيتها
الجنين لهذه األهلية بالرغم من أنه ال يزال  و كيف يمكن تصور اكتساب الطبيعي،
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و طبعا الحديث عن أهلية الجنين يجرنا للحديث عن مسألة الوالية  ،مخلوقا غير مكتمل 
             عليه.

  د الزمني لفترة الحمل.: التحديأوال
 إن الفترة الزمنية التي يقضيها الجنين في بطن أمه منذ اللحظات األولى لتكونه تسمى    

سنحاول الوقوف على حدود مدة الحمـل وكذا على  القسمبفترة الحمل، ومن خالل هذا 
  زمن بدايته ونهايته لما لهذا من عالقة وطيدة بهذا البحث.

  .حدود مدة الحمل -/1   
المقصود بحدود مدة الحمل هو الزمن األدنى وكذا الزمن األقصى لهذا الحمل، أي     

  منذ متى نعتبر ما في الرحم حمال وٕالى متى يبقى كذلك؟.
  أقل مدة الحمل. -أ/    
 ويدل على ذلك )1(يتفق فقهاء المذاهب اإلسالمية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر     

َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثَالُثوَن  ﴿ وقوله تعالى) 2( ﴾ِلَداُت ُيْرِضْعــــــَن َأْوَالَدُهن َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن َواْلَوا ﴿ قوله تعالى 
فاآلية األولى حددت مدة الرضاعة بأربعة وعشرون شهرا واآلية الثانية  .)3(﴾ َشْهًرا

ا، فإذا أنقصنا منها مدة الرضاعة بقيت بثالثين شهر  )4(الرضاعة والفصـــــــــــــــــــــال حددت مدة
  ستة أشهر.

 إن الطب المعاصر يؤكد هذه الحقيقة الشرعية والعلمية تأكيدا تاما وذلك من خالل    
التجارب العلمـــــــــــــــــــــية والمالحظات الطبية، فقد ثبت طبيا أن أقل مدة يمكن أن يعيش 

  .)5(مل أمه به وقل أن يعيش مثل هذا المولودالجنين إذا ولد هي ستة أشهر منذ ح فيها
أتى ذكر البيهقي وغيره عن أبي حرب بن األسود الديلي أن عمر بـن الخطاب (ض)     

عليها  بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فهّم برجمها، فبلغ علّيا بن أبي طالب (ض)، فقال: ليس
 َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعنَ  ﴿ ـــــــــه فقال:رجم، فبلغ ذلك عمر (ض) فأرسل إليه فسألــــــــــــــــــ
َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثَالُثوَن  ﴿ـــال ــوق ﴾َأْوَالَدُهن َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُيِتم الرَضاَعَة 

  .)6(ــي عنهاــــــــفستة أشهـر حمله وحولين تمام الرضاعة، ال حد عليها، فخل ﴾َشْهًرا 
المية و دون أجهزة طبية أو تجارب علمية ـــــــــــــيستشف مما سبق أن الشريعة اإلس إذا  

أي أنه ال يمكن للجنين الخروج  و بدقة متناهية حددت المدة الدنيا للحمل بستة أشهر
لمولود ، و بالفعل ال يمكن على الحياة إذا لم يكمل هذه المدة كأقل تقدير في رحم أمه
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ددت الزمن األقصى لبقاء الجنين في ـــــــــنفصل عن أمه قبل هذه المدة و حالعيش إذا ا
بطن أمه بعشرة أشهر و ال يعرف حسب علمي بقاء جنين في الرحم أكثر من هذا 

  الزمن.
رأي  بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من مسألة أقل مدة الحمل يالحظ بأنه قد تبنى    

" أقل مدة  من قانون األسرة 42بنصه في المادة  جمهور الفقهاء وجعلها ستة أشهر
  .)7()"10أشهر(ة ستة أشهر وأقصاها عشـر  الحمل
بقرار مؤرخ في  57756وقد قضت المحكمة العليا في الجزائر فصال في الملف رقم     
أشهر عن أبيه وهـذا  6بضرورة نفي نسب ولد، ولد خالل مدة تقل عن  22/01/1990

  . )8(المذكور أعاله نصتطبيقا لل
  أقصى مدة الحمل. -ب/   

 لقد اختلف الفقهاء في تحديد أقصى مدة الحمل فمنهم من قال بخمس سنوات    
 ومنهم من قال بأربع سنوات كالشافعية وظاهر المذهب عند الحنابلة، ومنهم من حددها

 لية كبعضبسنتين كاألحناف والثوري، في حين أن البعض اآلخر قال سنة واحدة هال
 علماء اإلمامية، وهنالك من قال بأن أقصى مدة الحمل هي تسعة أشهر، وقد قال األستاذ

إذا  السورية " هذه األقوال إبراهيـم فوزي عضو المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية
ال   استثنينا منها من قالوا أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر أو عشرة، فإن بقيـة األقوال

د على أدلة علمية أو واقعية، وٕان البحث في هذا الموضوع ليس من شأن علماء تستن
  .)9(الشريعة وٕانما القـول فيـه لعلماء الطب والطبيعة"

يوما إال أنها قد تطول إلى  280ويمكن القول بأنه ولو أن مدة الحمل العادية     
  .)10(يوما وأما ما زاد عن ذلك فغير عادي وموجب لالشتباه 300

 يقول الدكتور محمد علي البار معقبا على أقوال الفقهاء السابقين الذين يذكرون    
 قصصا في طول مدة الحمل لثالث وأربع سنوات أنها حكايات خرافية وال سند لها من

   .)11(الصحة مطلقا
تسمى بالحمل  المتمثلة في استمرار الحمل و طول مدته ويرى بأن هذه الظاهرة    

فتنتفخ بطنها بالغازات  و هي ليست كذلك جازمة بأنها حامل ن المرأة تعتقدالكاذب، إذ أ
و هذا طبعا أمام انعدام وسائل  تغير لمدة معينة ثم تحمل فعال دون أن تشعر بأي
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إضافتها لمدة  وباحتسابها لمدة الحمل الوهمي و الكشف عن الحمل في ذلك العصر
 ما أعطىوهذا  طويال، ا قد استغرق وقتاتجد بأن حمله الذي جاء الحقا الحمل الحقيقي

  بعض الصدق لهذا النوع من الروايات. حسب تحليله
ألنه يعتبر التفسير األقرب العتقاد  ،قابل لألخذ بهالشخصي هو تحليل  و حسب رأينا  

، و البعض في ذلك العصر ببقاء الجنين في الرحم زمنا طويال قد يصل إلى سنوات
جهزة األشعة و غيرها قد نفت نفيا مطلقا استمرار الحمل العلوم الطبية من خالل أ

  .لسنوات كما كان االعتقاد سائدا من قبل
ستة  أقل مدة الحمل"أشهر كأقصى مدة للحمل بنصه  10 بمدةوقد أخد المشرع الجزائري   

   .)12()"10) وأقصاها عشرة أشهر(6أشهر(
  بداية الحمل. تحديد زمن -/2   

بالنسبة لمسألة الشخصية القانونية ية الحمل يكتسي أهمية كبرى إن تحديد زمن بدا    
 ، والمقصودنشأة مركزه القانونيالزما وضروريا لتحديد زمن  كونه يعتبر أمرا للجنين

  الجنين. اسمدق عليه ـــببداية الحمـل هو نشوء ما يص
  بداية الحمل عند الفقهاء. أ/    
ل ــــــــــــــــــــــــــــــذاهب هو أن الجنين يصدق عليه الحمما ذهب إليه الغالبية من فقهاء الم    

ح أو اإلخصاب، أي مع تكون النطفة األمشاج وقد ذهب إلى هذا ـــــــــالتلقيمنذ بداية 
ض الشافعية واإلمامية، ويجب أن نميز بين بدء ــــــــــــــــــالمالكية واألحناف وبع الرأي فقهاء

ه الدية، وبين بدء الحمل ـــب فيــــــــــــــــوهي الزمان الذي يحرم إسقاطه وتج الحماية الجنائية
 تسمية ليهــــــــــعليه، وكذلك بين صدق اإلنسان فإنه ال يصدق ع بمعنى صدق االسم

إال أن صدق الجنين  أي بعد أن تنفخ فيه الروحالروح، إنسان عند الكثير إال بعد ولوج
تبدأ  المتمثلة أساسا في تحريم إجهاضه لى فالحماية الجنائيةيتحقق من المراحل األو 

بعضهم من مرحلة العلقة ( الظاهرية وبعض المالكية) ومن مرحلة المضغة عند  عند
د ولوج الروح (األحناف ــــــــــــــــــــــ(أكثر الشافعية وبعض الحنابلة وبعض الزيدية) وبعالبعض 

13(عني عدم صدق تسمية الجنين عليه إال أن هذا ال ي وبعض الحنابلة)
(.   

وهي ال ويـرى فريق آخـر من الفقهاء أن الحمل هو البويضة الملتصقة في جدار الرحم 
أي  التلقيح تلتصق في حائط الرحم إال بعد اثني عشرة يوما أو ثالثة عشر يوما من
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ويضة البأن الحمل يبدأ بتمام زراعة البويضة الملقحة في حائط الرحم، ذلك أن 
فتمكث الملقحة تبقى ثالثة أيام في قناة الرحم بعد التلقيح وتهبط بعد ذلك إلى الرحم 
العملية  فيه عشرة أيام، وبعـد هذه المدة تلتصق بحائط الرحم ويطلق الفقهاء على هذه

  ).14(عملية الزراعة 
  بداية الحمل عند األطباء والمشرعين. -ب/
 وان منوي ببويضة مكونين خلية حجمها واحد علىكل شيء يبدأ ببساطة بالتحام حي    

عشرة من الميليمتر ووزنها غير معرف، ومن هذه الخلية تولد ماليير الخاليا األخرى 
ولكل واحدة منها وظيفة محددة وخاصة بها، وتكفي تسعة أشهـر تقريبـا لالنتقال من خلية 

15)بسيطة إلى طفل وزنه ثالثة كيلوغرامات
.(  

 بالتلقيح، ومعنى التلقيح هو اندماج الحيوان المنوي مع البويضة، وينتج يبدأ الحمل    
 مبيض المرأة عادة بويضة واحدة كل شهر، ويحدث التبويض في الفترة بين اليوم
 الثاني عشر والسادس عشر من بدء الطمث، وفي أغلب األحوال يكون التبويض في

16)اليوم الرابع عشر
).  

 اية الحمل عند األطباء، أما عند رجال القانون فإن تحديدما سبق ذكره هو زمن بد    
 سيما في جرائم اإلجهاض واالعتداء وسريانالهـذه البداية يكتسي أهمية قصوى 
  األحكام المتعلقة بالجنين بصفة عامة.

ويعتمد القانون في الغالب في تحديد بداية زمن الحمل على ما توصل إليه الطب     
، ويرى أصحاب نظرية التلقيح أن بداية الحمل تكون في اللحظة الحديث في هذا الشأن

 التي يتم فيها تلقيح البويضة بالحيوان المنوي، وبالتالي فإن الحمل في مفهوم هذه
 النظرية هو البويضـة الملقحة، في حين ذهب البعض اآلخر إلى أن بداية الحمل تكون

 بعد حوالي ثالثة عشرة يوما من اعتبارا من استقرار البويضة الملقحة في الرحم أي
 التلقيح، وهذه تسمى بنظرية الزراعة كونها ترى بأن الحمل يبدأ بعد زراعة البويضة

قانون  الملقحة واستقرارها وأخذها مكانها في الرحم وقد ثم اعتناق هـذه النظرية من طرف
17(1990الخصوبة البشرية وعلم األجنة الصادر في إنكلترا 

(.  
  .نهاية الحمل عالمات  -/3
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 نهاية الحمل تعني انتفاء صفة الجنين وظهور صفة اإلنسان وبالتالي االنتقال من    
 األحكام المتعلقة بحماية الجنين إلى األحكام المتعلقة بحماية اإلنسان، وطبعا الفرق

ويمكن الوقوف على أهمية هذا الفرق  من حيث اآلثار و النتائج، شاسع وهام بينهما
وهو ما يمكن وصفه بقتل الجنين، وبين قتله بعد والدته حيا  مثال بين اإلجهاض بالمقارنة

أو قتل طفل حديث العهد بالوالدة كما ذهبت إليه بعض  وهو ما يعني قتل اإلنسان
  .التشريعات

  نهاية الحمل عند الفقهاء. -أ/
أن فتـرة يرى غالبية الفقهاء المسلمين أن الحمل ينتهي بخروج الجنين كامال، أي     

 الحمل تبقى قائمة مادام الجنين في بطن أمه ولو بجزء منه، وقد خالفهم في هذا الحنفية
(الذين قالوا بانتهاء الحمل بخروج أغلب الجنين

18
(.  

أما فقهاء القانون فقد انقسموا إلى ثالثة أراء بخصوص تحديد زمن نهاية الحمل     
  وهذه اآلراء هي كاآلتي:

 الرأي األول أن الجنين ال يكتسب وصف اإلنسان إال بعد انفصالهيرى أصحاب  - "    
  عن أمه كامال.

 أما أصحاب الرأي الثاني فهم يرون أن انتهاء فترة الحمل واكتساب الجنين لما -     
  يسمى بالوجود القانوني لإلنسان، يكفي فيها خروج جزء منه.

 داية المخاض وٕاحساس األمفي حين أن أصحاب الرأي الثالث فيرون أن مجرد ب -     
19("بآالم الوضع يكسب الجنين صفة اإلنسان ويعتبر نهاية لمرحلة الحمل

(.  
لمرحلة  أما المشرع اإلنجليزي فقد اعتبر االنفصال التام للجنين عن أمه نهاية     

 فـرق بين االعتداء على الجنين قبل استعداده للبقاء وسماها رغم هذا قد الجنين إال أنـه
 وبين االعتداء على الجنين القابل ألن يولد حيا وسماها جريمة تدمير الطفل  اضإجه

Child destruction  أي أنه فرق بين نوعين وهي جريمة وسط بين القتل واإلجهاض ،
  .من الجنين في حالة االعتداء عليه

  . نهاية الحمل في القانون -ب/   
 155حمـل وحددتها، فقد نصت المادة لقد تناولت بعض التشريعات مسألة نهاية ال    

 من القانون الجزائي الكويتي على أنه " يعتبر المولود إنسانا يمكن قتله متى نزل من
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 بطن أمه سواء في ذلك تنفس أو لم يتنفس وسواء كانت الدورة الدمـوية مستقلة أم لم
لقانون من ا 10فقرة  29ونصت المادة  ،)20(تكن، كان حبل سرته قطع أم لم يقطع "

يعد مرتكبا لهذه الجريمة كل من تعمد تدمير حياة  يليالمدني المصري على ما 
وأفضى ذلك إلى موته قبل انفصاله حيا، يعاقب مرتكب  الطفل القابل ألن يولد حيـا
الحياة" وقد حددت المادة األولى من هذا القانون مفهوم قابلية  هذه الجريمة بالسجن مدى
أن بلوغ الحمل األسبوع الثامن والعشرين كاف للقول  ىالجنين للحياة ونصت عل

  .)21(بتوافرها
  ثانيا: المركز القانوني للجنين.

 الشخصية القانونية على العموم هي مجموعة الحقوق التي تكتسب من طرف    
 اإلنسان وكذا مجموعة االلتزامات المترتبة على عاتقه اتجاه اآلخرين ويتوجب أن يكون

 تسمح له بالتصرف في حقوقه وأداء التزاماته، ولكن التساؤلمتمتعا بأهلية 
كانت  المطروح هو هل للجنيـن شخصية قانونية؟ وما هي خصائصها ومميزاتها؟ وٕاذا
  الشأن؟له فعـال شخصية فهل يتوفر على أهليته؟ أم هو بحاجة إلى مساعدة في هذا 

  نشأة الشخصية القانونية للجنين وخصائصها.  -/1
 من خالل هذا الفرع سوف نحاول تناول نشأة شخصية الجنين وخصائصها التي    

  تميزها عن شخصية اإلنسان بعد الوالدة.
  نشأة شخصية الجنين. -أ/

 يمر الجنين أساسا عبر ثالثة مراحل تبدأ األولى منها مع بداية الحمل وتستمر إلى    
 كتسب شيئا مقررا لألحياء، فأغلبغاية األربعين يوما (بداية التخلق) وخاللها ال ي

محترمة،  الفقهـاء المسلمين ماعـدا اإلمام الغزالي اعتبروا أن النطفة ال تعد ذات حياة
(نهاية األربعة  أما المرحلة الثانية والتي تمتد من بعد األربعين يوما إلى غاية نفخ الـروح

األخيرة فتبدأ من  رحلةأشهر األولى) فخاللها يبدأ خلق الجنين في الظهور، وأما الم
ساعة نفخ الروح إلى غاية الوالدة وخاللها يعتبر الجنين كائنا حيا بكل ما للحياة اإلنسانية 

(من حصانة وحماية
22

(.  



 1439الموافق ل رمضان  2018جوان         08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

150 

 

تحديد الزمن أو الوقت الذي  ما بينهم بخصوصولكن فقهاء القانون اختلفوا في    
في هذا الشأن إلى  و نظرياتهم بآرائهم وانقسموا ،لشخصية القانونيةا يكتسب فيه الجنين

  ثالثة آراء:
 الرأي األول: يرى بأن الشخصية القانونية ال تثبت للجنين إال إذا تمت والدته -     

 حيا ألنه عبارة عن جزء من أمه وليس مستقال ويسندون في هذا على قـول الفقهاء أن
(الجنين ال يرث إال إذا ولد حيا

23
(.  

 صحابه أن الجنين يتمتع بالشخصية القانونية كون أن هذهالرأي الثاني: يرى أ -     
األخيرة تعني صالحية اكتساب الحق وليس االكتساب الفعلي له، وهو ما ينطبق على 
             الجنين بحسب رأيهم مادام أن القانون منحه قابلية اكتساب بعض الحقوق كالميراث

24(والوصية
(.  

 ذا الرأي أن األصل في اكتساب الشخصيةالرأي الثالث: يرى أصحاب ه -     
 القانونية هو والدة الجنين وانفصاله حيا، إال أن القانون حسبهم قـد خـرج عن
 القاعدة ووضع استثناءا بإثبات الشخصية للجنين إال أنها ذات أهليـة

  .)25(ناقصة
  مميزات شخصية الجنين. -ب/

ية محدودة يثبت له يعترف المشرع على سبيل االستثناء للجنين بشخص    
بمقتضاها بعض الحقوق أهمها الحق في ثبوت نسبه ألبيه، وله كذلك الحق في 
اإلرث حيث يوقف للحمل أوفر النصيبين من تركة المتوفى على تقدير أنه ذكر أو 
أنثى، وتجوز أيضا الوصية للجنين ويمكن االشتراط لمصلحته كاستفادته من عقد 

  .)26(تأمين أبرمه شخص لفائدته
يعرف الدكتور إدريس العلوي شخصية الجنين على أنها صفة يقررها القانون     

بمقتضاها يكون للجنين أهلية اكتساب الحقوق في حدود تتماشى مع استتاره وعدم 
  ).27(استكماله، وأنه محتمل وغير محتمـل ظهوره

ن من القانون المدني الفرنسي على ضرورة احترام الكائ 16ونصت المادة     
   ).28(البشري فـور بداية حياته، ويشمل مفهوم الكائن البشري الجنين
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وهذه العبارة التي استعملت في صياغة هذه المادة ال تدع مجاال للشك بأن     
المقصود بها هو الجنين، ويؤكد هذا التفسير القانون المتعلق بتنظيم اإلجهاض 

كذلك المجلس الدستوري  والذي استعمل نفس العبارة وهو ما أكده 1975لسنة 
  ).29(الفرنسي

وقضت محكمة النقض الفرنسية أن الجنين يعتبر مولودا ما دامت مصلحته      
تقتضي ذلك وأنه ال يمكن اإلضرار بمصلحته بإرجاع حقوقه إلى يوم والدته 

    ).30(وحرمانه من حق مكتسب من يوم وفاة والده
ية الجنين تتميز وتختلف عن إذا من خالل هذا التعريف يتبين أن شخص    

، أي أن تمالهمفهوم الشخصية القانونية لإلنسان بسبب عدم ظهور الجنين وعدم اك
شخصية الجنين يمكن اعتبارها ذات طابع خاص يتميز بالنقص مقارنة بما تتمتع 
به الشخصية القانونية لإلنسان، و مرجع هذا هو ذلك الفرق الموجود في الطبيعة 

   .نسان الكامل و الجنينالبشرية بين اإل
  مسألة الوالية عليه. أهلية الجنين و -/2

ة أهلية الجنين و التطرق لموف يخصوص زمن خالل هذا القسم سوف نحاول إبرا
  بعض التشريعات من مسألة الوالية عليه.

  أهلية الجنين. -أ/
ريعة يتمتع الجنين بأهلية وجوب محدودة للحقوق الماليـة التي تقررها له الش    

اإلسالمية فيحتفظ له بحصته في الميراث، والوصية، والوقف والهبة من الوالدين أو 
  ).31(األقرباء أو الغير

األصل في الشريعة اإلسالميـة أن تثبت للجنين بعض الحقوق التي ال تستلزم     
قبوال، فله الحق في أن يثبت نسبه من أبويه، وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري 

من ق.أ.ج. فهو ينسب ألبيه متى ولد من زواج شرعي ولم  40الل المادة من خ
ينفي نسبه، ومتى ولد لستة أشهر كحد أدنى للحمل وٕالى عشرة أشهر كحد أقصى 

  ).32(من نفس القانون 43و 42وهذا بموجب المواد 
وللجنين الحق في الميراث ولـه الحق أن يوصى له، وقد أجاز له قانون األسـرة     

 ).33(جزائري الهبة لفائدته وما من شك في أن الذي يقبلها عنه هو وليه أو وصيهال
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ويفرق الفقهاء بين أهلية الوجوب وأهلية األداء، فأهلية الوجوب هي صالحية     
الشخص الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات، وأما أهلية األداء فهي صالحية 

القانون عليه آثارا قانونية، وبهذا الشكل الشخص للتعبير عن إرادته تعبيـرا يرتب 
   ).34(تثبت أهلية الوجوب للشخص قبل والدته أي عندما يكون جنينا

ق.م.ج على" تبدأ شخصية اإلنسان  25والمشرع الجزائري نص في المادة     
  بتمام والدته حيا وتنتهي بموته.

  ).35(أن يولد حيا"على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط     
وقد رأت المحكمة العليا في الجزائر أن تمتع الجنين بحقوقه المدنية واكتسابه     

أهلية الوجوب خاضعا لشرط الوالدة حيا، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن 
السيدة ب.ذ رفعت دعـوى ضد شركة التأمين طالبت من خاللها إلزام هذه األخيرة 

م من التعويضات عن وفاة والده نتيجة حادث مرور بتمكين ولدها القاصر ب.
أصدرت  13/10/1981كونه كان جنينا في رحمها لحظة وفاة أبيه، وبتاريخ 

المحكمة االبتدائية حكما يقضي برفض الدعوى، وعلى إثر استئناف المدعية في 
هذا الحكم، صدر قرار عن مجلس قضاء الجلفة قضى بتأييد هذا الحكم، وبعد 

نقض صدر القرار المذكور أعاله عن المحكمة العليا والتي رأت أن الطعن بال
من  124و 25/2قضاة المجلس أساءوا تطبيق القانون وخالفوا مقتضيات المواد 

  ).36(القانون المدني"
فالمحكمة العليـا بموجب القرار المذكور أقرت قيام الحق في التعويض  اإذ    

ده لحظة وقوع الضرر، ولكن هذا الحق ال لفائدة الجنين مادام أنه قد ثبت وجو 
يكون قابـال لالكتساب إال بعد والدته حيا أما إذا مات قبل الوالدة فإن هذا الحق 
يزول وال يرتب أي أثر كحصول الورثة عليه مثال، وهذا ما يبرز تميز شخصية 

، فهو يكتسب الحق و لكنه يبقى موقوفا ينتظر والدته حيا لينتقل إليه الجنين
  .ورة تامةبص
  الوالية على الجنين.  -ب/
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الوالية هي تدبير الكبير الراشد شؤون القاصـر الشخصية والمالية، والقاصر     
  من لم يستكمل أهلية األداء سواء أكان فاقدا لها كغير المميز أم ناقصها كالمميز

  ).37(وعرفها الحنفية بأنها تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى
فقهاء الحنفية والشافعية أن الوصية للجنين تحتاج إلى القبول،  قال بعض    

ويقبل عنه من تثبت له الوالية عليه بعد والدته، ألن الوصية ال تتقرر إال بعـد 
والدته حيا، وأما الفقهاء الذين قالوا بصحة الوصية للجنين دون قبول فاستندوا في 

لى قبض وهذا كله يكشف عن أن ذلك على تشابهها مع الميراث وبأنها ال تحتاج إ
   ).38(الجنين ال وصاية عليه ألنه غير موجـود تحقيقا

ويشترط في الوصي أو الولي أن يكون بالغا فال تثبت الوالية للصبي ألنه ال     
يهتدي إلى وجوه المصلحة والمنفعة، وأن يكون عاقال فيحسن التصرف في حق 

ره، وأن يكون مسلما فال والية لغير نفسه وال يتأخر في هذا بالنسبة لشؤون غي
المسلم على المسلم، وأن يكون عادال فال والية لفاسق والمقصود بالعدالة اجتناب 

    ).39(المعاصي الكبيرة أو الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر
أما القوانين الوضعية فقد خالفت الفقه اإلسالمي في هذا الشأن، ففي القانون     

لألب أن يقيم وصيا للحمل المستكن، كما يمكن أن يتم تعين هذا المصري يحوز 
   ).40(الوصي من المحكمة وهو ما ذهب إليه كذلك القانون السوري

إال أن هذه القوانين التي أجازت تعيين الولي للجنين لم تبين حدود صالحياته،             
من بطن أمه، أم أن وعما إذا كان مجرد أمين يحفظ مال الجنين إلى غاية خروجه 

له صالحية القبول نيابة عنه في بعض العقود كالهبة والتصرف في أمواله في البيع 
وغيرها، وفي مصر أصدر وزير العدل منشورا يوجب فيه ضرورة اإلسراع بتعيين 
ولي على الحمل المستكن وهذا حتى ال يترتب على التأخر في ذلك وقوع ضرر 

رك أمواله بدون حصر أو قبض أو غيرها من يمس مصلحة الجنين وحتى ال تت
       ).41(التصرفات التي تقتضي السرعة

 88و 87لقـد تناول المشرع الجزائري مسألة الوالية بصفة عامة في المواد     
  مـن قانون األسرة، ولم يشر خاللها إلى الوالية على الجنين.    89و

   .خاتمة
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البحث بمحاولة الوقوف على أراء  من خالل ما تم تناوله في ثنايا هذا    
المشرعين والفقهاء والباحثين والدارسين بخصوص المركز القانوني للجنين، يتبين 
بأن هذا المخلوق قد تمت إحاطته بقواعد وتدابير من شأنها أن تحول دون اعتباره 
مجرد كتلة لحمية ال قيمة لها مادامت لم تتحول إلى إنسان كامل وهذا بعد الوالدة 

بعا ولكنها في نفس الوقت لم تعتبره بمثابة إنسان يستحق كامل الحقوق وهذا ط
يرجع إلى الطبيعة الخاصة للجنين في حد ذاته بوصفه كائنا مستترا ومحتمل 
الوجود وغير مستقل بذاته وهذا ما جعل شخصيته القانونية مثيرة لالختالف 

بعض من فقهاء القانون بأنه والنقاش، فلم يتم االتفاق حول وجودها أصال إذ يرى ال
ال شخصية للجنين، وال يمكن تصورها، أما من قالوا بثبوتها فقد انقسموا إلى من 
رأى تعليق قيام هذه الشخصية على شـرط والدة الجنين حيا، وٕالى من رأى 
  استحقاق الجنين لشخصية قانونية ذات أهلية ناقصة تقتصر على أهلية وجوب.    

عنده كذلك بخصوص تميز الشرع اإلسالمي وتفوقه هو  وما يجب التوقف    
أشهـر بناءا على  6توصل علماء اإلسالم وفقهاؤه إلى تحديد أقـل مدة الحمل بـ 

قوله تعالى " َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْوَالَدُهن َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن " وقوله تعالى في موضع 
ِفَصاُلُه َثَالُثوَن َشْهًرا " وبالتالي فقد حدد القرآن آخر من القرآن الكـريم " َوَحْمُلُه وَ 

شهرا  30الكريم مدة الرضاعة بعامين وجعل الحمل والرضاعة كليهما خالل 
أشهر التي تمثل أقل مدة الحمل وهي نفس  6وبحذف األولى من الثانية تتبقى 

  المدة التي توصل إليها العلم الحديث مؤخرا.
حمل أهمية قصوى فيما يتعلق بحقوق الجنين وال سيما ويكتسي تحديد مدة ال    

مسألة النسب والذي يعتبر من أهمها على اإلطالق، فهو الضامن لباقي الحقوق 
و هي طبعا كلها حقوق تثبت الشخصية  كالحق في الميراث  والوصية غيرهما،

  القانونية للجنين.
جنين قائمة و لو و ما يمكن استخالصه مما سبق أن الشخصية القانونية لل   

بصورة مؤقتة إل حين والدته حيا و أنه يكتسب أهلية وجوب ناقصة، كما أن هذا 
 الموضوع بحاجة إلى المزيد من الدراسة و اإلثراء.
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، المكتب الجامعي الحديث، - دراسة مقارنة - ، حماية الجنين في الشريعة والقانونعلي الشيخ إبراهيم المبارك :)1(
   .39، ص 2009 اإلسكندرية مصر

   .233، آية سورة البقرة :)2(

   .15آية سورة األحقاف،  :)3(

  عناها فطامه أي توقيف الرضاعة الطبيعية عن الرضيع.م "فصاله": :)4(

، دار   1الموسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، ج، سعيد بن منصور موفعة :)5(
  .433، ص 2005اإليمان للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 

  .181، ص 2006المودود بأحكام المولود، دار الوعي، الجزائر،  تحفةابن قيم الجوزية،  :)6(
  ، المعدل والمتمم.09/06/1984، المؤرخ في 84/11قانون األسرة الجزائري، الصادر بموجب القانون رقم  :)7(
  .71، ص92لسنة  2القرار منشور في المجلة القضائية للمحكمة العليا بالجزائر، في العدد  :)8(
 .  46المرجع السابق، ص خ إبراهيم المبارك، علي الشي :)9(

، ص 1997، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، 4الموسوعة الجنائية الحديثة، جأحمد أبو الروس،  :)10(
595.   

    .48المرجع السابق، ص علي الشيخ إبراهيم المبارك،  :)11(
   من قانون األسرة االجزائري. 42المادة  :)12(
 .53المرجع السابق، ص لي الشيخ إبراهيم المبارك، ع :)13(

)14(: ��������� ���������� .53، ص ا
(15)

:
 HOUDART Philippe, « la merveilleuse histoire de la vie »,  MAGAZINE : le myster 

de la  Vie, DIDIER – QUEBECER, Paris, cahier 2, octobre 95, p4
 . 

 

، دار الكتب القانونية، م الجنسية والحمل واإلجهاض من الوجهة الطبية الشرعية، الجرائأسامة رمضان الغمري ):16(
    .68، ص 2005الكبرى، مصر،  المحلة 

 .54المرجع السابق، صعلي الشيخ إبراهيم المبارك،  ):17(

   .54، صالمرجع نفسهينظر:  ):18(
)

19
(
    .55، ص المرجع السابقعلي الشيخ إبراهيم المبارك، ينظر:  : 

)20
(
  ، المتضمن إصدار قانون الجزاء الكويتي.1960لسنة  16القانون رقم  : 

)
21

(
   .55المرجع السابق، ص علي الشيخ إبراهيم المبارك،  : 

الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة، دار الفكر الجامعي،  الحمايةأميرة عدلي أمير عيسى خالد، : )22(
    .164، ص،2005 مصر، اإلسكندرية

   .60المرجع السابق، ص علي الشيخ ابراهيم المبارك،  :)23(
   .60ص المرجع نفسه،  :)24(
   .60ص المرجع نفسه،  :)25(
)2

6
(

  .11، ص2004، نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، محمد حسين منصور : 
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)2

7
(
بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الكتب  ، الحماية المدنية والجنائية للجنينمفتاح محمد أقزيط : 

  .40، ص 2006مصر،  القانونية، المحلة الكبرى،
  

)
28

(
   : Art 16 : «La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité     

de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie», C.Civ    
)

29
(
بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا  الحماية القانونية للجنين في ظل التطورات العلمية الحديثة،عزيز فضل اهللا،  : 

، فاس، في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد اهللالمعمقة 
   .91، ص 2003 - 2002المغرب، 

)30(    Civ 24 avril 1929: «… Attendu que d’autre part, l’enfant conçu est considéré comme  

étant déjà né entant que son intérêt l’exige et qu’on ne saurait, sans nuire à son intérêt  

reporter au jour de sa naissance seulement le bénéfice d’un droit qui lui est acquis dés 

la mort   de son père sauf à ne produire d’effet définitif que s’il naît viable ».   
)31(

حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي اإلنساني، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، لعسري عباسية،  : 
   .96ص

)32(
، 2008، 8ط  عامة لاللتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،النظرية العلي علي سليمان،  : 
   .53ص

 .53، صالمرجع نفسه : )33(

)3
4

(
    .48المرجع السابق، ص مفتاح محمد أقزيط،  : 

)3
5

(
   ، المعدل والمتمم.26/09/1975، المؤرخ في 75/58، الصادر بموجب األمر رقم القانون المدني الجزائري : 

)3
6

(
( المنشور في المجلة القضائية  35511فصال في الملف  1984-10- 10القرار الصادر عن م.ع.ج  في  : 

  ).53ص ،2عدد 1990لسنة 
)3

7
(
 .705، ص 2028، 6، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط 7الفقه اإلسالمي وأدلته، جوهبة الزحيلي،  : 

)3
8

(
   .68، المرجع السابق، ص علي الشيخ إبراهيم المبارك :( 

)3
9

(
    .714، المرجع السابق، صوهبة الزحيليينظر::  

)
40

(
   .69، ص المرجع نفسه : 

)41
(
   .69، صالمرجع نفسه:  

  

  



 

157 

 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد    

 

  يةرباالمغ قوانين األسرةفي للحضانة والمعنوية  المادية ثاراآل

  مقارنة)تحليلية (دراسة 

  أ���ذ ����ر "أ" د. ��
وري ا���روك

  ��م ا���وق ،���د ا���وق وا���وم ا�������

  ا��ر$ز ا�"���! ����را�ت

  yahoo.fr @mansourielmabrouk: ا%�$�رو�! ا��ر�د

 : الملخص

قوانين األسرة للدول المغاربية، لما لها المادية والمعنوية للحضانة في  الدراسة اآلثارتتناول هذه 

، إضافة إلى كونها تمس جيل لطفل المحضون في مجتمع عربي مسلممن أهمية بالغة في تنشئة ا

در وتوضيح هذه اآلثار في قوانين األسرة المغاربية، من أجل الوقوف قالمستقبل. لذلك فهي تتعلق بحصر 

المستطاع على مدى تقارب وتباعد هذه القوانين وٕايجاد الحلول الممكنة لمختلف اإلشكاليات التي تطرأ في 

 لالطالع على هذه اآلثار. راسة تتيح الفرصة للقارئهذا المجال. وهي د

 

Résumé : 

 L’étude traite les effets matériels et immatériels du droit de la garde – la 
hadana- aux droits de la famille des Etats maghrébins. Elle revêt une importance 

primordiale par rapport à la progression de l’enfant dans une société arabo-

musulmane. Ainsi, elle est relative à la future génération. Cette étude tente de 

clarifier ces effets sur les lois de la famille, en visant, dans la limite de possible, 

les divergences et les convergences des législations afin de trouver des solutions 
aux problèmes souvent évoqués dans le domaine. Cette étude permet au lecteur 

d’avoir une idée sur ces effets.                

  

 ا���د��:

 سالمية وبعدها القوانين الوضعيةعد الحق في الحضانة من أهم الحقوق التي أقرتها الشريعة اإلي

فالطفل المحضون في حاجة ماسة إلى من يرعاه ويقوم بشؤونه، ويقوم على أمره، يحفظ حياته ويحقق 
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، حسب قوانين األسرة في )1(فقرابتها من النساء مصالحه. وتتقدم األم في ترتيب الحاضنين يليها األب

  الدول المغاربية. وللحضانة تعريفان: تعريف لغوي وآخر اصطالحي.

يقال في اللغة حضن فالن الصبي؛ أي جعله في حضنه. والحضن لغة صدر اإلنسان أو 

وحضن الطائر بيضه؛ أي ضمه إلى نفسه وتحت جناحه، وأيضا المرأة إذا حضنت  أعضاؤه وما بينهما،

  ولدها تسمى المرأة الحاضنة. 

والحضانة في اصطالح الفقهاء هي: " تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع شؤونه في سن معينة، 

حسب الفقيه ابن عرفة . والحضانة بالنسبة للفقه المالكي )2(ممن له الحق في ذلك من أقاربه المحارم"

  . )3(تتمثل في: "... حفظ الولد في مبيته ومؤونته ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه..."

لقد عرف فقهاء القانون الحضانة بأنها تربية ورعاية الطفل والقيام بمختلف شؤونه من ملبس 

اص الذين لهم حق وطعام ونوم باإلضافة إلى االهتمام بنظافته إلى غاية وصوله سنا معينة، من األشخ

  . )4(تربيته عمال بأحكام المواد المنصوص عنها في دول المغرب العربي

بأنها: "... رعاية الولد وتعليمه  )5(من قانون األسرة الجزائري معنى الحضانة 62حيث حددت المادة    

لحضانة في مدونة والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا..." بينما تتمثل ا

  بأنها: "...حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه...". 163األسرة المغربية طبقا لنص المادة 

على نفس األحوال الشخصية التونسية  '&%$وعلى غرار القانون الجزائري والقانون المغربي سارت    

  "...حفظ الولد في بيته والقيام بتربيته". بأنها: 54فقد عرفت الحضانة من خالل نص المادة النهج، 

يتضح مما سبق أن قوانين األسرة لدول المغرب العربي، تبنت نفس المفهوم للحضانة، بل وضعت    

نفس التعبير ما دام أن الحضانة تهدف إلى حماية المحضون والسهر على رعايته، إال أن المشرع 

نص على كل ما له عالقة بحاجيات الطفل من  الجزائري توسع نوعا ما في تعريف الحضانة حيث

  مختلف الجوانب الدينية والتربوية والخلقية والصحية وحتى المادية.

هذا وقد اتفقت قوانين األسرة للدول المغاربية جميعا إلى إسناد حضانة الولد حال قيام الرابطة الزوجية    

العالقة الزوجية، فإن مبدأ مصلحة المحضون إلى األبوين معا دون تفاضل بينهما، أما في حالة انحالل 

  .)6(هو الكفيل بإسناد الحضانة إلى األم أو األب أو إلى أحد األقارب

انطالقا مما تقدم، عندما تثبت الحضانة للشخص تترتب عليها آثار معنوية كحماية صحة المحضون    

أو االعتناء بأخالقه، وهي آثار ال عالقة لها بالمال، وآثار مادية ترتبط بجوانب مادية، كأجرة الحضانة 
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؟ وهل قوانين األسرة في فيما تتمثل هذه اآلثارف. )7(والرضاع أو التعويض عن األضرار، كبدل اإليجار

  الدول المغاربية كفلت الحماية القانونية للمحضون؟

وما ينبغي اإلشارة إليه أيضا، هو أن معالجتنا لهذا الموضوع يجب أن تكون دراسة تحليلية مقارنة، وذلك 

كون تماشيا مع طبيعة الموضوع، بحيث نقوم بعرض المادة القانونية مع إبراز مزاياها وسلبياتها وأن ت

المقارنة محصورة فقط بين قانون األسرة الجزائري ومدونة األسرة المغربية ومجلة األحوال الشخصية 

التونسية، بطريقة بسيطة تتماشى مع الغرض الذي ترمي إليه الدراسة أال وهو إيجاد مادة علمية تتعلق 

  بهذا الموضوع.

  لإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدت الخطة اآلتية:   

  ب األول: اآلثار المادية للحضانة.المطل

  الفرع األول: السكنى.

  الفرع الثاني: النفقة.

  الفرع الثالث: أجرة الحضانة والرضاعة.

  المطلب الثاني: اآلثار المعنوية للحضانة.

  الفرع األول: آثار مضمون الحضانة.

  الفرع الثاني: آثار عالقة المحضون بأبويه. 

  

  .لحضانةالمادية لثار اآلالمطلب األول: 

إلى  باإلضافةتتطلب ممارسة الحضانة تكاليف مالية معتبرة، تتمثل في أجرتي الحضانة والرضاع،    

الحاضنة تنفق من وقتها ومن جهدها للقيام بشؤون الطفل المحضون، وللقيام بهذا  المرأة ذلك نجد أن

تى تتمكن من حفظ المحضون الواجب على أحسن وجه، تحتاج إلى اإلقامة معه تحت سقف واحد، ح

  .)8(وتربيته

إذ اعتبرت قوانين  ،)9(ينتج عن إسناد الحضانة إلى من يستحقها قانونا عدة آثار ذات طابع مادي   

 164األسرة للدول المغاربية الحضانة حقا مشتركا للزوجين أثناء قيام العالقة الزوجية، فقد نصت المادة 

  يلي: " الحضانة من واجبات األبوين ، مادامت عالقة الزوجية قائمة ".من مدونة األسرة المغربية على ما 
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لسنة  49(نقحت بالقانون عدد  57وقد سار على هذا النهج المشرع التونسي حيث نصت المادة    

) من مجلة األحوال الشخصية على أن: "الحضانة من حقوق األبوين 1966جوان  03المؤرخ في  1966

  ة بينهما".مادامت الزوجية مستمر 

أما المشرع الجزائري فلم ينص بتاتا على أن حق حضانة الطفل يرجع لألبوين مادامت الحياة الزوجية    

  قائمة، وذلك خالفا للقانونين المغربي والتونسي، الذان تطرقا لهذه المسألة أعاله. 

ذه األخيرة أجرة الحضانة انتهاء الرابطة الزوجية وأسندت حضانة الطفل إلى األم، استحقت ه حالةوفي    

والرضاع، إضافة إلى إمكانية حصولها على حكم قضائي من أجل توفير السكنى وكذلك نفقة توسعة 

  . )10(األعياد لألوالد

  الحضانة والرضاع.ة الفرع األول: أجر 

في هذا إن اجرتا الحضانة والرضاع تختلف اختالفا كبيرا عن النفقة المادية ومشتمالتها وعليه سنتناول    

  أجرة الرضاع. الصدد في األول أجرة الحضانة، وفي األخير

  

  

  أوال: أجرة الحضانة.

سبقت اإلشارة في مقدمة البحث إلى أن الحضانة من واجبات األبوين حال قيام الرابطة الزوجية، لكن    

)، وفقا لألحكام العامة للنفقة  )12(واألطفال )11(األب في هذه الحالة هو وحده المكلف بإعالة األسرة ( األم

  في قوانين دول المغرب العربي.

يجمع الفقه اإلسالمي في هذا المجال أن األم ال تستحق أجرة الحضانة مع صغيرها إذا كانت هي    

الحاضنة أثناء قيام العالقة الزوجية، وكذلك إذا كانت الزوجة معتدة من طالق رجعي فقط وليس من 

ي هذه الحالة تأخذ نفقة العدة، وبالتالي ال يصح لها أن تجمع بين نفقة العدة وأجرة طالق بائن؛ ألنها ف

  .)13(حضانة ولدها من زوجها

أما أذا كانت الزوجة الحاضنة معتدة من وفاة زوجها، ففي هذه الحالة تستحق أجرة حضانة طفلها    

إذا كانت الحاضنة غير األم فهي  أما، وفاةالمن عدة  من الناحية الشرعية الصغير؛ ألنها ال تستحق النفقة

متبرعة، ولما كانت أجرة الحضانة تعود لخدمتها لمصلحة المحضون من تستحق أجرة الحضانة ما لم تك
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ال يسقط إال باإلبراء أو  ا في ذمة األب أو من تجب عليه نفقة المحضون،قائم اصحيح دينا فتبقى

  .  )14(األداء

أجرة الحضانة يستوجب األداء الفعلي لممارستها؛ بمعنى أن يكون الطفل ستحقاق ومنه يمكن القول إن ا   

المحضون في كنفها وجب أال تتركه عند أفراد أسرتها كأمها أو أختها أو خالتها؛ ألن هذا الفعل يعرضها 

  .)15(إلى فقدان حقها في ممارسة الحضانة

نجد أنها لم تساير الفقه اإلسالمي من جهة، واختلفت وبالرجوع إلى قوانين الدول المغاربية في هذا المجال 

من المدونة المغربية التي جرى نصها كاآلتي:  167وتباينت فيما بينها من جهة أخرى، فقد نصت المادة 

  " ال تستحق األم أجرة الحضانة في حالة قيام الزوجية أو في عدة الطالق الرجعي "

ب المالكي في هذه األحكام حينما نص في الفقرة األولى من هذا ولم ينتهج المشرع المغربي نهج المذه

من المدونة على أن: " أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وهي غير  168المادة 

  أجرة الرضاعة والنفقة ".

أنه يفهم من هذه الفقرة أن المشرع المغربي قد فرض أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون، إال    

  يعاب عليه أنه لم يوضح عناصر تقدير أجرة الحضانة كما هو الشأن لمشتمالت النفقة.

هذا وقد ذهب المشرع المغرب إلى أكثر من ذلك عندما رتب أجرة الحضانة لألم في حالة انحالل    

، لهذا العالقة الزوجية إذا طلبت ذلك، خاصة إذا علمنا أن أجرة الحضانة هي مقابل االشتغال بها فعال

السبب فقد رتب القضاء في المغرب: " أن الحاضنة التي تتواجد خارج المغرب وولدها داخله ليست لها 

  .)16(الصفة للمطالبة بتلك األجرة متى أثبت األب فعال هذا الوضع "

التي نصت على  56قد سارت مجلة األحول الشخصية التونسية على نفس النهج من خالل المادة لو      

  صاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وٕاال فمن مال أبيه..."أن: " م

آخر غير أم المحضون، فإنها تستحق  الحاضنة شخصا أنه إذا كانتادة السابقة، يتضح من نص الم   

أجر عن خدمة شؤون المحضون، من غسل ثياب وطبخ وتمريض، إلى غير ذلك مما جرى عليه 

  .)17(العرف

من مجلة  65أما إذا كانت الحاضنة أم المحضون، فإنها ال تستحق أجرة، عمال بأحكام المادة و     

األحوال الشخصية، على أساس قيامها بتلك الشؤون ( خدمة الطفل المحضون )، إنما يندرج ضمن 
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 الواجبات المفروضة عليها بصفتها أما للمحضون، سواء كان ذلك حال قيام العالقة الزوجية أو عند

  .)18(انحاللها سواء بالطالق أو التطليق أو الخلع أو موت

يبدو أنه لم يضع أي  78، 77، 76، 75أما بالنسبة لقانون األسرة الجزائري وبعد التمعن في المواد    

مادة تتعلق بأجرة الحضانة أو مصاريف تتعلق بخدمة شؤون المحضون من طبخ وغسيل الثياب 

علينا الرجوع إلى  مما يتعين، )19(بأجرة الحاضنة من عدمها في القولقائما  ونظافته...الخ. ليترك التساؤل

  من قانون األسرة. 222الفقه اإلسالمي طبقا لنص المادة 

  ثانيا: أجرة الرضاع.

إضافة إلى أجرة الحضانة تستحق األم الحاضنة أجرة الرضاع متى طلقت، مصداقا لقوله تعالى: ( فإن    

. وذلك من أجل حماية حق الولد في الرضاع من جهة، ودفع الضرر )20(أجورهن )أرضعن لكم فأتوهن 

عن الرضيع من جهة ثانية؛ ألن حالة انفصال الزوجين مع وجود األبناء الرضع يزيد في تأجج الصراع 

  فيما بينهما.

م في هذه انطالقا مما سبق، فقد بينت البحوث الطبية المعاصرة أن جسم الرضيع يحتاج إلى حليب األ   

المرحلة؛ ألنه يتفق وحالة الطفل النفسية والجسمية، وحليبها أنسب إليه من حليب غيرها كحليب الغنم 

  .)21(والبقر

بالعودة إلى النصوص القانونية في الدول المغاربية، نجد أن المدونة المغربية هي الوحيدة التي نصت    

تبرتها من الحقوق الواجبة على األم عند االستطاعة، الفقرة الرابعة على الرضاعة التي اع 54في المادة 

  حيث يفهم من ذلك إسقاط أجرة الرضاع بعدم االستطاعة.

تقدير أجرة الرضاع، مما يعني أنه ترك  ولم يوضح طريقةلمشرع المغربي في هذا الصدد سكت إال أن ا   

  .)22(م الحاضنة واألبالمسألة للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ما لم يوجد اتفاق بين األ

هذا وقد ساير المشرع التونسي المشرع المغربي، ملمحا في مجلة األحوال الشخصية عن أجرة الرضاع    

التي نصت على ما يلي: " على األب أن يقوم بشؤون اإلرضاع بما يقتضيه العرف  48من خالل المادة 

  والعادة إذا تعذر على األم إرضاع الولد ".

للمشرع الجزائري كعادته لم يتطرق إلى أجرة الرضاع ولم يعتبر الرضاع من الحقوق الواجبة  أما بالنسبة   

من قانون األسرة الجزائري، واستنادا على ذلك. يرى المالكية أن  222على األم، مما يجرنا إلى المادة 
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رجعي، وٕاذا كانت الرضاع واجب على األم شرعا وقضاء حال قيام العالقة الزوجية أو في حالة الطالق ال

مطلقة طالقا بائنا فال رضاع عليها إال إذا أرادت ذلك أو في حالة الضرورة كعدم تقبل الطفل ثدي 

  المرضعات.

وفي هذا الصدد يذهب األحناف إلى أنه من الواجب على األم إرضاع طفلها شرعا ال قضاءا وزيادة    

$��ت ,! +دة ط)ق  ابطة الزوجية، أوعلى ذلك أنها ال تستحق أجرة الرضاع في حالة قيام الر 

  .)23(ر"�!، أ�� إذا $��ت �ط��� ط)�� ��2�� ,1��� ����ق أ"رة ا�ر��ع �/��� �/ل ا-"����

و,! ا->�ر ��$ن ا��ول إن أ"ر�� ا������ وا�ر��ع ھ! �9ر ا��$�8 أو �دل ا%�"�ر    
�ذا ا��ر��ب. و�>��ف +ن �=�� ا����ون ا��! �����و��م� ��  ,! ا�=رع ا�/��! و,

  الفرع الثاني: سكنى المحضون ونفقته.

بعد إسناد الحضانة ألحد الحاضنين، يحتاج هذا األخير إلى مكان لممارستها إضافة إلى مبلغ من    

هذا الفرع إلى نقطتين هما: مسكن  المال ينفقه على الطفل المحضون. ولمعالجة هذا الموضوع قسم

   الحضانة ونفقة المحضون. 

  أوال: مسكن الحضانة.

لم يعد مسكن الحضانة يعتبر عنصرا من عناصر النفقة، بل أصبحت تكاليفه مستقلة عن النفقة،    

فقد ذهبت قوانين األسرة في الدول المغاربية إلى ذلك من خالل  )24(كأجرة الرضاع والحضانة وغيرها.

من قانون األسرة الجزائري التي نصت على ما يلي " ...يجب على األب أن يوفر لممارسة  72المادة 

من مدونــة األسرة  168الحضانة سكنا مالئما للحضانة، وٕان تعذر ذلك فعليه دفع بدل اإليجار". والمادة 

ي جرى نصها على النحو التالي: "... يجب على األب أن يهيئ ألوالده محال لسكناهم, أو أن المغربية الت

يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه...". هذا وقد سارت مجلة األحوال الشخصية التونسية على نفس 

ب إسكانها مع على ما يلي: "...وٕاذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى األ 56النهج، عندما نصت في المادة 

  المحضون ".

بعد اإلطالع على النصوص القانونية السابقة، يتضح لنا أن المشرع في دول المغرب العربي أوجب    

على األب أن يهيئ ألطفاله المحضونين محل سكن لممارسة الحضانة سواء كانت األم هي الحاضنة أو 

  .)25(غيرها، تفاديا لتعريضهم للخطر وللتشرد والضياع
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سكن الحضانة وفقا لقوانين األسرة المغاربية مقرر لفائدة جميع األبناء الذين هم في سن الحضانة، فم   

سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لذلك يتعين على قاضي األسرة في هذه الدول حالة ما إذا أسند حضانة األوالد 

ضانة، وله أن يأذن في إلى أمهم ولم يكن لها مسكن خاص بها أن يضمن هذا الحكم مسكن ممارسة الح

مع خروج الزوج من هذا البيت؛ ألن الزوجة من  )26(هذا الصدد إما بإبقاء األم الحاضنة بمحل الزوجية

  .  عنه الناحية الشرعية أصبحت أجنبية

ألم الحاضنة بموجب ذلك الحكم حق البقاء في المسكن أو يقوم األب على يترتب  وبناءا على ذلك    

رسة الحضانة، وحينها يلزم هذا األخير باالستمرار في دفع مبلغ اإليجار، أو بإلزامه باستئجار بيت لمما

  .)27(محضونلفائدة البأن يؤدي لها بدل اإليجار لفائدتها و 

  ثانيا: نفقة المحضون.

تستوجب الحضانة مصاريف مستقلة عن مشموالت النفقة أثناء قيام العالقة الزوجية كنفقة اإلهمال    

ونفقة الزوجة الحامل وغيرها من النفقات، مقابل مصاريف ختان الطفل وزواج البنت القاصرة على سبيل 

طبقا لقوانين  ،)28(المثال، واألصل أن تقام نفقة المحضون من ماله إن كان له مال أو من مال والده

  .)29(األسرة المغاربية

وبعد االطالع على قوانين األسرة في الدول المغاربية، نجد أن المشرع الجزائري لم ينص بتاتا على    

من المدونة المغربية  167عكس المشرعين المغربي والتونسي، حيث نصت المادة  )30(نفقة المحضون

المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاع ..." والمادة  على ذلك: " أجرة الحضانة ومصاريفها على

التي جرى نصها على النحو التالي: " مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وٕاال  56

  فمن مال أبيه..." .

ي وبالرجوع إلى النصوص القانونية في الدول المغاربي الخاصة بالنفقة عامة، نجد أن المشرع الجزائر    

من قانون األسرة، وبالنسبة المشرع المغربي فقد نص  77، 76، 75نظم نفقة األب على أبنائه في المواد 

، أما المشرع التونسي فقد نظم ذلك في )31(من المدونة المغربية 202إلى  198على ذلك في المواد من 

  من مجلة األحوال الشخصية التونسية. 48، 47، 46المواد 

مواد السابقة، أن نفقة المحضون تجب على األب وتستمر إلى سن معينة، فقد حيث يتضح من ال   

سنوات واألنثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي  10من قانون األسرة الجزائري ببلوغ الذكر  65قضت المادة 

. )32(سنة بطلب من األم الحاضنة على أال تكون متزوجة للمرة الثانية 16أن يمددها بالنسبة للذكر إلى 
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من قانون األسرة  76وفي حالة عجز األب تجب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة طبقا لنص المادة 

  .)33(الجزائري

فبالنسبة للمدونة المغربية تستمر نفقة األوالد الذكور حتى بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة    

والعشرين بالنسبة لألبناء الذين يتابعون دراستهم، أما نفقة البنات فهي ال تسقط إال بحصولها على كسب 

من مدونة األسرة  198كام المادة أو بزواجها وال تسقط نفقة المعاقين والعاجزين عن الكسب بتاتا عمال بأح

المغربية. وٕاذا عجز األب عن اإلنفاق كليا أو جزئيا، وجب على األم إن كانت موسرة نفقة األوالد بمقدار 

  من ذات المدونة. 199ما عجز عنه األب وفقا لنص المادة 

حتى نهاية مراحل أما فيما يخص المجلة التونسية، فتستمر نفقة األوالد حتى بلوغهم سن الرشد أو    

تعليمهم على أال يتجاوز سنهم خمسة وعشرين سنة، وتستمر نفقة البنت إلى غاية حصولها على عمل أو 

من المجلة  46إلى غاية زواجها، وال تسقط نفقة األبناء المعاقين والعاجزين عن العمل عمال بأحكام المادة 

طبقا لنص في االنفاق الجد عن  قدمتوسرة تالتونسية. وفي حالة عجز األب عن اإلنفاق وكانت األم م

  من ذات المجلة. 47المادة 

األخير تتمثل نفقة المحضون في الغذاء والكساء والعالج وأجرة خادمه إن كان له خادم وما يعد  وفي   

من  50من قانون األسرة الجزائري، والمادة  78من الضروريات في العادة والعرف عمال بأحكام المادة 

  ألوالد.من المدونة المغربية تعليم ا 189مجلة األحوال الشخصية التونسية. وأضافت المادة 

  

  

  المطلب الثاني: آثار الحضانة المعنوية.

تشكل الحضانة إحدى األسس التي تقوم عليها األسرة، سواء كان ذلك أثناء الرابطة الزوجية أو بعد    

انحاللها؛ ألنها تتعلق باألطفال القصر جيل الغد والمستقبل، وتستحسن الهيئات االجتماعية والنفسية إسناد 

حسن رعايتهم ويحمي مصالحهم وصحتهم ويتقن تربيتهم ويسهر على القيام بشؤونهم حضانتهم إلى من ي

  العامة.

وتأسيسا على ذلك، فإن كل اتفاق ال يتصل بمصلحة المحضون يعد الغيا، وذلك حتى ال يؤثر معنويا    

  على المحضون، سواء تلك المتعلقة بمضمون الحضانة، أو المتعلقة بعالقة المحضون بأبويه.



 

166 

 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد    

 

  رع األول: اآلثار المتعلقة بمضمون الحضانة.الف

إن األهداف األساسية لممارسة الحضانة في األصل هي ذات طبيعة معنوية، وفقا لما أشارت له    

وعليه  )34(قوانين األسرة في الدول المغاربية التي أشرنا لها سابقا، وهو ما يرمي إليه الفقه اإلسالمي

تنشئة المحضون وفق المثل العليا للمجتمع، واالعتناء بصحة  ين هما:سنتناول دراسة هذا الفرع في نقطت

  الطفل المحضون.

  أوال: تنشئة المحضون وفق المثل العليا للمجتمع. 

من األهداف األساسية للحضانة تنشئة المحضون تنشئة تتوافق مع مجتمع أبيه، إذ تتمثل هذه األهداف    

في تنشئة األوالد وفق المثل السامية والعليا في المجتمع؛ أي أن ينشأ الولد المحضون تنشئة مكارم 

  .)35(األخالق في مجتمع إسالمي تصطبغ فيه مبادئ الشريعة اإلسالمية السامية

" أن الولد يولد على الفطرة وأن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال:  صح وفي هذا الصدد   

يفهم من هذا الحديث النبوي الشريف أن الوالدان بمقدورهما تربية أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ". 

رها من الديانات، والحديث ال يخص أبنائهما على أي ديانة سواء كانت يهودية أو نصرانية أو وثنية أو غي

  الوالدين فقط وٕانما قد تنصرف إلى أي حاضن آخر غيرهما.

انطالقا مما سبق، نجد أن المشرع الجزائري اعتبر اختالف العقيد الدينية بين األب واألم كسبب من    

ال بأحكام المادة ، عم)36(أسباب سقوط الحق في الحضانة إذا لم تقم األم الحاضنة بتربيته على دين أبيه

  من قانون األسرة الجزائري. 62

وعلى العكس من قانون األسرة الجزائري، فإن مدونة األسرة المغربية لم تشر إلى شرط الدين في إسناد    

الحضانة إلى األم غير المسلمة، وٕانما اكتفت فقط بالنص بصفة عامة إلى القدرة على تربية المحضون 

  من المدونة. 173/3طبقا ألحكام المادة  )38(وصحة وخلقا وعلى مراقبة دراسته )37(وصيانته ورعايته دينا

من مجلة األحوال الشخصية التونسية على أنه: " إذا كانت مستحقة  59وفي هذا المجال نصت المادة    

 الحضانة من غير دين أب المحضون فال تصح حضانتها إال إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره،

  شى عليه أن يألف غير دين أبيه، وال تنطبق أحكام هذا الفصل على األم إن كانت هي الحاضنة".ال يخوأ

  ثانيا: االعتناء بصحة المحضون.
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بداهة أن يكون من بين اآلثار المعنوية للحضانة االعتناء بصحة الطفل المحضون إلى أن يصبح    

  سؤولية كاملة داخل المجتمع الذي يقطن فيه.إنسانا قادرا على القيام بشؤونه، وعلى تحمل مسؤوليته م

في  قوانين األسرةوتتجلى مظاهر االعتناء بصحة المحضون بطريقة واضحة من خالل ما تضمنته    

لى حين بلوغهم سن الرشد إ تجاه آبائهمالمحضونين حقوق األطفال  نصت على الدول المغاربية، التي

  )39(مدة الحضانة. انتهاءالقانوني أو 

من قانون األسرة  62باإلضافة إلى نصوص أخرى تضمنتها قوانين األسرة للدول المغاربية، كالمادة    

الجزائري التي جاء فيها: "الحضانة هي رعاية الولد وتعليمة والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على 

صت على: " الحضانة حفظ من المدونة المغربية التي ن 163حمايته وحفظه صحة وخلقا". وكذلك المادة 

  الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه.

على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل اإلجراءات الالزمة لحفظ المحضون وسالمته في جسمه    

ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصلحة 

من مجلة األحوال الشخصية فقد نصت فقط على أن: " الحضانة حفظ الولد  54ادة المحضون". أما الم

  في مبيته والقيام بتربيته".

بعد اإلطالع على النصوص القانونية السابقة، نجد أن المشرع المغربي مقارنة مع المشرع الجزائري    

ونفسيا، حيث أوجبت  والتونسي قد وسع في مجال االعتناء بصحة الطفل المحضون وحمايته جسميا

على الحاضن أن يقوم قدر المستطاع باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية الطفل  163/2المادة 

  .)40(المحضون

وفي األخير بعد أن تعرضنا إلى اآلثار المعنوية للحضانة المتعلقة بمضمون الحضانة، فهناك آثار    

ضون بأبويه، لها وقع كبير على نفسية أخرى ال تقل أهمية عن سابقها تتصل بعالقة الطفل المح

  المحضون ومستقبله.

  الفرع الثاني: اآلثار المتعلقة بعالقة المحضون بأبويه.

بعد فك الرابطة الزوجية بالطالق أو التطليق أو الخلع، نالحظ في الكثير من األحيان من الناحية    

الواقعية أن كال من األبوين يبذل ما في وسعه الستمالة األطفال إليه، حتى وٕان دعته الضرورة إلى 

  ار وعقول األطفال.استعمال وسائل غير مشروعة للوصول إلى مبتغاه، الشيء الذي يؤثر سلبا على أفك
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، يفهم من )41(وعليه يجب على األبوين تدبر قوله تعالى: " ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده"   

هذه اآلية أنه يتعين على الوالد أال يستغل تعلق الوالدة بأوالدها لإلضرار بها، وأال تستغل هي األخرى حب 

  . )42(األب ألبنائه لإلضرار به

وفي هذا اإلطار، لقد تنبه المشرع في الدول المغاربية إلى أن الحضانة قد تسند إلى أحد األبوين دون    

اآلخر، وعليه قرر المشرع في هذه الدول أنه يجب على من أسند له حق الحضانة أن يمكن الطرف 

، ثم تنظيم الزيارة حقفي األول تقرير  ، ولمعالجة هذا الموضوع سنتناولاآلخر من زيارة الطفل المحضون

  هذا الحق.

  أوال: تقرير حق الزيارة. 

من قانون األسرة الجزائري  64نص المشرع في دول المغرب العربي، على هذا الحق من خالل المادة    

القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق  التي جرى نصها على النحو التالي: "... وعلى

من مدونة األسرة المغربية التي نصت على ما يلي: " لغير الحاضن من األبوين  180الزيارة ". والمادة 

من مجلة األحوال الشخصية التونسية التي جاء فيها: " الولد  66حق زيارة واستزارة المحضون ". والمادة 

وين ال يمنع اآلخر من زيارته ومن تعهده، وٕاذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة متى كان عند أحد األب

  عليه ".

حضانته ألبيه، أو زيارة األب  ةانطالقا من النصوص المغاربية السابقة، تشكل زيارة األم ألبنها المسند   

إبقاء التوازن العاطفي بين  ألبنه المسند حضانته ألمه، خير أداة للحفاظ على صلة الرحم والمحافظة على

المحضون وأبيه وأمه، إضافة إلى ذلك فإن حق الزيارة هو وسيلة يمكن صاحب هذا الحق، لمواصلة 

أعمال رقابة المحضون من حيث حسن تربيته واالطمئنان لمستوى العناية التي يحظى بها من قبل 

  .)43(الحاضن، والقيام بعامة شؤونه طبقا لما تتطلبه مهام الحضانة

وحسب النصوص المغاربية، هي حق لمن لم تسند له مهمة الحضانة، بحيث ال يمكن حرمانه من هذا    

الحق إال ألسباب خطيرة لها عالقة بضمان سالمة الطفل المحضون، وهي كذلك واجب محمول على من 

  له هذا الحق للحفاظ على التوازن العاطفي للمحضون.

" أن صلة الرحم بين األم وابنها مسألة تتضمن عنصر االستعجال الذي هذا وقد قرر القضاء المغربي:    

ال يحتاج إلى إثبات، ولو تعلق األمر بأم أجنبية ال تدين بشريعة اإلسالم، ومن ثمة يكون قاضي األمور 

  .)44(المستعجلة مختصا بتقرير الزيارة "
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  ثانيا: تنظيم حق الزيارة.

يعد االتفاق على تنظيم زيارة المحضون بين األبوين مظهرا حضاريا يبين مدى وعيهما وحرصهما    

الكبير على مصلحة أوالدهما المحضونين، خاصة إذا كان ذلك خارج ساحة القضاء، حيث يكون األطفال 

  هم المستفيدون من تلك الزيارة، ولما له من آثار إيجابية على نفسية وسلوك المحضون.

وفي هذا الصدد لم ينص المشرع الجزائري والمشرع التونسي على هذا االتفاق، عكس المشرع المغربي    

من المدونة التي جاء فيها ما يلي: " يمكن لألبوين  181الذي تحدث عن ذلك من خالل نص المادة 

  سناد الحضانة ". تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، الذي يسجل مضمونه في مقرر إ

من نفس المدونة في حالة عدم اتفاق األبوين تحدد المحكمة في قرار  182هذا وقد تضمنت المادة    

  إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر المستطاع التحايل في التنفيذ. 

اربية، حضانة األوالد إلى أحد األبوين، إذا حكم قاضي شؤون األسرة في الدول المغ هذا المنطلق، ومن  

تعين عليه في المقابل تنظيم حق الطرف اآلخر في زيارة أوالده المحضونين، مراعيا في ذلك مباعدة 

مواعيد تلك الزيارات وموضحا أيضا مكان ممارستها وفقا لمصلحة المحضون من ناحية، ومصلحة أبويه 

  من ناحية أخرى.

المحضون مع مصلحة أبويه تعين حينها تقديم مصلحة الطفل المحضون أما إذا تعارضت مصلحة    

على مصلحة أبويه، ويتولى قاضي شؤون األسرة في الدول المغاربية تكييف حق زيارة الطفل المحضون 

اعتمادا على معطيات تتصل بسن المحضون وظروف لها عالقة بمن حكم له القضاء بحق الزيارة، ومقر 

  بعده عن مسكن الحاضن. ويجب في كل األحوال مراعاة مصلحة المحضون. إقامته المعتاد ومدى

وعليه فللقاضي على سبيل المثال أن يقرر بأن تتم الزيارة في مقر مسكن الحاضن إذا كان الطفل    

المحضون رضيعا، وٕاذا تجاوز المحضون تلك المرحلة، لقاضي شؤون األسرة كذلك أن يأذن لصاحب حق 

   .)45(لمعاشالزيارة بالخروج مع المحضون خاصة أيام العطل واألعياد كما هو معمول به في الواقع ا

وفي األخير يمكن القول، بأال توجد قاعدة عامة يتعين الرجوع إليها في تنظيم حق الزيارة اعتمدها    

ت ووضعية األطفال المشرع في دول المغرب العربي، ولعل السبب في ذلك يعود إلى اختالف حاال

  والتعليمية.المعطيات المتصلة بسنهم وظروفهم النفسية والصحية  تالفالمحضونين، واخ
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فتنظيم زيارة الطفل الرضيع تختلف عن زيارة المحضون الذي هو في سن الدراسة؛ ألن احتياجات    

وتنظيم زيارة عن احتياجات المحضون الذي هو في سن الدراسة.  اكبير  االمحضون الرضيع تختلف اختالف

جزائر أو المغرب أو تونس؛ أي األب المقيم خارج كل دولة من دول المغرب العربي الكبير سواء كانت ال

  الدول محل الدراسة.

  الخاتمة:

هذا الموضوع، المقدم بعنوان آثار الحضانة المادية والمعنوية في دول المغرب العربي، وفي ختام    

اردا، هذا البحث حقه من الدراسة، وٕان كان التقصير و  أعطينانتمنى من المولى عز وجل، أن نكون قد 

التي يثيرها موضوع البحث. التي تتطلب المزيد من الدراسات المعمقة  لإلى المسائفإن مرد ذلك يعود 

  من النقص. من األعمال ال يخلو ك أن أي عملضف إلى ذلأوالمتخصصة في هذا المجال، 

لقد كان الغرض من دراسة هذا الموضوع، معرفة مدى درجة تقارب وتوافق قوانين األسرة في دول    

ى قوانين مغاربية متكاملة وموحدة. هدفها   المحافظة على مصلحة أجل الوصول إل المغرب العربي، من

يساهم في توحيد الدول المغاربية، طبقا  المحضون، وتنشئته في مجتمع عربي إسالمي متماسك، قد

 من المغرب العربي الكبير ". يتجزأباجة الدستور الجزائري: " إن الجزائر أرض اإلسالم وجزء ال يلد

اجة الدستور المغربي: " المملكة المغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة بيود

العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير". والمادة الثانية من الدستور التونسي التي جاء فيها: " 

  لمصلحة المشتركة ". الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق ا

  تبينت لنا النتائج التالية:ومن خالل هذه الدراسة    

الحضانة والرضاع كما فعل  تين المشرع الجزائري لم ينص في قانون األسرة الجزائري، على أجر أ -

 ذلك المشرع المغربي والمشرع التونسي.

مشتمالت أو ما تتضمنه ن المشرع المغربي والمشرع التونسي، لم يوضحا أكما اتضح لنا أيضا  -

 الحضانة والرضاع. يأجرت

حظنا أن المشرع في دول المغرب العربي، قد أوجب على قاضي شؤون األسرة إضافة إلى ذلك ال -

ألي طرف، أن يضمن هذا الحكم مسكن الحضانة، لفائدة األطفال عندما يحكم بأحقية الحضانة 

 م الحاضنة مسكن.المحضونين أو أن يحكم ببدل اإليجار إذا لم يكن لأل
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تبين لنا كذلك من هذه الدراسة، أن نفقة المحضون مستقلة تماما على النفقة الغذائية، كنفقة  -

 اإلهمال، ونفقة الزوجة الحامل...الخ.

كما اتضح لنا أن قانون األسرة الجزائري، ومجلة األحوال الشخصية التونسية، لم ينصا على   -

مدونة األسرة في ا يراعي مصلحته، كما هو الشأن االتفاق على تنظيم زيارة المحضون بم

  المغربية. 

  ومن خالل المالحظات السابقة نقترح على المشرع في دول المغرب العربي التوصيات اآلتية:   

أن يساير المشرع المغربي والمشرع التونسي، وأن يدرج ضمن قانون  ،يجب على المشرع الجزائري -

  الحضانة والرضاع. ييتعلق بأجرتاألسرة نصا قانونيا 

قانونية يوضح من خاللها عناصر  اأن يضع نصوص ،يتعين على المشرع في الدول المغاربية -

الحضانة والرضاع كما هو الشأن بالنسبة للنفقة الغذائية عندما نص صراحة على  يتقدير أجرت

 مشتمالت النفقة الغذائية.

من نفقة المحضون كما فعل المشرع يجب على المشرع الجزائري أيضا، إضافة نص قانوني يتض -

 المغربي والمشرع التونسي.

المشرع المغربي، وأن يدرجا ضمن  حذوو ذيتعين على المشرع التونسي والمشرع الجزائري، أن يح -

ارة كما فعل ذلك المشرع قانونيهما نصا قانونيا يتضمن اتفاق األبوين على تنظيم حق الزي

 المغربي.
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  االحتالل في ظل أحكام القانون الدولي اإلنساني                               

      The occupation in international humanitarian law  

  د.موسوني سليمة

  ب -أستاذ محاضر

  أدرار –جامعة أحمد دراية 

  ملخص:

دولي، وذلك بموجب البروتوكول  من خالل هذه الدراسة سنسلط الضوء على االحتالل باعتباره نزاع مسلح
. كذلك سنحاول التركيز على 1944الملحق باتفاقيات جنيف األربعة لعام  1977اإلضافي األول لعام 

مفهوم المبدأ الذي يخضع له االحتالل والقائل: " بأن الحكومة الشرعية لها السيادة وليست لها السيطرة 
  وليس له السيادة".الفعلية، في حين المحتل له السيطرة الفعلية 

دولة  –القانون الدولي اإلنساني  –الحرب  –النزاع المسلح الدولي  –االحتالل الكلمات المفتاحية: 
  االحتالل

Summary: 
     From this study we will hav the lights on the occupation, because it is an international 

armed conflict according to the 1977 protocol. 

      Furthermone, we will try to focus on the principal on which the occupation obeys saying 

that : the legitimate government has the sovereignty, and not the actual power, while the 

occupier has the actual power but not the sovereignty. 

Key words: the occupation-the international armed conflict-the war-the international 

humanitarian law-the occupying power 

  

   مقدمة

 لتنقص الحروب تنظم قواعد وضع في تفكر األوربية الشعوب بدأت النابليونية، الحروب أعقاب قي    
 القرن نهاية حتى الكافية، وغير القليلة القواعد بعض باستثناء ذلك إلى تتوصل لم ولكنها بشاعتها، من

 البر في للحرب يماتتنظ على يحتوي اتفاق إلى التوصل بلهاي تم 1899 سنة ففي ،رعش التاسع
   .للقتال المستعلمة الوسائل من والحد والبحر،

 التاريخ هذا في المبرمة االتفاقيات بها جاءت أخرى قواعد السابق لالتفاق أضيفت 1907 سنة وفي 
 استعمال يمنع الذي الغاز، ببروتوكول والمعروف 1925 لعام جنيف بروتوكول وجاء أيضاً  ،بلهاي
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 وفي ت.اتفاقيا أربع وضع إلى بجنيف التوصل تم 1949 سنة وفي الحروب، في قاتلةوال السامة الغازات
  .الذكر السالفة جنيف اتفاقيات إلى إضافيين بروتوكولين إلى التوصل تم 1977 سنة

 كأعراف بل فحسب تعاهدية كنصوص ليس المفعول سارية ومازالت كانت االتفاقيات هذه إن  
 بتاريخ الصادر رقم2032 المتحدة لألمم العامة الجمعية وقرار المسلحة، النزاعات كل على تنطبق دولية

 القواعد مراعاة إلى مسلح نزاع كل أطراف فيه دعت إذ ذلك، على واضحة داللة  18/12/1972
 اتفاقيات وكذا ،1907 و 1899 اتفاقيات في منها الموجودة خاصة التطبيق، الواجبة الدولية نسانيةاإل

  1977 .لعام بها الملحقين اإلضافيين والبروتوكولين 1949 املع األربعة جنيف

 وعلى ، 1977 لعام األول اإلضافي البروتوكول بموجب دولي مسلح نزاع االحتالل عتبارا وعلى 
 في الفعلية، السيطرة لها ولسيت السيادة لها الشرعية الحكومة بأن"  : القائل للمبدأ خاضع كذلك اعتباره

 :التالية اإلشكالية طرح، فإن هذا يقودنا ل"السيادة له وليس الفعلية يطرةالس له المحتل حين

 ترابطه مدى فما كذلك كان نوإ  االحتالل؟ بهذا متعلق قانون هناك وهل باالحتالل؟ المقصود ما    
  اإلنساني؟ الدولي بالقانون وتعلقه

خصصناه   األول المبحث ن:مبحثي إلى الدراسة قسمنا ،تالالتساؤ  هذه على اإلجابة سبيل وفي 
 ونطاق ونهاية وبداية له، اإلنساني الدولي القانون ونظرة مفهومه من باالحتالل يتعلق ما كل على لتعرفل

 القانوني النظام إلى تطرقلل فخصصناه الثاني المبحث ماأ حتالل،اال القواعد القانونية المطبقة أثناء سريان
 بعض اقترحنا األخيرة هذه ضوء وعلى النتائج، بعض لىإ توصلنا وكخاتمة األخير وفي لالحتالل،
  . الصواب من قدر على تكون أن نأمل التي التوصيات

  

  

  

  

   

 االحتالل مفهوم :األول المبحث

 إلى المحتل اإلقليم سكان والء يفرض ال فإنه مدته، طالت مهما مادية واقعة االحتالل اعتبار على 
 وغير باطلة تصرفات هي بالمواطنين تضر التي المحتل تصرفات فإن ذلك وعلى االحتالل، دولة

  .1دولية جريمة وتشكل مشروعة
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 هي وما نساني؟اال الدولي القانون ونصوص قواعد ظل في باالحتالل المقصود ما هذا من وانطالقاً  
 أنواعه؟ هي وما تحكمه؟ التي المبادئ

 . عليها بةلإلجا اثنين مطلبين سنخصص تالتساؤال هذه على جابةولإل     

 اإلنساني الدولي القانون لقواعد وفقاً  االحتاللتعريف  :األول المطلب

 ووفقاً  ،جهة من 1907 لعام لهاي اتفاقية لنصوص وفقاً  لالحتالل تعريفاً  سنتناول المطلب هذا في    
  .ثانية جهة من 1949 لعام جنيف اتفاقيات لنصوص

 1907 لعام لهاي اتفاقية لنصوص وفقاً  االحتالل :األول الفرع

 الدولة أرض تعتبرأنه: "  على 1907 لعام لهاي باتفاقيات الملحقة لهاي الئحة من 42 المادة تنص    
 أن يمكن التي األرض سوى االحتالل يشمل وال ،العدو لجيش الفعلية السيطرة تحت تكون حين محتلة
  .2"قيامها بعد السلطة هذه فيها تمارس

 قوات سلطة تحت فعالً  يصبح أن يجب محتالً  اإلقليم يعتبر لكي بأنه يتضح المادة، هذه خالل فمن   
 لذلك مباشرتها، باإلمكان ويصبح السلطة فيها تثبت التي المناطق إال يشمل ال االحتالل أن وبما العدو،
 مع فيه الدخول أو العدو، اقليم اقتحام أي الغزو، مجرد وبين هذا بوصفه االحتالل بين الخلط عدم يجب

 لم  أنه طالما المحتل حقوق للغازي تترتب ال إذ اإلقليم، ذات في المقاومة وقيام القتال في استمراره
 بالنسبة خاصة أهمية التفرقة ولهذه . فيه مقاومة كل على والقضاء اإلقليم على تماماً  للسيطرة يتوصل

 من يتبعها وما المحاربين صفة الشعب هذا ألفراد تثبت ال حيث المحتل، وجه في القائم الشعب لحالة
  .3حقوق

 المادة هذه فمنطوق الفعلية السلطة بمبدأ يؤخذ لهاي، الئحة من 42 للمادة وطبقاً  فإنه ثم ومن 
  بل للوضع، الذاتي المعنية األطراف تصور ىعل يتركز ال االحتالل تعريف أن إذ كافي، بشكل واضح

 لكن .االحتالل جيش سلطة لسيطرة فعلياً  أرض خضوع في متمثلة وموضوعية ملموسة واقعة حقيقة الى
 السلطة مبدأ قراءة عدم ضرورة الرهائن قضية في نظرها لدى أوضحت نورمبرغ في العسكرية المحكمة
 من جزء أي على المادية السيطرة على قادرة االحتالل قوات تكون أن يكفي إذ حصري، نحو على الفعلية

  .4فيه ترغب وقت أي وفي البلد

  

  1949 لعام جنيف اتفاقيات لنصوص وفقاً  االحتالل :الثاني الفرع

 بحماية الخاصة الرابعة االتفاقية كانت وٕان لالحتالل، تعريفاً  1949 لعام جنيف اتفاقيات تتضمن لم 
،  34 )إلى 27 من المواد ( المحتلة األراضي على أيضاً  تطبق أن يمكن نصوصاً  تشمل المدنيين
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 مكملة وهي)  78 إلى 47 من داالمو  ( المحتلة األراضي على تحديداً  بقتنط نصوصاً  كذلك  وتشتمل
  1907 5. لعام لهاي لالئحة

 تنطبق االتفاقيات أن على 1949 لعام األربعة جنيف اتفاقيات بين المشتركة الثانية المادة وتنص 
 هذا يواجه لم لو حتى المتعاقدة السامية األطراف أحد إلقليم الكلي أو الجزئي االحتالل حاالت جميع في

  .مسلحة مقاومة االحتالل

 هو كما االحتالل مصطلح أن الرابعة جنيف التفاقية األحمر للصليب الدولية اللجنة بشرح ورد ولقد 
 لعام لهاي باتفاقية الملحقة الالئحة من 42 المادة في معناه من واسع معنى له االتفاقية هذه في مستخدم
 النظر وجهة سابقاً  ليوغسالفيا الدولية الجنائية للمحكمة التابعة للمحاكمة ألولىا الدائرة تبنت وقد،  1907

 الئحة من 42 المادة ألغراض وتحقيقاً  أنه اعتبرت فقد شقين، من لالحتالل تعريف قدمت حيث هذه،
 وصفهمب األفراد لحقوق المتعلقة لألغراض ومراعاة  لكن مطلوبة، اإلقليم على الفعلية السيطرة تكون لهاي

 6.االحتالل دولة قبضة في وقوعهم بمجرد قائمة االحتالل حالة تصبح كمدنيين،

  االحتالل أنواع :الثالث الفرع

 ). عسكري(  حربي واحتالل ) مؤقت(  سلمي احتالل :االحتالل من نوعين هناك    

 المؤقت االحتالل :أوالً 

 إقليم من جزء احتالل إلى دولة تلجأ نأ مؤداه السلمي باالحتالل أيضاً  ويمسى المؤقت، االحتالل 
 .منها مطلوب هو بما التسليم أو ما بالتزام الوفاء على إلكراهها عنها رغماً  مدنها بعض أو خرىأ دولة

 إليه تلجأ كجزاء دولتين بين معاهدة في عليه منصوص كان إذا مشروعاً  االحتالل هذا ويكون 
 أنه من "فرساي" معاهدة من 43 المادة عليه نصت ما وهذا ا،بتعهداته األخرى تف لم إذا لتطبيقه إحداهما

 فوراً  تقوم أن الحلفاء لدول يكون المعاهدة، هذه في المقررة التزاماتها بإحدى ألمانيا إخالل حالة في
 الفرنسية الجيوش احتلت أن النص لهذا تنفيذاً  بالفعل حدث وقد "الراين" إقليم من معينة أجزاء باحتالل
 التي الحرب تعويضات أداء على إرغامها إلى ذلك وأدى ألمانيا، إقليم من ألجزاء 1923 سنة ةوالبلجيكي
  . فرساي معاهدة بموجب بها التزمت

 7.المشروعية صفة عنه انتفت دولتين بين سابق شرط إلى يستند ال االحتالل كان ذاإ أما   

  الحربي االحتالل :ثانياً 

 :من كل في مدرج)  العسكري (الحربي باالحتالل لمتعلقا النظام من األساسي الجزء إن    

 الحرب، وأعراف بقوانين ،والخاصة1907 عام في المؤرخة الرابعة لهاي باتفاقية الملحقة الالئحة •
 56 .إلى 42 من المواد في وذلك
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 لموادا في وذلك المسلحة، النزاعات أثناء المدنين بحماية والمتعلقة 1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية •
 .78 إلى 47 ومن 34 إلى 27 من

 في وذلك المسلحة، النزاعات ضحايا بحماية المتعلق 1977 لعام األول اإلضافي البروتوكول •
  71 .،69 ،68 ، 63 المواد:

 نقطة يعتبر الذي األمر المواد هذه ضمن مدرج ليس  فانه السلمي، باالحتالل يتعلق فيما لكن     
 في سواء  الحربي االحتالل حاالت بين التميز من بد ال ثم ومن الحربي، لاالحتال وبين بينه اختالف

 عقد بعد الغالب في تكون التيالسلمي  االحتالل وحاالت االستسالم بعد أو لهدنة،أو ا الحرب، حالة
  .8اتفاق

 تحكمه التي المبادئ واهم االحتالل مراحل : الثاني المطلب

 لتطبيق نطاق هناك بأن يستتبع مما ونهاية، بداية له مدته لتطا وٕان مؤقتة حالة االحتالل إن     
 .االحتالل دولة قبل من مراعاتها يجب أساسية مبادئ هناك أن كما الحتالل،القواعد القانونية المتعلقة با

  ) االحتالل نطاق(  االحتالل مراحل  :األول الفرع

 القوانين تطبق نأ يجب ما، دولة إقليم على اً جزئي أو كلياً  كان سواء احتالال تشهد التي الفترة في    
 العمل ينتهي ومتى منطبقة؟ االحتالل قوانين تصبح ومتى االحتالل؟ يبدأ متى وعليه باالحتالل، المتعلقة

  بها؟

 :سيأتي فيما التالتساؤ  هذه على اإلجابة وسيتم

  االحتالل بداية  :أوال

 المادة لنص وفقاً  وذلك االحتالل لدولة الفعلية دارةاإل أو السيطرة تحت تكون عندما محتلة ما أرض تعد
 أثناء _ ما أرض تصبح حينما منطبقة االحتالل قوانين تصبح تم ومن ،1907 لعام لهاي الئحة من 42
 هذه وتنطبق النزاع، قبل األرض هذه على تسيطر كانت التي السلطة عدو سيطرة تحت _ مسلح نزاع

 يكون وال مسلحة، بمقاومة تواجه لم لو حتى الحربي االحتالل التحا من حالة كل على أيضاً  القواعد
 .السواء حد على الكلي أو الجزئي االحتالل حاالت في تطبق أنها كما ،9مسلح نزاع بالتالي هناك

  االحتالل انتهاء :ثانياً 

 متعلقال القانون فإن ثم ومن خارجه، يدفع أو اإلقليم من المحتل ينسحب عندما ينتهي االحتالل إن
 بعد تطبيقه يوقف ،1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية من الثانية الفقرة 06 المادة نص وحسب باالحتالل

 هذه مواد بأحكام االحتالل دولة تلتزم ذلك ومع ،10عام بوجه الحربية العمليات نتهاءا من واحد عام
 و 77 ىإل 59 و 53و 52 و 51و 49 و 47 و 34 إلى 29 ومن 27 و 12 إلى 01 من :االتفاقية
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 المحتلة، األراضي في الحكومة وظائف تمارس الدولة هذه دامت ما االحتالل مدة طوال وذلك ،143
 اإلقليم على فعلية سيطرة وجود فيها ينتهي التي اللحظة في االحتالل قانون تطبيق يتوقف أخرى وبعبارة

 عندما القانون هذا تطبيق أيضاً  ويتوقف احتالل، يوجد ال فعلية سيطرة بدون أنه ذلك لالحتالل، الخاضع
 يد في تعد لم السلطة لكن لها، خاضعة كانت التي األراضي في موجودة السابقة االحتالل قوات تظل
  .فحسب واقع مسألة فهي االحتالل، دولة

 مقاومة تقابلها لم التي االحتالل حاالت إلى تتطرق لم أنها 06 المادة نص على مالحظ هو وما 
 ،1949 لعام جنيف باتفاقيات الملحق األول اإلضافي البروتوكول اعتماد عند ولكن عسكرية،

 عند والبروتوكول االتفاقيات هذه تطبيق يوقف : "أنه على تنص التي ب فقرة 03 المادة وبالخصوص
 الدائرة المناقشات باتت البروتوكول في األطراف للدول  فبالنسبة وعليه ،"أسبابه كانت أياً  االحتالل نهاية
 ظروف عدة على االحتالل نهاية تترتب ثم ومن مجدية، غير الحربية للعمليات العام اإليقاف تحديد حول

 فيه تعجز بشكل العدائية العمليات استئناف :فئات عدة إلى تقسيمها يمكن متنوعة، قانونية أو حقيقية
 أو إرادتها، بغير أو بإرادتها حتاللاال قوات انسحاب أو األراضي على الفعلية السيطرة عن االحتالل قوات
  11.جديداً  وضعاً  االحتالل قوات يمنح اتفاق إبرام حالة في

 االحتالل دولة قبل من مراعاتها الواجب األساسية المبادئ :الثاني الفرع

 :يلي ما على تنص حيث الشأن، هذا في أساسياً  نصاً  1907 لعام لهاي الئحة من 43 المادة تعد     
 اإلمكان، قدر األخيرة هذه على يتعين االحتالل، قوة يد إلى فعلية بصورة الشرعية القوة سلطة تقلتان إذا"

 التي القصوى الحاالت في إال البالد، في السارية القوانين احترام مع وضمانه، العام والنظام األمن تحقيق
  .ذلك دون تحول

 :في تتمثل االحتالل، تحكم أساسية مبادئ أربعة وهناك 

 .المحتلة األراضي على سيادة أية االحتالل قوة تكتسب ال •

 انتقالية حقوق مجرد المحتلة األراضي في االحتالل قوة حقوق وتعد مؤقتة، حالة االحتالل أن •
 .اإلدارة وقواعد القائمة القوانين احترام في يتجلى التزام يصاحبها

 سكانها، بحاجة الوفاء أو الخاصة، مصالحها لخدمة سلطتها تمارس أال االحتالل قوة على يتعين •
 مواردها أو سيطرتها تحت الواقعة ياألراض سكان استغالل األحوال من حال أي في لها يجوز وال
 .هي سكانها أو أرضها لصالح األخرى أصولها أو

 المتعارضين المصلحتين االعتبار في تضع أن سلطاتها ممارسة في االحتالل قوة على يتعين •
  :التاليتين
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 .العسكرية ضرورةال �

 .المدنيين السكان مصالح �

  لالحتالل القانوني النظام :الثاني المبحث

  المحافظة و الفرد حقوق احترام وجوب :هما هامين بمبدأين العريضة خطوطه في النظام هذا يتميز    
  .عليه هو ما على والقوانين األراضي وضع على

 .المحتلة رضاأل  لسكان بالنسبة االحتالل أثر :األول المطلب

 المقابل وفي المحتل، اإلقليم سكان األفراد حقوق احترام االحتالل سلطة على فإنه معنا سبق كما     
 قوات ضد الموجهة العدائية األعمال قبيل من تعد التي األفعال ببعض القيام بعدم يلتزموا أن األفراد فعلى

  .االحتالل

 هذه على تاماً   حظرا المحظورة األفعال هي وما االحتالل؟ سلطة واجبات تكمن فيما هذا، من وانطالقاً  
  السلطة؟

 :يلي فيما التساؤلين هذين على اإلجابة وستتم  

 االحتالل سلطة واجبات :األول الفرع

 إلى 27 من المواد وفي)  عرفي قانون وهي ( لهاي الئحة من كل في االحتالل سلطة واجبات ذكرت   
 13 من المواد تنطبق ذلك عن وفضالً  ،لهاي الئحة تكمل التي الرابعة يفجن اتفاقية من 78و 47 و 34
 رعايا على وأيضاً  المحتلة، األراضي في المحميين األشخاص على الرابعة جنيف اتفاقية من 26 إلى

 .االحتالل سلطة رعايا أي النزاع في األطراف الدول

 مباشرة لهم تكفل وأن ومعتقداتهم أمالكهمو  وشرفهم اإلقليم سكان حياة احترام االحتالل سلطة فعلى 
 اإلدالء على ترغمهم أن أو لها، الوالء  يمين بحلف تكفلهم أن االحتالل دولة على ومحظور عباداتهم،
  12.دفاعه وسائل عن أو دولتهم جيش على بمعلومات

 جيش اتحاج لسد يلزم ما إال الخدمات من السكان إلى تطلب أن االحتالل لسلطة يجوز ال وكذلك 
 فيجوز وطنهم، ضد الحربية األعمال في باالشتراك إلزامهم إلى الخدمات هذه تؤدي أال ويشترط االحتالل،

 المنشآت بإعادة أو الجيش هذا أفراد بعض بإيواء أو االحتالل، لجيش الالزمة المؤن بنقل تكليفهم مثالً 
 إنجاز في تشغيلهم يجوز ال لكن ،13ههاشاب وما والكبارى كالطرق حالتها إلى القتال أثناء تهدمت التي
 من عمل أي في االشتراك على إرغامهم إطالقاً  يجوز ال كما االحتالل، لجيش جديدة عسكرية طرق

  .14دولتهم ضد الحرب أعمال
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 من بعدد تقوم أن المدنيين السكان تجاه بواجباتها قيامها سبيل في االحتالل سلطة على ويتعين 
  :بينها من الترتيبات

 الذي الطرف عن النظر بغض تمييز دون لهم الرعاية وتقديم الغرقى و والمرضى الجرحى جميعت •
 .الرابعة جنيف اتفاقية من يليها وما 16 للمادة وفقاً  وذلك إليه ينتمون

 اتفاقية من 27 المادة حسب ذلك و نسانية،إ معاملة سيطرتها تحت الموجودين األشخاص معاملة •
 الرابعة جنيف

 اتفاقية من 51 للمادة وفقاً  المسلحة، قواتها في الخدمة على المحميين األشخاص إرغام عدم •
 .الرابعة جنيف

 .الرابعة جنيف اتفاقية من 57 ،56 ،55 المواد حسب للسكان، والطبية الغذائية اإلمدادات ضمان •

 منهم مقس أو كلهم  السكان كان إذا المحتلة، األرض سكان لصالح اإلغاثة عمليات على الموافقة •
 .الرابعة جنيف اتفاقية من 59 للمادة وفقاً  وذلك الكافية، المؤن تصلهم ال

 لصالحها، مصادرتها أو مسارها تحويل دون المحتلة األرض سكان على اإلغاثة شحنات توزيع •
 .الرابعة جنيف اتفاقية من 60 المادة على بناء وذلك

 مع يتفق بما أنشطتها بمواصلة حمراأل الهالل أو األحمر للصليب الوطنية للجمعية السماح •
 .الرابعة جنيف اتفاقية من 63 للمادة وفقاً  وذلك الدولية، الحركة مبادئ

 .لهاي الئحة من 56 المادة في ورد ما وهذا ، 15الثقافية الملكية احترام •

 عدائي عمل بأي يقوموا بأال هؤوالء التزام المحتل االقليم سكان نحو االحتالل سلطة واجبات ويقابل 
 تحركات عن األصلية البالد لسلطات معلومات وكإيصال أفرادها، على عتداءكاال االحتالل سلطة ضد

  ضد عدائي عمل وقوع حالة في أنه على العقوبات، أقصى لتوقيع تعرضوا وٕاال االحتالل، جيش
 أي من جماعية تجزاءا توقيع يجوز فال الفاعلين، ذات على إال العقاب توقيع يجوز ال المحتلة السلطات

 أحد يرتكبه الذي العدائي الفعل عن بالتضامن مسؤولين أو متضامنين عتبارهمبا السكان مجموع على نوع
  .1907 لعام لهاي الئحة من 50 المادة حسب وذلك ،16بعضهم أو األفراد

  تاماً  حظر االحتالل سلطة على يحظر ما  :الثاني الفرع

  :يلي ما مطلقاً  حظراً  االحتالل سلطة على ويحظر    

 األسباب، كانت ومهما المحتلة، األرض خارج مكان أي إلى المحميين لألشخاص الجبري النقل •
 النقل يحظر" : أنه على تنص التي الرابعة جنيف اتفاقية من األولى الفقرة 49 المادة حسب وذلك
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 دولة أراضي إلى المحتلة األراضي من نفيهم أو المحميين لألشخاص الفردي أو الجماعي الجبري
 ."دواعيه كانت أيا محتلة، غير أو محتلة أخرى، دولة أي أراضي إلى أو االحتالل

 هذا دواعي كانت مهما تحتلها التي األراضي إلى المدنيين سكانها من لجزء دولة وترحيل نقل •
 اقيةاتف من 49 المادة من األخيرة الفقرة على بناء وذلك إلخ ...عنصرية أم كانت سياسة النقل،
 .الرابعة جنيف

 لما الحتاللها، خاضعة أقاليم إلى وطنييها بنقل الدول بعض لقيام نتيجة الحظر هذا جاء وقد    
 .17األصليين للسكان القومي الكيان إذابة إلى يؤدي قد إذ خطيرة، نتائج من جراءاإل هذا عن ينجز

 .الرابعة جنيف اتفاقية من 34 للمادة وفقاً  وذلك 18الرهائن أخذ •

 .وممتلكاتهم المحميين األشخاص ضد االقتصاص بأعمال القيام •

 عليه نصت ما وهذا االحتالل لسلطة المسلحة القوات في الخدمة على المحميين األشخاص إجبار •
 .الرابعة جنيف إتفاقية من 51 المادة

 تتخذ أو عقوبات عليهم توقع أن أو المحتلة، األراضي في القضاة أو الموظفين وضع تغيير •
 جنيف اتفاقية من 54 المادة حسب وذلك وظائفهم تأدية عن امتنعوا ذاإ تعسفية تدابير أي ضدهم
 .الرابعة

 .المحتلة لألرض اإلقليمية للسيادة بالنسبة االحتالل أثر :الثاني المطلب

 لطةلس الفعلية اإلدارة أو السيطرة تحت ما أرض تكون عندما حتاللا بصدد نكون فإننا معنا، مر كما    
 تنته ولم قائمة الحرب مادامت االحتالل دولة إلى األرض هذه ملكية انتقال يعني ال هذا لكن االحتالل،
 ضم عن جانبها من تعلن أن االحتالل لدولة قانونا يجوز وال الدولة، هذه إلى اإلقليم ضم على باالتفاق
  الضم ألن قانوني، أثر أي عليه ترتبي ال صدر لو اإلعالن هذا ومثل له احتاللها اثر على إليها اإلقليم

 بحقوق اإلقليم صاحبة الدولة تحتفظ ذلك وعلى الصلح، عقد عند عليه باالتفاق إال صحيحاً  يكون ال
 ذلك ، 19االحتالل مدة أثناء الحقوق هذه ممارسة عنها تتولى أن االحتالل  دولة على إنما عليه، سيادتها

 في الفعلية، السيطرة لها وليست السيادة لها الشرعية الحكومة بأن"  :القائل للمبدأ يخضع االحتالل أن
  .20"السيادة له وليس السيطرة له المحتل أن حين

 لألرض والقضائي اإلداري والنظام بالقوانين يتعلق ما لكل األول الفرع سنخصص هذا من وانطالقاً  
  .ومواردها المحتلة األرض تلكاتبمم يتعلق ما إلى فيه التطرق فسيتم الثاني الفرع أما المحتلة،

 

  المحتلة لألرض واإلداري القضائي والنظام بالقوانين يتعلق فيما : األول الفرع
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 والحياة العام والنظام ألمنا استعادة االحتالل سلطة على يقع لهاي، الئحة من 43 المادة بموجب    
 .االحتالل قبل يهعل كانت شكل أقرب إلى المحتلة للدولة واالجتماعية االقتصادية

 المحتل اإلقليم إدارة :أوالً 

 يدها في بقيت طالما بإدارته قيامها يقتضي االحتالل، دولة يد في اإلقليم على الفعلية السلطة وجود    
 وقت اإلقليم في القائمة اإلدارة إبقاء إما :هما طريقتين إلى عادة االحتالل دولةأ وتلج السلطة، هذه

 ماإ و ، المحتلة الدولة مصالح تقتضيه لما تبعا توجيهها و عليها شرافاإل و عليه، هي ما على االحتالل
  . بأخرى دارةاإل هذه استبدال

 وتثبيت بإعادة الكفيلة اإلجراءات باتخاذ عملها تبدأ أن الحالتين من أي في االحتالل سلطة وعلى   
 .21الطبيعي مجراها العامة الحياة تأخذ حتى اإلقليم في النظام

 عليه الواردة والقيود القضائي المحتل اختصاص :ثانياً 

 وكرسته الدوليان والعمل الفقه إليه نتهىاو  الدولي القانون أحكام عليه استقرت الذي األساسي المبدأ    
 وعليه المحتل، اإلقليم في السيادة لدولة القضائي االختصاص استمرار هو العالقة، ذات الدولية تفاقياتاال

 سلطة تتدخل أن يجوز ال وأنه ،العادية وظيفتها أداءب المحتلة األراضي في األصلية المحاكم استمرار
 43 المادة أكدته ما وهذا أحكامهم، إصدار في الكاملة الحرية لهم القضاة وأن القضاء مرفق في االحتالل

  1949 .لعام بعةالرا جنيف اتفاقية من 54 المادة المادة وكذلك الرابعة، لهاي اتفاقية الئحة من

 في الحق االحتالل لسلطة أعطت قد 1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية من 60 المادة نجد حين في 
 :وهما الجرائم من نوعين في بالنظر تختص والتي ،المحتل اإلقليم سكان لها يخضع عسكرية محاكم إنشاء

 .االحتالل لجيش العسكري القانون يحددها التي و االحتالل جيش ضد الموجهة الجرائم •

 الثانية الفقرة بمقتضى االحتالل سلطة تعلنها التي العقوبات قانون في عليها المنصوص الجرائم •
 .الرابعة جنيف اتفاقية من 64 المادة من

 تنشئها التي المحاكم في توافرها يلزم معينة شروطاً  اشترطت الرابعة جنيف اتفاقية من 66 المادة نجد    
  : في تتمثل الشروط هذهو  االحتالل، سلطة

 .عسكرية المحاكم هذه تكون أن •

 .سياسية غير تكون أن •

 .نظامية بطريقة تشكل أن •

 .22المحتل قليماإل في جلساتها تعقد أن •

 .عليه الواردة والقيود للمحتل التشريعي االختصاص :ثالثاً 
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 اإلقليم، صاحبه الدولة به تختص السيادة، أعمال من هو وٕالغائه وتعديلة التشريع عمل أن القاعدة    
 الئحة قواعد أكدته ما وهذا تشريعي اختصاص أي تباشر أن االحتالل لسلطة يجوز ال ذلك على وبناء

 جنيف اتفاقية من 64 المادة من الثانية الفقرة وكذلك منها، 43 المادة األخص وعلى الرابعة لهاي تفاقيةا
  .1949 لعام الرابعة

 ومواردها المحتلة األرض ممتلكاتب يتعلق فيما : الثاني الفرع

  الخاصة بالممتلكات يتعلق فيما  :أوالً 

 أنه في يكمن األول استثناءان،االستثناء هناك ولكن الخاصة الممتلكات مصادرة يجوز ال أنه القاعدة    
 م،السل إحالل بعد إعادتها فقط يلزم للنقل وسائل أو لالتصال أجهزة في صودرت التي األشياء تمثلت إذا

 األحوال جميع وفي االحتالل جيش باحتياجات للوفاء مطلوبة األشياء هذه تكون أن هو اآلخر واالستثناء
 .الرابعة جنيف اتفاقية من 55 المادة عليه نصت ما وهذا عادل، تعويض تلقي المالك على يتعين

  العامة بالممتلكات يتعلق فيما :ثانياً 

  .ثابتة وأخرى منقولة عامة ممتلكات العامة، الممتلكات من نوعان هناك    

 53 المادة ( حرب غنائم العسكرية لألغراض استخدامها يمكن التي المنقولة العامة الممتلكات تصبح 
 يجوز ال ولكن االحتالل، دولة ممتلكات من عليها االستيالء عند وتصبح ،) لهاي اتفاقية الئحة من

 تم إذا إال الطبية، اإلمدادات وخاصة الدولة، تملكها تيال األخرى واإلمدادات األغذية على االستيالء
 جنيف اتفاقية من 55 المادة  من الثانية الفقرة لنص وفقا وهذا المحتل، قليماإل سكان باحتياجات الوفاء
  .الرابعة

 لهاي اتفاقية الئحة من 55 المادة نجد إذ صرامة، أكثر فالقواعد الثابتة، العامة الممتلكات يخص وفيما 
 23.المحتلة الدولة تخص التي الثاثبة الممتلكات على تستولي أن االحتالل لسلطة يجوز ال أنه على تنص

   

 :خاتمة

 ا منمكنت ،فيما يخص االحتالل وفق أحكام القانون الدولي اإلنساني إليه تطرقنا ما خالل من    
 :التالية النتائج استخالص

 وبناء المحتل، إلى المقهور الشعب من والء يفرض ال أمده طال ومهما مادية، واقعة االحتالل أن •
 وتشكل شرعية وغير باطلة تصرفات هي بالمواطنين تضر التي المحتل تصرفات فإن ذلك على

 .االحتالل سلطة ومساءلة عليها المعاقبة يجب دولية، جريمة
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 يمنح لكن ل،المحت اإلقليم على الشرعية الحكومة عن السيادة ينفي ال مؤقت وضع االحتالل أن •
 الحياة استعادة وكذا العام، والنظام األمن استعادة من تتمكن حتى االحتالل لدولة انتقالية حقوقاً 

 .االحتالل قبل عليه كانت شكل أقرب إلى واالجتماعية االقتصادية

 وجوب :هما هامين بمبدأين العريضة خطوطه في يتميز باالحتالل المتعلق القانوني النظام أن •
 .عليه هو ما على والقوانين األراضي وضع على والمحافظة الفرد حقوق حتراما

 قواعد على وحديثا اإلنساني، الدولي القانون من مستمدة قواعد جملة على االحتالل قواعد تقوم •
 .اإلنسان لحقوق الدولي القانون قواعد من استمدت أخرى

 يمكن فإنه المعاصر، عالمنا يشهدها التي األحداث ضوء وفي المستخلصة النتائج هذه خالل ومن    
  :التوصيات بعض اقتراح

 أو كلياً  كان سواء االحتالل عن مكاناإل قدر االبتعاد أجل من الدولية الجهود لتكثيف السعي •
 في سواء والخراب الدمار إال عنه ينجم ال ألنه الدولية النزاعات لحل كوسيلة كان لو حتى جزئيًا،
 .المادي أو البشري الجانب

 داخل المدنيين لألفراد حماية نصوصه خالل من يكفل لالحتالل القانوني النظام أن صحيح •
 هذه تطبيق ومراقبة لتطبيق فعالة آليات وجود لعدم قاصرة ذلك مع تبقى لكنها المحتل، اإلقليم

 ما اآلليات هذه أنجع من ولعله الحماية، هذه تفعيل لضمان آليات إنشاء نقترح لذلك النصوص،
 :يلي

 منها العالمية سواء الدولية المنظمات دور وأيضاً  االحتالل في طرفاً  ليست التي الدول دور تفعيل .1
 .االقليمية أو

 ضمن سواء جزائية، متابعات إلى لالحتالل القانوني للنظام جسيمة لمخالفات المرتكبين خضوع .2
 .دولية جنائية محاكم مستوى على أو الوطنية، الجنائية المحاكم

 المحتل، قليماإل إلى لمواطنيها االحتالل دولة ترحيل ومنع لكبح الناجعة التدابير اتخاذ من بد ال .3
 .األصليين للسكان القومي للكيان إذابة من  ذلك عن ينجر لما

، حتى تكون أكثر جدوى وفاعلية واحتراما لحقوق االحتالل تحكم التي القوانين تنقيح ينبغي .4
 .لاإلنسان أثناء قيام حالة االحتال

  الهوامش:

عبداهللا سليمان سليمان، المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )1
 .275ص 
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 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد    

 

  االحتالل في ظل أحكام القانون الدولي اإلنساني

      The occupation in international humanitarian law  

  د.موسوني سليمة

  ب -أستاذ محاضر

  أدرار –جامعة أحمد دراية 

  ملخص:

خالل هذه الدراسة سنسلط الضوء على االحتالل باعتباره نزاع مسلح دولي، وذلك بموجب  من
. كذلك 1944الملحق باتفاقيات جنيف األربعة لعام  1977البروتوكول اإلضافي األول لعام 

سنحاول التركيز على مفهوم المبدأ الذي يخضع له االحتالل والقائل: " بأن الحكومة الشرعية لها 
  وليست لها السيطرة الفعلية، في حين المحتل له السيطرة الفعلية وليس له السيادة". السيادة

 –القانون الدولي اإلنساني  –الحرب  –النزاع المسلح الدولي  –االحتالل الكلمات المفتاحية: 
  دولة االحتالل

Summary: 
     From this study we will hav the lights on the occupation, because it is an 

international armed conflict according to the 1977 protocol. 

      Furthermone, we will try to focus on the principal on which the occupation obeys 

saying that : the legitimate government has the sovereignty, and not the actual power, 

while the occupier has the actual power but not the sovereignty. 

Key words: the occupation-the international armed conflict-the war-the international 

humanitarian law-the occupying power 

  

   مقدمة

 الحروب تنظم قواعد وضع في تفكر األوربية الشعوب بدأت النابليونية، الحروب أعقاب قي    
 الكافية، وغير القليلة القواعد بعض باستثناء ذلك إلى تتوصل لم ولكنها بشاعتها، من لتنقص

 على يحتوي اتفاق إلى التوصل بلهاي تم 1899 سنة عشر، ففي التاسع القرن نهاية حتى
   .للقتال المستعلمة الوسائل من والبحر، والحد البر في للحرب تنظيمات
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 في المبرمة االتفاقيات بها جاءت أخرى قواعد السابق لالتفاق أضيفت 1907 سنة وفي 
 الذي الغاز، ببروتوكول والمعروف 1925 لعام جنيف بروتوكول وجاء أيضاً  ،بلهاي التاريخ هذا

 إلى بجنيف التوصل تم 1949 سنة الحروب، وفي في والقاتلة السامة الغازات استعمال يمنع
 جنيف اتفاقيات إلى إضافيين بروتوكولين إلى التوصل تم 1977 سنة وفي ت.اتفاقيا أربع وضع

  .الذكر السالفة

 بل فحسب تعاهدية كنصوص ليس المفعول سارية ومازالت كانت االتفاقيات هذه إن  
 المتحدة لألمم العامة الجمعية وقرار المسلحة، النزاعات كل على تنطبق دولية كأعراف
 كل أطراف فيه دعت إذ ذلك، على واضحة داللة  18/12/1972 بتاريخ الصادر رقم2032

 في منها الموجودة خاصة التطبيق، الواجبة الدولية اإلنسانية القواعد مراعاة إلى مسلح نزاع
 اإلضافيين والبروتوكولين 1949 لعام األربعة جنيف اتفاقيات وكذا ،1907 و 1899 اتفاقيات
  1977 .لعام بها الملحقين

 1977 لعام األول اإلضافي البروتوكول بموجب دولي مسلح نزاع االحتالل اعتبار وعلى 
 لها ولسيت السيادة لها الشرعية الحكومة بأن"  : القائل للمبدأ خاضع كذلك اعتباره ، وعلى
 طرح، فإن هذا يقودنا لالسيادة" له وليس الفعلية السيطرة له المحتل حين الفعلية، في السيطرة

 :التالية اإلشكالية

 مدى فما كذلك كان وٕان االحتالل؟ بهذا متعلق قانون هناك وهل باالحتالل؟ المقصود ما    
  اإلنساني؟ الدولي بالقانون وتعلقه ترابطه

  األول المبحث مبحثين: إلى الدراسة قسمنا ،تالتساؤال هذه على اإلجابة سبيل وفي 
 له، اإلنساني الدولي القانون ونظرة مفهومه من باالحتالل يتعلق ما كل على خصصناه للتعرف

 الثاني المبحث أما االحتالل، سريان القواعد القانونية المطبقة أثناء ونطاق ونهاية وبداية
 بعض إلى توصلنا وكخاتمة األخير وفي لالحتالل، القانوني النظام إلى للتطرق فخصصناه

 من قدر على تكون أن نأمل التي التوصيات بعض اقترحنا األخيرة هذه ضوء وعلى النتائج،
  . الصواب
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 االحتالل مفهوم :األول المبحث

 اإلقليم سكان والء يفرض ال فإنه مدته، طالت مهما مادية واقعة االحتالل اعتبار على 
 تصرفات هي بالمواطنين تضر التي المحتل تصرفات فإن ذلك وعلى االحتالل، دولة إلى المحتل
  .1دولية جريمة وتشكل مشروعة وغير باطلة

 الدولي القانون ونصوص قواعد ظل في باالحتالل المقصود ما هذا من وانطالقاً  
 أنواعه؟ هي وما تحكمه؟ التي المبادئ هي وما االنساني؟

 . عليها لإلجابة اثنين مطلبين سنخصص التساؤالت هذه على ولإلجابة     

 اإلنساني الدولي القانون لقواعد وفقاً  تعريف االحتالل األول: المطلب

 ،جهة من 1907 لعام لهاي اتفاقية لنصوص وفقاً  لالحتالل تعريفاً  سنتناول المطلب هذا في    
  .ثانية جهة من 1949 لعام جنيف اتفاقيات لنصوص ووفقاً 

 1907 لعام لهاي اتفاقية لنصوص وفقاً  االحتالل :األول الفرع

 أنه: " تعتبر على 1907 لعام لهاي باتفاقيات الملحقة لهاي الئحة من 42 المادة تنص    
 سوى االحتالل يشمل وال العدو، لجيش الفعلية السيطرة تحت تكون حين محتلة الدولة أرض

  .2قيامها" بعد السلطة هذه فيها تمارس أن يمكن التي األرض

 سلطة تحت فعالً  يصبح أن يجب محتالً  اإلقليم يعتبر لكي بأنه يتضح المادة، هذه خالل فمن   
 باإلمكان ويصبح السلطة فيها تثبت التي المناطق إال يشمل ال االحتالل أن وبما العدو، قوات

 اقليم اقتحام أي الغزو، مجرد وبين هذا بوصفه االحتالل بين الخلط عدم يجب لذلك مباشرتها،
 للغازي تترتب ال إذ اإلقليم، ذات في المقاومة وقيام القتال في استمراره مع فيه الدخول أو العدو،
 . فيه مقاومة كل على والقضاء اإلقليم على تماماً  للسيطرة يتوصل لم  أنه طالما المحتل حقوق
 هذا ألفراد تثبت ال حيث المحتل، وجه في القائم الشعب لحالة بالنسبة خاصة أهمية التفرقة ولهذه

  .3حقوق من يتبعها وما المحاربين صفة الشعب

 هذه فمنطوق الفعلية السلطة بمبدأ يؤخذ لهاي، الئحة من 42 للمادة وطبقاً  فإنه ثم ومن 
 الذاتي المعنية األطراف تصور على يتركز ال االحتالل تعريف أن إذ كافي، بشكل واضح المادة

 سلطة لسيطرة فعلياً  أرض خضوع في متمثلة وموضوعية ملموسة واقعة حقيقة الى  بل للوضع،
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 الرهائن قضية في نظرها لدى أوضحت نورمبرغ في العسكرية المحكمة لكن .االحتالل جيش
 قادرة االحتالل قوات تكون أن يكفي إذ حصري، نحو على الفعلية السلطة مبدأ قراءة عدم ضرورة

  .4فيه ترغب وقت أي وفي البلد من جزء أي على المادية السيطرة على

  

  1949 لعام جنيف اتفاقيات لنصوص وفقاً  االحتالل :الثاني الفرع

 الرابعة االتفاقية كانت وٕان لالحتالل، تعريفاً  1949 لعام جنيف اتفاقيات تتضمن لم 
 المواد ( المحتلة األراضي على أيضاً  تطبق أن يمكن نصوصاً  تشمل المدنيين بحماية الخاصة

 مند االمو  ( المحتلة األراضي على تحديداً  تنطبق نصوصاً  كذلك  وتشتمل،  34 )إلى 27 من
  1907 5. لعام لهاي لالئحة مكملة ) وهي 78 إلى 47

 االتفاقيات أن على 1949 لعام األربعة جنيف اتفاقيات بين المشتركة الثانية المادة وتنص 
 حتى المتعاقدة السامية األطراف أحد إلقليم الكلي أو الجزئي االحتالل حاالت جميع في تنطبق

  .مسلحة مقاومة االحتالل هذا يواجه لم لو

 االحتالل مصطلح أن الرابعة جنيف التفاقية األحمر للصليب الدولية اللجنة بشرح ورد ولقد 
 الملحقة الالئحة من 42 المادة في معناه من واسع معنى له االتفاقية هذه في مستخدم هو كما

 الدولية الجنائية للمحكمة التابعة للمحاكمة األولى الدائرة تبنت ، وقد 1907 لعام لهاي باتفاقية
 أنه اعتبرت فقد شقين، من لالحتالل تعريف قدمت حيث هذه، النظر وجهة سابقاً  ليوغسالفيا

  لكن مطلوبة، اإلقليم على الفعلية السيطرة تكون لهاي الئحة من 42 المادة ألغراض وتحقيقاً 
 بمجرد قائمة االحتالل حالة تصبح كمدنيين، بوصفهم األفراد لحقوق المتعلقة لألغراض ومراعاة
 6.االحتالل دولة قبضة في وقوعهم

  االحتالل أنواع :الثالث الفرع

 حربي  (عسكري ). واحتالل ) سلمي ( مؤقت احتالل :االحتالل من نوعين هناك    

 المؤقت االحتالل :أوالً 

 جزء احتالل إلى دولة تلجأ أن مؤداه السلمي باالحتالل أيضاً  ويمسى المؤقت، االحتالل 
 هو بما التسليم أو ما بالتزام الوفاء على إلكراهها عنها رغماً  مدنها بعض أو أخرى دولة إقليم من

 .منها مطلوب
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 تلجأ كجزاء دولتين بين معاهدة في عليه منصوص كان إذا مشروعاً  االحتالل هذا ويكون 
 معاهدة من 43 المادة عليه نصت ما وهذا بتعهداتها، األخرى تف لم إذا لتطبيقه إحداهما إليه

 لدول يكون المعاهدة، هذه في المقررة التزاماتها بإحدى ألمانيا إخالل حالة في أنه من "فرساي"
 أن النص لهذا تنفيذاً  بالفعل حدث وقد "الراين" إقليم من معينة أجزاء باحتالل فوراً  تقوم أن الحلفاء
 إرغامها إلى ذلك وأدى ألمانيا، إقليم من ألجزاء 1923 سنة والبلجيكية الفرنسية الجيوش احتلت
  . فرساي معاهدة بموجب بها التزمت التي الحرب تعويضات أداء على

 7.المشروعية صفة عنه انتفت دولتين بين سابق شرط إلى يستند ال االحتالل كان إذا أما   

  الحربي االحتالل :ثانياً 

 :من كل في العسكري ) مدرج الحربي( باالحتالل المتعلق النظام من األساسي الجزء إن    

 وأعراف بقوانين ،والخاصة1907 عام في المؤرخة الرابعة لهاي باتفاقية الملحقة الالئحة •
 56 .إلى 42 من المواد في وذلك الحرب،

 وذلك المسلحة، النزاعات أثناء المدنين بحماية والمتعلقة 1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية •
 .78 إلى 47 ومن 34 إلى 27 من المواد في

 وذلك المسلحة، النزاعات ضحايا بحماية المتعلق 1977 لعام األول اإلضافي البروتوكول •
  71 .،69 ،68 ، 63 في المواد:

 يعتبر الذي األمر المواد هذه ضمن مدرج ليس  فانه السلمي، باالحتالل يتعلق فيما لكن     
 الحربي االحتالل حاالت بين التميز من بد ال ثم ومن الحربي، االحتالل وبين بينه اختالف نقطة

 في تكون االحتالل السلمي التي وحاالت االستسالم بعد أو أو الهدنة، الحرب، حالة في سواء 
  .8اتفاق عقد بعد الغالب

 تحكمه التي المبادئ واهم االحتالل مراحل : الثاني المطلب

 نطاق هناك بأن يستتبع مما ونهاية، بداية له مدته طالت وٕان مؤقتة حالة االحتالل إن     
 قبل من مراعاتها يجب أساسية مبادئ هناك أن كما القواعد القانونية المتعلقة باالحتالل، لتطبيق

 .االحتالل دولة

  ) االحتالل نطاق(  االحتالل مراحل  :األول الفرع
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 تطبق نأ يجب ما، دولة إقليم على جزئياً  أو كلياً  كان سواء احتالال تشهد التي الفترة في    
 منطبقة؟ االحتالل قوانين تصبح ومتى االحتالل؟ يبدأ متى وعليه باالحتالل، المتعلقة القوانين
  بها؟ العمل ينتهي ومتى

 :سيأتي فيما التساؤالت هذه على اإلجابة وسيتم

  االحتالل بداية  :أوال

 لنص وفقاً  وذلك االحتالل لدولة الفعلية اإلدارة أو السيطرة تحت تكون عندما محتلة ما أرض تعد
 تصبح حينما منطبقة االحتالل قوانين تصبح تم ومن ،1907 لعام لهاي الئحة من 42 المادة
 األرض هذه على تسيطر كانت التي السلطة عدو سيطرة تحت _ مسلح نزاع أثناء _ ما أرض
 لم لو حتى الحربي االحتالل حاالت من حالة كل على أيضاً  القواعد هذه وتنطبق النزاع، قبل

 االحتالل حاالت في تطبق أنها كما ،9مسلح نزاع بالتالي هناك يكون وال مسلحة، بمقاومة تواجه
 السواء. حد على الكلي أو الجزئي

  االحتالل انتهاء :ثانياً 

 القانون فإن ثم ومن خارجه، يدفع أو اإلقليم من المحتل ينسحب عندما ينتهي االحتالل إن
 ،1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية من الثانية الفقرة 06 المادة نص وحسب باالحتالل المتعلق
 دولة تلتزم ذلك ، ومع10عام بوجه الحربية العمليات انتهاء من واحد عام بعد تطبيقه يوقف

 49 و 47 و 34 إلى 29 ومن 27 و 12 إلى 01 من :االتفاقية هذه مواد بأحكام االحتالل
 الدولة هذه دامت ما االحتالل مدة طوال وذلك ،143 و 77 ىإل 59 و 53و 52 و 51و

 في االحتالل قانون تطبيق يتوقف أخرى وبعبارة المحتلة، األراضي في الحكومة وظائف تمارس
 سيطرة بدون أنه ذلك لالحتالل، الخاضع اإلقليم على فعلية سيطرة وجود فيها ينتهي التي اللحظة
 السابقة االحتالل قوات تظل عندما القانون هذا تطبيق أيضاً  ويتوقف احتالل، يوجد ال فعلية

 فهي االحتالل، دولة يد في تعد لم السلطة لكن لها، خاضعة كانت التي األراضي في موجودة
  .فحسب واقع مسألة

 تقابلها لم التي االحتالل حاالت إلى تتطرق لم أنها 06 المادة نص على مالحظ هو وما 
 لعام جنيف باتفاقيات الملحق األول اإلضافي البروتوكول اعتماد عند ولكن عسكرية، مقاومة
 االتفاقيات هذه تطبيق يوقف : "أنه على تنص التي ب فقرة 03 المادة وبالخصوص ،1949

 في األطراف للدول  فبالنسبة وعليه أسبابه"، كانت أياً  االحتالل نهاية عند والبروتوكول
 ومن مجدية، غير الحربية للعمليات العام اإليقاف تحديد حول الدائرة المناقشات باتت البروتوكول
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 عدة إلى تقسيمها يمكن متنوعة، قانونية أو حقيقية ظروف عدة على االحتالل نهاية تترتب ثم
 على الفعلية السيطرة عن االحتالل قوات فيه تعجز بشكل العدائية العمليات استئناف :فئات

 قوات يمنح اتفاق إبرام حالة في أو إرادتها، بغير أو بإرادتها االحتالل قوات انسحاب أو األراضي
  11.جديداً  وضعاً  االحتالل

 االحتالل دولة قبل من مراعاتها الواجب األساسية المبادئ :الثاني الفرع

 على تنص حيث الشأن، هذا في أساسياً  نصاً  1907 لعام لهاي الئحة من 43 المادة تعد     
 هذه على يتعين االحتالل، قوة يد إلى فعلية بصورة الشرعية القوة سلطة انتقلت "إذا :يلي ما

 البالد، في السارية القوانين احترام مع وضمانه، العام والنظام األمن تحقيق اإلمكان، قدر األخيرة
  ذلك. دون تحول التي القصوى الحاالت في إال

 :في تتمثل االحتالل، تحكم أساسية مبادئ أربعة وهناك 

 .المحتلة األراضي على سيادة أية االحتالل قوة تكتسب ال •

 حقوق مجرد المحتلة األراضي في االحتالل قوة حقوق وتعد مؤقتة، حالة االحتالل أن •
 .اإلدارة وقواعد القائمة القوانين احترام في يتجلى التزام يصاحبها انتقالية

 بحاجة الوفاء أو الخاصة، مصالحها لخدمة سلطتها تمارس أال االحتالل قوة على يتعين •
 تحت الواقعة األراضي سكان استغالل األحوال من حال أي في لها يجوز وال سكانها،
 .هي سكانها أو أرضها لصالح األخرى أصولها أو مواردها أو سيطرتها

 المصلحتين االعتبار في تضع أن سلطاتها ممارسة في االحتالل قوة على يتعين •
  :التاليتين المتعارضين

 .العسكرية الضرورة �

 .المدنيين السكان مصالح �

  لالحتالل القانوني النظام :الثاني المبحث

 و الفرد حقوق احترام وجوب :هما هامين بمبدأين العريضة خطوطه في النظام هذا يتميز    
  .عليه هو ما على والقوانين األراضي وضع على  المحافظة

 .المحتلة األرض لسكان بالنسبة االحتالل أثر :األول المطلب
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 وفي المحتل، اإلقليم سكان األفراد حقوق احترام االحتالل سلطة على فإنه معنا سبق كما     
 العدائية األعمال قبيل من تعد التي األفعال ببعض القيام بعدم يلتزموا أن األفراد فعلى المقابل

  .االحتالل قوات ضد الموجهة

 تاماً   حظرا المحظورة األفعال هي وما االحتالل؟ سلطة واجبات تكمن فيما هذا، من وانطالقاً  
  السلطة؟ هذه على

 :يلي فيما التساؤلين هذين على اإلجابة وستتم  

 االحتالل سلطة واجبات :األول الفرع

 من المواد عرفي ) وفي قانون وهي ( لهاي الئحة من كل في االحتالل سلطة واجبات ذكرت   
 ذلك عن وفضالً  ،لهاي الئحة تكمل التي الرابعة جنيف اتفاقية من 78و 47 و 34 إلى 27

 األراضي في المحميين األشخاص على الرابعة جنيف اتفاقية من 26 إلى 13 من المواد تنطبق
 .االحتالل سلطة رعايا أي النزاع في األطراف الدول رعايا على وأيضاً  المحتلة،

 لهم تكفل وأن ومعتقداتهم وأمالكهم وشرفهم اإلقليم سكان حياة احترام االحتالل سلطة فعلى 
 ترغمهم أن أو لها، الوالء  يمين بحلف تكفلهم أن االحتالل دولة على ومحظور عباداتهم، مباشرة
  12.دفاعه وسائل عن أو دولتهم جيش على بمعلومات اإلدالء على

 حاجات لسد يلزم ما إال الخدمات من السكان إلى تطلب أن االحتالل لسلطة يجوز ال وكذلك 
 ضد الحربية األعمال في باالشتراك إلزامهم إلى الخدمات هذه تؤدي أال ويشترط االحتالل، جيش

 هذا أفراد بعض بإيواء أو االحتالل، لجيش الالزمة المؤن بنقل تكليفهم مثالً  فيجوز وطنهم،
 ،13شابهها وما والكبارى كالطرق حالتها إلى القتال أثناء تهدمت التي المنشآت بإعادة أو الجيش

 إطالقاً  يجوز ال كما االحتالل، لجيش جديدة عسكرية طرق إنجاز في تشغيلهم يجوز ال لكن
  .14دولتهم ضد الحرب أعمال من عمل أي في االشتراك على إرغامهم

 بعدد تقوم أن المدنيين السكان تجاه بواجباتها قيامها سبيل في االحتالل سلطة على ويتعين 
  :بينها من الترتيبات من

 عن النظر بغض تمييز دون لهم الرعاية وتقديم الغرقى و والمرضى الجرحى تجميع •
 .الرابعة جنيف اتفاقية من يليها وما 16 للمادة وفقاً  وذلك إليه ينتمون الذي الطرف

 27 المادة حسب ذلك إنسانية، و معاملة سيطرتها تحت الموجودين األشخاص معاملة •
 الرابعة جنيف اتفاقية من
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 من 51 للمادة وفقاً  المسلحة، قواتها في الخدمة على المحميين األشخاص إرغام عدم •
 .الرابعة جنيف اتفاقية

 اتفاقية من 57 ،56 ،55 المواد حسب للسكان، والطبية الغذائية اإلمدادات ضمان •
 .الرابعة جنيف

 أو كلهم  السكان كان إذا المحتلة، األرض سكان لصالح اإلغاثة عمليات على الموافقة •
 .الرابعة جنيف اتفاقية من 59 للمادة وفقاً  وذلك الكافية، المؤن تصلهم ال منهم قسم

 مصادرتها أو مسارها تحويل دون المحتلة األرض سكان على اإلغاثة شحنات توزيع •
 .الرابعة جنيف اتفاقية من 60 المادة على بناء وذلك لصالحها،

 يتفق بما أنشطتها بمواصلة األحمر الهالل أو األحمر للصليب الوطنية للجمعية السماح •
 .الرابعة جنيف اتفاقية من 63 للمادة وفقاً  وذلك الدولية، الحركة مبادئ مع

 .لهاي الئحة من 56 المادة في ما ورد ، وهذا 15الثقافية الملكية احترام •

 عمل بأي يقوموا بأال هؤوالء التزام المحتل االقليم سكان نحو االحتالل سلطة واجبات ويقابل 
 األصلية البالد لسلطات معلومات وكإيصال أفرادها، على كاالعتداء االحتالل سلطة ضد عدائي

 عمل وقوع حالة في أنه على العقوبات، أقصى لتوقيع تعرضوا وٕاال االحتالل، جيش تحركات عن
 توقيع يجوز فال الفاعلين، ذات على إال العقاب توقيع يجوز ال المحتلة السلطات  ضد عدائي

 بالتضامن مسؤولين أو متضامنين باعتبارهم السكان مجموع على نوع أي من جماعية جزاءات
 لهاي الئحة من 50 المادة حسب وذلك ،16بعضهم أو األفراد أحد يرتكبه الذي العدائي الفعل عن
  .1907 لعام

  تاماً  حظر االحتالل سلطة على يحظر ما  :الثاني الفرع

  :يلي ما مطلقاً  حظراً  االحتالل سلطة على ويحظر    

 كانت ومهما المحتلة، األرض خارج مكان أي إلى المحميين لألشخاص الجبري النقل •
 على تنص التي الرابعة جنيف اتفاقية من األولى الفقرة 49 المادة حسب وذلك األسباب،

 من نفيهم أو المحميين لألشخاص الفردي أو الجماعي الجبري النقل يحظر" : أنه
 أو محتلة أخرى، دولة أي أراضي إلى أو االحتالل دولة أراضي إلى المحتلة األراضي

 .دواعيه" كانت أيا محتلة، غير
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 دواعي كانت مهما تحتلها التي األراضي إلى المدنيين سكانها من لجزء دولة وترحيل نقل •
 49 المادة من األخيرة الفقرة على بناء وذلك إلخ ...عنصرية أم كانت سياسة النقل، هذا
 .الرابعة جنيف اتفاقية من

 الحتاللها، خاضعة أقاليم إلى وطنييها بنقل الدول بعض لقيام نتيجة الحظر هذا جاء وقد    
 للسكان القومي الكيان إذابة إلى يؤدي قد إذ خطيرة، نتائج من اإلجراء هذا عن ينجز لما

 .17األصليين

 .الرابعة جنيف اتفاقية من 34 للمادة وفقاً  وذلك 18الرهائن أخذ •

 .وممتلكاتهم المحميين األشخاص ضد االقتصاص بأعمال القيام •

 ما وهذا االحتالل لسلطة المسلحة القوات في الخدمة على المحميين األشخاص إجبار •
 .الرابعة جنيف إتفاقية من 51 المادة عليه نصت

 أو عقوبات عليهم توقع أن أو المحتلة، األراضي في القضاة أو الموظفين وضع تغيير •
 من 54 المادة حسب وذلك وظائفهم تأدية عن امتنعوا إذا تعسفية تدابير أي ضدهم تتخذ

 .الرابعة جنيف اتفاقية

 .المحتلة لألرض اإلقليمية للسيادة بالنسبة االحتالل أثر :الثاني المطلب

 اإلدارة أو السيطرة تحت ما أرض تكون عندما احتالل بصدد نكون فإننا معنا، مر كما    
 مادامت االحتالل دولة إلى األرض هذه ملكية انتقال يعني ال هذا لكن االحتالل، لسلطة الفعلية
 االحتالل لدولة قانونا يجوز وال الدولة، هذه إلى اإلقليم ضم على باالتفاق تنته ولم قائمة الحرب

 ال صدر لو اإلعالن هذا ومثل له احتاللها اثر على إليها اإلقليم ضم عن جانبها من تعلن أن
 الصلح، عقد عند عليه باالتفاق إال صحيحاً  ال يكون  الضم ألن قانوني، أثر أي عليه يترتب
 تتولى أن االحتالل  دولة على إنما عليه، سيادتها بحقوق اإلقليم صاحبة الدولة تحتفظ ذلك وعلى
 "بأن  :القائل للمبدأ يخضع االحتالل أن ذلك ، 19االحتالل مدة أثناء الحقوق هذه ممارسة عنها

 وليس السيطرة له المحتل أن حين في الفعلية، السيطرة لها وليست السيادة لها الشرعية الحكومة
  .20"السيادة له

 والقضائي اإلداري والنظام بالقوانين يتعلق ما لكل األول الفرع سنخصص هذا من وانطالقاً  
 المحتلة األرض بممتلكات يتعلق ما إلى فيه التطرق فسيتم الثاني الفرع أما المحتلة، لألرض

  .ومواردها
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  المحتلة لألرض واإلداري القضائي والنظام بالقوانين يتعلق فيما : األول الفرع

 العام والنظام ألمنا استعادة االحتالل سلطة على يقع لهاي، الئحة من 43 المادة بموجب    
 .االحتالل قبل عليه كانت شكل أقرب إلى المحتلة للدولة واالجتماعية االقتصادية والحياة

 المحتل اإلقليم إدارة :أوالً 

 بقيت طالما بإدارته قيامها يقتضي االحتالل، دولة يد في اإلقليم على الفعلية السلطة وجود    
 في القائمة اإلدارة إبقاء إما :هما طريقتين إلى عادة االحتالل وتلجأ دولة السلطة، هذه يدها في

 مصالح تقتضيه لما تبعا توجيهها و عليها اإلشراف عليه، و هي ما على االحتالل وقت اإلقليم
  . بأخرى اإلدارة هذه استبدال إما و،  المحتلة الدولة

 بإعادة الكفيلة اإلجراءات باتخاذ عملها تبدأ أن الحالتين من أي في االحتالل سلطة وعلى   
 .21الطبيعي مجراها العامة الحياة تأخذ حتى اإلقليم في النظام وتثبيت

 عليه الواردة والقيود القضائي المحتل اختصاص :ثانياً 

 الدوليان والعمل الفقه إليه وانتهى الدولي القانون أحكام عليه استقرت الذي األساسي المبدأ    
 في السيادة لدولة القضائي االختصاص استمرار هو العالقة، ذات الدولية االتفاقيات وكرسته
 وأنه العادية، وظيفتها بأداء المحتلة األراضي في األصلية المحاكم استمرار المحتل، وعليه اإلقليم

 إصدار في الكاملة الحرية لهم القضاة وأن القضاء مرفق في االحتالل سلطة تتدخل أن يجوز ال
 من 54 المادة المادة وكذلك الرابعة، لهاي اتفاقية الئحة من 43 المادة أكدته ما وهذا أحكامهم،

  1949 .لعام الرابعة جنيف اتفاقية

 االحتالل لسلطة أعطت قد 1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية من 60 المادة نجد حين في 
 في بالنظر تختص والتي المحتل، اإلقليم سكان لها يخضع عسكرية محاكم إنشاء في الحق
 :وهما الجرائم من نوعين

 .االحتالل لجيش العسكري القانون يحددها التي و االحتالل جيش ضد الموجهة الجرائم •

 الفقرة بمقتضى االحتالل سلطة تعلنها التي العقوبات قانون في عليها المنصوص الجرائم •
 .الرابعة جنيف اتفاقية من 64 المادة من الثانية

 المحاكم في توافرها يلزم معينة شروطاً  اشترطت الرابعة جنيف اتفاقية من 66 المادة نجد    
  : في تتمثل الشروط وهذه االحتالل، سلطة تنشئها التي



185 

 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد    

 

 .عسكرية المحاكم هذه تكون أن •

 .سياسية غير تكون أن •

 .نظامية بطريقة تشكل أن •

 .22المحتل اإلقليم في جلساتها تعقد أن •

 .عليه الواردة والقيود للمحتل التشريعي االختصاص :ثالثاً 

 صاحبه الدولة به تختص السيادة، أعمال من هو وٕالغائه وتعديلة التشريع عمل أن القاعدة    
 ما وهذا تشريعي اختصاص أي تباشر أن االحتالل لسلطة يجوز ال ذلك على وبناء اإلقليم،
 من الثانية الفقرة وكذلك منها، 43 المادة األخص وعلى الرابعة لهاي اتفاقية الئحة قواعد أكدته
  .1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية من 64 المادة

 ومواردها المحتلة األرض بممتلكات يتعلق فيما : الثاني الفرع

  الخاصة بالممتلكات يتعلق فيما  :أوالً 

 يكمن األول استثناءان،االستثناء هناك ولكن الخاصة الممتلكات مصادرة يجوز ال أنه القاعدة    
 إعادتها فقط يلزم للنقل وسائل أو لالتصال أجهزة في صودرت التي األشياء تمثلت إذا أنه في
 جيش باحتياجات للوفاء مطلوبة األشياء هذه تكون أن هو اآلخر واالستثناء السلم، إحالل بعد

 المادة عليه نصت ما وهذا عادل، تعويض تلقي المالك على يتعين األحوال جميع وفي االحتالل
 .الرابعة جنيف اتفاقية من 55

  العامة بالممتلكات يتعلق فيما :ثانياً 

  .ثابتة وأخرى منقولة عامة ممتلكات العامة، الممتلكات من نوعان هناك    

 ( حرب غنائم العسكرية لألغراض استخدامها يمكن التي المنقولة العامة الممتلكات تصبح 
 االحتالل، دولة ممتلكات من عليها االستيالء عند وتصبح ،) لهاي اتفاقية الئحة من 53 المادة
 اإلمدادات وخاصة الدولة، تملكها التي األخرى واإلمدادات األغذية على االستيالء يجوز ال ولكن

  من الثانية الفقرة لنص وفقا وهذا المحتل، اإلقليم سكان باحتياجات الوفاء تم إذا إال الطبية،
  .الرابعة جنيف اتفاقية من 55 المادة

 الئحة من 55 المادة نجد إذ صرامة، أكثر فالقواعد الثابتة، العامة الممتلكات يخص وفيما 
 التي الثاثبة الممتلكات على تستولي أن االحتالل لسلطة يجوز ال أنه على تنص لهاي اتفاقية
 23.المحتلة الدولة تخص
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 :خاتمة

 تمكنا من إليه فيما يخص االحتالل وفق أحكام القانون الدولي اإلنساني، تطرقنا ما خالل من    
 :التالية النتائج استخالص

 إلى المقهور الشعب من والء يفرض ال أمده طال ومهما مادية، واقعة االحتالل أن •
 تصرفات هي بالمواطنين تضر التي المحتل تصرفات فإن ذلك على وبناء المحتل،

 .االحتالل سلطة ومساءلة عليها المعاقبة يجب دولية، جريمة وتشكل شرعية وغير باطلة

 المحتل، اإلقليم على الشرعية الحكومة عن السيادة ينفي ال مؤقت وضع االحتالل أن •
 العام، والنظام األمن استعادة من تتمكن حتى االحتالل لدولة انتقالية حقوقاً  يمنح لكن
 .االحتالل قبل عليه كانت شكل أقرب إلى واالجتماعية االقتصادية الحياة استعادة وكذا

 :هما هامين بمبدأين العريضة خطوطه في يتميز باالحتالل المتعلق القانوني النظام أن •
 .عليه هو ما على والقوانين األراضي وضع على والمحافظة الفرد حقوق احترام وجوب

 على وحديثا اإلنساني، الدولي القانون من مستمدة قواعد جملة على االحتالل قواعد تقوم •
 .اإلنسان لحقوق الدولي القانون قواعد من استمدت أخرى قواعد

 فإنه المعاصر، عالمنا يشهدها التي األحداث ضوء وفي المستخلصة النتائج هذه خالل ومن    
  :التوصيات بعض اقتراح يمكن

 كان سواء االحتالل عن اإلمكان قدر االبتعاد أجل من الدولية الجهود لتكثيف السعي •
 الدمار إال عنه ينجم ال ألنه الدولية النزاعات لحل كوسيلة كان لو حتى جزئيًا، أو كلياً 

 .المادي أو البشري الجانب في سواء والخراب

 المدنيين لألفراد حماية نصوصه خالل من يكفل لالحتالل القانوني النظام أن صحيح •
 ومراقبة لتطبيق فعالة آليات وجود لعدم قاصرة ذلك مع تبقى لكنها المحتل، اإلقليم داخل
 من ولعله الحماية، هذه تفعيل لضمان آليات إنشاء نقترح لذلك النصوص، هذه تطبيق
 :يلي ما اآلليات هذه أنجع

 سواء الدولية المنظمات دور وأيضاً  االحتالل في طرفاً  ليست التي الدول دور تفعيل .1
 .االقليمية أو منها العالمية
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 سواء جزائية، متابعات إلى لالحتالل القانوني للنظام جسيمة لمخالفات المرتكبين خضوع .2
 .دولية جنائية محاكم مستوى على أو الوطنية، الجنائية المحاكم ضمن

 اإلقليم إلى لمواطنيها االحتالل دولة ترحيل ومنع لكبح الناجعة التدابير اتخاذ من بد ال .3
 .األصليين للسكان القومي للكيان إذابة من  ذلك عن ينجر لما المحتل،

االحتالل، حتى تكون أكثر جدوى وفاعلية واحتراما  تحكم التي القوانين تنقيح ينبغي .4
 .لحقوق اإلنسان أثناء قيام حالة االحتالل

  الهوامش:

عبداهللا سليمان سليمان، المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية،  )1
 .275ئر، ص الجزا

 .، والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب1907من الئحة الهاي الرابعة المؤرخة في  42المادة  )2

 .723و 722علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، ص  )3

 .31و  30، ص 2004مختارات من المجلة الدولية للصليب األحمر،  )4

 .2003، 25مجلة القانون الدولي اإلنساني الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر، العدد  )5

 .33مختارات من المجلة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق، ص  )6

 .672علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص  )7

 مختارات من المجلة الدولية للصليب األحمر. )8

 :ليب األحمرالموقع االلكتروني للجنة الدولية للص )9

www.icrc.org/web/ara/site arao. 

  .34و 33)مختارات من المجلة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق، ص 10    

  .166و  165)المرجع ذاته، ص 11    

  .1907من الئحة لهاي لعام  47إلى  44)أنظر المواد من 12    

  .725)علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص 13   

  .1949من الئحة لهاي، والمادة من اتفاقية جنيف لسنة  52)أنظر المادة 14   

  .50)مجلة القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص 15   
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  الحماية الدستورية لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة 

أستاذ  محاضر"أ" ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة دكتور موالي الطاهر ، الدكتور/بن عيسى أحمد

  بسعيدة ،الجزائر 

  

  ملخص:

ا يشكل الدستور وثيقة أساسية تضمن حقوق األفراد على أساس مبدأ المساواة و عدم التمييز ، بما فيه

  .حتياجات الخاصةفئة ذوي اإل

كثر ضمانه لممارسة أحتياجات بما يعطي أقر المشرع الجزائري دسترة حقوق األشخاص ذوي اإل

  حقوقهم و الرقابة عليها ،و توافقا مع المنظومة الدولية لحقوق هاته الفئة .

  الكلمات المفتاحية :

عدم التمييز،الحقوق األساسية ، الرقابة  فئة ذوي اإلحتياجات الخاصة ، الدستور ، مبدأ المساواة و

  الدستورية.

Abstract: 

The Constitution is a fundamental document guaranteeing the rights of individuals 

on the basis of the principle of equality and non-discrimination, including the 

category of persons with special needs. 

The Algerian legislator passed the Constitution of the Rights of Persons with 

Disabilities, which gives the most guarantee for the exercise of their rights and 

control, in accordance with the international system of rights of this category. 

key words : 

The category of people with special needs, the constitution, the principle of 

equality and non-discrimination, basic rights, constitutional control. 

  

  مقدمة :

من اتمع هلا جمموعة من اخلصوصيات اليت ختتلف فئة ات اخلاصة جتياحاألشخاص ذوي اإل يشكل  

ندماج يف اتمع رغم املعوقات اليت تطاهلا و هلا من املقومات ما جيعل قدرا على اإل .ءياسو شخاص األعن األ

  و احمليط . باتمعلة و تلك املتصشخصيتهاأو يف ،أطارها الذايت املرتبط اإسواء يف 

حتياجات حمل تطور عرب الدول وفقا للتحوالت اتمعية و كذا شخاص ذوي اإللت حقوق األاو ال ز   

  هتمام اته الفئة .وجه اإلأما تقتضيه 

لذا فقذ كانت عرب العصور حمل تطور و ان كانت يف فرتات معينة مهمشة و غري معرتف ا نتيجة النظرة السلبية 

  الفئة .هلاته 

هتماما متزايدا هلاته الفئة عرب فرتات متعددة كانت بدايتها مع إعطت أة القانونية من املنظمو أال إ  

  حقوقها . حيفظو بروز املنظمات الدولية و تطور النظرة هلاته الفئة مبا ،اتمع الدويل احلديث  تأسيس
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قرار املواثيق الدولية  إعرب  .مم املتحدةاأل سيستأاته الفئة مع بداية  هتمامجته اتمع الدويل حنو اإلإ  

و  لألفرادساسية وىل يف تدوين و تدويل احلقوق األأساسية أنسان الذي يعترب لبنة العاملي حلقوق اإل كاإلعالن

ذوي  باألشخاصقرار العديد من الصكوك الدولية اخلاصة إست توجهات املنظمات الدولية بعد ذلك حنو أر 

تفاقية حقوق إو هي  ةتفاقية خاصة اته الفئإىل تبين إال و نسان وصخا ملبادئ حقوق اإلترسي ت.حتياجااإل

   2008اليت دخلت حيز التنفيذ سنة  2006عاقة لسنة ذوي اإل لألشخاصنسان اإل

الدولية بشكل مبا  املنظومةلتزامات الدولية على الدول ال  موجودة يف قرار هاته املواثيق اإلو نظرا إل  

ها يف تشريعات ر قراإالصكوك الدولية مبا جعلها تلتزم ب اليت إعتمداتهالدولية و  للمنظماتنظمة فيها امل

  .حتياجات اخلاصةشخاص ذوي اإلمبا فيهم األ لألفراداملختلفة و املنظمة الت احلياة  األساسية

ن الدستور وثيقة دساتريهابإعتبارأالدول على تضمينها يف  دأبتفقد  .احلقوق خلصوصيةهاتهو نظرا   

 ةكثر فعاليإلعطاءأو ،فراد داخل اتمع و هلا قيمة باملقارنة مع القوانني املنظمة حلقوق األ،تسمو على القوانني 

  ...وغريها . املرأةفولة و أخرى كالطهلاته الفئة على غرار فئات  أسايسيهضمانات 

تصديق على املواثيق الدولية املنظمة حلقوق جتهت اجلزائر حنو الدخول يف منظمة احلقوقية الدولية و الإ  

جتماعي اخلاص باتمع اجلزائري العام اإل النظاملتزمت ا يف حدود إسية و نسان و ضمنتها يف تشريعات اإلاإل

  .سالمية و مبادئ الدولةو مبا يتوافق مع الشريعة اإل

عاقة جزء من ئري مصطلح ذوي اإلو اليت يعطيها املشرع اجلزا باجلزائر حتياجاتو تشكل فئة ذوي اإل  

ىل مقاربة حقوقية إن تصل جتماعية و تضامنية مع هاته الفئة تطورت ألإو قد رمست اجلزائر سياسة ،اتمع 

  .ممارستهاو تعسف يف أنتهاك إتضمن حقوق هلاته الفئة و عدم 

 أطار العام مرتكزة على مبدإالل يف ستقاملختلفة منذ اإل الدساتريقرت اجلزائر العديد من احلقوق هلاته الفئة يف أ

قرار احلقوق إعاقة مع ضمان و جتماعي مبا فيه اإلساس الظرف اإلأعدم التمييز على  املواطننياملساواة بني 

  .خرين يف اتمعفراد األهلاه الفئة بالتساوي مع األسية سيا األ

ت التحوالت الدولية يف تطور حقوق فقد واكب احلقوقيةمة الدولية و و ملا كانت اجلزائر يف صلب املنظ  

عاقة و ترقيتهم حىت قبل صدور شخاص ذوي اإلاملتعلق حبقوق األ 09-02ون انصدارها للقإالفئة عرب  هاته

متيازات و حتفظ حقوق تعطي اإل اليتصدارها للعديد من النصوص القانونية إ،و  2006تفاقية الدولية سنة اإل

  هاته الفئة .

خري الدستوري األ التعديلدسرتة حقوقهم عرب  اجلزائرحتياجات فقد تبنت وق فئة ذوي اإلو متاشيا مع تطور حق

،  لألفرادساسية ستفادة هاته الفئة من احلقوق األإعلى ضرورة قيام الدولة بتسهيل  72بنصها صراحة يف املادة 

  . 32املساواة و عدم التمييز يف املادة  أقرار الدستور ملبدجانتإىل إ

 لألفرادن بنفس احلقوق الدستورية و حتياجات اخلاصة يتمتعذوي اإل األشخاصن إب ذلك فىل جانإ  

  و خلصوصية شخصية الفرد .أستثناءا للمصلحة العامة إال ما كان إ.املساواةساس أيف اتمع على 

قرارا إساسية ملمارسة حقوقهم و أحتياجات اخلاصة يعترب ضمانة شخاص ذوي اإلاأل حقوق ةن دسرت إ  

كثر فعالية أاعتماد نصوصية قانونية  ألجلكثر دفعا أعطاء إساسية يف أن املشرع الدستوري حلقوقهم و لبنة م

  .الدستوريلتكفل هذا احلق 
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و  ا، بطةتو حتديد املفاهيم املر ،ىل تسليط الضوء على حقوق هاته الفئة الدستورية إو يهدف هذا املقال 

براز هاته احلقوق الدستورية و حتليل مضامني املواد اليت جاءت إ،مع  سهاأساقرار احلقوق على إسس اليت يتم األ

  ا .

ن التسليط القانوين على هاته الفئة يكاد يكون معدوما أعتبار إمهية املوضوع واضحة بأن أخاصة و   

  جتماعي .ما ينصب على اال الطيب و اإل غالباهتمام ا ن اإلأعتبار إب

وصفي بشكل واسع يف كتابة هذا املقال نظرا لطبيعة البحث كونه يسلط الضوء على هج النبامل تستعنإو قد 

 مع حتديدنا،ليات الرقابة عليها أو مضامينها و ،ا  املرتبطم حلي الوصفي للحقوق و كذا املفاهيطار التاإل

ن سواه من التطرق حتياجات اخلاصة  ووسائلها دو ذوي اإل لألشخاصود املقال يف تناول احلماية الدستورية دحل

  طار املوضوع .إلعناصر خارج 

اجع ر ستعانيت مبإللموضوع .مع  اإلستعابطفاء التوازن و تسهيل عملية ألجإلتبعب يف هذا البحث خطة ثنائية إ

ىل كتب و إ ختدمه،باإلضافةو  املوضوع تثريخاصة مع تعلق بالنصوص القانونية املختلفة و اليت ،متعددة 

 نوعة . مقاالت متجددة و مت

 

 المحددات المفاهميـة للحقوق الدستورية لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة المبحث األول:

  المتعلقة بفئة ذوي اإلحتياجات الخاصة :اإلصطالحية تحديد المفاهيم  -01

فكــــان يف املاضــــي يســــمون  حتياجــــاتتارخييــــا أطلــــق تطــــور املصــــطلح املتصــــل بفئــــات األشــــخاص ذوي اإل  

قتصـــار تلــك الفئـــة علـــى إطلـــق علــيهم كلمـــة " ذوي العاهــات " علـــى إعتبـــار أن كلمــة اإلقعـــاد تــوحي ب"املقعــدين"مث أ

مبتـوري األطـراف أو املصـابني بالشـلل ، وأمـا العاهـة فهـي أكثـر مشـول مبـدلول اإلصـابة املسـتدمية ، وملـا تطـورت النظـرة 

سـتفادة ممـا قـد يكـون أو تقـبلهم أو عـن اإل سـتيعامإإليهم على أم ليسوا عاجزين وإن اتمع هـو الـذي عجـز عـن 

لديـــهم من مميزات أو مواهب أو صـــفات أو قدرات ميكن تنميتها وتدريبها حبـــيث يتكيفون مـع اتمـع رغـم عاهـام 

. 1  

ق نـه هـو املسـئول عـن تلـك العوائـأبـل رمبـا فـاقو غـريهم ممـن نطلـق علـيهم جتـاوزا  (أسـوياء) ، أي عنـدما أدرك اتمـع  

الــيت متنعهم من التكيف معه عندئذ أصبحت املراجع العملية واهليئات املتخصصة تسميهم  ( املعاقني أو املعوقني ) ، 

مبعين وجد عائق يعوقهم عن التكيف وذا املفهوم أصبحت كلمة معوق ال تقتصر على املعاقني  عن عمل والكسب 

حنرافـات سـلوكية ، إمع البيئة ، إمـا بسـبب إصـابتهم بعاهـات  أو  جتماعياإإمنا تشمل املعاقني عن التكيف  نفسيا و 

  2وإما بسبب ما تفرضه عليهم البيئة .
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، وهـــو 3جتماعيـــة والنفســـيةكمـــا أطلـــق مصـــطلح الفئـــات اخلاصـــة بشـــكل كبـــري  يف جمـــال دراســـة العلـــوم اإل  

وخصـائص غـري سـوية قـد اصطالح يطلق عادة على فئة أو جمموعة من الناس الذين تنطـوي شخصـيام علـى مسـات 

  4 تعمل على إعاقة منوهم وتفاعلهم النفسي واإلجتماعي مما حيول بينهم وبني املسامهة اإلجيابية يف احلياة.

ويرى البعض أن مفهوم اإلعاقة واملعاقني هو نفسه مفهوم الفئات اخلاصة ودرجات الكثري من التعريفـات علـى اخللـط 

اقـة هـي ال سـواء سـليب بينمـا تتضـمن مفهـوم الفئـات اخلاصـــة األسـواء السـليب و بينهما ولكن يف حقيقة األمر أن اإلع

األســواء اإلجيــايب مبعــىن أن فئــات املتفــوقني عقليــا واملوهــوبني وذوي املهــارات اخلاصــة املتفــردة يــدخلون ضــمن الفئــات 

  5خمتلفة.اخلاصة جبانب الفئات األخرى اليت أصيبت بإعاقات 

  من المفهوم اإلصطالحي. موقف المشرع الجزائري -02

متاشيا مع املواثيق الدولية فقد أقر املشرع اجلزائري يف التشريعات األساسية اليت تنظم حقوق هاته الفئة تسمية   

"األشخاص ذوي اإلعاقة " ،و هي نفسها التسمية اليت مت إدراجها على مستوى اإلتفاقية الدولية حلقوق األشخاص 

،و يف نفـس السـياق فقـد أدرج املشـرع  2008و دخلـت حيـز التنفيـذ سـنة  2006ذوي اإلعاقة اليت صدرت سـنة 

  هذا املصطلح .  09-02يف القانون 

فقرة ثالثة ملصطلح ذوي اإلحتياجات جعل هناك عـدم تطـابق يف  72إال أن إقرار الدستور احلايل يف املادة   

هـا اتمـع لكـي تصـبح أكثـر إنـدماجا و إسـتقالال أمـا إقرار التسمية هلاته الفئة ، و يتفق الغالبية على أا فئـة يعوق

  بنظرته أو وسائله ،و إما أا تعيق نفسها بإرادا الناجتة عن التكوين اجلسمي أو العقلي بعدم سعيها لذلك .

إال أننــا يف هــذا الصــدد نقــر بــأن مصــطلح ذوي اإلعاقــة هــو األصــل بنتيجــة إقــراره دوليــا علــى أن فئــة ذوي   

خلاصة تضم األشـخاص املعـاقني و الفئـات الضـعيفة األخـرى املسـنني و العـاجزين نتيجـة األمـراض و اإلحتياجات ا

ذكيــاء أو غــريهم و تضــم حــىت الفئــات الــيت حتتــاج إهتمــام خــاص ــا نتيجــة تفقهــا علــى اتمــع يف حــد ذاــا كاأل

  اصحاب املهارات اخلاصة 

 تعريف األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة  -03

ريف األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة اىل املصطلح الذي مت إقراره دوليا و كذا تبنيه من ميتد تع  

طرف املشرع اجلزائري و يتعلق األمر باألشخاص ذوي اإلعاقة  مبا جيعل تعريفه ميتد هلاته الفئة ،فأما على مستوى 
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على غرار تعريف منظمة  6بات اإلعاقةاملواثيق الدولية املتنوعة فقد مشل تعريف هاته الفئة اىل التفصيل يف مسب

  09الصحة العاملية، و كذا اإلعالن اخلاص حبقوق املعوقني الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  يف

و ربطه بالقصور الوظيفي و كذا إعاقة احمليط و اتمع للشخص يف قيامه على قدم املساواة 1975ديسمرب لسنة

لإلتفاقية األمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد األشخاص  ، يف حني كانمع األخرين بوظائفه العادية

نظرة يف تعريفها تتعلق بالضعف البدين أو العقلي أو العصيب مبا ميتد إىل أسباب  1999جوان 07 املعاقني 

  7حدوث اإلعاقة اليت جتعله الشخص من فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة .

الدولية حلقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة و ختليه عن مصطلح ذوي غري أن إقرار اإلتفاقية 

اإلحتياجات اخلاصة اعطى تعريفا يتوافق مع هذا املصطلح و ميتد إىل إجتاه تطور على املدى البعيد و جعله اكثر 

ىل أن لإلعاقة فاإلتفاقية الدولية مل تعط تعريفا دقيقا "للشخص املعاق" بل أشارت يف ديباجة اإلتفاقية إ مرونة

مفهوم تطوري وبذلك أرادت أن تفتح اال إىل توسيع اال لكل األشخاص الذين قد تؤدي حالة ما إىل 

جعلهم يصنفون داخل إطار هذه الفئة، كما أا كباقي املواثيق الدولية تعرب عن اإلجتاه العام للحماية الذي 

ن أجل وضع الضمانات القانونية الكافية يف هذا اإلطار يؤدي إىل توجيه الدول اليت تصادق على االتفاقية م

وبذلك فإن اإلتفاقية مل تعرف اإلعاقة بشكل ,حلماية املعوقني من خالل التشريعات الداخلية كآلية للتنفيذ 

  8صرحيبل أا تعرتف ا يف الديباجة.

ي اإلعاقة حيث إعتربت أن إال أننا يف هذا الصدد نذكر التعريف الذي جاءت به اإلتفاقية الدولية لذو   

حسية؛ قد  أو أوذهنية عقلية أو بدنية األجل طويلة عاهات من يعانون من ":<< كل"األشخاص ذوي اإلعاقة

متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف اتمع على قدم املساواة مع 

  9اآلخرين>>.

لتعريف أا أعطت احلد األدين لألشخاص الذين ميكن أن تعطى ميكن أن نستشف من مضمون هذا ا

 األشخاص سلسلة نطاق توسع أن تستطيع الدول أن فهم على هذه اإلشارة هلم احلماية كمعاقني ،وتنطوي

  10احملميني

 تعريف  فئة ذوي اإلحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري:  - ب
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شرع اجلزائري قد قام بتعريف ذوي اإلحتياجات اخلاصة على غرار التشريعات الداخلية للدول فإن امل

  من  خالل  قانون الصحة وترقيتها و القانون املتعلق حبماية األشخاص املعوقني و ترقيتهم.

تبىن املشرع اجلزائري مصطلح األشخاص ذوي اإلعاقة بدل ذوي اإلحتياجات اخلاصة و على هذا األساس  -1

اته الفئة سواء على املرتبطة باال الصحي بإعتباره األساس يف تصنيف فقد أقر ضمن التشريعات املتصلة 

  ،و كذا الوقاية منها  أو تلك اخلاصة حبماية هاته الفئة.11اإلعاقة

و اليت دخلت حيز التنفيذ سنة  2006و  تعترب اإلتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة سنة 

لذي يعترب أداة توجيه للدول األطراف فيها لسياستها الداخلية حلماية األشخاص مبثابة اإلطار الدويل ا 2008

الذين يعانون من إعاقات متنوعة، سواء من خالل وضع التشريعات املتعددة اليت توفر احلماية القانونية و تعطي 

ل يف بناء نظام قانوين احلقوق هلذه الفئة، أو من خالل مجلة اإلجراءات اليت تعرب عن السياسة اإلجتماعية للدو 

متصل ؤالء األشخاص مبا يؤدي إىل تنفيذ اإللتزامات اليت تقع على عاتق الدول يف جمال جتسيد هذه االتفاقية 

  على املستوى الداخلي .

و قذ أدرج فصال كامال يف هذا اإلطار بعنوان  "تدابري محاية األشخاص املعوقني" يف مضمون القانون   

  12املتعلق بالصحة و ترقيتها.1985فرباير  16يف  املؤرخ  05-85رقم 

و يف إطار  إهتام املشرع اجلزائري حبماية فئة ذوي اإلعاقة و قد مت إصداريف سنة  و يف نفس السياق

،وبذلك املتعلق حبماية األشخاص املعوقني و ترقيتهم 02/09القانون تشريعا خاصة بفئة املعوقني  وهو 2002

و اليت دخلت حيز  2006الدولية لذوي اإلعاقة الصادرة عن اجلمعية العامة يف سنة قد سبقت صدور اإلتفاقية

،مما يدل على أن اجلزائر كانت ملتزمة دائما إجتاه هذه الفئة من خالل التزاماا العامة يف  2008التنفيذ سنة

عوق يف شكلها العام  إطار اإلتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان و اليت تضمنت اإلشارة إىل حقوق امل

و العهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية و املدنية و العهد 1948كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 

،باإلضافة إىل اإلتفاقيات واإلعالنات ذات الصلة  1966الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية لسنة

املتعلق حبماية األشخاص  2002ماي   8املؤرخ يف 02-09القانون  حبقوق اإلنسان بشكل عام و قد عرف

،و قد جاء يف إطار تكريس الدولة  األشخاص ذوي اإلعاقةكتشريع متخصص يف جمال محاية املعوقني و ترقيتهم،
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لسياستها يف إطار حقوق اإلنسان مبا يؤدي إىل محاية الفئات اخلاصة، حيث إعترب وفق املادة الثانية منه بأن 

كل شخص"مهما كان سنه و جنسه يعاين من إعاقة أو أكثر ،وراثية أو خلقية أو مكتسبة حتد من   املعوق هو

قدراته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية يف حياته اليومية الشخصية و اإلجتماعية نتيجة إصابة وظائفه 

  13الذهنية أو احلركية أو العضوية احلسية." 

املاليـة الـيت تقـدم للشـخص املعـوق يف إطـار املسـاعدة اإلجتماعيـة  كما أنه أضاف عند حتديـده للمنحـة

صفة املعوق " لألشخاص ذو العاهات و املرضى الذين يبلـغ سـنهم مثـاين عشـر سـنة علـى األقـل املصـابون مبـرض 

وإعترب أن هؤالء األشخاص يدخلون يف إطار التعريف السابق الذكر يف املادة الثانية من نفس 14" مزمن و معجز

قانون، و هذا يقودنا للقول بأن املشرع وسع  من دائرة األشخاص الذين ميكن أن تعطى هلم صفة املعاق سواء ال

يف حالة كان متمتعا بصحته و يعاين من عاهة مستدمية، أو يعـاين مـن إصـابة مبـرض مـزمن يـؤدي إىل إعاقتـه عـن 

 تأديته لوظائفه العادية .

 

 

  

 رية لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصةالمطلب الثاني:مفهوم الحقوق الدستو 

املقصود منها هي تلك احلقوق اليت تقرها وثيقة الدسـتور و تتضـمن مجلـة مـن احلقـوق اخلاصـة لفئـة معينـة لـيس هلـا 

نفـــس خصوصـــية األفـــراد األخـــرين للمجتمـــع ،و تثبـــت هلـــم بصـــفتهم ينتمـــون ألشـــخاص ذوي اإلحتياجـــات دون 

 هلا الدستور .سواهم من الفئات األخرى اليت قد يطا

و بالتايل هي حقوق يتم اقرارها دستوريا لشخص له صـفة املعـاق و ميارسـها يف اطـار قـانوين ، مبـا يسـمح   

 له باالندماج يف اتمع و املشاركة يف فعالياته بشكل عادي و باستقاللية و دون متييز و حبماية قانونية .

ذوي اإلحتياجات اخلاصة دون سـواهم بـأم غـري معنيـني  و ال يعن إقرار الدستور للحقوق األساسية لألشخاص 

بــاحلقوق األخــرى ذات الطــابع السياســي و اإلجتمــاعي و اإلقتصــادي و الثقــايف، بــل علــى العكــس فهــم ميارســون 

حقــــوقهم الســــواء بقــــدر املســــاواة مــــع األخــــرين مــــن اقــــرام يف اتمــــع كأشــــخاص عــــاديني يف حــــدود طاقــــام و 
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لهم لذلك ، مع وجـوب ممارسـة حقـوق اسـتثنائية ختصـهم كفئـة خاصـة يف  واتمـع ،و هـذا ال إمكانيام اليت تؤه

  يعترب متييزا يف حد ذاته بل هو غري ذلك بإعتبار أن الدستور من أقر ذلك .

 الفرع األول:خصائصها

تصادية إن إقرار احلقوق الدستورية لألشخاص ذوي اإلحتياجات بكل فئاا السياسية و الثقافية و اإلق �

و اإلجتماعية  ،املراد منها هو إعطاء فرصة لألفراد من هاته الفئة ألجل ممارسة حقوقهم بشكل مستقل و نتاجا 

  لتحقيق مبدأ املساواة بني األفراد داخل اتمع.

إن هاته احلقوق هي خاصة بفئة األشخاص ذوي اإلحتياجـات دون سـواهم نظـرا خلصوصـيتهم العقليـة  �

  مقومام غري املتكافئة مع األخرين و الفيزيولوجية و 

إن هاته احلقوق ال تثبث  لألشخاص إال وفقا لشروط قانونية خاصة كاحلالة اجلسمية أو العقلية و اليت  �

  يقرها القانون . .

إن هاتــه احلقــوق هــي جــزء ال يتجــزأ مــن ممارســة احلقــوق األخــرى ،و هــي متالصــقة معهــا فــال ميكــن أن  �

  ن احلقوق الدستورية األخرى .نتصور وجودها يف منعزل ع

إن ممارسـة هاتـه احلقـوق هــي وسـيلة فعالـة ألجــل إعطـاء إسـتقاللية هلاتـه الفئــة و ادماجهـا يف اتمـع مبــا  �

 يتوافق مع خصوصيتها . 

  الفرع الثاني:األساس الدولي لحقوق األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة 

فــراد و الــيت يــدخل فيهــا حقــوق األشــخاص املعــاقني أقــرت العديــد مــن الصــكوك الدوليــة املعنيــة حبقــوق األ  

،باإلضــــافة إىل  1966و العهـــدين الــــدوليني لعـــام  1948بشـــكلعام، كـــاإلعالن العــــاملي حلقـــوق اإلنســــان لعـــام 

  15إتفاقيات أخرى ذات مضمون خاص .

را لعـدم قـدرا إال أنه  وملا كانت األشـخاص ذوي اإلعاقـة  تعتـرب مـن بـني الفئـات أكثـر ميشـا يف اتمعـات نظـ

على الدفاع على حقوقها  وإبعادها يف الغالب من آليات الرقابة الدولية اليت تشكل اإلطار العام لإللتزامات الـيت 

تقع على الدول و احلكومات يف تطوير و ترقيـة احلقـوق األساسـية لألفـراد ،فكـان لزامـا صـياغة إتفاقيـة خاصـة  و 

مم املتحدة ،و املنظمات غري احلكومية عرب مسرية تكللت بإقرار إتفاقية اليت جاءت نتيجة جمهودات قامت ا األ
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،والــيت تعتــرب متخصصــة  تشــتمل علــى   2008و الــيت دخلــت حيــز التنفيــذ عــام  2006األمــم املتحــدة يف ســنة 

صة حبقوق مجلة من احلقوق و اإللتزامات الدولية يف جمال محاية هذه الفئة، و تأكيدا على اإلتفاقيات الدولية اخلا

اإلنســان والــيت تشــكل مصــادر للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان،و قــد ســامهت يف إثــراء التعــاون الــدويل مــن خــالل 

  16آليات الرقابة يف جمال حقوق اإلنسان و تبين الدول يف تشريعاا الداخلية حلقوق هؤالء األشخاص.

قــوق اإلنســان الــيت كانــت قبــل إقــرار هــذه وقــد جــاء يف ديباجــة اإلتفاقيــة التأكيــد علــى املبــادئ العامــة  حل  

األخــرية و اإلشــارة لوضــعية األشــخاص ذوي اإلعاقــة  يف العــامل، لتــربز يف املــادة األوىل و الثانيــة منهــا الغــرض مــن 

هذه اإلتفاقية و تبني املصطلحات املتصلة مبضمون مواد اإلتفاقية، أما املادة الثالثة و الرابعة فقد جاءت باملبـادئ 

ية اليت تقوم عليها و اإللتزامات العامة للدول األعضاء ، أما املادة اخلامسة فقد أكدت عل مبدأ املسـاواة  األساس

كأساس إلقرار أي حقوق ما، ليتم إقرار الفئات املستضعفة من ذوي اإلعاقة يف املادة السابعة و هـم األطفـال و 

رتحـة يف اإلتفاقيـة، باإلضـافة إىل إمكانيـة الوصـول مـن النساء ،و التأكيد على إذكاء الوعي من خالل التدابري املق

خـــالل الوســـائل املمكنـــة يف ذلـــك، و إىل جانـــب  ذلـــك أقـــرت يف مضـــمون موادهـــا احلقـــوق املدنيـــة و السياســـية 

  17لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام و احلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية .

ذات الصــلة باملعــاقني كــان أبرزهــا اإلعــالن اخلــاص حبقــوق  و إىل جانــب ذلــك مت إقــرار العــدد مــن املواثيــق الدوليــة

،و اإلعـالن اخلـاص بـاملتخلفني 1975ديسـمرب لسـنة  09املعوقني الصادر عـن اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة  يف

،باإلضافة إىل اإلتفاقيات ذات الطابع اإلقليمي اليت إحتوت يف مضموا بعض املواد املتعلقـة  1971عقليا لسنة

شخاص املعاقني ،غري أن اإلتفاقية األمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضـد األشـخاص املعـاقني املؤرخـة باأل

  18كانت أبرز وثيقة جهوية إهتمت اته الفئة يف إطار خاص .  1999جوان 07يف  

  في إقرار الحقوق األساسية لألشخاص ذوي اإلحتياجاتلمبادئ الدستورية المبحث الثاني:ا

تلـــف األمـــر عنـــدما يتعلـــق األمـــر بالضـــمانات الدســـتورية ملمارســـة احلقـــوق يف إعمـــال املبـــادئ العامـــة  ال خي  

لــذلك بإعتبارهــا تشــكل األســاس الدســتوري إلقــرار هاتــه احلقــوق و الــيت يــتم التنصــيص عليهــا دســتوريا و تعــد مــن 

القضـائية الـيت يـتم إعماهلـا يف حالـة مقومات ملمارسة احلقوق و احلريـات العامـة، و هـي معيـار الرقابـة السياسـية و 

  إنتهاك أي حق من احلقوق األساسية ألفراد مهما كانت إنتمائهم . 
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و تكتسي هاتـه املبـادئ أمهيـة بالغـة يف املنظومـة الدسـتورية ألي دولـة، فهـي هلـا قيمـة كبـرية كوـا متضـمنة    

سـي لتحقيقهـا و جعلهـا أسـاس دولـة القـانون و يف أمسى وثيقة قانونية للدولة و تعد إلتزاما من طرف النظام السيا

  تنعكس عليها أسس أخرى ال تقل أمهية .

  األول:مبدأ التوازن الفرع

مما ال شك فيه فئة األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة هي جزء مـن اتمـع ،و بالتـايل فـإن إقـرار هلـا حقـوق و 

عـد إعمـال مبـدأ أساسـي و هـو عـدم التـوازن بـني إعطاء ضمانات ملمارستها دون غريها او إستثناءا عن األخـرين ب

القــيم الدســتورية و بــني إقــرار احلقــوق .إال أن ذلــك ممكــن يف خضــم و جــود الضــرورة اإلجتماعيــة لــبعض الفئــات 

تقتضي أن يؤسس املشرع الدستوري هلا حقوق و يعطيها ضمانات ملمارستها إستثناءا على األفـراد داخـل اتمـع 

  19 ار لألخرين من جهة و يوازن يف حفظ احلقوق األساسية لألفراد .مبا جيعل األمر غري ض

يتعلـــق  بالتناســـب  بـــني ممارســـة احلقـــوق الـــيت يضـــمنها الدســـتور و يكفـــل طريقـــة و إىل جانـــب ذلـــك فـــإن األمـــر  

درة ممارستها التشريع بـأنواع مبـا جيعـل التوفيـق بـني إعتبـارات املصـلحة العامـة و مـا ينجـر عنهـا يف ذلـك ،و بـني القـ

على املساس ذا احلق ،فاألمرال يعين إهدارا هلذا األخري و يف نفـس الوقـت لـيس بالضـرورة عـدم إسـتمرارية تسـيري 

  مؤسسات الدولة اليت تطبق و تنفذ هاته احلقوق لصاحل من يتم إقرارها له .

ورية مبـا جيعـل مصـلحة فالتناسب يـــعترب أساس هلاته التوازنات اليت تكون مرجوة إلقرار هاته احلقوق الدسـت  

العامة للدولـة و الـيت هـي مفرغـة يف إرادة املشـرع و اهلـدف مـن اإلقـرار الدسـتوري هلـا  حـىت ال يكـون هنـاك سـلطة 

مطلقة له  جتعل منه مهدرا و مغتصبا و منتهكا هلاته احلقوق . مبا جيعله يقدرها وفقا لسلطته و رغاباته من جهة 

احلريات متارس يف اطارها الدستوري و القانوين و يكـون هلـا الفعاليـة يف ذلـك  و بني ضوابط جتعل هاته احلقوق و 

  20دون ان يتم الرقابة عليها على أسس غري دستورية .

  الفرع الثاني:مبدأ المساواة  و عدم التمييز 

أقرتـه يتعلق األمر مببدأ مت تدوينه يف بداياتالتأسيس احلديث الدستوري و الدويل للحقوق اإلنسان عرب ما   

و  1789إعالنات و دساتري الـدول بعـد الثـورات الـيت قامـت ألجـل احلريـة و املسـاواة علـى غـرار الثـورة الفـــرنسية 

، و صـــوال إىل املواثيـــق الدوليـــة الـــيت تبنـــت مبـــدأ املســـاواة يف مضـــمون  1971إعـــالن حقـــوق املـــواطنني الفرنســـي 
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تجــذرا لدرجــة اإلطــالق ، و غالبــا مــا ينــدرج مبــدأ بنودهــا و جعلــه أســاس احلقــوق  حــىت أصــبح مبــدأ متأصــال و م

املساواة يف مفهومه العام إلجتاهني بني املساواة يف القانون  اليت دف إىل املساواة املادية بني املواطنني  دون متييز 

علــى أســاس مــا، و ذلــك بالتنصــيص عليهــا دســتوريا و قانونيــا و ، بــني املســاواة امــام القــانون الــذي تقتضــي معــه 

  21مؤسسات و مرافق الدولة ان تدعل تطبيق القانون أمامها باملساواة .

و يكتســي مبــدأ املســاواة قيمــة دســتورية كبــرية نظــرا ألمهيتــه ومــا ميكــن ان ينجــر عليــه يف تطبيقاتــه غــري انــه   

ار خمتلــف يف مــدى وجــود هاتــه القيمــة يف ظــل تضــارب اآلراء الفقهيــة الــيت جانــب منهــا أن مبــدأ املســاواة علــى غــر 

الفقيه جون جاك روسو الذي يرى بأن " املساواة ضرورية و غاية كل نظام تشريعي ، ألن احلرية ال تقوم بدوا " 

أمــا الفقيــه "هوريــو" فــأعترب املســاوة هلــا أمهيــة خاصــة لتحكمهــا يف خمتلــف احلريــات األخــرى " و لــذا فقــد اصــبح 

اي دستور من هذا املبدأ ، و على الـرغم مـن هـذا التنصيص الدستوري عليها من موجبات اي مشرع بل ال خيلو 

الــــزخم الــــذي إكتســــاه مبــــدأ املســــاواة يف الدســــاتري احلديثــــة إال أنــــه يقبلــــه يف إجتــــاه أخــــر عــــدم تــــوازن و ثبــــات يف 

اإلجتهــادات اخلاصــة بالقضــاء الدســتوري الــذي يرتكــز يف تفســريه ملبــدأ املســاواة علــى الــرغم مــن أن القاضــي ملــزم 

للقاعــدة املوجــودة امامــه و املنصــوص عليهــا دون ســواها إال انــه خيــالف يف ذلــك يف عــدة أراء علــى بالتفســري وفقــا 

غرار إعتباره ان املساواة املقصود منها عدم التمييز احملصور يف أمثلة تتعلق بالعرق و اجلنس و اللون ... غري كافية 

  22مبا جيعل توسيع املساواة لغري ذلك.

  لمساواة و عدم التمييز  في الدستور الجزائري الفرع الثالث:تكريس مبدأ ا

وصوال إىل الدستور احلـايل املعـدل و ذلـك بتضـمني  23كرس املشرع هذا املبدأ يف مجيع الدساتري اجلزائرية   

هــذا املبــدأ بإعمــال قاعــدة املســاواة يف القــانون يف مــايلي " كــل املــواطنني سواســية أمــام القــانون ، و ال  32املــادة 

ذرع بأي متييز يعود سببه اىل املولد او العرق او اجلنس أو الـرأي أو أي شـرط او ظـرف أخـر شخصـي ميكن أن يت

  24أو إجتماعي "

و علــى الــرغم مــن أــم يــتم وضــع صــفة اإلعاقــة كمعيــار للتمييــز بــني النــاس ،إال أنــه يستشــف مــن توســيع   

لـيس احلصـر ألن التمييـز يـدخل يف نطـاق مجيـع  قراءة املادة بأن املعايري اليت جاء ـا املشـرع علـى سـبيل األمثلـة و

  هاته املعايري مبا فيها الظرف اإلجتماعي أو حىت املولد أو غريه "
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و على غرار ذلك فإن التمييز يرتبط بشكل وثيق باملساواة بإعتبار أن تطبيق مبدأ املساواة يؤدي بالضرورة   

  دم التمييز.إىل عدم التمييز مبا جيعل التصاق املادة بني األفراد بع

ذلـــك   31و تبعـــا لـــذلك فقـــد أقـــر كـــذلك املشـــرع الدســـتوري مبـــدأ املســـاواة أمـــام القـــانون بتضـــمني املـــادة   

كمايـــلي " تستهدف املؤسسات ضمان املساواة كل املواطنني و املواطنات يف احلقوق و الواجبات يازالة العقبات 

ع الفعليــــة يف احليالــــة السياســــية و اإلقتصــــادية و التيتعــــوق تفــــتح شخصــــية اإلنســــان و حتــــول دون مشــــاركة اجلميــــ

  25اإلجتماعية و الثقافية ".

و هذا ما ينطبق يف رأيي على فئة األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة كـون أن التمييـز و عـدم املسـاواة   

  ا .قد يكون على أساس اإلعاقة اليت يعاين منها الشخص مبا جيعل تطبيق هذا املبدأ قاصر أمام أمر مثل هذ

  26و يف نفس السياق عن التمييز. 

يتعـرض لـه األشـخاص  عنـد ممارسـة حقـوقهم الدسـتورية  خاصـة مـا  يرتبط عدم التمييز  مببـدأ املسـاواة  و  

  تعلق بالتمييز على األساس اإلجتماعي . 

 القانونية لألفراد احلماية تعزيز يف الدويل الصعيد على مسبوق غري تقدم إحراز من الرغم على  

الدساتري يف خضم تدوينها ملبدأ املساواة على ضمان عدم التمييز على  إقرارالتمييز، و  ضد األفراد موعاتوجم

  أسس متعددة تضيق و تتوسع وفقا للتطبيقات و الواقع .

 من ذكرى إيل بعد تتحول مل التمييزية األعمال واملمارسات أن تؤكد العامل أحناء مجيع من الواردة التقارير فإن

  27ضي.املا

و التنصيص الدستوري على عدم التمييز ينتحصر يف ذكر املعايري اليت يعترب متييزا يف نظر املشرع مبا جيعل التمييز 

يلتصق بتطبيق املساواة مبا جيعل عدم تطبيق املساواة متييزا سواء أمام القانون واو عند تطبيق القانون عرب 

نا رغم أن الدستور يغطي بالنص القانوين لضمان ممارسة احلق مؤسسات الدولة ، إال ان ذلك مردود عليه فأحيا

،إال أن طبيعة الفئة املستهدفة يف ذلك جتد نفسها غري قادرة على ممارسته نظرا خلصوصيتها . و ذا يقودنا األمر 

أصال  اىل اعتبار عدم التمييز كقاعدة دستورية ال ختتلف يف منهج تطبيقها عن مبدا املساواة كأ صل إذا مل نقل

  ان نتائج تطبيقه هي تعترب عدم متييز يف حد ذاا .
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 املدين اتمع يف أيضا فحسب،بل العامة اهلياكل أو هياكل الدول يف واليوجد الوجوه والتمييزمتعدد  

  عام بشكل

 اتمع،مثل جماالت كافة يف األشخاص معاملة طريقة على بدرجات متفاوتة التمييز يؤثر فقد وهكذا  

 وجه على العدل وإقامة  التأدييب والنظام واإلسكان والطبية واخلدمات اإلجتماعية والعمل التعليم و السياسة

  29باإلضافة إىل إنفاذ التشريعات الوطنية.28.العموم

  المطلب الثاني:دسترة حقوق األشخاص ذوي اإلحتياجات

ألشخاص ذوي ضمانات دستورية ل 01-16طبقا للقانون  2016أقر التعديل الدستوري لسنة   

اإلحتياجات اخلاصة بداية من اإلطار العام لذلك عرب الديباجة اليت تضمن تكريس احلقوق و احلريات العامة 

لألفراد يف اتمع .خاصة ما تعلق القدرة على حتقيق العدالة اإلجتماعية و املساواة و ضمان احلرية لكل فرد ، 

  واحلد من الفوارق اإلجتماعية . 

 خل اتمع و اليت تضمنتها موادالدستور .احلقوق العامة اليت يتمتع ا األفراد دو إىل جانب ا

 

  

  الفرع الثاني: الحقوق الدستورية الخاصة والعامة

  الحقوق الدستورية الخاصة -01

هي تلك احلماية اليت يقرها الدستور لفئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة بشكل خاص دون سواهم من   

،و قد أتسس املشرع الدستوري ألول مرة حلقوق بشكل مباشرة بإقراره نصوص خاصة اآلخرين يف اتمع

بالدستور هلاته الفئة ،أبانت عن رؤية جديدة حنو حتقيق املساواة و تكافؤ الفرص بني األفراد و رعاية هاته الفئة 

يقه و تنفيذه على بشكل خاص نظرا خلصوصيتها و إقرار حقها الدستوري ضمانا لعدم إنتهاكه و تفعيال لتطب

مستوى املؤسسات و التشريعات بإعتبار أن الدستور الوثيقة األمسى يف القوانني و اليت يتفرع عليها القوانني 

  تنظيما حلقوق األفراد .
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احلايل املعدل ضمان الدولة للرعاية الصحية للمواطنني، من الدستور  66املادة ويف هذا اإلطار تضمنت   

قاية من األمراض الوبائية و املعدية و معاجلتها ،كما تسهر الدولة على توفري شروط كما تتكفل الدولة بالو 

للعالج لألشخاص املعوزين مبا جيعل األشخاص ذوي اإلحتياجات ضمان للرعاية الصحية ضمن املنظومة 

  30الصحية للدولة عرب مؤسسات و هياكل الصحة العمومية و اخلاصة.

حتياجات الدستورية يف إطار إقرار احلقوق و ضمانتهالدستورية هلا إىل جانب ذلك حضيت فئة ذوي اإل  

بفقرة خاصة تتضمن عمل الدولة على  ضمن اإلطار العام حلماية األسرة  من طرف الدولة اتمع 72املادة يف 

تسهيل إستفادة الفئات الضعيفة من ذوي اإلحتياجات اخلاصة من احلقوق املعرتف ا جلميع املواطنني و 

ماجها يف احلياة اإلجتماعية ،و هذا ما ينجر عليه تطبيق مبدأ املساوة بني املواطنني  بغض النظر عن خصوصية إد

  31فئة معينة من اتمع .

كما تضمن الدولة إىل جانب ذلك يف إطار إقرار احلقوق لألفراد ظروف معيشية للمواطنني الذين مل   

ه ، و الذين عجزو عنه ائيا و بالتايل فان فئة ذوي اإلحتياجات يبلغو سن العمل و الذين ال يستطون القيام ب

غالبا ما يكون هلم عجز يسبب هلم عدم القدرة على العمل او إعالة انفسهم او أهلهم مبا يستدعي مساعدم 

  32من طرف الدولة و التكفل م و بعوائلهم

  امة :عاحلقوق الدستورية ال -02

ق املتصلة مباشرة باألشخاص ذوي اإلعاقة  فإنه و جتسيدا حلق املساواة كما أنه و إىل جانب هذه احلقو   

احلق يف التمتـــع جبميـــع احلقـــوق الـــيت أقرهـــا هـــذا بـــني األفـــراد يف الدستور،فإنلألشـــخاص ذوي اإلحتياجـــات اخلاصـــة

ملتمثلـة يف بعنـوان "احلقـوق و احلريـات" وا 1996األخري و املتضمنة يف الفصل الرابع من الدستور اجلزائـري لسـنة 

ومنهــا:<< حــق املســاواة أمــام القــانون بــدون متييز،احلــق يف اجلنســية ،حــق الســالمة البدنيــة و 29-59املــواد مــن 

املعنوية،حق الرعاية الصحية،حرية املعتقد ،حرية الرأي ،حرية التجارة و الصناعة،حرية اإلبتكار الفكري و الفين و 

وحرمـــة املنـــزل ،حـــق تكـــوين اجلمعيـــات واإلجتمـــاع و األحـــزاب  العلمي،حـــق حرمـــة احليـــاة و االتصـــاالت اخلاصـــة

السياســـــية،احلق يف ممارســـــة احلقـــــوق املدنيـــــة و السياســـــية كاإلنتخـــــاب و الرتشـــــح  ،احلـــــق يف التعلـــــيم و التكـــــوين 

املهين،احلــق يف العمــل،احلق يف الثقافــة  ،احلــق يف تــويل الوظــائف علــى قــدر املســاواة ،احلــق  يف العمــل  و التــأمني 
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جتماعي و التقاعد ،احلق يف النسب و اإلرث ...و مجيع احلقـوق الـيت يقرهـا الدسـتور و التشـريعات األساسـية اال

  33للدولة  .>>.

  

  

  

  

المطلب الثالث:الرقابة  الدستوريـةعلى حقوق األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة عن طريق المجلس 

  34الدستوري

ريا إىل اجلهات القضائية ممثلة يف هيئة عليا كاحملكمة تأخذ الرقابة على حقوق اإلنسان بشكل عام دستو 

الدستورية أو إىل اجلهات القضائية العادية للدولة عرب الدعاوي املتنوعة سواء كانت ممارستها عن طريق الدعوى 

ل،و يف املباشرة أو األصلية او عن طريق الدفع الفرعي مبا يؤدي إىل إلغاء القانون أو إستبعاد تطبيقه يف قضية احلا

نفس اإلطار تأخذ الرقابة شكال أخر أكثر مرونة و هو اجلهات ذات الطابع السياسي اليت تعمل على ذلك عرب 

  35أطر قانونية حتدد اختصاصاا و جمالت الرقابة و جهات اإلخطار هلا .

ذي خيتص ويف هذا السياق توكل الرقابة السياسية إىل هيئة حمددة دستوريا و هي الس الدستوري و ال  

يف النظر يف مدى دستورية القوانني العضوية و العادية و كذا املعاهدات الدولية و يقر بعدم دستوريتها إذا كانت 

  خمالفة للدستور، و تكون أما قبلية وقائية قبل صدور القانون أو بعدية بعد صدوره .

  دور المجلس الدستوري في حماية حقوق اإلنسان ذوي اإلحتياجات الخاصة �

فإن التشريعات 36ملا كان الس الدستوري ينظر يف مدى دستورية القوانني و املعاهدات الدولية   

األساسية اليت تصدرها السلطة التشريعية و التنفيذية أو اليت تتضمن احلقوق و احلريات العامة لألفراد مبا فيها 

ت و غريها من املواثيق الدولية اليت حقوق األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة،و كذا املعاهدات و اإلتفاقيا

  37حتوي ايضا احلقوق األساسية هلاته الفئة و تعطي إلتزام للدول إلقرارها و الرقابة عليها و تضمينها يف قوانينها .
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فإن الس الدستوري يقوم بصيانة و محاية حقوق األشخاص ذوي اإلحتياجات إستنادا للدستور و تطبيقا 

  كحق املساواة و احلقوق و احلريات املتفرعة عليه.  للمبادئ األساسية فيه

و يعد الس الدستوري هيئة ذات طابع دستوري توكل هلا مهمة الرقابة على دستورية القوانني و املعاهدات وفقا 

  ألليات حددها الدستور.

اجلزائرية إبتداءا من شكل الس الدستوري لبنة أساسية يف عملية الرقابة و لذا مت إقرار تأسيسه يف الدساتري 

الذي جعل عضويته بسبعة أعضاء مقسمة بني السلطتني التنفيذية و التشريعية و عضو عن  1963دستور 

السلطة التنفيذية على أن إخطاره خمول دستوريا لرئيس اجلمهورية و الس الوطين ، وعلى خالف ذلك فقد كان 

و نظرا للتحوالت يف  1989دستوري ، أما دستور خاليا من أي تأسيسأو إشارة للمجلس ال 1976دستور 

النظام السياسي اجلزائري .فقد مت إعادة تأسيس الس الدستوري مع تغيري يف تعيني و إنتخابأعضائه بسبعة 

أعضاء مقسمني بني تعيني رئيس اجلمهورية لثالث أعضاء و عضوين منتخبان عن الس الشعيب الوطين و 

ة العليا ، على ان عملية اإلخطار خمولة لرئيس اجلمهورية و رئيس الس الشعيب عضوا منتخبان من احملكم

  38الوطين 

فقد وسع من إختصاصاته الرقابية لتمتد للقوانني العضوية و مدى  1996أما التعديل الدستوري لسنة 

مهورية مبا فيهم دستوريتها ، و كذلك الزيادة يف  عدد األعضاء ال تسعة مقسمني بني ثالثة يعينهم رئيس اجل

الرئيس و عضوين عن الس الشعيب الوطين و عضوين عن جملس األمة ، وعضو منتخب من جملس الدولة و 

عضو منتخب من احملكمة العليا ،و أعطى حق اإلخطار للمجلس لكل من رئيس اجلمهورية  رئيس جملس األمة 

  و رئيس الس الشعيب الوطين.

فقد أعطى للمجلس الدستوري  01-16و املتضمن من خالل القانون  2016أما التعديل الدستوري لسنة 

  توسيعا يف العضوية و كذا اإلختصاصات و جهات اإلخطار .

عضوا بني التعيني و اإلنتخاب ، فيتم تعيني بأربعأعضاء  12فمن حيث العضوية فقد أصبح الس يتكون من 

يتم إنتخاب إثنني من الس الشعيب الوطين و إثنان من  مبا فيهم الرئيس ونائبه من طرف رئيس اجلمهورية و

  39جملس األمة و اثنان من احملكمة العليا و أخرين من جملس الدولة .
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وأما جهات اإلخطار له فقد خوهلا الدستور لكل من رئيس اجلمهورية و رئيس جملس األمة و رئيس الس 

  نائبا أو ثالثني عضو من جملس األمة 50حلق لــالشعيب الوطين و الوزير األول .كما وسعا بإعطاء ا

ووسع الدستور جمال اإلخطار عندما يتعلق األمر  باحلقوق و احلريات العامة لألفراد و ذلك بإعطاء حق 

اإلخطار عن طريق اإلحالة من احملكمة العليا أو جملس الدولة يف حالة أنه إحدى أحد األطراف يف احملاكمة أمام 

حلكم التشريعي الذي يتوقف عليه مأل النـزاع  ينتهك احلقوق و احلريات اليت يتضمنها جهة قضائية أن ا

  40الدستور.

  اتمة :خ

اخلاصة و ختصيص هلا مواد تتضمن  اإلحتياجاتشخاص ذوي قرار الضمانات الدستورية لفئة األإن إ  

ية اليت اسسقرار التشريعات األإىل إفع كثر املشرع اجلزائري يدأرقابة على ممارستها جيعل لليات لأقرارا حبقوقها و إ

  .متارس من خالهلا هاته احلقوق الدستورية 

ن أعتبار و هذا ما يقودنا إل األخرى،ساسية و تسمو مبضامينها على النصوص القانونية أفالدستور يعترب وثيقة 

بقا للتعديل الدستوري لسنة ىل دسرتها طإوصوال  .طارها العامإخراجها من إهاته احلقوق من  إقرارهذا التطور يف 

خراج هاته الفئة من زخم اتمع الذي ال يعرتف هلا خبصوصيتها يف إرادة لدى الدولة يف مؤشرلوجودإ  2016

  .حقوقها نظرا ملعاناا من التهميش

  72دوات ضمان ممارستها فاملادة أساسية يف تطوير أن اقرار احلقوق الدستورية هلاته الفئة يعترب لبنة إ  

لتزاما واضحا من طرف إا مل تعط أال إمن تسهيالت ، هلاته الفئة ن تقوم به الدولة أضمنت ما ميكن تن إو 

قرار إو ما كان من  املألوفطاره العام مل خيرج عن إاحلقوق الدستورية يف  إقرارخرية مبا جيعل جتاه هاته األإالدولة 

قرارها و إلة يف و لتزاما من مؤسسات الدإكثر أساسية و اتأضمانرادة مستقبلية يف وضع إال يعد سوى تعتبري عن 

 املساواةأراد متاشيا مع مبدفساسية لألتطبيقها ،فاحلقوق الدستورية هلاته الفئة ال خترج يف ممارستها عن احلقوق األ

  يز.يو عدم التم
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اخلطوة تعترب ن هاته أكون   ،جيايبإن تيم تضمني الدستور حلقوق هاته الفئة بشكل أمهية ن من األإ  

كثر فعالية مبا يكفل ألتزامات دستورية إعتمادها مستقبال يف إو اليت قد يتم  .تطورا يف نظرة املشرع الدستوري

  نتهاك .إو أجتاه أي تعسف إالالزمة ملمارستها و الرقابة عليها  الوسائلعطائها إالفئة و  هاتهمحاية حقوق 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

للتفصيل أكثر حول تناول المصطلح/ السيد عتيق،الحماية القانونية لذوي اإلحتياجات الخاصة "دراسة  1
 20-19،ص 2010لعربية ، القاهرة ،جنائية مقارنة "،دار النهضة ا

 20-19،ص المرجع السابقالسيد عتيق، 2
  29-28-27السيد عتيق،المرجع السابق،ص  3

تعــددت المفــاهيم حــول مصـــطلح اإلعاقــة فــيمكن النظــر إليهـــا علــى أنهــا ضــرر أو خســـارة تصــيب الفــرد نتيجـــة 
ـــ الضــعف أو العجــز بحيــث تحــد أو تمنــع الفــرد مــن أدائــه لــدوره (تتوقــف علــ ى عوامــل ثقافيــة اجتماعيــة جنســية ـ

  العمر).
وهــي تمثــل الجانــب االجتمــاعي للضــعف أو العجــز ونــوع درجــة اإلعاقــة والتــي تــؤثر فــي القــيم أو االتجاهــات و 

  التوقعات التي تراعي فيها البيئة االجتماعية لألفراد.
زمن أو العلو المزمنة التي تـؤثر هي "عجز يتدخل في أنشطة الحياة اليومية. بمعنى أنها النقص أو القصور الم

على قدرات الشخص فيصير معوقـا سـواء كانـت اإلعاقـة جسـمية أو حسـية أو عقليـة أو اجتماعيـة، األمـر الـذي 
يحول بين الفرد وبين االستفادة الكاملة من الخبرات التعليمية والمهنية التي يستطيع الفرد العادي االستفادة منه، 

  فسة المتكافئة مع غيره من األفراد العاديين.كما تحول بينه وبين المنا
فهي تؤثر على قـدرات الشـخص (جسـميا أو نفسـيا) فيصـبح نتيجـة لـذلك غيـر قـادر علـى أن يتنـافس بكفـاءة مـع 

  أقرانه األسوياء.
  ويعرف المعوق بأنه:
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<< الشخص الذي يتدنى مستوى أدائه عن أقرانه بشكل ملحوظ في مجال من مجاالت األداء وبشكل 
جعله غير قادر على متابعة اآلخرين إال بتدخل خارجي أو بإجراء تعديل .كلي في الظروف المحيطة ي

  به>>
عبــــد الرحمــــان عيســــوي ،ســــيكولوجية اإلعاقــــة الجســــمية والعقليــــة مــــع ســــبل العــــالج والتأهيــــل ، دار الراتــــب 

  8، ص1997الجامعية ، بيروت ، 
  كما يعرف  المعوق على أنه:

 مزمنة أو حادة والتي ترجع إلى :<<هو المصاب بإعاقة 
 الضعف الجسمي أو العقلي أو تركيبة من الضعف الجسمي والعقلي .  - 1
  احتمال استمرارها غير محدد .  - 2
ينتج عنها قصور أساسي في ثالثة مجاالت أو أكثر من أنشطة الحياة األساسية (رعاية نفسه ،  - 3

 توجيه الذاتي،  االستقاللية ،كفاية نفسه اقتصاديا ). أسلوب التعبير والتقبل ، التعلم ، الحركة ،ال
تظهر على الشخص حاجته إلى مجموعة من أوجه الرعاية الشاملة أو العالج أو الخدمات التي  - 4

  تستمر مدى الحياة ">>
  أنظر في ذلك:

عيــة عبــد المحــي محمــود صــالح ، متحــدو اإلعاقــة مــن منظــور الخدمــة االجتماعيــة ، دار المعرفــة الجام -
  .56، ص 1999،القاهرة 

بـــدر الـــدين كمـــال عبـــده ومحمـــد الســـيد حـــالوة، اإلعاقـــة الســـمعية والحركيـــة ، المكتـــب العلمـــي للكمبيـــوتر   -
  .15، ص  1998والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ، 

بأنه "كل شخص يختلف عمن يطلق عليه ضسسضسسكما عرفه مؤتمر السالم العلمي و التأهيل المهني ح
أو عادي جسميا أو حسيا أو عقليا أو نفسيا ،أو إجتماعيا إلى الحد الذي يتوجب معه عمليات لفظ سوى 

  تأهيله حتى يحقق أقصى قدر ممكن من التوافق تسمح به قدراته المتبقية "
عرفته الموسوعة الطبية بأنه " كل عيب صحي أو عقلي يمنع من أن يشارك تجربة في نواحي النشاط 

  ما يولد إحساسا لدى المصاب بصعوبة اإلندماج في المجتمع عندما يكبر "المالئمة لعمره ، ك
و يعرف أيضا "هو كل فرد يختلف عمن يطلق عليه لفظ سوي في النواحي الجسمية أو العقليية أو 

  اإلجتماعية إلى الدرجة التي تستوجب التأهيل الخاصة حتى يصل الى أقصى ما تسمح به قدراته ومواهبه"
زيدان ، الحماية الشرعية و القانونية لذوي اإلحتياجات الخاصة ، دار الكتاب القانوني،  زكي زكي حسين

 18- 17 - 16، ص 2008،15مصر،
للتفصيل أكثر حول تناول المصطلح/ السيد عتيق،الحماية القانونية لذوي اإلحتياجات الخاصة "دراسة  4

 20-19،ص 2010جنائية مقارنة "،دار النهضة العربية ، القاهرة ،
 29-28-27السيد عتيق،المرجعالسابق،ص  5
تتعدد األسباب المؤدية اإلعاقة وٕان كان ال تخرج عن اإلطار العام لحدوث اإلعاقة عند األشخاص  6

البالغين إال ما كان منها يتصل بها من الفئة العمرية و التي تستثني الحوادث المتصلة بالعمل ،و إن كان 
  خاصة و يمكن أن نوجز أسبابها في مايلي : ∗إستعمال األطفال في العمالةهناك حاالت ممكنة إذا ما تم 
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أسباب خلقية أو وراثية: و هي ناتجة عن حدوث اإلعاقة أثناء مرحلة الحمل سواء كان ذلك تأثرا باألم و  -
ما ينعكس على الطفل في هذه المرحلة خاصة تناول األدوية ،باإلضافة إلى إتصال اإلعاقة بالطفل بعد 

  والدته نتيجة لألعمال الطبية المرافقة لهذه العملية أو حدوث إصابة له مباشرة بعد ذلك. 
أسباب مكتسبة:تحدث في مرحلة النمو و هي ترتبط بعوامل ذاتية ترتكز على التغذية أو اإلصابة  -

لعقلية بما يرافقها باألمراض المعدية أو المزمنة  أو إقترانها بالبيئة، خاصة المتعلقة باألمراض النفسية و ا
من أسباب لإلنحراف كاإلدمان على الحبوب المهلوسة و المخذرات و الممنوعات بشكل عام ،أما العوامل 
الموضوعية لإلعاقة خاصة عند األطفال  فيمكن أن تتصل بحوادث المرور بشكل خاص أو الحوادث 

  أو أثناء الدراسة ...وغيرها.العادية التي يمنك أن تنتج عنها حدوث إعاقة نتيجة أعمال منزلية 
المتعلق  بكيفيات  2017جوان  03المؤرخ في  187-17من المرسوم التنفيذي رقم  04راجع أيضا المادة 

  الوقاية من اإلعاقة.
  سعيد حسني العزة ،التربية الخاصة لذوي اإلعاقات العقلية والبصرية والسمعية والحركية، - أنظر في ذلك:

  و ما بعدها. 10،ص2007،األردن،الدار العلمية الدولية
رونالد الينجورت ،تطور الوليد و الطفل الصغير سويٌا و غير سوي،مركز الكتب األردني،عمان،ب 

  12س،ص
  05،،ص2003إقبال محمد بشير ،الرعاية الطبية والصحية والمعوقين،المكتب الجامعي الحديث،القاهرة، -
  لعقول،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيعوفيق صفوت مختار ،سيكولوجية األطفال ضعاف ا -

  20،ص2005تاريخ النشر،
  56،ص 2007عصام الصفدي ،إعاقة الحركية والشلل الدماغي،دار اليازوري العلمية،عمان، -
  ومابعدها 30،ص2004عادل عبد اهللا محمد ،إعاقات العقلية،دار الرشاد،عمان، -
 42،ص2007ن،المملكة العربية السعودية،ابراهيم عبداهللا فرج ،اإلعاقة،مكتبة العبيكا -
تتنوع المقاربات المتعددة في المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق المعوقين النمط السائد في محاولة إلعطاء 7

  تعريف دقيق لإلعاقةو منها :
 1980جوان لسنة  26تعريف  ميثاق الثمانينات الصادر عن المؤتمر الرابع للتأهيل المنعقد في    

  :بيج بكندا ببون
:<< حالة تحد من مقدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر التي يعتبر هذا الميثاق بأن اإلعاقة هي  

تعد من العناصر األساسية لحياتنا اليومية من قبيل العناية بالذات أو ممارسة العالقات اإلجتماعية و 
عية وقد تنشأ اإلعاقة بسبب خلل جسدي أو النشاطات اإلقتصادية وذلك ضمن الحدود التي تعتبر طبي

  عصبي أو عقلي ذي طبيعة فسيولوجية أو سيكولوجية أو تتعلق بالتركيب البنائي للجسم >>.
للتفصيل حو التعريفات المتنوعة لإلعاقة أنظر:عدنان الجازولي ،اإلعاقة في التشريعات الحديثة دراسة 

:متوفر على الموقع اإللكتروني 13إلى 1،ص من  لبعض التجارب الوطنية في دول العالم اإلسالمي
www.gulfkid.com 

 : اإلعاقةكالتالي 1980 منظمةالصحةالعالميةعاموفي نفس السياق عرفت 
  .أي فقد أو شذوذ في التركيب أو في الوظيفة السيكولوجية أو الفيزيولوجية : الخلل �
 . بيعية بسب بالخللعدم القدرة على القيام بنشاط بالطريقة التي تعتبر ط: العجز �
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 نتيجة للخلل أو العجز يتقيد نشاط الشخص بالنسبة ألداء مهمة معينة.: العاهة أواإلعاقة �
السيد رمضان، إسهامات الخدمة اإلجتماعية في مجال رعاية الفئات الخاصة ، اإلسكندرية: دار 

  .135، ص  1995المعرفة الجامعية ،  
ديسمبر  09الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة فيعرف اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين  -ب

  : 1975لسنة
:<< كل شخص عاجز على أن يؤمن بنفسه بصورة كلية أو جزئية ضرورات حياته الفردية أو 

  7اإلجتماعية العادية بسب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية>>.
الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي التابع لمنظمة العمل  1992لسنة  99أما تعريف التوصية رقم  -ج

<< فردا إنخفضت  درجة كبيرة إحتماالت  الدولية المتضمنة  "التأهيل المهني للمعوقين"  فقد عرفته على أنه
  7تأمين عمل مناسب  اإلحتفاظ به نتيجة قصور عقلي أو بدني >> .

عد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين الخاص بالقوا 96/48كما  عرف قرار الجمعية العامة
  :  1993لسنة

العجز بأنه: << عددا كبيرا من أوجه التقصير الوظيفي  96/48من القرار 17في المادةالمادة
المختلفة التي تحدث لدى أية مجموعة من السكان في جميع بلدان العالم ، و قد يتعوق الناس بإعتالل 

ال طبية أو مرض ما عقلي ما و هذه اإلعتالالت أو األحوال أو بدني أو ذهني أو حسي ،أو بسبب أحو 
  األمراض يمكن أن تكون بطبيعتها دائمة أو مؤقتة.>>

فعرفت العوق على أنه:<< فقدان القدرة كلها أو بعضها 96/48من نفس القرار  18أما المادة 
وتصف كلمة العوق تالقي  على إغتنام فرصة المشاركة في حياة المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين

  المعوق مع بيئته والغرض من هذا المصطلح 
هو تأكيد تركيز اإلهتمام على ما في البيئة وفي الكثير من األنشطة اإلجتماعية المنظمة مثال: 

  اإلعالم و اإلتصال والتعليم ،من عيوب تمنع المعوقين من المشاركة اآلخرين على قدم المساواة.>>
الخاص بالقواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين  96/48ية العامةقرار الجمع راجع:

   1993لسنة
  :1999جوان 07 في حين  اإلتفاقية األمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين 

سواء كان دائمًا أم مؤقتًا  –اإلعاقة  بأنها:<< يعني الضعف البدني أو العقلي أو العصبي عرفت
الذي يحد من القدرة على أداء واحد أو أكثر من األنشطة األساسية للحياة اليومية والذي يمكن أن تسببه  –

  >>..أو تزيد من خطورته البيئة اإلقتصاديةواإلجتماعية
جوان 07 اإلتفاقية األمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين راجع :

1999  
  و التشريع الجزائري.2008عاقة في ضوء تعريف اإلتفاقية الدولية لذوي اإلعاقة لسنة الفرع األول:مفهوم اإل

 .2008تعريف اإلتفاقية الدولية لذوي اإلعاقة لسنة  - أ
  أنظر ديباجة اإلتفاقية الدولية لحقوق ألشخاص ذوي اإلعاقة . 8
  من االتفاقية  الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 01المادة  9
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و التـي دخلـت حيـز التنفيـذ  2006األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة سنة لحقوق  بر اإلتفاقية الدوليةتعت ∗10
بمثابــة اإلطــار الــدولي الــذي يعتبــر أداة توجيــه للــدول األطــراف فيهــا لسياســتها الداخليــة لحمايــة  2008ســنة 

دة التي توفر الحمايـة األشخاص الذين يعانون من إعاقات متنوعة، سواء من خالل وضع التشريعات المتعد
القانونيــة و تعطــي الحقــوق لهــذه الفئــة، أو مــن خــالل جملــة اإلجــراءات التــي تعبــر عــن السياســة اإلجتماعيــة 
للدول في بناء نظام قانوني متصل بهـؤالء األشـخاص بمـا يـؤدي إلـى تنفيـذ اإللتزامـات التـي تقـع علـى عـاتق 

  لداخلي .الدول في مجال تجسيد هذه االتفاقية على المستوى ا
 المتعلق بالصحة و ترقيتها.1985 فبراير  16مؤرخ في   05-85من القانون رقم  89المادة   10

يخضع تصنيف اإلعاقة إلى إختالفات حسب طبيعة هذه األخيرة و تختص اللجان الطبية  11
الوالئي و باإلعتراف بصفة المعوق وتحيد نسبتها ،وفي هذا الصدد  تم إنشاء لجنتين طبيتين على المستوى 

الوطني تختص األولي في البث  في الملفات المتعلقة بتحديد نسبة اإلعاقة في مدة ثالث أشهر  ويتم 
المؤرخ في  175-03الطعن فيها أمام اللجنة الوطنية المكونة على مستوى الوزارة طبقا للمرسوم التنفيذي

  .2003أبريل14
ص المعاق  سواء كان بالغا أو غير بالغ وهي ذات أهمية من أجل إقرار الحقوق المناسبة للشخ

  بما يعد في فئة الطفولة خاصة ما تعلق باالمتيازات المالية و التأمين الصحي .
مايو سنة  15المؤرخ في 180 -82من المرسوم التنفيذي رقم   02وفي هذا اإلطار حددت المادة الثانية 

  اف المعوقين بـ:يتعلق بتشغيل المعوقين و إعادة تأهيلهم المهني أصن 1982
 القاصرون حركيا القصور الجراحي، و التقويمي، و العصبي، و إصابات داء المفاصل. -
 القاصرون حسيا المكفوفون، و الصم البكم، و األشخاص المصابون باضطرابات النطق. -
  القاصرون المزمنون العاجزون عن التنفس و أصحاب المزاج النزيفي ، أو مرض السكر، أو القلب -
  مختلف القاصرين بدنيا، و السيما ضحايا المخلفات الناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني. -

باإلضافة إلى ذلك ما جاء به  التشريع الجزائري  وعلى الرغم أنه لم يشر بشكل واضح إلى تصنيف 
كز المتضمن إحداث المرا 1980مارس 11المؤرخ في  80/59المعوقين  إال أن  المرسوم التنفيذي رقم 

الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم األطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها يذكر أسماء هذه 
 المراكز التي يخصص كل واحد منها لفئة من الفئات . 

ورغم أن هذا المرسوم راعى فئات مهمة وهي المتخلفون عقليا ، اإلنفعاليين ، المعوقين حركيا ، المعوقين 
سمعيا، إال أنه أهمل فئات أخرى مثل : متعددو اإلعاقة ، وذوي إضطرابات اللغة  بصريا ، المعوقين

والكالم ،أما عن ذوي األمراض المزمنة فإن هناك مرسوم تنفيذي آخر يحدد قواعد إنشاء المؤسسات 
اإلستشفائية المتخصصة ويذكر من بينها طب األطفال ، أمراض المسالك البولية والكلى ، أمراض وجراحة 

لقلب ، الجهاز الحركي ،طب األمراض العقلية ، جراحة األعصاب ، أمراض السرطان ، إعادة تربية ا
  األعضاء والتكييف الوظيفي ...إلخ.

المتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية  1980مارس 11المؤرخ في 80/59راجع:المرسوم التنفيذي رقم 
  تنظيمها وسيرها.والمراكز المتخصصة في تعليم األطفال المعوقين و 
  راجع أيضا حول تصنيف األشخاص ذوي اإلعاقة :
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عبـــد المجيـــد عبـــد الـــرحيم ، تنميـــة األطفـــال المعـــوقين ، دار غريـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ، القـــاهرة ، 
  .22 -21، ص  1997

ي محمد سـيد فهمـي والسـيد رمضـان ، الفئـات الخاصـة مـن منظـور الخدمـة اإلجتماعيـة ، المكتـب الجـامع -
 122، ص 1999الحديث ، اإلسكندرية ، 

المتعلق بالصحة و ترقيتها، في إطار يتضمن 1985فبراير  16المؤرخ في   05- 85جاء القانون رقم  12
اإلحاطة بمجال الصحة و تنظيم العمل الصحي بشكل عام، و قد تعرض في الفصل التاسع منه من الباب 

  . الثاني إلى "تدابير حماية األشخاص المعوقين"
  منه المعوق بأنه : 89حيث عرفت المادة  

  << يعد شخصا معوقا كل طفل أو مراهق أو شخص بالغ أو مسن مصاب بمايلي:
  إما نقص نفسي أو فيزيولوجي. -
  وٕاما عجز ناتج عن القيام بنشاط تكون حدوده عادية للكائن البشري. -
 وٕاما عاهة تحول دون حياة اجتماعية أو تمنعها. >> -
مــاي   08المتعلــق بحمايــة األشــخاص المعــوقين و تــرقيتهم المــؤرخ فــي 02/09مــن القــانون  02ة المــاد 13

2002.  
مـاي   08المتعلق بحماية األشخاص المعـوقين و تـرقيتهم المـؤرخ فـي02/09من القانون  4فقرة 7المادة  14

2002. 
 1966ين لعام و العهدين الدولي 1948راجع في ذلك :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  15
   2008و التي دخلت حيز التنفيذ عام  2006راجع : إتفاقية األمم المتحدة في سنة  16
   2008و التي دخلت حيز التنفيذ عام  2006إتفاقية األمم المتحدة في سنة راجع : 17
  راجع عل التوالي : 18

ديسمبر   09في اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  �
  1975لسنة

  1971اإلعالن الخاص بالمتخلفين عقليا لسنة �
اإلتفاقية األمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين المؤرخة في   �

 1999جوان 07
لوافي سعيد، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات السياسية في الجزائر ، مذكرة ماجستير غير منشورة 19

 65، ص   209/2010ا ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، دفعة ورقي
 65، ص   المرجع السابقلوافي سعيد، 20
محمد منير حساني ، الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري ، مجلة دفاتر السياسة و 21

 190، جامعة ورقلة ، ص 2016القانون ، العدد الخامس عشر ، جوان 
 194إلى غاية ص  190محمد منير حساني، المرجع السابق ، ص أنظر : 22
 1989- 1976- 1963راجع في ذلك : دساتير الجزائر على التوالي  23
 من الدستوري الحالي الجزائري المعدل . 32المادة  24
 من الدستوري الحالي الجزائري المعدل . 34المادة   25
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حول  2008لمرأة قبل التعديل الدستوري لسنة فقد أعطى المجلس الدستوري في تفسير عن حقوق ا 26
ممارسة المرآة لحقوقها السياسية و إعتبر أن اعطاء األفضلية للمرأة في المجالس المنتخبة يعد تمييزا و 
خرقا لمبدأ المساواة و سمت بعد ذلك في تعليقه على بمناسبة وضع نص دستوري يتعلق بضمان تمثيل 

يجعل هذا التضارب يتعلق بواقع يتقرر بسياسة تفسير مختلفة تتوافق مع  نسبي للمرأة  في اإلنتخابات بما
حدوده في ذلك و تطبيقا للمصلحة العامة أحيانا و إعماال إلختالف المراكز القانونية لألشخاص في إطار 

  أخر.
  194الى غاية ص  190محمد منير حساني، المرجع السابق ، ص  -

مين الدستور مواد خاصة بفئات تمييز عن غيرها كون انه يعتبر ص ال يمكن اعتبار تضاو في رأينا الخ
تمييز ايجابي يخضع لمعايير تتعلق بااللتزامات الدولية من جهة و تسهيال للتعجيل بإيجاد أطر لحفظ 
حقوق هاته الفئة خاصة و أن المشرع يهدف من وراء ذلك الى الدفع باألفراد لقبول وضع لو ترك لهم 

ه نتيجة االعراف او عدم الوعي السياسي او نتيجة العوائق االجتماعية و الدينية احيانا، بحرية لما تم قبول
بإقراره توسيع التمثيل  2008مكرر سنة  31و مثال ذلك ما نص عليه الدستور الجزائري في المادة 

ظوظ المتعلق بتوسيع ح 03- 12لصالح المرأة في المجالس المنتخبة و هذا ما تم تجسيدة في القانون 
المرأة في المجالس المنتخبة و ذلك تطابقا مع ما احتوته االتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على التمييز 

  و المصادق عليها من طرف الجزائر . 1979العنصري ضد المرأة لسنة 
  01- 16من الدستور الحالي المعدل بالقانون  35راجع في ذلك : المادة 

  ى التمييز العنصري ضد المرأة اإلتفاقية الدولية للقضاء عل
 المتعلق بتوسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة . 03- 12القانون 

 اإلنسان والمحامين، حقوق العامين والمدعين بالقضاة خاص اإلنسان حقوق بشأن راجع في ذلك ،دليل 27
،متوفر على الموقع اإللكتروني  571العدل،ص   إقامة مجال في
:helibrary.umn.edu/arab/MHRJPL13ar.pdf على  13/01/2017، تم اإلطالع عليه يوم

  مساءا. 21:00الساعة 
 من ميثاق األمم المتحدة  76-55-13 -02 - 01راجع أيضا : المواد 

 في اإلنسان والمحامين، حقوق العامين والمدعين بالقضاة خاص اإلنسان حقوق بشأن أنظر: دليل 28
على الموقع اإللكتروني ،متوفر  569العدل،ص   إقامة مجال

:helibrary.umn.edu/arab/MHRJPL13ar.pdf على  13/01/2017، تم اإلطالع عليه يوم
 مساءا. 21:00الساعة 

بلدًا تشريعات تتناول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. بعض هذه التشريعات  40إعتمد ما ال يقل عن 29
ين أخرى الواجب اإليجابي للدولة والمجتمع المتمثل يحظر التمييز باعتبار ذلك هدفه الرئيسي؛ وتتناول قوان

  في ضمان
رفاهية األشخاص ذوي اإلعاقة وٕامكانية وصولهم إلى الدعم االجتماعي. ويوجد في بلدان كثيرة هذان 

  النوعان
  من التشريع كالهما.
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والخدمات  فقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة، مثًال، يحظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل،
العامة، والنقل العام، واألماكن العمومية. ففي سياق العمل، يحظر القانون أساسًا التمييز ضد المؤهلين من 
  األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يستطيعون أداء الوظائف المطلوبة من شاغل الوظيفة أو الراغب في شغلها،

  ، أو بدونها.سواء بترتيبات معقولة، ال تحمل رب العمل صعوبات باهظة
في الهند، إعتمد قانون األشخاص ذوي اإلعاقة )تكافؤ الفرص، وحماية الحقوق، والمشاركة التامة( لعام 

نهجًا أوسع مجاًال: وهو يستخدم لغة غير تمييزية في عدد من المجاالت ويؤيد التمييز اإليجابي  1995
  دًا معينًا من األماكن لألشخاصأيضًا لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة بواسطة نظام حصص، يحفظ عد

ذوي اإلعاقة في برامج التدريب والعمل لكيانات تنتمي إلى القطاعين العام والخاص. ويقدم أيضًا حوافز 
إلى المؤسسات التي تشجع تعيين األشخاص ذوي اإلعاقة والمعاملة التفضيلية بواسطة امتيازات وٕاعانات 

  ومنح.
بشأن المساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ويفرض  7600قانون رقم اعتمدت كوستاريكا ال 1996في عام  

هذا القانون التزامات واضحة على الدولة للنهوض بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ويضمن المساواة في 
  مجاالت مثل التعليم والصحة والعمل.

حاد الدولي البرلماني للتفصيل حول ذلك أنظر : دليل البرلمانيين الموسوم بـ "اإلعاقات" الصادر عن االت
باإلشتراك مع األمم المتحدة (األمانة العامة"إدارة الشؤون االقتصادية و االجتماعية ) ومفوضية األمم 

 50،ص2007كونديك ، جنيف بسويسرا، -المتحدة لحقوق اإلنسان ، مطبعة س ر أو
 من الدستور الحالي المعدل . 66المادة 30
 عدل .من الدستور الحالي الم 72المادة 31
 من الدستور الجزائري الحالي المعدل . 73المادة 32
من الدستور الجزائري الحالي المعدل المتضمنة الحقوق و الحريات  73إلى  32راجع: المواد من  33

  العامة  لألفراد. 
يتمتع األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة بنفس الحقوق التي يتم إقرارها لألشخاص العاديين اال ما كان 

  خاص بهم كفئة خاصة : منهم
  راجع على سبيل المثال ال الحصر : 

  المتعلق باإلنتخابات  10- 16القانون  �
 المتعلق بتوسيع التمثيل الخاص بالمرأة في المجالس المنتخبة  03- 12القانون  �
 المتعلق بالجمعيات. 06- 12القانون  �
  يتها.المتعلق بالصحة و ترق1985فبراير   16مؤرخ في   05-85القانون رقم  �
يتعلق بتشغيل المعوقين و  1982مايو سنة  15المؤرخ في 180 -82المرسوم التنفيذي رقم  �

  إعادة تأهيلهم المهني.
 2002ماي   08المتعلق بحماية األشخاص المعوقين و ترقيتهم المؤرخ في02/09القانون   �

  المتمم.
  القوانين العامة: -
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انون العقوبات الجزائري المعدل و المتضمن ق 1966جوان 08المؤرخ في  66 – 165األمر  �
  المتمم.

المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم  1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75األمر  �
.  

المتعلق بالتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء 1983جويلية  02المؤرخ في 83/11القانون  �
  المعدل و المتمم.

  المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم.1983 جويلية 02المؤرخ في 83/11القانون  �
  المتضمن قانون األسرة المعدل و المتمم  1984يونيو 9المؤرخ في 84-11القانون رقم  �
التضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج  2005فبراير  27المؤرخ في   05- 04القانون  �

  اإلجتماعي للمحبوسين.
  المتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة.2006جوان 15المؤرخ في  06-03القانون  -07 �
المتعلق بالوقاية من المخذرات و المؤثرات العقلية وقمع االستعمال و 18/04القانون رقم -08 �

  االتجار غير المشروعين بها.
نظرا للتحوالت اإلقتصادية و السياسية و اإلجتماعية و الثقافية التي شهدها المجتمع الجزائري فقد كان  34

ا مواكبة المجتمع الدولي في إيجاد مكانزمات جديدة للرقابة على حقوق اإلنسان و حمايتها من لزام
اإلنتهاكات المتكررة خاصة في األزمات األمنية التي تحدث أحيانا ألسباب متعددة و لذا فقد تم إقرار 

عا تعلق بالرقابة، إال التي تقوم بمهامها خاصة م 2004اللجنة الوطنية لترقية و حماية حقوق اإلنسان سنة 
أن التحوالت المؤسساتية التي شهدتها الساحة الدولية في مجال الرقابة على حقوق اإلنسان و التي تكللت 
بتأسيس مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،و الذي يعتبر لبنة جديدة في مسار الرقابة على 

  إنتهاكات حقوق اإلنسان .
و الذي تم  إلغائه  اللجنة الوطنية لترقية و حماية حقوق اإلنسانالمتعلق بـ  09-04القانونراجع في ذلك :
  المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق  اإلنسان. 13- 16بموجب القانون 

 1996المعدل سنة  1989المتضمن التعديل الدستوري لدستور  01- 16و قد سبق ذلك صدور القانون 
مع تحديد األطر العامة     199و 198مادتين و ذلك بتنصيصه على تأسيس المجلس في ال

  إلختصصاته و الجهات التي يتبع لها.
  المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 03- 16من القانون  03المادة 

ما يلي " يؤسس  مجلس  وطني   198في المادة   01-16تضمن الدستور الحالي المعدل بالقانون   
لس  " ويوضع  لدى رئيس  الجمهورية  ضامن  لمجالنص "  الحقوق  اإلنسان  يدعى  في  صلب  

  الدستور .
  لس  باإلستقاللية  اإلدارية  والمالية .لمجيتمتع  ا

لس  مهمة  الرقابة  واإلنذار  المبكر  لمجمن الدستور أيضا ما يلي " يتولى  ا 199كما تضمنت المادة 
  والتقييم  في  مجال  إحترام  حقوق  اإلنسان .
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لس  دون  المساس  بصالحيات  السلطة  القضائية  كل  حاالت  إنتهاك  حقوق  اإلنسان  لمجايدرس  
التي يعاينها  أو  تُبّلغ  إلى  علمه  ،ويقوم  بكل  إجراء  مناسب  في  هذا  الشأن ، ويعرض نتائج  

  تصة .لمخائية  اتحقيقاته  على السلطات  اإلدارية  المعنية  وٕاذا  إقتضى  األمر  على  الجهات  القض
  لس  بأعمال  التحسيس  واإلعالم  واالتصال  لترقية  حقوق  اإلنسان .لمجيبادر  ا

  كما  يبدي  آراء  وٕاقتراحات  وتوصيات  تتعلق  بترقية  حقوق  اإلنسان  وحمايتها .
  األول   لس  تقريرا  سنويا  يرفعه  إلى  رئيس  الجمهورية  وٕالى  البرلمان  وٕالى  الوزيرلمجيعّد  ا

تضمن الدستور الجزائري الحالي المعدل و المتمم جملة من المبادئ و األسس التي تحكم الحقوق و 
  الحريات األساسية  

كمواكبة لهذا التطور المؤسساتي  13- 16جاء تأسيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان طبقا للقانون 
اكات تتعلق بحقوق اإلنسان و تميز مضمون هذا الدولي من جهة، و تعزيزا للحماية و الرقابة على أي إنته

القانون هو توسيع إختصاصات هذا المجلس و بنيته العضوية التي تبرز مدى إهتمام الدولة بإعطاء 
اإلستقاللية لهذا المجلس و مده بكل سبل الدعم المؤدي إلى حماية و ترقية حقوق اإلنسان بالجزائر و 

  في المستقبل . الرقابة على اي إنتهاكات قد تجارها
على أن المجلس  2016نوفمبر  03المؤرخ في  13-16من القانون  02و قد نصت المادة  

هيئةمستقلةيوضعلد�رئيس الجمهوريةضامنالدستور،ويعملعل�ترقيةوحماية حقوقاإلنسان مع تمتع 
 لسبالشخصيةالقانونية و اإلستقالليةالماليةواإلدارية. لمجا

  .12و  11و  10من الديباجة السيما الفقرة لألفراد في المجتمع  بداية 
 .     37- 32للتفصيل في ذلك راجع ديباجة الدستور الجزائري الحالي المعدل و المتمم، و أيضا المواد:  

تختلف الدساتير في تحذيذ الجهة التي تقوم بإخطار المجلس الدستوري على سبيل المثال في فرنسا 35
رئيس الجمعية الوطنية و رئيس مجلس الشيوخ أو ستين عضوا من يكون االخطار لرئيس الجمهورية و 

  غرفتي البرلمان. 
عمار عباس، دور المجلس الدستوري في تكريس مبدأ سمو الدستور،مقال منشور بمجلة المجلس الدستوري 

 66- 65،ص 2013،سنة 01، تصدر عن المجلس الدستوري الجزائري ،عدد:
ين أحوال متعددة فقد تكون داخلية او خارجية و ذلك بان يشوب القانون تأخذ الرقابة على دستورية القوان 36

ساءة إو إو خرق لالجراءات او خرق للدستور أطريقة صدوره او اإلختصاص ، الصادر عيب يتعلق
طة للجهة التشريعية له ،و تمتد الرقابة الى قضائية تقوم بها الجهات القضائية التابعة للدولة لالستعمال الس

  سية تقوم بها هيئة سياسية :او سيا
  راجع حول الرقابة في مجال حقوق اإلنسان و كذا إختصصات المجلس الدستوري الجزائري :

بوسطلة شهر زاد و مدور جميلة ، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين و تطبيقاتهافي التشريع الجزائري 
وق و العلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، ،مقال منشور في مجلة اإلجتهاد القضائي، تصدر عن كلية الحق

 352الى  345، ص  04العدد :
يتمتع المجلس الدستوري بإختصصات أخرى غير تلك المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين العضوية  37

و العادية و كذا مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و مجلس للدستور ،و كذا المعاهدات مع 
هاته الرقابة قبلية و الحقة ايضا للتشريعات ، كما تكون اختيارية عندما تتعلق بالقوانين العادية و  كون ان
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التنظيمات ووجوبية عندما يتعلق االمر بقوانين عضوية،غيرأنه ايضا يتمتع بإصالحية قاضي انتخابات 
ى الطعون المقدمة في شانها و فيتولى مراقبة صحة االنتخابات التشريعية و الرئاسية و االستفتاءات و يتلق

يعلن نتائجها النهائية مع تخويله الدستور صالحية تمديد مهلة الترشح في حالة وفاة احد المترشحين 
للرئاسيات في الدور الثاني ،اما اختصصه االستشاري فيتمثل في لجوء رئيس الجمهورية الستشارته قبل 

وق و حريات االفراد كحالة الحصار او الطوارئ و اقدامه على اعالن بعض الحاالت التي قد تمس بحق
ابداء رايه في مشروع التعديل الدستوري الذي ال يعرض على االستفتاء الشعبي ، كما يقوم المجلس 

  الدستوري باعالن حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة استقالته او مرضه او وفاته .
  72، صراجع في ذلك / عباس عمار ، المرجع السابق 

من الدستوري الجزائري 191- 190-189-188- 187-186-185- 184- 183- 182راجع المواد :
 الحالي المعدل

 1989، دستور 1976،دستور 1963راجع في ذلك على التوالي : دستور  38
 من الدستوري الجزائري الحالي المعدل183المادة  39
 من الدستوري الجزائري الحالي المعدل 188- 187-186المادة 40
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  خص:لالم

ية من أهم األحداث التي عرفها تاريخ المعاصر في شمال إفريقيا، الجزائر الصحراء تعد التفجيرات النووية في 
من جهة و من جهة أخرى للغموض  األضرار في المنطقةربة من هذا الحجم من بالنظر إلى اعتبارها أول تج

الذي يكتنفها السيما في مسؤولية الدولة الفرنسية عن إصالح األثار الصحية و البيئية المترتبة عنها. و 

طالما تنكرت السلطات االستعمارية الفرنسية لهذه المسؤولية لكن أمد هذه األضرار و هوية ضحاياها الذين 
هم فرنسيين جنسية تمكنوا بعد ضغط في الجبهة الداخلية الفرنسية من وضع قانون يعترف يعتبر الكثير من

وانين و إلحاقها بتحريك قيبقى هذا الملف محل نظال طويل لتعديل تلك البهم لكن ال ينصفهم كلهم، و منه 
  المسؤولية الدولية الفرنسية.

  الكلمات المفتاحية:

  التجارب النووية الفرنسية، مسؤولية الفرنسية، قانون موران، تعويض ضحايا الجارب النووية، االعتراف.

 Abstract : 

French nuclear tests in algerian sahara, is one of the more important event known 
in the north africa during the twenty century, regarding to its damages and to the 
remaining  responsibility of France for the health and environmenal effects. The 
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colonial State has long denied it responsibility but the stength of the damages and 
the identity of victims, who are generally frenchs, make a great influence on 
France to adopt a law about the indemnisation of the nuclear tests victims, but not 
all. They have to struggle more and more in order to amend the law of Morin and 
to estabilish the international responsibility of  France.         

Keywords: 

French nuclear tests, internaional responsibility of  France, law of Morin. 

  مقدمة:

التي شهدتها البشرية سواء بشأن وسائلها أو األحداث و التطورات  ببعضلقد تميز القرن العشرين       
النووية. و المالحظ أن تنظيمها، فشهد الحروب العالمية، المنظمات الدولية، االكتشافات العلمية، و األسلحة 

هذه األسلحة قد لعبت دورا أساسيا في رسم معالم العالقات الدولية ابتداء من النصف الثاني من القرن 
الماضي، حيث اشتد سباق التسلح بهذا النوع من أسلحة الدمار الشامل، لكونه وسيلة ال ترد و أثارها المدمرة 

حماية أمن الدول من العدوان الخارجي، و بهذا الشأن قيل "إن ال تعد، و بالتالي مجرد حيازتها هو ضمان ل

  أردت تجنب الحرب فاستعد لها".

العسكرية بغزوها خالل الحرب العالمية  ة فرنسابعد تقهقر مكانو رغبة في حصولها على الردع النووي و      
الصحراء  بدايتها منكانت  ،تجارب نووية في عدة مواقع في مستعمراتها السابقةأجرت فرنسا الثانية 

. و نفذت فرنسا سبعة تلك المناطقفي  و خسائر جسيمة بالسكان و البيئة بليغة أضرار تخلف أين الجزائرية،

كانت منها السطحية و منها الباطنية، و بعضها خالل الثورة التحريرية ، في الجزائرمعلنة عشر تجربة نووية 
ها و وسائل تنفيذها يظهر الهدف االنتقامي اإلجرامي ومن خالل ظروف إجراءو أخرى بعد االستقالل، 

  للسلطات االستعمارية الفرنسية.

لنظم القانونية المتحضرة في تجريم هؤالء الذين يرتكبون جرائم ال تزول أثارها بمرور او ال تختلف كل      

تعويض ة السكوت عن مئات السنين، و ال تتطهر أماكن اقترافها إلى بعد قرون من الزمن. و ليس من العدال
، و و ممتلكاتهم هددت و دمرت حياتهمالتي تلك من المخاطرة لهم ال فائدة تلك المعاناة التي كابدها سكان 

حتى عند الحديث عن تعويض الضحايا ال يجدون لهم نصيبا مما يحق لهم إال إن كانوا فرنسيين بجنسيتهم 
في زمن بعيد عن التطور الذي نعرفه في وسائل على وقائع لم يعلموا بها  يقدموا أدلةثم أن  أوروبيين بأصلهم
  .التواصل الحديثة

قد ال يعفيها من المسؤولية لتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية أخف تكييف لو ال شك أن       
و ي استغلتها بغير وجه حق، على بشاعته الطبيعة المنهكة في المواقع التالدولية عن جرائم ال زالت تشهد 
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التالية نفسها في هذا اإلطار: ما هي المتابعات القانونية الممكنة ضد السلطات الفرنسية  اإلشكالية تطرحمنه 

  لتحمل مسؤوليتها بسبب التجارب النووية في الصحراء الجزائرية؟

 مبحثين: األول فيلإلجابة عن هذه اإلشكالية و اإللمام بمختلف أطراف الموضوع ارتأينا توزيع الدراسة     
نتناول فيه السياق العام للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، و نخصص الثاني لتناول الجزاءات 

  والمتابعات القانونية الممكنة. 

  ي الصحراء الجزائريةفللتفجيرات النووية الفرنسية  المسار التاريخيالمبحث األول: 

من موقع الواليات المتحدة األمريكية بدأت أولى خطوات التهديد الذي يتربص ببقاء اإلنسانية بإعالن    

جديدة في العالقات الدولية و  الحرب العالمية الثانية عن مرحلةعشية نهاية  1945جويلية  16"ترينيتي" في 
عمادها السباق نحو التسلح بالقنبلة النووية التي ال تمثل سالحا فعال بقدر ما هو  )1(القوى الكبرى،إستراتيجية 

أداة لحفظ األمن الوطني بتفعيل آلية الردع. و لم تمر إال سنوات حتى انتقل عدد الدول التي حققت الردع 
لنة بعد عشرين سنة، كانت أخرها النووي من دولة واحدة نهاية الحرب العالمية الثانية إلى خمسة دول مع

  .1960فيفري  13فرنسا عندما فجرت أول تجربة نووية لها في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية في 

  المطلب األول: مشروع التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية

إنشاء محافظة الطاقة الذرية هي المشروع النووي الفرنسي  كانت أوى الخطوات التي اتخذت في تجسيد     

، و التي ورد في أمر إنشائها تحديد أهدافها المتمثلة في استغالل الطاقة الذرية 1945الفرنسية في أكتوبر 
 de la science, de l’industrie et de la »في األغراض العلمية و الصناعية و الدفاع الوطني،  

défense nationale ». ،سري بعد الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها فرنسا  و كانت البداية بشكل

منهكة على جميع األصعدة و لم تكن أولياتها األساسية في بداية األمر، إال أن المختبرات التابعة للقوات 
البرية شرعت في دراسة السالح الذي استخدم في هيروشيما من طرف الواليات المتحدة األمريكية، و في 

توصلت بريطانيا إلى إجراء أول تجربة نووية لها و لم تمر إال سنة واحدة قفزت  1952ات سنة بداية الخمسين
التكنولوجيا العسكرية األمريكية و السوفياتية إلى مرحلة القنبلة الهدروجينية، حينها كانت فرنسا في ورطة 

نسي، طالبت فرنسا من عسكرية في الفيتنام حتى وقعت معركة  " ديان بيان فو " و محاصرة الجيش الفر 

الواليات المتحدة األمريكية التدخل باستعمال قنبلة نووية لفك الحصار على الجيش الفرنسي فكان الرد 
بالرفض األمر الذي أضعف الموقف الفرنسي و زاد من رغبتها في االستقالل الدفاعي عن التحالف 

  )2(الخارجي.

سّرع و وسع من وتيرة األبحاث و الجهود  من جديد ت السلطةالجنرال "دوغول"  نهاية الخمسينا بعد توليو   

للحصول على السالح النووي الفرنسي و تمكن من تحقيق إجماع وطني فرنسي حول أهمية المشروع النووي 
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لحماية المصالح الحيوية للدولة، السيما بعد عزوف الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا عن تقديم 

    )3(بل و الضغط عليها لوقف مشروعها النووي، لها،المساعدة التقنية 

  )4(األمر الذي دفعها للبحث عن التعاون لدى الكيان الصهيوني، الشتراكهم في األهداف و التهديدات،   
فالثورة الجزائرية و القضية الفلسطينية زادت من تالحم العالقات العسكرية بين السلطات الفرنسية و 

   )5(الصهيونية و رغبتهم المشتركة في ردع المد و التضامن بين الشعوب الطامحة إلى التحرر.

و مركز التجارب  1957التاريخي تم إنشاء المركز الصحراوي للتجارب العسكرية سنة  طارو في هذا اإل   

العسكرية بالواحات، حيث بدأ التحضير للتفجيرات النووية. و الجدير بالذكر أن ملف التجارب النووية 
الفرنسية في الصحراء الجزائرية يسوده نوع من الغموض و االختالف بين مختلف الباحثين في الموضوع 

و بالرغم من ذلك فهي تصرح بإجراء سبعة  بالنظر إلى تكييفه بالسري دفاع من طرف السلطات الفرنسية،

كلم جنوب "رقان" و ثالثة عشر في  50عشر تجربة نووية في الجزائر، أربعة في منطقة "حمودية" على بعد 
  كلم شمال " تمنراست ".  150منطقة "إن أيكر" على 

  ا سطحية:و فيما يلي قائمة التجارب النووية الفرنسية التي فجرتها في رقان و هي في مجمله  

- 27اليربوع األحمر:  - 3 ،1960- 04- 01اليربوع األبيض:  - 2 ، 1960-02- 13اليربوع األزرق:  -1
  )6(. 1961- 04- 25اليربوع األخضر:  - 3 ،1960- 12

  )7(:أما التفجيرات الباطنية التي أجرتها فرنسا في عين أيكر شمال تامنغست فهي حسب الترتيب التالي

 1-Agate : 1961-11-07                               8- Topaze: 1964-06-15 

2- Béryl : 1962-05-01                               9- Corindon: 1965-10-01  

3- Emeraude : (Georgette) 1963-03          10  - Saphir (Monique) : 1965-02-27 

 4- Améthyste: 1963-03-30                       11 - Tourmaline:  1965-12-0113 

5- Rubis: 1963-10-20                                12  - Jade:  1965-05-30   

 6-Opale (Michèle) :  1964-02-14             13- Grenat:  (Carmen) 1966-02-16 

7- Turquoise: 1964-11-28 

عدد التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية تحوم هو أن  مما يجدر الإلشارة إليهو    
حولها مجموعة من الشكوك من حيث صدقها و دقتها، بحيث اعتبرتها معلومات سرية خاصة بالدفاع 

الوطني، و لم ترفع عنها السرية بعد، بالرغم من المطالبات الحثيثة من عديد الجهات، خاصة من طرف 
تفجيرات النووية، و الكثير من المهتمين و الحقوقيين المنشغلين بالضغط على السلطات الفرنسية ضحايا ال

 من أجل تحمل مسؤوليتها. 
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  المطلب الثاني: التكييف اإلجرامي للتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية. 

د اقترفت مجموعة من االنتهاكات التي بإجرائها للتجارب النووية في الصحراء الجزائرية تكون فرنسا ق    
تحظرها االتفاقيات و األعراف الدولية، و التي تثّبت ال محالة مسؤوليتها أمام القضاء الوطني و الدولي، 

بالنظر إلى خطورة و طبيعة الجرائم الدولية من جهة، و إصرار السلطات الفرنسية على عدم تحمل تبعات 
ن جهة أخرى، و يمكن إجمال التجاوزات التي ارتكبت من طرف السلطات أفعالها و إحقاق حقوق الضحايا م

  الفرنسية في الصحراء الجزائرية عند تنفيذ التفجيرات النووية السبعة عشر التي ال تنكرها فرنسا في ما يلي:

  أوال: التفجيرات النووية جريمة حرب

ية في الجزائر كانت الثورة الجزائرية قد مر بالرجوع إلى الظروف التي نفذت فيها التجارب النووية العسكر    

على اندالعها أكثر من خمسة سنوات، كحركة تحررية معترف بها دوليا تطالب باالستقالل و وقف االحتالل 
الفرنسي للجزائر، و تتمتع بكل االمتيازات التي يعترف بها القانون الدولي الساري المفعول حينها، خاصة في 

لتزمت بها فرنسا، و التي يمكن إجمال أهمها من تلك التي تفرض إلتزامات دولية على ظل االتفاقيات التي ا
  الدول بشأن النزاعات المسلحة أو التجارب النووية في ما يلي:

و انضمت إليها فرنسا في سنة  1899اتفاقية الهاي الثانية المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية لسنة  -1
1900.  

  .1945- 8- 8و التي وقعت عليه في  1945نورمبرغ لسنة ميثاق محكمة  -2

  1950- 10- 14و انضمت إليها في  1948اتفاقية منع و قمع جريمة اإلبادة الجماعية لسنة  -3

           1951-06-28التي انضمت وصادقت عليهم فرنسا في  1949اتفاقيات جنيف األربعة لسنة  -4

التي صادقت  1974لجرائم ضد اإلنسانية و جرائم الحرب لسنة االتفاقية األوروبية حول عدم تقادم ا -5

  .1974-01-25عليها في 

الملزم للسلطات الفرنسية التي ينص دستورها الخاص بالجمهورية الخامسة  و في هذا اإلطار اإلتفاقي   

أن: " المعاهدات و االتفاقات المعتمدة والمصادقة عليها قانونيا بمجرد نشرها  1958أكتوبر  4المعتمد في 
  )8(تسمو على القوانين بشرط تطبيقها من الطرف األخر".

عسكرية خطيرة في إقليم دولة مستعمرة، تكافح في إطار حركة السلطات الفرنسية لتجارب نووية  بإجراءو  
  تحررية ضد المستعمر، تكون قد ارتكبت الجرائم التالية التي تنص عليها المواثيق السابقة:

  االعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية:أوال: 
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سا بأن الحرب في الجزائر هي نزاع مسلح غير دولي ال تنطبق عليه اتفاقيات جنيف طالما ادعت فرن   

األربعة، لكن تتناسى ما تمنحه هذه االتفاقيات من حقوق و حماية لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية 
عند إجراء  كما كانت تدعيه فرنسا و هذا بالرغم االعتراف الدبلوماسي الذي كانت تحظى به الثورة الجزائر

اعترفت بالحكومة المؤقتة الجزائرية ما ال  1961إلى غاية أفريل  1960التجارب النووية، فابتداء من سنة 
شك في جسامة األضرار لتي لحقت المناطق المأهولة في رقان من حيث  و ال )9(دولة. 25يقل عن 

  األضرار الصحية و الوفيات و العاهات الغريبة و التي ال تزال أثارها إلى غاية اليوم.

  ثانيا: استعمال أسرى جيش التحرير الوطني في التجارب العلمية:

انون الدولي اإلنساني الساري المفعول، بحيث يعتبر معتقلي الثورة الجزائرية من أسرى الحرب حسب الق   
جاء في نطاق تطبيق اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة األسرى من حيث األشخاص الذين يعدون 

حركات المقاومة أفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى، بمن فيهم أعضاء  -" ...  )10(أسرى.

أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا اإلقليم ، الذين ينتمون إلى أحد المنظمة

محتال، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة 

 :المنظمة المذكورة
 أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه، -أ

 يزها من بعد،أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمي -ب

 أن تحمل األسلحة جهرا، - ج
  أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها -د

و الشك أن جيش التحرير الوطني الجزائري يستجيب لهذه الشروط خاصة بعد انعقاد مؤتمر الصومام و     
ات المسلحة في كذلك توقيع الحكومة المؤقتة على اتفاقيات جنيف األربعة الخاصة بحماية ضحايا النزع

وبالتالي يتمتع األشخاص المأسورين منه بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف  1960- 06- 20
الثالثة، خاصة و أنه يعتبر من االنتهاكات الجسيمة التي تحرك المسؤولية الدولية لدول الحجز،"  يعتبر 

سير حرب للتشويه البدني أو التجارب انتهاكا جسيما لهذه االتفاقية، وعلى األخص، ال يجوز تعريض أي أ
الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما ال تبرره المعالجة الطبية لألسير المعني أو ال يكون في 

   )11("..مصلحته..

و تداولت العديد من الشهادات من استعمال عدد كبير من المجاهدين الجزائريين المسجونين في الغرب    

الجزائري كفئران تجارب لقياس تأثير التفجير النووي على جسم و صحة اإلنسان، و ثارت هذه القضية من 
مى و في من خالل جديد بعد نشر صورة من صور التجارب و فيها مجموعة ممن تدعي فرنسا بأنهم د
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المظهر الخارجي يظهر بأن بعضهم بشر بحسب بعض المختصين في الطب الشرعي ثم توالت الردود و 

   )12(التعليقات الفرنسية بأنهم جثث فقط دون أن تقدم هويتهم.

  ثانيا: التفجيرات النووية جريمة ضد اإلنسانية

يقصد بالجرائم ضد االنسانية وفقا لما ورد في االتفاقيات الدولية ذات الصلة كل االنتهاكات الواسعة    
لحقوق اإلنسان األساسية التي تستهدف السكان المدنيين على نطاق واسع و ممنهج، كالتقتيل، الترحيل 

لصحية. و ال شك أن التفجيرات اإلجباري، التعذيب، االغتصاب، العبودية و المساس بالسالمة البدنية و ا
النووية الفرنسية هي صورة من صور تلك الجرائم حيث أثبتت العديد من الشهادات على استعمال السكان 

المدنيين كفئران تجارب لم يتم إعالمهم بالتفجيرات ثم بادروا بقياس مدى تأثير التجربة النووية على صحتهم، 
 24.000ؤسسات فرنسية أن السلطات الفرنسية قد أخضعت بحيث تشير بعض التقارير الصادرة عن م

  ) 13(شخص الختبار اإلشعاع.

و من المسلم به في باب الجرائم ضد االنسانية أن معيارها "النطاق الواسع و األعمال الممنهجة"، و ربما    
ئرية و هي استعملت ال نحتاج إلى دليل إلثبات النطاق الواسع للتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزا

تفجير مصرح بها فقط، و زمنيا امتدت طيلة ستة سنوات، أما باعتبار هذه الجرائم أعمال ممنهجة  17مواقع 
تسقطها في خانة الجرائم ضد اإلنسانية، فال تنكر فرنسا أن مشروعها النووي الذي يرجع إلى نهاية الحرب 

ر أوروبية في هذه التجارب، التي ال تستطيع إجراءها في العالمية الثانية كان يتجه إلى استغالل أراضي غي
أراضيها بالنظر إلى األثار الخطيرة التي تترتب عنها، و منه اتجهت إلى أرض هي تدري بقرب نهايتها فيها، 
بسبب الضربات التي كانت تتلقاها من الثورة الجزائرية، فهو ضرب من ضروب االنتقام و شكل من أشكال 

  لسكان المدنيين.االستنزاف ضد ا

من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التدخل  1999و في هذا السياق طالبت السلطات الجزائرية سنة    
، 1960إلنجاز دراسة علمية موضوعية تحدد فيها أثار و مخلفات التجارب الفرنسية في صحرائها ابتداء من 

أصدرت قرارا تلح فيه على تحمل  1995من ذلك سنة  و منه واقت الوكالة خاصة و أنها قبل أربعة سنوات

الدول التي أجرت تجارب نووية بالتحكم في أثارها و ردها إلى حالتها و تطهيرها، فعينت خمسة خبراء كان 
من بينهم فرنسيين، و استخلصوا بعد قياسهم لمدى انتشار اإلشعاعات النووية إلى أن المواقع ال تزال إلى حد 

الميدانية و كتابة تقريرهم، بأن مواقع التفجيرات ال تزال إلى حد الساحة ملوثة بأثار خطيرة على تاريخ الزيارة 
   )14(اإلنسان و الكائنات الحية.

و يضاف إلى ذلك أن السلطات الفرنسية عند إتمام تجاربها في الصحراء الجزائرية لم تلتزم بما يفترض    
المدنيين، بل أكثر من ذلك تركت العتاد و األدوات و المراكب إجراؤه من تطهير المواقع و تنبيه السكان 

الملوثة في أماكن التفجيرات، فقط ادعت أنه تم دفنها، في حين العديد منها يترامى اآلن في مواقع التجارب، 
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 1962- 05- 10في   Bérylفي متناول السكان المدنيين، و ماشيتهم، السيما في عين أيكر أين وقع حادث 

، أين لم يتم التحكم في االنفجار فانفلتت أثار التجارب و االنفجارات الباطنية إلى الخارج مما سبب كارثة 
بيئية كبيرة، و مع هذا لم تبادر السلطات الفرنسية بتطهيرها أو تقديم معلومات للسلطات الجزائرية للحد من 

  تقامية المستهترة بالروح البشرية.مما يؤكد النية اإلجرامية االن )15(ضحاياها،

  ثالثا: التفجيرات النووية الفرنسية جريمة عدوان على الجزائر 

من المعلوم أن التجارب النووية الفرنسية في ظرفها الزمني قسمين، األول وقع أثناء الثورة التحريرية ابتداء    
، أما األول فقد 1962جويلية  05بتداء من والثانية وقع بعد استرداد السيادة الوطنية ا 1960فيفري  13من 

تطرقنا إلى الجرائم الفرنسية كدولة احتالل و الجرائم التي ارتكبتها، و أما القسم الثاني فهي تلك التفجيرات 
الثالثة عشر حسب المصادر الفرنسية، و التي وقعت بعد استقالل الجزائر و استرجاع سيادتها على إقليمها 

، و بالتالي فإن فرنسا مبدئيا انتهكت السيادة الجزائرية طيلة 1966إلى غاية سنة  1962الوطني من سنة 

  أربعة سنوات باستعمالها في التفجيرات النووية.

و لعل السلطات الفرنسية تمسكت باتفاقيات "إفيان" التي وقعت عليها الحكومة المؤقتة الجزائرية و السلطات 

ة الفرنسية باستغالل بعض المواقع و المطارات و المناطق إال أن الفرنسية و التي بموجبها سمحت للحكوم
الجريمة باقية متكاملة األركان بالرغم من نص اتفاقية إفيان على ذلك، و الدليل على ذلك أن هذا النص ورد 

كرية في فقرتها األخير تتنازل الجزائر لفرنسا بـ"استعمال بعض المطارات و المواقع والمناطق و المنشئات العس
التي تكون ضرورية لها"، و هذا ال يعني بتاتا استعمالها في تفجيرات نووية خطيرة تترتب عليها أثار صحية 
و بيئية خطيرة. و منه فرنسا لم تحترم الرخصة الممنوحة لها بموجب اتفاقية إفيان التي تحصر االستعمال في 

  المسائل الضرورية لها في األنشطة العسكرية العادية.

وبالرجوع إلى التزامات فرنسا الدولية في باب جريمة العدوان نجدها وقعت على ميثاق محكمة نورنمبرغ     
الذي كان يسمي جريمة العدوان جريمة ضد السالم و التي  عرفها بكونها " توجيه أو تحضير  1945لسنة 

ت أو التطمينات أو االتفاقات أو أو إعالن أو متابعة حربا عدوانية أو حربا خالفا لما تنص عليه المعاهدا
و في نفس  .)16(المشاركة في أي مخطط أو مؤامرة من أجل ارتكاب عمل من األعمال السابقة الذكر".

السياق ينص ميثاق األمم المتحدة على التزام الدول  باحترام السيادة المتساوية بين جميع أعضاء األمم 
طنية للدول من األعمال التي تقتضي تدخل من مجلس األمن إن و يعتبر المساس بالسيادة الو    )17(المتحدة،

اقتضت الضرورة بموجب الفصل السابع الذي يحل عند "وقوع التهديد بالسلم أو اإلخالل به أو كان ما وقع 

   )18(عمال من أعمال العدوان".

  المبحث الثاني: مسؤولية فرنسا عن التفجيرات النووية والمتابعات الممكنة. 
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إن تحديد الجرائم و الوقوف على أركانها و مقترفيها ليس غاية في ذاته وٕانما هو أداة إلصالح الضرر و    

معاقبة الفاعلين وتحميل المسؤوليات و إسنادها إلى مرتكبيها، و بالرجوع إلى السياق الزمني و اإلقليمي 
لية الجنائية و المدنية بالتعويض تتوزع بين للتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية نجد أن المسؤو 

الوطنية و التي بدورها تخضع لقاعدة التطور و إضافة إلى الجهات القضائية نوعين من القضاء الدولي 
  ظهور أدوات قانونية جديدة يحكمها مبدأ عدم رجعية القانون.   

  المطلب األول: مسؤولية فرنسا الدولية عن التفجيرات النووية 

د نصت قواعد القانون الدولي العرفية منها و التعاهدية منها على شروط المسؤولية الدولية للدول عن لق   

أوال:  - األعمال التي يرتكبها موظفوها و تخالف قواعد القانون الدولي العام، و تتمثل هذه الشروط في: 
و ثالثا: الضرر الذي يلحق  -ولة، و ثانيا: إسناد العمل غير المشروع إلى الد –اإلخالل بااللتزام الدولي 
  بشخص القانون الدولي.

أما بالنسبة للشرط األول المتعلق خرق االلتزام الدولي فالسلطات الفرنسية قد وقعت و صادقت على العديد    
 من االتفاقيات الدولية الملزمة لها في مجال القانون الدولي اإلنساني و التي رأيناها في الفقرات أعاله، منها

اتفاقية منع و قمع جريمة اإلبادة الجماعية و اتفاقيات جنيف األربعة حول ضحايا النزاعات المسلحة، و  
غيرها و التي بالمصادقة عليها تتحمل مسؤولية انتهاكها، باإلضافة إلى المسؤولية على انتهاك األعراف 

المرتبطة بحق اإلنسان في الحياة و الدولية الملزمة خاصة تلك التي تتعلق بحقوق اإلنسان األساسية كتلك 
في السالمة الجسدية و التي انتهكتها السلطات الفرنسية باإلقدام على التفجيرات النووية في الصحراء 

  الجزائرية.

و أما بالنسبة لشرط إسناد العمل غير المشروع إلى الدولة فال تنكر السلطات الفرنسية أن التجارب النووية 

له موارد بشرية معتبرة و ميزانيات ضخمة، و بالتالي تلك األعمال تم إسنادها إلى هي مشروع دولة سخرت 
  الدولة و ليس إلى األشخاص الطبيعية التي ارتكبته فعليا.

ثم أن الشرط الثالث المتمثل في إثبات الضرر المترتب عن العمل غير المشروع إثباتاه باقية إلى تاريخ     
التي ألحت الضحايا المدنيين و األمراض التي أصابتهم السكان و المحرقة التي  كتابة هذا الدراسة، فاألضرار

  دمرت البيئة الطبيعية في مناطق التفجير ال تزال قائمة تشهد على اإلجرام الفرنسي في الصحراء الجزائرية.

راء الجزائرية، و و المالحظ أن شروط المسؤولية الدولية في تحميل فرنسا تبعة التفجيرات النووية في الصح   

منه يجوز المطالبة بها أمام القضاء الدولي إن لم تكن الطرق الودية كفيلة بذلك، فمن حق الدولة الجزائرية 
مبدئيا رفع قضية التعويض أمام القضاء الدولي عن تلك الجرائم التي ارتكبت أثناء التفجيرات النووية و عن 

  الجزائرية و انتهاك حقوق األسرى و السكان المدنيين و غيرها. خرق اتفاقيات إفيان و العدوان على األراضي
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و في هذا اإلطار يمكن المطالبة بمسؤولية فرنسا ليس فقط على أساس العمل غير المشروع الذي ارتكبته    

أثناء التفجيرات النووية، و إنما قد تتحمل المسؤولية بإصالح الضرر و التعويض و رد الحال إلى ما كان 
حتى و إن ادعت فرنسا بمشروعية ذلك، فهناك حل في القواعد العرفية و االتفاقية لقانون المسؤولية عليه 

الدولية الذي يؤسسها على المخاطر أو الضرر، بحيث يعفي الطرف المتضرر من إثبات ال مشروعية الفعل 
الجوي و البحري و  الضار، وأفضل المجالت التي تنطبق فيها التجارب النووية و غزو الفضاء و النقل

البحث العلمي و اكتشاف الفضاء، فحتى و لو كان الفعل ال يعارض قواعد القانون الدولي إال أنه ال يعفي 

مرتكبه من التعويض و إصالح األضرار المترتبة عن تلك األفعال التي يجني منها مصالح معتبرة، و بالتالي 
  ار البيئية المترتبة عن ذلك حتى و لو ادعت بمشروعيتها.   في فرنسا مسؤولة عن تجاربها النووية و على األث

و في هذا الصدد لم تترك السلطات الفرنسية الباب مفتوح لهذه المطالبات القضائية بحيث اتخذت مجموعة    
من التدابير القانونية من أجل الحيلولة دون تحميلها المسؤولية عن جرائمها االستعمارية بما فيها تفجيراتها 

  النووية في الصحراء الجزائرية، نذكر من بينها:

يان هذه الكثير من النصوص القانونية التي تتعلق بالتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء أوال: عدم سر 
الجزائرية عند إجراء هذه التجارب تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين، و تعمدت فرنسا عدم التصديق إليها كي 

نذكر من بين تلك االتفاقيات ال تتحمل مسؤولية جرائمها النووية، إال بعد بلوغ أهدافها االستراتيجية، و 

  الدولية:

  27معاهدة حظر تجارب األسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء المؤرخة في  -1
  .1963جانفي 

الشامل على قاع البحار أو أرض  التدمير معاهدة تحريم وضع األسلحة النووية واألسلحة األخرى ذات -2
  1970أكتوبر 03المؤرخة في  المحيطات وفي التربة تحتهما

  .1996 سبتمبر 24معاهدة الحظر الكلي للتجارب النووية المؤرخة في  -3

ثانيا: تحفظ فرنسا عند ايداع وثائق التصديق على النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية على عدم 
فعت به فرنسا اختصاص المحكمة فيما يخص المسائل التي تدخل ضمن مجال الدفاع الوطني و هذا ما د

عندما رفعت استراليا و نيوزلندا دعوى ضدها لجبرها على وقف تجاربها النووية في المحيط  1974سنة 

  الهادي.

رابعا: النص في اتفاقيات "ايفيان" على اإلبقاء على القوات الفرنسية في بعض المواقع دون التنصيص على 

  نف النص الوارد في هذه االتفاقية.التجارب النووية، لعلها تستفيد من الغموض الذي يكت
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و في هذا اإلطار ال يمكن السلطات الجزائرية التمسك و المطالبة بالمسؤولية الدولية الفرنسية إال بالضغط    

من أجل إحالة القضية أمام التحكيم الدولي، و الذي يقتضي موافقة فرنسا باختصاصه مبدئيا، ألنه يختلف 
تح الملف و إحالته وديا أمام جهات عن القضاء الدولي ذو االختصاص التلقائي، و بالتالي ال بد من ف

التحكيم الدولية للحصول على تعويضات من السلطات الفرنسية خاصة ما تعلق منها بتعويض ضحايا 
التفجيرات من السكان و األسرى و االلتزام بالقضاء على كل مخلفات التجارب النووية و تطهير المواقع، و 

نفسها عند تحديدها قواعد الفصل في المنازعات بين الدولتين "  االستناد في ذلك إلى ما نصت اتفاقية افيان

تحل فرنسا والجزائر المنازعات التي تحدث بينهما سواء بالمصالحة أو التحكيم. وذلك في حالة عدم وجود 
  إتفاق لرفع الدعاوى أمام القضاء".

جراء من اإلجراءات التالية: و تتضمن المسؤولية الدولية للدولة الفرنسية في إصالح الضرر عن طريق إ   
الترضية باالعتذار أو غيره، و لعل السلطات الفرنسية ملزمة  –التعويض  -رد الحالة إلى ما كان عليه - 

بالتطهير و رد مواقع التفجيرات النووية إلى الحالة التي كانت عليها من قبل إجراءها و هذا أمر ليس ممكنا 
مي و التقني الذي بلغته البشرية من جهة و طبيعة أثار اإلشعاعات على إطالقه، بالنظر إلى التطور العل

  النووية من جهة أخرى.

  المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية الفردية عن التفجيرات النووية الفرنسية

ال تكتمل العدالة بشأن التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إال بضم المسؤولية الجزائية للقادة    
العسكريين و المدنيين الذين أمروا بارتكاب الجرائم النووية، السيما تلك التجاوزات الخطيرة التي لحقت 

لكن فرنسا، التي دائما تضع نفسها في موقع أكبر  باألسرى و السكان المدنيين، والتي تطرقنا إليها أعاله،

الديمقراطيات في العالم و أعلى صوت مدافع عن حقوق االنسان، أصدرت قانون خاص بالعفو أو بعبارة 
،  ال يسمح بمتابعة هؤالء القادة الفرنسيين أمام القضاء 1968 جويلية  31أفصح " الالعقاب " صدر في 

   )19(فرنسيين في الجزائر أثناء الثورة التحريرية.عن الجرائم التي ارتكبها ال

و في هذا الصدد يمكن للجمعيات و لضحايا الجرائم الفرنسية في الجزائر بما فيها التفجيرات النووية     

المطالبة بإلغاء القانون الخاص بالعفو ألنه يتعارض مع الدستور الفرنسي الذي ينص على سمو المعاهدات 
ت عليها الدولة الفرنسية على القوانين الوطنية، و بالتالي يمكن إلغاؤه و رفع العفو عن الدولية التي صادق

مجرمي الحرب الفرنسيين الذين ارتكبوا جرائم حرب في الجزائر و غيرها من المستعمرات. هذا باإلضافة إلى 
يجوز ألي  طرف متعاقد أن  االلتزاماتها الدولية األخرى في إطار اتفاقيات جنيف األربعة التي ورد فيها " ال

يتحلل أو يحل طرف أخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد أخر فيما يتعلق بالمخالفات 

  )20(المشار إليها في المادة السابقة".
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و ال يمكن أن نتصور من الناحية القانونية متابعة هؤالء المجرمين أمام القضاء الوطني الجزائري بالنظر     

لى ما تنص عليه اتفاقيات "افيان" من عدم جواز متابعة الفرنسيين و الجزائريين عن الجرائم المرتكبة بمناسبة إ
لن يستطيع أحد   ، بحيث تنص : " 1962- 1954الثورة الجزائرية و األحداث التي وقعت في الجزائر ما بين 

اآلراء التي تعلن  -يز بسبب ما يلي: القيام بأي إجراء قضائي أو تأديبي أو خاص باألمن أو عمل أي تمي
األعمال التي ارتكبت بمناسبة نفس  - بمناسبة األحداث المفاجئة في الجزائر قبل يوم استفتاء تقرير المصير. 

  هذه األحداث قبل يوم إعالن وقف إطالق النار...".

نسا و أن ينشأ و من جهة أخرى ال يمكن أن نتخيل أن مجلس األمن كان بإمكانه أن يتدخل ضد فر    

في يوغسالفيا، لمتابعة  1994في رواندا أو سنة  1993محاكم جنائية دولية خاصة كتلك التي أنشأها سنة 
مجرمي الحرب و مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية، و مرد ذلك هو حق النقض الذي تحوزه فرنسا. و هذا ما 

األممي غير العادل الذي يكرس سياسة  جعل العديد من الجهات الدولية تأكد على ضرورة تعديل النظام

"الكيل بمكيالين" كثمرة مسمومة للتوزيع غير المنصف لحق النقض بين األمم و الدول و الذي يتعارض مع 
  ميثاق األمم المتحدة التي من بين أهم مبادئها "المساواة في السيادة بين الدول".  

ة الجنائية الدولية التي تختص زمنيا إال بالجرائم الدولية و في نفس السياق مبدئيا ال يمكن اللجوء إلى المحكم
هذا مع العلم أن فرنسا  )21(التي ارتكبت بعد نفاذ اتفاقية روما الخاصة بالنظام األساسي بالمحكمة للدولية،

جويلية  18كانت من أولى الدول التي وقعت على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكان ذلك في 
 26و أصدرت قانون للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في  2000جوان  09وصادقت عليها في  1998

  . و منه ال يمكن متابعة القادة الفرنسيين عن تلك الجرائم إال بتعديل نظامها األساسي للمحكمة.2002فيفري 

يله، بشروط معينة، و حدث و لقد فسح النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المجال من أجل تعد    

ذلك عند تعديل هذا النظام بإضافة مواد خاصة بجريمة العدوان و حظر بعض األسلحة و غيرها سنة 
. لذا فمن الحلول الممكنة انضمام دول ضحايا الجرائم االستعمارية من أجل تعديل هذا النظام و 2015

، 1945ا نص عليه في ميثاق "نورمبرغ" سنة الضغط في مؤتمرات المراجعة من أجل وضع استثناء مماثل لم
أين اعتمد استثناء على مبدأ عدم رجعية القوانين يخص تلك الجرائم الدولية الخطيرة التي من بينها جرائم 

  الحرب و الجرائم ضد اإلنسانية و الجرائم ضد السالم. 

مقاضاتهم وفق لمبدأ االختصاص وهناك إمكانية أخرى لمتابعة مجرمي الحرب الفرنسيين و المتمثلة في      
العالمي في مجال جرائم الحرب و الجرائم ضد اإلنسانية بحيث هناك بعض التشريعات الوطنية الجنائية التي 

تنص على إمكانية معاقبة مرتكبي تلك الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب 
ا ورد في اتفاقيات جنيف األربعة الخاصة بحماية ضحايا الجريمة و هوية الضحايا، وذلك بناء على م
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النزاعات المسلحة و االلتزام الذي تضعه على عاتق الدول في احترام االتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي 

   )22(اإلنساني و إلزام الغير باحترامها.

ومن الدول التي تنص في تشريعاتها على هذا االختصاص العالمي في تشريعاتها الداخلية في متابعة      
و إسبانيا بموجب القانون الصادر سنة  16/06/1993مجرمي الحرب هي بلجيكا بموجب قانون صادر في 

 يكون على أراضيها هذه الدول عندماولهذا يجوز للضحايا الجزائريين رفع دعاوى قضائية في ) 23(،1995

  .مجرمي الحرب الفرنسيين

  الخاتمة: 

التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية على أساس العمل غير  نع قد تقوم المسؤولية الدولية لفرنسا       
الفعل  إسنادبالتزام دولي و  إخاللالمشروع أو عدم المشروعية بحيث تتوفر الشروط الثالث لقيامها من 

و حتى و إن بذلت فرنسا كل ما في وسعها  .ذو سيادة و إلحاق ضرر بشخص دولي للدولة الفرنسيةلشخص 
أجل غلق كل المنافذ القانونية لمسائلتها عن األضرار التي ألحقتها بالجزائر جراء هذه التجارب الخطيرة، من 

المخاطر الذي اعتمده  و حاولت رفع الالمشروعية عن تلك الجرائم، فإنها تتحمل المسؤولية على أساس

   القانون الدولي و يسمح بالمطالبة بالتعويض بدون إثبات الطابع غير المشروع.

و  اإلنسانيإال أن مسؤولية فرنسا ال تتوقف عند هذا الحد بل تقوم على أساس أحكام القانون الدولي      
يض عن استخدام األسرى الجزائريين بحيث تتحمل فرنسا المسؤولية الدولية بالتعو  ،القانون الدولي الجنائي

إلحاق أضرار بالسكان المدنيين المقيمين في مناطق التجارب النووية، فضال على أن  ، وكفئران تجارب

  قادتها عن تلك الجرائم الدولية.فرنسا تتحمل المسؤولية الدولية على عدم معاقبة 

 يقد لقأكثرهم  و مع أن القادة الفرنسيين الذين أمروا أو شاركوا في الجرائم النووية الفرنسية في الجزائر    
، بحكم العقود التي انقضت منذ إجراءها، فالجزائر بحاجة إلى تحميل فرنسا المسؤولية الدولية لتطهير حتفه

لنووية ال تزال باقية في المواقع يستهلكها الحيوان و المواقع و وقف ضحاياها الذين ال ينتهوا و أثار التجارب ا

  يستعملها اإلنسان بشكل مباشر و غير مباشر.

لتزام تعويض كل من تضرر من التفجيرات النووية في يقع على فرنسا يقع او على صعيد أخر      

وسيع قائمة األمراض بت "موران"بتعديل المرسوم التنظيمي المتعلق بتطبيق قانون  خاصةالصحراء الجزائرية 
بها جراء التفجيرات النووية و وضع قرينة السببية بين التواجد في منطقة التجارب و  اإلصابةالتي يحتمل 

ة بين المرض و التجربة النووية في غياب متابعة يالعالقة السبب إثباتالمرضية بحيث من الصعب  اإلصابة
ني أن تواصل في ممارسة الضغط على الحكومة الفرنسية طبية و ملف طبي. لذا فعلى فعاليات المجتمع المد
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بشكل يتوافق و إمكانيات اإلثبات المتاحة  2010لسنة  لتعديل قانون التعويض عن التجارب النووية الفرنسية

 . لضحايا التفجيرات، و اتباع تجربة القانون األمريكي في ذلك
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 شروط تعيين الموظف العام (دراسة مقارنة)

 صبرينة  العيفاوي 

 التخصص :القانون العام

 أستاذ مساعد "أ"

 -الجزائر –المؤسسة :المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة 

  - تمسان -طالبة دكتوراه بكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد

 sabrinalaifaoui1@gmail.comالعنوان االلكتروني:

 

  الملخص باللغة العربية:

يعتبر الموظف العام بمثابة حجر الزاوية في أي دولة كانت ،حيث أن هذه األخيرة ال تستطيع أن تحقق 

الرقي واالستمرارية إال عن طريق النهوض بنظام قانوني يكفل للموظف العام مجموعة من الحقوق 

هي الشروط تساعده على أداء وظيفته على أكمل وجه ، فمن هو هذا الموظف العام ؟وما  والواجبات 

      الواجب توافرها إلمكانية تولية الوظائف العامة ؟

Résume  

Le fonctionnaire est considéré comme la pièce essentielle de tout  etat qui ne 

peut concrétiser le progrès et la continuité que par la promotion ou 

l’amélioration d’un système juridique qui garantira au fonctionnaire des 

droits et des devoirs lui permettant sa fonction pleinement. 

Donc qui est ce fonctionnaire ?et quelles sont les conditions requises pour 

lui permettant d’accomplir sa fonction.       
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  مقدمة

من المسلم به أن الدولة باعتبارها شخص معنوي عام ال تستطيع أن تقوم بأعباء تسيير وتنظيم  

أجهزتها اإلدارية إال عن طريق أشخاص طبيعيين يمثلونها و يقومون بممارسة المهام الموكلة   اليهم 

مية بمفهوم "،و قد ارتبط مفهوم الوظيفة العمو  الموظفون العموميون،هؤالء األشخاص يطلق عليهم " 

الدولة الحديثة خاصة مع تزايد عدد أنشطتها من أجل إشباع الحاجات العامة لألفراد، هذا األمر يتطلب 

  معه بذل الكثير من التنظيم للتوصل إلى الطريقة الجيدة لتوفير الخدمات األساسية والرفاهية للمواطنين.

ألداة األساسية المسيرة لنشاطات و لتفصيل أكثر سنحدد مفهوم الموظف العام باعتباره تلك ا 

اإلدارة  في مبحث أول ،ثم سنتكلم عن شروط تعيينه في كل من القانونين الجزائري و المصري في مبحث 

  ثان. 

  الموظف العام  مفهوم األول:المبحث  

قبل الخوض في شروط تعيين الموظف العام سنتطرق بإيجاز إلى تعريف الموظف العام تعريفا فقهيا  

قضائيا ثم تشريعيا ،اختلفت الدول في وضع تعريف للموظف العام و مرد ذلك اختالف االنظمة السياسية 

و االقتصادية و االدارية لكل دولة و نتيجة لذلك اختلف الفقه و القضاء و التشريع  في تعريف فكرة 

ة الواحدة عند تعديل الموظف العمومي ، فقد نجد احيانا ان تعريف الموظف العام يختلف حتى في الدول

او الغاء القوانين او انتهاج سياسة معينة ، نتيجة لذلك عزفت التشريعات الوظيفية عن وضع تعريف 

  )1(جامع مانع للموظف العام تاركة عبئ ذلك للفقه و القضاء.

  التعريف الفقهي  :المطلب األول

بذل الفقه جهدا كبيرا في مجال تعريف الموظف العام خاصة مع إحجام بعض التشريعات المقارنة   

على ادراج هذا التعريف ، لكن قبل الحديث عن أهم المحاوالت الفقهية لتعريف الموظف العام  سنحاول 

ذا المصطلح فمن أن نبين مدلول الوظيفة العامة والموظف العام في اللغة ، وذلك الماما بكافة جوانب ه

:ما يقدر له في كل يوم من رزق او طعام او علف او بالوظيفة من كل شيء الناحية اللغوية يقصد 

  )2(شراب و جمعها الوظائف و الوظف ، ووظف الشيء على نفسه ،ووظفه توظيفا :اي الزمها اياه
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اما من الناحية االصطالحية فقد تعددت المحاوالت الفقهية لتعريف الموظف العام في ظل اغفال المشرع  

عن إعطاء تعريف للموظف العام اول هذه المحاوالت الفقهية وأقدمها من الناحية التاريخية محاوالت الفقه 

  :)3(و برز في ذلك اتجاهيناإلداري الفرنسي ، حيث كان سباقا في وضع تعريف لمفهوم الموظف العام 

 و النصوص التشريعية فقد وسع من مفهوم الموظف العام ،حيث استند إلى ما جاء  فياألول: 

كل من يشغل وظيفة في الموظف العام بأنه :" إلى أحكام القضاء ،حيث عرف الفقيه موريس هوريو 

كان نائبا عن السلطة العامة او رها الدولة سواء يالكادر الدائم في إحدى المصالح العامة التي تد

كل شخص يساهم  وقد عرف  الفقيه "دوجي الموظف العام بأنه ".)4(مستخدما او عامال او مساعدا"

  " )5(بطريقة دائمة في إدارة مرفق عام مهما كانت طبيعة األعمال التي سيقوم به

فقد حاول التضييق وحصر تعريف الموظف العام و ذلك في انتماء هذا األخير إلى  الثاني: أما

" كل من يتولى وظيفة  " بأنه :waline، و قد عرفه الفقيه "فالين  )6(تدرج إداري يشغل إحدى درجاته

"آندري ،أما الفقيه ) 7(دائمة مدرجة في الكادرات اإلدارية العامة ،و يساهم في إدارة مرفق عام مباشرة "

 )8(" ذلك الشخص الذي يتولى وظيفة دائمة في كادر المرفق العام"  على أنهدولوبادبر 

من خالل التعريفات السابقة يمكن القول بأن الموظف العام الوظيفة هو ذلك الشخص الذي يشغل 

تسيير المنصب الوظيفي ،و أن يكون هذا المنصب له دور في ادارة أي مرفق عام بمعنى المساهمة في 

  شؤون الدولة ثم ضرورة أن يكون هذا المنصب مدرجا في السلم الوظيفي.

من التعريفات السابقة يمكن القول انها اجمعت على ضرورة توافر ثالثة شروط للقول بوجود الموظف 

  العام و هي:
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و يقصد بذلك ان يشغل الموظف العام الوظيفة بشكل الشرط األول: شغل وظيفة عامة بصفة دائمة : 

دائم و مستقر و يقوم ذلك على دائمية الوظيفة ذاتها ، و استمرارية الموظف في شغلها ،كما يتعين ان 

  تكون الوظيفة مدرجة في هيكل اداري و مقررة بصفة دائمة،

وظيفة التي يشغلها الموظف و يقصد بذلك ان تكون ال الشرط الثاني: المساهمة في إدارة مرفق عام:

   العام خاضعة لسلطة ادارية عامة سواء كانت اقليمية او مرفقية.

و يقصد بذلك ان يصدر الشرط الثالث: أن يكون التعيين في الوظيفة من السلطة العامة المختصة : 

موميا من هذا التعيين من قبل جهة مختصة قانونا و ان يكون  قرار التعيين صحيحا، فال يعد موظفا ع

فمجرد تسليم العمل او  9يقوم باالستيالء على الوظيفة العمومية  دون قرار بالتعيين كالموظف الفعلي

  )10(تقاضي الراتب ال يكفي العتبار هذا المترشح موظفا اال اذا صدر قرار صحيح بتعيينه

دائم من كل شخص يعهد إليه بعمل أما الفقه المصري فقد استقر على أن الموظف العام هو :"

خدمة أحد المرافق العامة بتولي إدارتها او أحد أشخاص القانون العام اإلقليمية او المرفقية  وذلك 

 )11(بتوليه منصبا دائما يدخل في نظام التنظيم اإلداري للمرفق العام"

العام من خالل التعريفات السابقة يمكن القول بأن الفقه تبنى معيارين أساسيين في تعريف الموظف       

هما ضرورة شغل وظيفة عامة بصفة دائمة أي وجود وظيفة شاغرة او منصب شاغر، و أن تكون هذه 

  الوظيفة الشاغرة في مرفق عام تابع ألحد مرافق الدولة.

  : التعريف التشريعي للموظف العامالمظلب الثاني

اختلفت تشريعات الدول في تعريف الموظف وذلك بالنظر لألنظمة اإلدارية السارية فيها حيث   

تعتمد كل دولة على مجموعة من العناصر في تعريفها للموظف العام ،فنجد المشرع الفرنسي وصف 

الموظف العام على أنه ذلك الشخص الذي عين في وظيفة بدوام كامل و على النحو المنصوص عليه 

رتبته في التسلسل الهرمي إلدارات الدولة و السلطات االدارية المستقلة و المؤسسات العامة في 
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،ومن خالل النص السابق نرى أن المشرع الفرنسي إعتمد نفس الشروط التي اعتمد عليها الفقه )12("للدولة

  )13(نذكر منها ما يلي:

  أن تكون الوظيفة دائمة. -

وأن يخرج من دائرة الموظفين العموميين والخاضعون  أن تكون الخدمة في مرفق عام وٕاداري -

لقانون الوظيف العمومي رجال القضاء ، ورجال الجيش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة 

ذات طابع صناعي او تجاري ،بمعنى أن صفة الموظف العام تكتسب فقط بالنسبة للموظفين 

لقضاة يخضعون في تأديتهم لمهامهم الخاضعين فقط للقانون األساسي للوظيفة العامة، فنجد ا

  للقانون األساسي للقضاة.

أما بالرجوع للتشريع المصري يقول الدكتور سليمان الطماوي ان كل القوانين السابقة لم تضع   

   )14(تعريفا للموظف العام انما اقتصرت على تحديد نطاق تطبيق القانون العام في مجال الموظفين فقط

المتضمن قانون الخدمة المدنية في المادة االولى منه قام بتحديد  2016لسنة  81 و بالرجوع للقانون رقم

النطاق الذي تسري فيه أحكام هذا القانون فقط دون اعطاء تعريف للموظف العام أي مجال تطبيق هذا 

  القانون حيث نصت على ما يلي:

أحكامه على الوظائف في الوزارات   و يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية ، وتسري "

مصالحها و األجهزة الحكومية و وحدات االدارة المحلية و الهيئات العامة و ذلك مالم تنص قوانين او 

  )15("قرارات انشائها على ما يخالف ذلك

و من خالل نص هذه المادة نالحظ أن المشرع المصري حاول تعريف الموظف العام بتحديد   

شغله في الوزارات و مصالحها و األجهزة الحكومية وحدات االدارة المحلية و الهيئات العامة المجال الذي ي
  ، تاركا تفصيل تعريف الموظف للقضاء اإلداري عند النظر في منازعاته.)16(
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و يمكن اعتبار أن المشرع المصري تبنى في تعريفه للموظف العام المعايير السابقة الذكر مع  

كام القضائية التي جاءت مفسرة للمادة االولى من قانون الخدمة المدنية التي حاولت االعتماد على األح

    .تعريف الموظف مكتفية بتحديد نطاق سريان أحكام ذلك القانون

وقبل الحديث عن موقف المشرع الجزائري من تعريف الموظف العام نحاول اعطاء نبذة عن تاريخ        

في مرحلة االستعمار كانت تطبق القوانين الفرنسية منها قانون الوظيفة الوظيفة العامة في الجزائر ، ف

وكانت الوظيفة العامة حكرا على الفرنسيين فقط ،و لم يمكن الجزائريون من   1946العامة الفرنسي لسنة 

اين اضيفت بعض النصوص القانونية تسمح لهم بذلك ، و   1956االلتحاق بالوظيفة العامة اال في سنة 

و امتد تطبيقه في  1959ر الوضع الى غاية صدور قانون جديد للوظيفة العامة في فرنسا سنة استم

الجزائر و الذي استمر العمل به الى غاية االستقالل ، و بعد االستقالل  تعارض تياران حول طبيعة 

ة اإلبقاء على اإلصالحات التي تتطلبها  القوانين التي كانت معمول بها في السابق ، فطالب اتجاه بضرور 

النظام الفرنسي بما يتسم به من دقة ، و طالب اتجاه آخر بمقاطعة التشريع الفرنسي كلية وٕايجاد نظام 

الصادر في  157 -62آخر يتماشى وفلسفة الدولة المستقلة ويعزز من مبدأ السيادة ، ولقد حسم القانون 

إال ما كان منه يتنافى مع السيادة  األمر فقضى بالمحافظة على التشريع الفرنسي 1962ديسمبر  31

  .) 17( الوطنية، و العمل بمقتضى قانون الوظيفة العامة وقانون العمل والتمييز بين الموظفين واألجراء

بتشكيل لجنة عليا تتكون من ممثلين عن وزارة  1965بعد ذلك قامت الحكومة الجزائرية في سبتمبر       

المالية والداخلية بهدف وضع قانون أساسي للوظيفة العامة ينظم المؤسسات اإلدارية ذات الطابع اإلداري، 

ناقشة على مستوى مجلس وقد تم ذلك بإعداد مشروع وعرضه على مختلف اإلدارات والوزارات وتمت م

وهو يعد اول قانون للوظيفة العمومية في الجزائر بعد االستقالل و هو  1966الثورة ثم صدر في جوان 

  .)  18( 66/133المرسوم رقم 

و قد جاء  )19( 1978بعد ذلك  استحدث المشرع الجزائري القانون األساسي العام للعامل سنة         

التباين بين قطاع الوظيفة العامة والقطاع  االقتصادي  وحاول وضع  هذا القانون في ظل مرحلة من
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األسس والقواعد العامة التي يقوم عليها عالم الشغل بهدف توحيد معالم وأبعاد النظام القانوني الذي يحكم 

جميع العاملين بغض النظر عن القطاع الذي ينتمون اليه  حيث حاول توحيد القوانين األساسية  المطبقة 

  على قطاع الوظيفة العامة و القطاع االقتصادي.

وأبرز ما جاء به  1985جاء بعد ذلك القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العامة سنة 

هذا المرسوم هو محاولته وضع تصنيف موحد يسري على أغلب القطاعات كسابقه، غير أنه وبعد صدور 

االقتصادية تعيش وضعا ونظاما متميزا خاصة في مجال األجور وذلك هذا المرسوم ظلت المؤسسات 

بسبب خضوع عالقة العمل في هذا القطاع إلى االتفاقيات الجماعية للعمل و لم يستطع القانون األساسي 

النموذجي بدوره القضاء على ظاهرة االزدواجية في عام الشغل حيث ظل التباين واضح بين القطاعين، 

ق يمكن القول ان المشرع الجزائري حاول اخضاع القطاع و القطاع الخاص الى نظام من خالل ما سب

قانوني موحد لكنه فشل في ذلك من الناحية العملية حيث بقي االختالف قائما بين القطاعين، واخيرا 

  و هو القانون المعمول به الى غاية اليوم. 2006صدر القانون االساسي للوظيفة العامة سنة 

وع لتعريف المشرع الجزائري للموظف العام فقد حذا حذو المشرعين الفرنسي و المصري و بالرج

فقد اعتمد نفس الشروط السابقة التي يتوجب توافرها لقيام صفة الموظف حيث نصت المادة الرابعة من 

بة في القانون األساسي للوظيفة العامة بأنه " يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة في رت

  .)20("السلم اإلداري ، الترسيم هو اإلجراء الذي يتم من خالله تثبيت الموظف في رتبته

من خالل هذا النص يمكن القول بأن المشرع الجزائري هو اآلخر اعتمد على مجموعة من 

  : العناصر عند تعريفه للموظف العام او الشخص القائم بأداء الوظيفة منها ما يلي

 .بالتعيين في الوظيفة العمومية صدور قرار -

 .صدور قرار آخر بالترسيم في إحدى درجات الوظيفة -

 .أن يتعلق قرار التعيين والترسيم بإدارة مرفق عام للدولة -

من نفس القانون، حصر فيها المشرع الجزائري نطاق تطبيق هذا القانون على  02أما نص المادة 

سسات واإلدارات العمومية ، و قد بين المقصود بالمؤسسات الموظفين الذين يمارسون نشاطاتهم في المؤ 

  :من نفس المادة و هي 2واإلدارات العمومية في مضمون الفقرة 
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 .المؤسسات العمومية  -

 .اإلدارات المركزية في الدولة والمصالح غير المركزة التابعة لها   -

 .الجماعات اإلقليمية  -

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري  -

 .لمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهنيا  -

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي  -

  .كل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها ألحكام هذا القانون األساسي  -

ر و بناء على ما سبق يعتبر موظفا عموميا  كل عون يعين في رتبة دائمة ، و أن يرسم هذا األخي

في رتبته وأن يتم تعيينه في أحد المؤسسات المذكورة أعاله ، إال أنه استثنى فئة القضاة والمستخدمون 

العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان من الخضوع ألحكام هذا األمر تاركا المجال 

  .)21( للقوانين الخاصة بهذه الفئة

اعتمد المشرع الجزائري تعريف آخر للموظف العام  بنوع من التفصيل في القانون رقم  اضافة الى ماسبق

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته حيث نصت المادة الثانية  2006فبراير  20المؤرخ في  06/01

ئيا منه على أن الموظف العام هو ذلك الشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او إداريا او قضا

او في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ،سواء أكان معينا او منتخبا دائما او مؤقتا  مدفوع األجر 

او غير مدفوع األجر بصرف النظر عن رتبته او أقدميته، و كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة او 

مؤسسة عمومية او أية مؤسسة وكالة بأجر او بدون أجر و يساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية او 

أخرى تملك الدولة كل او بعض رأسمالها او أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية ،كل شخص آخر 

  .) 22(معرف بأنه موظف عمومي او من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

وما يالحظ من خالل هذا التعريف هو أن المشرع الجزائري حاول أن يوسع من مفهوم الموظف   

، و يمكن أن 06/03من األمر  4العام ليشمل طائفة جديدة غير تلك الطائفة التي وردت في نص المادة 

ام يكون الغرض من هذا التوسيع هو اسباغ حماية أكثر على المال العام فنجد أن صفة الموظف الع

امتدت لتشمل حتى فئة القضاة و النواب في المجلس الشعبي الوطني  و كذلك أعضاء مجلس األمة و 
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حتى أعضاء المجلس الشعبي الوالئي و المجلس الشعبي البلدي دون مراعاة ألدوات التوظيف سواء عن 

  طريق التعيين او عن طريق االنتخاب.

  : التعريف القضائيالمطلب الثالث

لعب مجلس الدولة الفرنسي دورا هاما في مجال تطوير قواعد القانون العام و قواعد القانون 

االداري و قد حاول وضع مدلول للموظف العام  عند نظره لعدة منازعات طرحت امامه حيث اكد على 

بت و ان يث ضرورة توافر مجموعة من العناصر للقول بوجوده منها شغل الموظف للمنصب بصفة دائمة 

  . )23(في ذلك المنصب في احدى الهياكل االدارية

كما قد حاول القضاء اإلداري المصري تعريف الموظف العام في أحد أحكام المحكمة اإلدارية 

العليا التي قررت ما يلي: " أن المقومات األساسية التي تقوم عليها فكرة الموظف العام تتلخص في أن 

ألداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد أشخاص يكون تعيين الموظف بأداة قانونية 

البيان أنه  وغني عن"،و جاء في حكم آخر للمحكمة اإلدارية العليا تعليق مفاده ما يلي :)24(القانون العام"

ليس كل من تمنحه الدولة مرتبا يعتبر موظفا عاما ،فصفة الموظف العام ال تقوم بالشخص وال تجري 

الوظيفة العامة ، إال إذا كان معينا في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او  عليه أحكام

  )25("السلطات اإلدارية بطريق مباشر

و نستشف من مضمون هذا الحكم أن القضاء تبنى هو اآلخر نفس الشروط التي اعتمدها الفقه و 

ق بالشخص الذي يشغل الوظيفة التشريع حيث وضح نقطة هامة مفادها أن صفة الموظف العام ال تلح

اال اذا توافرت العناصر األخرى المكملة له كأن يشغل وظيفة دائمة و أن يصدر بحقه قرار التعيين و أن 

تكون هذه الوظيفة في الوزارات او أحد مصالحها او األجهزة الحكومية ووحدات االدارة المحلية و الهيئات 

  العامة.

بوضع تعريف للموظف العام انما حاول التمييز بين الموظف الدائم اما القضاء الجزائري فلم يهتم 

  .و العون المتعاقد
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  .المبحث الثاني: شروط تعيين الموظف العام

اختلفت التشريعات الوظيفية في وضع معيار معين يتم من خالله اختيار الموظفين العموميين    

وافر فيهم شروطها  وذلك بالنظر ألهمية فالتعيين في الوظيفة العامة هو حق مكفول دستوريا لمن تت

الوظائف العامة في إدارة و تسيير المرافق العامة للدولة ،و فيما يلي نتطرق ألهم الشروط الواجب توافرها 

لتولي شغل الوظائف العامة الواردة في تشريعات الوظيف العمومي ، في مصر و فرنسا ثم نتطرق لموقف 

  .المشرع الجزائري من هذه الشروط

  :شروط التعيين في التشريعين المصري و الفرنسي  المطلب األول

سنة تطرق المشرع المصري في قانون  18اضافة الى بلوغ السن القانونية للتوظيف و المقدرة ب 

  إلى مجموعة من الشروط   التي يجب توافرها لتعيين الموظف العام و هي: )26(الخدمة المدنية المصري 

  أوال: الجنسية:

يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية او جنسية إحدى  

  .27الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولي الوظائف العامة

من خالل مضمون هذا النص نجد أن المشرع المصري لم يفرق بين المواطنين او األجانب ،حيث  

تولى غير المصري شغل الوظيفة العامة ولكن يشترط أن تكون دولة هذا األجنبي تعامل الرعايا  أجاز أن ي

المصريين بالمثل فيما يخص شغل الوظائف العامة ،ولكن شغل الوظائف العامة يتم اللجوء إليه إال في 

الحق في تولي حاالت استثنائية بالنسبة لألجانب ، فاألصل أن أصحاب الجنسية المصرية األصلية لهم 

     الوظائف العامة.

) 28(و المشرع الفرنسي هو االخر اعتبر الجنسية شرط اساسي للتولي الوظائف العامة في فرنسا       

بالنسبة للفرنسيين و حتى مواطنو الدول االعضاء في االتحاد األوروبي وفقا للشروط المنصوص عليها 
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الوظائف التي لها عالقة بسيادة الدولة الفرنسية فهي تقتصر في قانون الوظيفة العامة الفرنسي ، باستثناء 

  .)29(على الفرنسيين فقط 

  ثانيا:حسن السيرة :

من قانون الخدمة المدنية المصري و وضحت المحكمة  14نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

  )30(اإلدارية العليا المقصود بالصالحية األخالقية ضمن أحد أحكامها .

هذا الشرط من بين الشروط التي أدرجتها أغلب تشريعات الوظيف العمومي  بالنظر لما  و يعتبر   

لهذه الوظيفة من أمانة تقع على عاتق الموظف و التي ال يمكنه أن يؤديها إال إذا كانت أخالقه وسمعته 

  عالية.

 ثالثا: أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية: 

ردة بقانون العقوبات او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف و ذلك في إحدى الجرائم الوا

، وقد اعتبره المشرع من الشروط )31("او األمانة ،و هو ما قررته المحكمة اإلدارية العليا في احد أحكامها 

 الجوهرية و الالزمة لتولي الوظيفة ،حيث أن الموظف الذي يحكم عليه أثناء خدمته بعقوبة في جناية او

  جريمة مخلة بالشرف يترتب عليه اإلنهاء المباشر لوظيفته.

و يقصد بالجريمة المخلة بالشرف أو األمانة تلك التي تشين وتلوث سمعة مقترفها وتزعزع مكانته 

بين الناس كالسرقة والنصب وخيانة األمانة ، ولكن المشرع المصري استثنى من ذلك بموجب الفقرة  الفقرة 

  .)32(نون الخدمة المدنية الشخص الذي رد إليه اعتبارهمن قا 20المادة  3

و هو اخذ به المشرع الفرنسي عندما اوجب على الشخص المترشح للوظيفة اثبات حسن      

سيرته في وعدم ارتكابه ألي سلوك جنائي يتنافى و مقتضيات الوظيفة العامة و ان تكون صحيفة السوابق 

  . )33(العدلية خالية من ذلك
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  عدم فصله من الخدمة تأديبيا: رابعا:

أال يكون المترشح قد سبق الفصل من الخدمة بقرار  اشترط المشرع المصري لتولي الوظيفة العامة      

، فهذا الشرط يتعلق بمن سبق  او حكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على األقل

يبي نتج عن ارتكابه لخطأ جسيم يفقده الصالحية تعيينه في الوظيفة ثم فصل منها بناء على قرار تأد

لشغل تلك الوظيفة او أية وظيفة أخرى لمدة أربع سنوات من تاريخ الفصل التأديبي ، وبعد مرور هذه 

  .)34(المدة يجوز له أن يتقدم لطلب أية وظيفة 

  خامسا :استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة :

بالرجوع الى  قانون الخدمة المدنية المصري نجد أن المشرع قد اشترط فيمن يعين في الوظائف  

ومفاد ذلك أن يستجيب المرشح لشغل الوظيفة لكافة ، )35("العامة أن ي يستوفي  اشتراطات شغل الوظيفة 

ة متطلبات شغل الشروط المدرجة في اإلعالن المخصص لها ، وبالتالي يتحتم أن تتوافر في المترشح كاف

  الوظيفة من مؤهل علمي وخبرة ... إلخ.

  سادسا: اللياقة الصحية :

يشترط لمن يترشح لشغل الوظيفة أن يتمتع من الناحية الصحية باللياقة الكاملة التي تؤهله للقيام 

إلى  بأعباء الوظيفة ،و أن يكون خاليا من أية أمراض و تختلف درجة اللياقة الصحية المطلوبة من وظيفة

أخرى ،فهناك بعض الوظائف التي تتطلب لياقة صحية عالية  كالوظائف التي تعتمد على العمل الشاق و 

التدريب الرياضي و التربية البدنية ،في المقابل توجد بعض الوظائف التي ال تتطلب درجة عالية من 

و ترجع )36(الكتابية ، اللياقة الصحية إذ يمكن شغلها حتى بالنسبة لألشخاص المعوقين مثل الوظائف

  . )37(صالحية تقدير هذه اللياقة الصحية إلى المجلس الطبي المختص

و هو نفس ما نص عليه المشرع الفرنسي في حيث اعتبر ان الياقة الصحية شرط اساسي لتولي 

 .)38(الوظائف العامة في فرنسا مع االخذ في االعتبار امكانية تعويض اصاب االعاقة 
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  االمتحان المقرر لشغل الوظيفة :سابعا :اجتياز 

من قانون الخدمة المدنية المصري ضرورة اجتياز  14اشترطت الفقرة السابعة من المادة 

  االمتحان المقرر لشغل الوظيفة لمن يعين في إحدى الوظائف التي يتم تحديدها بموجب القانون.

 ثامنا: أداء الخدمة العسكرية او اإلعفاء منها :

لسنة  505رد في قوانين التوظيف المتعاقبة المصرية ولكنه جاء في القانون رقم هذا الشرط لم ي

، الذي فرض على  1980لسنة  127المتعلق بالخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم  1955

سنة من عمره يجب أن يكون حامال لبطاقة الخدمة العسكرية  18كل من يتقدم لتولي الوظيفة بعد أن يتم 

  .)39(لوطنية وا

و هو اخذ به المشرع الفرنسي حين اشترط على المترشح للوظيفة ان يكون قد ادى الخدمة 

الوطنية او عفي منها بشكل قانوني ، اما غير الفرنسيين فاشترط ان يكونوا في وضعية قانونية مع دولهم 

  40فيما يخص الخدمة الوطنية 

  شروط التعيين في القانون الجزائري المطلب الثاني :

تطرق المشرع الجزائري على غرار المشرعين الفرنسي و المصري الى مجموعة من الشروط التي   

يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم الى شغل المنصب الوظيفي ، و هي نفس الشروط تقريبا المتضمنة 

المشرع الجزائري الفصل االول من الباب الرابع  في التشريعين السابقين للوظيفة العامة ، و قد خصص لها

المتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة  حيث يجب  03- 06من األمر  78الى  75ضمن المواد من 

  أن تتوافر الشروط التالية لتولي الوظيفة العامة:

 أن يكون جزائري الجنسية(لم يشترط المشرع الجنسية األصلية).  -

 ة حقوقه المدنية.أن يكون متمتعا بكاف -

 أن تخلو صحيفة السوابق القضائية من اية متابعات تتنافى و طبيعة الوظيفة المراد شغلها.  -

 أن يكون في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية. -

 سنة  18أن تتوافر فيه السن القانونية و أن ال تقل عن  -

                                                           

  

. 
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 مراد شغلها .القدرة البدنية و الذهنية التي تتماشى مع طبيعة الوظيفة ال -

 مع امكانية اشتراط اجراء فحص طبي للتوظيف في بعض اسالك الموظفين  -

كما مكن القانون األساسي االدارات من وضع شروط خاصة تتماشى و طبيعة منصب الشغل  و ذلك 

 ، على أن توضحها القوانين األساسية لبعض األسالك. 77بموجب المادة 

  الخاتمة:

العام و شروط تعيينه يتضح أن التشريعات المقارنة لم تعط تعريفا للموظف من خالل دراستنا للموظف 

،و من خالل تلك التعريفات يتبين أيضا  العام تاركة عبئ تعريفه للفقه و القضاء كما سبق و أن وضحنا

أما بالنسبة لشروط ، أنها عرفت الموظف العام تعريفا شبه موحدا مع اختالف طفيف بين تلك التشريعات

ينه هي األخرى كانت موحدة بالنسبة لكل التشريعات مع اختالف طفيف أيضا كالسوابق التأديبية مثال، تعي

فمنها ما تعلق بحالته المدنية و منها ما تعلق بحالته الصحية و الجسدية ،حيث تعتبر هذه الشروط في 

و تقديم خدمة نوعية   نظرنا مناسبة و ضرورية لشغل وظيفة في الدولة لضمان استمرارية المرفق العام

  للمواطن. 

  قائمة المراجع و المصادر":

المؤتمر الدولي الخامس للعلوم  1933جوان 24إلى  19اثيرت هذه المسألة في المؤتمر الذي  عقد في فينا من  - 1
اإلدارية ، حيث ناقشوا  عدة مسائل منها فكرة وضع تعريف موحد للموظف العام بحيث يكون هذا التعريف مرجعا 

على كل فرد   Fonctionnaireقد اقترح بعض المؤتمرون بأن يطلق اصطالح الموظف العمومي .لجميع الدول
تعهد له وظيفة حكومية، يكون مرتبط بأدائها بالحكومة، سواء كانت هذه الحكومة مركزية أو محلية و تكون هذه 

على كل فرد يلتحق بالقطاع العام،  Ouvrierالرابطة خاضعة= ألحكام القانون العام، يطلق اصطالحا العامل 
بواسطة عقد إيجار، تكون رابطته باإلدارة تخضع ألحكام القانون الخاص، ويغلب على نشاطه المجهود اليدوي أو 

على كل من يخرج عن هذين الصنفين، لكن في النهاية  Employeurالصناعي، و ان يطلق اصطالح المستخدم 
فق عليه حول وضع تعريف عالمي لمفهوم الموظف العمومي تركوا أمر تعريف لم يتوصل المؤتمرون إلى إجماع مت

الموظف لكل دولة على حدى و ذلك نتيجة الختالف انظمتها السياسية و االقتصادية و االدارية، انظر في ذلك 
مجلة دفاتر دكتور بلعرابي عبد الكريم ،الحاالت القانونية النهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري ،

 .196ص  2017جانفي  16السياسة و القانون الصادرة عن جامعة ورقلة، العدد
   17/11/2018بتاريخ  www.alwaraq.net /lisanSrchoneutf8معجم لسان العرب البن منظور  من موقع - 2
3 - 

الجديدة دراسة مقارنة ،دار الجامعة  أ/سليم جديدي، سلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري ،  
 .37ص 2011 ،اإلسكندرية

 37سليم جديدي ، المرجع السابق، ص  - 4



 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد مجلة    

247 

 

د/علي جمعة محارب، التأديب اإلداري في الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري والفرنسي  - 5
 68، ص  2004واإلنجليزي ، دار الثقافة للنشر ، األردن ،

  .38أ/ سليم جديدي ، نفس المرجع، ص   - 6
و الدكتور بوضياف أحمد ، الجريمة التأديبية للموظف  69-68/علي جمعة محارب ، المرجع السابق ، ص د  - 7

   .45ص  1986الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر   العام في 
8-  André De Laubadère: Traite élémentaire de droit administratif 2eme ed 1957 p640 

الشخص الذي صدر قرار غير سليم بتعيينه او لم يصدر قرار بتعيينه مثل رئيس احدى يقصد بالموظف الفعلي  - 9
الكليات الذي تم تعيينه باالنتخاب ثم تبين بعد ذلك ان االنتخاب غير سليم ، او الموظف الذي يصل الى سن 

اري ،الجزء الثاني ، التقاعد و مع ذلك يستمر في ممارسة الوظيفة، دكتور سليمان الطماوي ، مبادئ القانون االد
 285دار الفكر العربي ،القاهرة ص

  .109ص  2008د مازن راضي ليلو ،القانون االداري ،منشورات االكاديمية العربية في الدنمارك ،  -10
   .70علي جمعة محارب ،المرجع السابق، ص  -11

12- Article 2 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique de l’Etat Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 32   

  
، 2015اإلسكندرية ،  أنظر في ذلك، أ/محمد أحمد عبد اهللا محمد ، الوظيفة العامة ، المكتب الجامعي ، الحديث -13

 .19ص 
د سليمان الطماوي ، مبادئ القانون االداري، الكتاب الثاني نظرية المرفق العام و عمال االدارة العامة ، دار  -14

  605،ص1977الفكر العربي 
، الجريدة الرسمية 2016، المؤرخ في اول نوفمبر  2016لسنة 81المادة االولى من قانون الخدمة المدنية رقم  -15

 مكرر " أ "، 43دالعد
بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون  2017لسنة  1216نصت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -16

على  2017مايو  27مكرر في  21،الجريدة الرسمية العدد  2016لسنة 81الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
ات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الموظف: مايلي: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون  بالكلم

و يقصد بالوحدة :الوزارة او المصلحة او الجهاز الحكومي او   كل من يشغل احدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة
 المحافظة او الهيئة العامة.

 يمية العربية المفتوحة الدانماركد عمار عوابدي ، النشاط االداري ،  محاضرات  قسم القانون العام ألكاد  -17
 18،ص

المتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة،  الجريدة الرسمية    1966جوان  2المؤرخ  في  66/133األمر رقم  -18
 .46العدد الجريدة الرسمية عدد

يتضمن القانون االساسي  1978غشت  5الموافق ل  1398المؤرخ في اول رمضان عام  78/12القانون رقم  -19
 .32لعام   للعامل العدد ا

الجريدة الرسمية  ،2006يوليو15المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العامة، ،المؤرخ في 06/03األمر رقم  -20
 .46رقم 
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 المتعلق بالوظيفة العمومية 06/03من القانون  2من المادة  3انظر في ذلك الفقرة  -21
-55ألمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بموجب القرار رقم اتفاقية ا 2و هو نفس التعريف الوارد في المادة    -22

  . عن الجمعية العامة لألمم المتحدة2000المؤرخ في ديسمبر  61
23-  Haïtham SAKR les droits  et libertés du fonctinnaire  dans les jurisprudences du 

conseil d’état  libanais  et du conseil  d’état français، thèse  pour le doctorat  en droit, 
2008 , page 20 

د/ حمدي عطية مصطفى عامر ،أحكام الموظف العام في النظام القانوني والوضعي واإلسالمي ، مكتبة الوفاء  -24
 23، ص 2015القانونية  اإلسكندرية ، 

قضائية ، نقال عن  السنة السادسة عشر 13/12/1970أنظر في ذلك حكم المحكمة اإلدارية العليا، جلسة  -25
 24د/حمدي عطية /مصطفى عامر ،المرجع السابق ، ص 

26- 
 .2016لسنة  81قانون الخدمة المدنية رقم   

  من قانون الخدمة المدنية. 14لفقرة االولى من المادة  -27
28- Article 5 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires .Modifié par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 10 JORF 27 
juillet 2005 

1 Article 5 bis Loi n° 83-634  Modifié par Loi n°2005-843 
ما يلي: "السيرة 1972أبريل  09قضائية جلسة 16السنة 600تضمن حكم المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رقم  -29

لمجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الحميدة والسمعة الحسنة هي تلك ا
الناس وتجنبه السوء وما يمس الخلق ، أي أنها تلتمس أصال في الشخص نفسه فهي لصيقة به ومتعلقة بسيرته 

ا ال وسلوكه ومن مكونات شخصيته ومن هذا المنطلق ال يؤاخذ المرء إال بسلوكه هو ال بسلوك أبيه او ذويه طالم
 .85ينعكس شيء منه على سلوكه . ، نقال عن د/ حمدي عطية مصطفى عامر ، ص

ما يلي" شرط عدم الحكم على 1969أفريل19، جلسة  924تضمن حكم المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن رقم  -30
ف الشخص الذي يعين في خدمة الحكومة في جناية او في جريمة مخلة بالشرف هو شرط صالحية لتولي الوظائ

 .86العامة و االستمرار في شغلها "،نقال عن د/حمدي عطية مصطفى عامر ص
الملغى  1978لسنة  47من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم   20في حين نصت الفقرة الثالثة من المادة  -31

سلطة المختصة ،و ومع ذلك فإذا كان الحكم مشموًال بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة ال على أنه"
ٕاذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فال يحول دون التعيين إال إذا قدرت لجنة شئون العامليين بقرا ر مسبب من واقع 

  أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل.
32-  Article 5 Loi n° 83-634  Modifié par Loi n°2005-843 . 

 4 : 2016لسنة  81من قانون الخدمة المدنية رقم 14من المادة  4الفقرة انظر    -33
 .2016لسنة  81من قانون الخدمة المدنية رقم  14أنظر الفقرة السادسة من المادة  -34
 .35أ/محمد أحمد عبد اهللا محمد ، المرجع السابق ، ص ، -35
  .2016لسنة  81من قانون الخدمة المدنية رقم  14الفقرة الخامسة من المادة  أنظر -36

37- Article 5 Loi n° 83-634  Modifié par Loi n°2005-843 
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  .95د/حمدي عطية مصطفى عامر ، المرجع السابق ، ص   -38
39-    Article 5 et Article 5 bis Loi n° 83-634  Modifié par Loi n°2005-843. 
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  العملية التشريعية علىالمجلس الدستوري الجزائري  رقابة

  ط.د. بيران يمينة

  د. مهداوي عبد القادر

 المجتمع، جامعة أدرارمخبر القانون و                                        

 

  ملخص:

أثبت المجلس الدستوري الجزائري في العديد من المناسبات قدرته على حماية الدستور، رغم  لقد
في حماية المبادئ العامة الدستورية، و تكريس مكاسب أساسي القيود التي تقف أمامه، فهو يقوم بدور 

  الديمقراطية في الجزائر.

مجموعة من العراقيل التي تحول  إال أنه في الواقع العملي يواجه المجلس الدستوري الجزائري  
قييد تو   التنفيذية على صناعة التشريع،على أكمل وجه، أهمها هيمنة السلطة  ةدون أداء وظيفته الرقابي

  التدخل التلقائي.صالحياته في مجال اإلخطار و 

  ة.الرقابة الدستوري ،الكلمات المفتاحية:  المجلس الدستوري، اإلخطار، التشريع، التدخل التلقائي

Abstract : 

The Algerian Constitutional Council has, on many occasions, proved its ability to 

protect the Constitution, despite its limitations. It plays a fundamental role in protecting 

constitutional principles and enshrining the gains of democracy in Algeria. 

In practice, however, the Algerian Constitutional Council is faced with a series of 

obstacles that prevent it from performing its supervisory function to the fullest extent. The 

most important of these is the hegemony of the executive Authority over the legislation and 

the restriction of its powers of notification and automatic intervention. 

Key Words : Constitutional Council, referral, Legislation, automatic intervention , 

Constitutional control 

  مقدمة:

صالحيات، منها ما يتعلق برقابة النصوص منح الدستور الجزائري للمجلس الدستوري عدة 
التشريعية من حيث مدى دستوريتها ومطابقتها للدستور، كما أنه يسهر على تطبيق القواعد المتعلقة بتوزيع 
االختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، زيادة إلى كونه يسهر على صحة عمليات االستفتاء، 

  بات التشريعية.وانتخاب رئيس الجمهورية، واالنتخا
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انطالقا مما سبق نحاول في هذه الدراسة مناقشة إشكالية دور المجلس الدستوري الجزائري في حماية    
المبادئ الدستورية و تكريس مبادئ الديمقراطية، بالتطرق لرقابة المجلس الدستوري على العملية 

  التشريعية. 

العديد من النصوص الدستورية والقوانين التي تتعلق اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي بتحليل   
  بالسلطة الرقابية للمجلس الدستوري الجزائري.

و قد تناولنا هذا الموضوع في محورين تطرقنا في المحور األول لرقابة المطابقة، بينما خصصنا     
  المحور الثاني لرقابة الدستورية.

  المحور األول: رقابة المطابقة 

تعرف رقابة المطابقة بالرقابة الوجوبية، وهي تخص طائفتين من النصوص التشريعية، ويتعلق 
  األمر بالقوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان.

ويقصد بالرقابة الوجوبية تلك الرقابة السابقة عن إصدار التشريع، وهي إجبارية اإلجراء 
، وهو ما عبر عنه المجلس 1بقة لضرورة اتفاقها مع الدستور روحا وشكالوالمضمون، وسميت برقابة المطا

الدستوري بقوله: "نظرا لكون مفهوم المطابقة للدستور، يجب أن يكون معلوما بكيفية صارمة، فإنه يتعين 
من هذه الوجهة على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بأمانة في أحكامه عن الخطة البيانية 

  .2في القواعد الدستورية التي يستنبط منها جوهره" المضمنة

يبدي المجلس الدستوري، بعد أن ُيخطره  «والتي جاء فيها:  3/ 2/ 186وطبقا لنص المادة 
  رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.

لداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام ا
  .3» حسب اإلجراءات المذكورة في الفقرة السابقة

حيث أننا نجد أن هذه المادة تطرقت لذكر المجاالت التي ُيخطر فيها المجلس الدستوري وجوبيا، 
للقوانين كما ذكرت األشخاص المخولين بإخطاره، لذلك سنتطرق في هذا العنصر لرقابة المطابقة الوجوبية 

 العضوية، ورقابة المطابقة الوجوبية للنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان.
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  رقابة المطابقة الوجوبية للقوانين العضوية. - 1

أطلق المؤسس الدستوري على بعض النصوص القانونية تسمية "القوانين العضوية"، وهذا الوصف 
مجموعة من القوانين والمحددة في الدستور على سبيل كان يهدف من ورائه المؤسس الدستوري إلى وضع 

الحصر، في مركز خاص مقارنة بالقوانين األخرى، لكونها ترمي إلى توضيح بعض أحكام الدستور، أو 
. وقد أضيفت هذه الطائفة من القوانين لتجنيب التعديالت 4استكمالها تفاديا للحشو فيه وٕاعطائه حجما أكبر

  .5عنها من عدم استقرار قانوني وتسيب العمل التشريعي وما يترتب عنه من آثار المتكررة لها، وما ينتج

تماشيا مع  1996تعتبر القوانين العضوية فئة من القوانين التي تم استحداثها في دستور و 
الدستور الفرنسي، وهي تخص مواضيع محددة في الدستور، وقد خصها المشرع بإجراءات خاصة، من 

يها من قبل األغلبية المطلقة للنواب وأعضاء مجلس األمة، إضافة إلى خضوعها ضرورة المصادقة عل
إلى للمراقبة المطابقة الوجوبية من طرف المجلس الدستوري قبل صدورها، بعد إخطار رئيس الجمهورية 

  .6بشأنها

وتظهر خصوصية القوانين العضوية من خالل األغلبية الخاصة التي اشترطها الدستور للمصادقة 
من التعديل الدستوري الحالي، والتي بينت أيضا طائفة من القوانين  141عليها، وهو ما أدرجته المادة 

العضوية، والنصاب المشروط للمصادقة عليها وضرورة خضوعها لرقابة المطابقة من المجلس 
دورهما من ، ولذلك فإن القوانين العضوية توجد في مرتبة أعلى من القوانين العادية رغم ص7الدستوري

نفس السلطة، ويرجع سبب هذا السمو إلى طبيعة المواضيع المخصصة لها وٕاجراءات إعدادها، 
  .8فالمجاالت التي تتناولها متعلقة بتنظيم السلطة ومرتبطة بالدستور، وعليه يجب أن تكون مطابقة له

جلس كما أن خصوصية القوانين العضوية تظهر من خالل السلطة المخولة بحق إخطار الم
الدستوري بشأنها، إذ أن هذا اإلجراء يملكه رئيس الجمهورية دون غيره من الهيئات أو األشخاص، ويستمد 

نصت على ذلك صراحة، فهي رقابة إلزامية تُحرك  3/ 186/2هذا الحق من الدستور، حيث نجد المادة 
ه في البرلمان إلى المجلس من ِقبل رئيس الجمهورية الذي يلتزم بإحالة القانون العضوي المصادق علي

فاإلخطار الوجوبي يتحدد من خالل طبيعة  .9الدستوري قبل إصداره، عن طريق رسالة توجه إلى رئيسه
القانون المصوت عليه من البرلمان، فإن كان القانون عادي سقطت ضرورة اإلخطار عنه من السلطات 

ية اإلخطار واجبا والتزاما قبل إصدار المخول لها حق اإلخطار، وٕان كان القانون عضويا، تحولت حر 
  .10القانون، على عاتق رئيس الجمهورية

ويعود السبب في جعل هذا اإلجراء من اختصاص رئيس الجمهورية منفردا دون غيره من 
، وهذا يتطلب أن يقوم 11األشخاص اآلخرين لكونه المخول بإصدار القوانين، كما أنه هو حامي الدستور
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المساس بهذا الدور الذي يلعبه هذا من جهة، ومن جهة أخرى لكون الدستور ألزم بكل إجراء من شأنه 
، فهي رقابة واجبة وحتمية ال يمكن أن يستغنى عنها أو 12بأن تكون الرقابة قبلية عن إصدار القانون

طابق يتهاون بشأنها، ذلك ألن القوانين العضوية تعد بمثابة االمتداد لما هو في الدستور، لذلك وجب أن تت
مع روح الدستور، وال يتسنى ذلك إال بمراقبتها من هيئة متخصصة في دراسة القانون العضوي شكال 
ومضمونا. وهو ما عبر عنه المجلس الدستوري في رأيه المتعلق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون 

السيما العضوي منه، يجب أال "واعتبارا أن كل قانون،  العضوي المتعلق بنظام االنتخابات للدستور بقوله:
  .13تتخطى أحكامه الحدود الدستورية حتى ال تتعارض مع روح الدستور ذاته"

يبدي المجلس « من الدستور والتي جاء فيها:  2/ 186ولكننا إذا أمعنا النظر في نص المادة 
بعد أن يصادق  الدستوري، بعد أن ُيخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية

، نجد أن المؤسس الدستوري قد أخطأ القول أن المجلس الدستوري يبدي رأيه في »عليها البرلمان
"دستورية" القوانين العضوية، ونحن نعلم أن رقابة المطابقة هي الرقابة الواجبة التطبيق في هذه الحالة ال 

  رقابة الدستورية.

لدستور، بمعنى أن البرلمان ملزم بعدم اتخاذ قواعد قانونية فالرقابة الدستورية تعني تبعية القانون ل
مخالفة للدستور وغير متوافقة معه، مع إمكانية اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة، حتى وٕان لم يتطرق لها 
الدستور. بينما رقابة المطابقة تعني التأكد من خضوع القانون للدستور، وهذا يستوجب مطابقة القانون 

ر، بأن يكون شبه صورة طبق األصل عنه، وعدم مخالفة الدستور من مقدمته إلى أحكامه، وهو ما للدستو 
جعل المجلس الدستوري يصرح في العديد من أحكامه بعدم مطابقة بعض القواعد القانونية للدستور لعدم 

  .14التنصيص عليها صراحة فيه

  البرلمان.رقابة المطابقة الوجوبية للنظامين الداخليين لغرفتي  - 2

كما يفصل المجلس الدستوري في «من التعديل الدستوري الحالي على أنه:  186/3نصت المادة 
. 15»مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب اإلجراءات المذكورة في الفقرة السابقة

بقة، مثل القوانين العضوية، وهذا يعني أن النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان يخضع لرقابة المطا
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى كون كل غرفة من البرلمان حرة في وضع نظامها الداخلي بكل استقاللية، 

وهذا يعني أنه ال يمكن للسلطة التنفيذية مثال (الوزارة المكلفة بالعالقة مع دون مشاركة لهيئات أخرى، 
، كما أنها ال تخضع 16ساسا بمبدأ الفصل بين السلطاتالبرلمان) أن تتدخل أو تستشار، فذلك يعد م

لإلصدار من قبل رئيس الجمهورية، مما يفتح المجال لتضمين النظام الداخلي لغرفتي البرلمان أحكاما قد 
. وهو      17تمس بالتوزيع الدستوري للسلطات، وبالتالي إمكانية االعتداء على اختصاصات السلطات األخرى
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الدستوري  في رأيه المتعلق بمطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور ما تناوله المجلس 
بقوله: " نظرا لكون محرر الدستور، أقام مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا أساسيا في تنظيم 

ملها السلطات العمومية، ونظرا لكون مثل هذا االختيار يترتب عليه أن كل سلطة لها صالحية تنظيم ع
الداخلي وضبطه... ونظرا لكون رقابة المطابقة هذه، مانعة لرقابة الدستورية... المخصصة للمعاهدات، 
والقوانين، والتنظيمات، وكون محرر الدستور بتوخيه هذا الفرز كان قصده أن يترك بالفعل للمجلس 

لطرف، من غير الشعبي الوطني صالحية ضبط نظامه الداخلي بواسطة الئحة أو عقد خاص وحيد ا
من جهة أخرى، تجعل من اختصاص القانون  109القانون والتنظيم، ونظرا لكون الفقرة األولى من المادة 

معالجة المضامين الخاصة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وعمله، وكون هذه المضامين مبعدة من 
أخرى، وهي تتطلب من هذه  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ألنها تمتد إلى اختصاصات سلطات

  .18الوجهة، تعاون هذه السلطات وتدخلها"

فالمالحظ هنا أن رأي المجلس الدستوري قد بين بدقة سبب وجوب خضوع النظام الداخلي لغرفتي 
البرلمان للرقابة القبلية الوجوبية، لمنع تعدي سلطة على أخرى، ولعدم تجاوز حدود النظام الداخلي لغرفتي 

تطرق لمواضيع هي في األساس من اختصاص القانون، وهو ما يعد تجاوزا الختصاصاته البرلمان بال
الهدف من إخضاع النظام الداخلي للبرلمان لرقابة فوَتعٍد على االختصاص المشترك بينهم وبين الحكومة. 

أو المجلس الدستوري هو منع أن ُيتخذ النظام الداخلي من لدن البرلمان ذريعة لتوسيع اختصاصاته 
  .19التعدي على اختصاصات الحكومة أو عرقلة نشاطها

يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة نظامهما «على أن:  132/3وقد نصت المادة 
  .20»الداخلي ويصادقان عليهما

وُيَعُد النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مصدرا أساسيا لطريقة سير العمل داخل البرلمان وتنظيمه 
تتم بها إجراءاته، وهو يستمد مصدره من الدستور، والقوانين العضوية، وكذا القوانين العادية، والكيفية التي 

ويخضع النظامان الداخليان لغرفتي البرلمان للرقابة الوجوبية اإللزامية القبلية من قبل المجلس الدستوري، 
من التعديل  186/2/3المادة بعد إخطاره من قبل رئيس الجمهورية، وتظهر اإللزامية والوجوبية من خالل 

الدستوري، والتي أحالت فيها الفقرة الثالثة إلى الفقرة التي تسبقها والمتعلقة باإلخطار الوجوبي لرئيس 
، فألزمت هذه المادة بإتباع نفس اإلجراءات، وأن 21الجمهورية للمجلس الدستوري بشأن القوانين العضوية

من النظام المحدد لقواعد  3لنظام الداخلي، وهو ما أكدته المادة تكون هذه الرقابة قبل الشروع في تطبيق ا
يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من «عمل المجلس الدستوري، والتي جاء فيها: 
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من الدستور،  186من المادة  3غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة 
  .22»من الدستور 189جل المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة خالل األ

ويختص المجلس الدستوري حين فحصه لمدى مطابقة النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان 
للدستور، مراقبته من حيث اإلجراءات المتبعة عند وضعه، ومحتوى نصوصه، وشكله، وتأشيراته...، أي 

كل النواحي، ليكون منسجما مع الدستور والقانون العضوي المنظم أنه يراقب النص التنظيمي من 
للعالقات بين البرلمان والحكومة. وهو ما ورد في رأي المجلس الدستوري عند نظره في مطابقة النظام 
الداخلي لمجلس األمة للدستور، عندما تطرق لبعض المصطلحات التي ال تنسجم مع القانون العضوي 

(الفقرة األولى) من النظام  20الوارد في المادة ما يخص مصطلح "اختصاصات" بقوله: " في 01 - 99
اعتباًرا أن مجلس األمة باستعماله مصطلح "اختصاصات" في الفقرة المذكورة  الداخلي، موضوع اإلخطار:

نون (الفقرة الثانية) من القا 13أعاله، فإنه لم يعبر بأمانة عن المصطلح المقابل له الوارد في المادة 
الذي يحدد  1999مارس سنة  8الموافق  1419ذي القعدة عام  20المؤرخ في  02-99العضوي رقم 

" وقد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
من  63تين في المادة و"الدورة " الواردوجه له انتقادات أيضا فيما يخص استعماله لمصطلح "الدورات" 

النظام الداخلي، موضوع اإلخطار، يكون قد أضفى معنى مغايًرا للمعنى المقصود من محتوى هذه المادة 
  .23من القانون العضوي المذكور أعاله" 16التي تفيد "الجلسات"، ألن ذلك يعد مخالفا للمادة 

ي البرلمان ال تنحصر في مطابقته وهذا ما يؤكد أن رقابة المطابقة بالنسبة للنظام الداخلي لغرفت
للدستور فحسب، بل وتمتد أيضا للقوانين العضوية، ولعل السبب في ذلك يرجع لكون النظامين الداخليين 
في مرتبة أقل من حيث التدرج الهرمي للقوانين، لذلك فهي ملزمة بأال تتعارض مع ما هو أعلى منها 

نون العضوي يعد مطابقا للدستور، فهذا يجعل من النظام درجة هذا من جهة، ومن جهة أخرى باعتبار القا
الداخلي ملزما بأال يتعارض مع القوانين العضوية التي هي نسخة عن الدستور، وٕاال عدت هذه األنظمة 

إضافة إلى أن القوانين العضوية والعادية تتشارك في وضعها العديد من الهيئات  مخالفة للدستور.
القوانين الموضوعة من كل هذه السلطات مع النظامين الداخليين لغرفتي والسلطات، فإن تعارضت 

البرلمان فهذا يعد اعتداء على إرادة السلطات األخرى، فكيف للنظام الداخلي الموضوع من قبل هيئة 
  واحدة أن يخالف نظام اتحدت في وضعه عدة إرادات.

  المحور الثاني: رقابة الدستورية

ة التي يقوم بها المجلس الدستوري هناك نوع آخر من الرقابة وهي رقابة إضافة إلى رقابة المطابق
الدستورية،  والتي تخص مجاالت محددة من النصوص القانونية، وقد تناولت هذا النوع من الرقابة المادة 
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يفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية «... من التعديل الدستوري، والتي جاء فيها:  186/1
، وهي رقابة اختيارية تشمل المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات، 24»والقوانين والتنظيماتالمعاهدات 

من  187غير أن هذا النوع من الرقابة ال يحرك إال إذا أخطرت إحدى الجهات المحددة في المادة 
التشكيك ، فهي ال تسلط على النصوص إال بناء على طلب إحدى هذه الجهات نتيجة 25التعديل الدستوري

في دستورية نص ما، وفي غياب هذا اإلخطار لن يكون هناك رقابة حتى وٕان كان هناك أحكام في نص 
  .26ما مخالفة للدستور

إضافة إلى كون هذه الرقابة يمكن أن تكون سابقة عن القانون كما يمكن تطبيقها بعد أن يدخل 
ق على حكم من أحكامه، إال في حالة القانون حيز التطبيق، وهي ال تطبق على كامل النص وٕانما تطب

عدم فصله عن باقي األحكام، وفي هذه الحالة يتم إعادة النص الذي تضمن الحكم المخطر عنه إلى 
  .27الجهة التي تقدمت باإلخطار

 الرقابة على دستورية المعاهدات. - 1

االتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون " المعاهدة "ـيقصد ب
. ونظرا 28الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة

لألهمية التي تتمتع بها المعاهدات في هرم تدرج القوانين فقد أقر الدستور خضوعها للرقابة من طرف 
من التعديل الدستوري السابق ذكرها أن من بين  186/1أكدته المادة لس الدستوري، وهو ما المج

المجاالت التي تنصب عليها الرقابة الدستورية االختيارية، هي الرقابة على المعاهدات، والتي تكون سابقة 
الدستوري نجدها تنص من التعديل  111، وبرجوعنا للمادة 29أو الحقة عن دخول المعاهدات حيز التطبيق

  يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.« على أن: 
  ويتلقى رأي المجلس الدستوري في االتفاقيات المتعلقة بهما.

، من خالل نص هذه المادة 30»ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة
قصد واضع الدستور أن األحداث هذه متزامنة أو متتالية،  يعجز القارئ عن معرفة ترتيب األحداث، هل

فالقول أن رئيس الجمهورية " يوقع ويتلقى ويعرض" إذا كانت تفيد التزامن فهذا أمر غير منطقي، فال يعقل 
أن يقوم الرئيس بالتوقيع مع تقديم نص المعاهدة للمجلس الدستوري إلبداء رأيه فيها وفي نفس الوقت تقدم 

لمان للموافقة عليها، وٕان كانت المادة المذكورة تفيد التوالي فال يعقل أن يوقع الرئيس ثم يطلب رأي أمام البر 
المجلس الدستوري ثم يعرضها على البرلمان للموافقة، فما الجدوى من الخطوات الالحقة إذا قام رئيس 

  الجمهورية بالتوقيع على المعاهدة.
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دة على المجلس الدستوري إلبداء الرأي بشأنها، ثم فالحرص على الدستور يستدعي عرض المعاه
تعرض على البرلمان للموافقة عليها، لتنتهي بالتوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية. كما أن هذه المادة 

  تؤكد على أن رئيس الجمهورية هو من يقوم بإخطار المجلس الدستوري بشأنها.

  الرقابة على دستورية القوانين العادية. - 2

يمثل القانون العادي مجموعة من القواعد القانونية العامة، المجردة والملزمة، الصادرة عن 
  .31البرلمان طبقا لإلجراءات التشريعية المألوفة، في حدود االختصاصات المخولة له في الدستور

فهي النصوص التشريعية الصادرة عن البرلمان بناء على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، أو 
قتراح قانون تقدم به النواب أو أعضاء مجلس األمة، في المجاالت المحددة في الدستور. بمعنى أنها ا

عبارة عن مجموع النصوص التشريعية التي يصدرها البرلمان وتتم الموافقة عليها في كال غرفتي البرلمان 
  .32بمشاركة السلطة التنفيذية، طبقا للقواعد المعمول بها دستوريا

من التعديل الدستوري على أن المجلس الدستوري يفصل برأي في  186/1لمادة وقد نصت ا
، ويكون ذلك بناء على إخطار من إحدى الجهات المخولة بحق اإلخطار وهم كما 33دستورية القوانين
يتمثلون في كل من: رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس األمة أو رئيس المجلس  187ذكرتهم المادة 

) عضوا في مجلس 30) نائبا أو (50الوزير األول،كما يمكن إخطاره من خمسين ( الشعبي الوطني أو
  .34األمة

وهذا يعني أن المجلس الدستوري إذا ما قامت إحدى هذه الجهات بإخطاره بشأن أحكام معينة من 
 قانون رأت أنه يتعارض وأحكام الدستور فإن المجلس الدستوري يقوم بفحص األحكام التي ُأخطر بشأنها،
ويرى إن كانت ال تخالف أحكام الدستور. بيد أنه إن لم يتم إخطاره فإن الرقابة ال تُفّعل حتى وٕان وجدت 

  أحكام مخالفة للدستور.

يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه «على أنه:  1/ 189وقد نصت المادة 
ظره في دستورية أحكام نص ما يعطي ، وهو ما يعني أن المجلس الدستوري حين ن35»أو يصدر قراره..

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا «على أنه:  191/1رأيًا أو يصدر قراًرا، كما نصت المادة 
، فهنا نالحظ أن هذه المادة تؤكد 36»أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره من يوم قرار المجلس

خالل كونه قادر على تغيير القانون أو إلغاء قانون ولكن هذه على أن المجلس الدستوري يعد مشرعا من 
  الصالحية ال يمكن أن تفعل إال إذا تم إخطار المجلس الدستوري من الجهات المخول لها حق اإلخطار.
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وتعد الرقابة على دستورية القوانين رقابة اختيارية مخول فيها اإلخطار إلحدى السلطات المذكورة 
، وقد تكون سابقة عن إصدار القوانين من طرف رئيس الجمهورية وفي 37لدستورمن ا 187في المادة 

هذه الحالة يفصل فيها المجلس الدستوري "برأي"، أو الحقة عن إصدار القانون فيفصل فيها المجلس 
  الدستوري "بقرار".

  الرقابة على التنظيمات. - 3

جلس الدستوري يفصل في من التعديل الدستوري الحالي على أن الم 1/ 186نصت المادة 
  .38دستورية التنظيمات برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، وبقرار بعد دخولها حيز التنفيذ

من الدستور على  143وقد خول الدستور للسلطة التنفيذية حق إصدار التنظيمات، فنصت المادة 
  قانون.يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة لل« أن: 

  .39»يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير األول

والنصوص التنظيمية حسب نص المادة المذكورة محددة بنوعين هما: السلطة التنظيمية المستقلة 
الصادرة عن رئيس الجمهورية في المجاالت غير المحددة للقانون وتعرف بالمراسيم الرئاسية، والسلطة 

، 40مية المشتقة الصادرة عن الوزير األول والمنحصرة في تطبيق القوانين، وتعرف بالمراسيم التنفيذيةالتنظي
من التعديل الدستوري، عل  186وهو ما يدفعنا للتساؤل عن نوع التنظيم المقصود بالرقابة في نص المادة 

ير األول؟ مع العلم أن هي التنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية؟ أم التنظيمات الصادرة عن الوز 
  الرقابة الدستورية على التنظيمات لم تطبق على أرض الواقع منذ تأسيس المجلس الدستوري.

وفي هذا الصدد نشير إلى أن الدستور قد حدد مجاالت القانون المخصص للهيئة التشريعية، 
طريق التنظيم كما وجعل الباب مفتوحا للسلطة التنفيذية بأن تشرع في ما دون ذلك من مجاالت عن 

أعاله. إذ أنه لرئيس الجمهورية الحق في ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل  143وضحت ذلك المادة 
  غير المخصصة للقانون، أي تلك التي ال يختص بها البرلمان.

وعليه فال شك أن الرقابة الدستورية سوف تنصب على هذا النوع من التنظيمات، وهو ما أكده 
العام السابق للمجلس الدستوري "أحمد بن هني"، والذي رأى أنه حري بالمجلس الدستوري رقابة األمين 

النصوص الكاشفة أو المبينة للتنظيم المستقل، على أن يمارسها على النصوص التي تطبق القوانين 
ن الرقابة الموافق عليها من طرف البرلمان، ألن هذه األخيرة تكشف عن الرقابة الشرعية، أكثر منها ع

  .41الدستورية، وبالتالي فإن النظر فيها يكون من اختصاص القضاء اإلداري بنظر مدى شرعيتها
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  خاتمة:

الجزائري يعتبر ما يمكن استخالصه من خالل دراستنا لهذا الموضوع هو أن المجلس الدستوري 
الرقابة، وهو بهذا يؤكد  مؤسسة دستورية مهمة في العملية التشريعية من خالل الدور الذي يلعبه في مجال

على أهمية المهمة التي كلفه بها المؤسس الدستوري الجزائري في أغلب الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ 
، حيث كلف صراحة 2016، وكذا التعديل الدستوري 1996و 1989و 1963استقاللها وٕالى اآلن، في 

  دة، والتي تجسد مبدأ سمو الدستور.بالسهر على حماية الدستور، إضافة إلى الصالحيات العدي

وما لمسناه من خالل التعديل الدستوري الحالي هو تدارك المؤسس الدستوري لألخطاء التي وقع 
فيها في الدساتير السابقة بتحديده لألشخاص المخول لهم إخطار المجلس الدستوري بتوسيعه لدائرة 

والقضائية ولو بصفة غير مباشرة. حيث قام بتوسيع  اإلخطار لتشمل السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية
جهات إخطاره إلى الوزير األول وعدد محدد من أعضاء البرلمان، زيادة على االستفادة من التجربة 

  الفرنسية إلمكانية طعن المواطنين في النصوص غير الدستورية، عن طريق القضاء.

نهائية، "على أنها  191ت المادة نصفقد فيما يتعلق بحجية قرارات وآراء المجلس الدستوري و 
وملزمة لكل السلطات العمومية واإلدارية والقضائية"؛ إضافة إلى وضع أجلين إلصدار المجلس الدستوري 

لثالثين يوما، على  1996لقراراته وآرائه، حيث تم تمديد مدة العشرين يوما التي كانت محددة في دستور 
إضافة . رئيس الجمهوريةاألجل إلى عشرة أيام بناء على طلب من انه في حالة االستعجال يخفض هذا 

إلى األجل المحدد في الدفع بعدم الدستورية والمحدد بأربعة أشهر والذي يمكن أن يمدد إذا اقتضى األمر 
  ذلك.

كما أن قرارات المجلس الدستوري وآراءه كان لها الفضل الكبير في جودة التشريعات التي تصدر 
، إضافة إلى التزامها الحدود التي رسمها لها الدستور، فالمجلس الدستوري ساهم وبشكل فعال عن البرلمان

في حماية الدستور، من خالل دوره الرقابي، إال أنه ما يؤخذ عليه هو أن الرقابة ال يمكن أن تقوم إال في 
المجلس الدستوري  حال إخطار المجلس الدستوري وهو ما يعاب عليه، فحماية الدستور تستدعي أن يكون

بالمرصاد ألي معاهدة أو قانون أو تنظيم أو نظام داخلي أو أي تشريع يمس بالدستور، وهو ما لم يتحقق 
  بعد.

  المراجع و الهوامش:
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  .2016من التعديل الدستوري لسنة  3/ 186المادة  -15
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 اطار التحول إلى اإلدارة االلكترونية في االقليميةتحديات تمويل الجماعات 

  محمد حمودي                                             شهرزاد مناصر

  -أ- .              استاذ محاضرطالبة دكتوراه علوم، شعبة القانون تخصص تنظيم إداري

  قسم الحقوق، معهد الحقوق والعلوم السياسية                         يةكلية الحقوق والعلوم السياس ،قسم الحقوق

  المركز الجامعي علي كافي تندوف                                     جامعة محمد خيضر بسكرة، 

  tasfaout01@yahoo.frالبريد االلكتروني:                     mch.droit@gmail.coالبريد اإللكتروني: 

  

  :ملخص

يعد مشروع اإلدارة االلكترونية من المشاريع الضخمة والتي تحتاج إلى أموال طائلة لكي تضمن له  

وتحسين مستوى البنية التحتية  النجاح واالستمرار، وتوفير األجهزة واألدوات الالزمة والبرامج االلكترونية

وتحديثها من وقت آلخر، وتأهيل العنصر البشري، مما يستدعي توفير التمويل الكافي  ،االقليميةلإلدارة 

  لهذا المشروع. 

  البنية. - التمويل -االقليمية -الكترونية -تحديات - : االدارةالكلمات المفتاحية
Abstract 
The electronic management project is a huge project that requires large sums of 

money to ensure its success and continuity, providing the necessary tools and 

tools, electronic programs, improving the level of local administration 

infrastructure, updating them from time to time, and rehabilitating the human 

element. 

Keywords: Administration - Challenges - Electronic - Regional - Finance - 

Structure. 

  

  مقدمة: 

نصيب من برامج العصرنة التي انتهجتها الجزائر من أجل التكفل األفضل  المحليةلقد كان لإلدارة 

باحتياجات المواطن، غير أن االنتقال من مرحلة اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية توفير الموارد 

   يؤدي إلى قطع العملية في منتصفها.المالية الالزمة التي تمكنها من إكمال المشوار حتى النهاية وال

فمشروع اإلدارة االلكترونية من المشاريع الضخمة والتي تحتاج إلى أموال طائلة لكي تضمن له 

االستمرار والنجاح وبلوغ األهداف المنشودة، إذ تعتبر الموارد المالية من العوامل المهمة والمؤثرة في قرار 

همية هذه الموارد في تغطية التكاليف المترتبة على هذا القرار، لذلك يجب تبني اإلدارة االلكترونية وتتمثل أ

على صناع القرار التخطيط المالي الرشيد، ورصد المخصصات لضمان الكافية المالية لتطبيق اإلدارة 

  االلكترونية.   
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سليم إلى اإلدارة لتغطية التحول ال االقليميةمدى كفاية مالية الجماعات  التالية :اإلشكالية  ومنه نطرح

  ؟ االلكترونية

  لمشروع اإلدارة االلكترونية  االقليميةتمويل الجماعات المبحث األول: 

يتم الحصول على المتطلبات المالية الالزمة لتطبيق نظم وأساليب اإلدارة االلكترونية من التمويل 

فيرها من مصادر مختلفة لتمويل المحلي الذي يعرف على انه:" كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن تو 

بصورة تحقق اكبر معدالت للتنمية عبر الزمن، وتعظم  االقليميةالتنمية المحلية على مستوى الجماعات 

، وسنتعرض في هذا 1عن الحكومة المركزية في تحقيق تنمية منشودة االقليميةاستقاللية الجماعات 

لدفع تكلفة مشروع اإلدارة االلكترونية كمطلب أول،  المبحث إلى المصادر التي تتخذها اإلدارة المحلية

  والمشاكل التي تعترض تمويل مشروع اإلدارة االلكترونية في مطلب ثان. 

   االقليميةمصادر تمويل اإلدارة االلكترونية  المطلب األول:

 عن كل المصادر المالية المتاحة التي يمكن مشروع اإلدارة االلكترونية تعبر مصادر التمويل

  ، ويمكن تقسيمها إلى: االقليميةتوفيرها على مستوى الجماعات 

تمثل الجباية المحلية الجزء األكبر من ذاتيا:  االقليميةموارد مالية توفرها الجماعات  الفرع األول:

، أضف إلى ذلك بعض المداخيل الخاص بأمالكها والخدمات التي االقليميةاإليرادات المالية للجماعات 

  على النحو التالي: االقليميةمكن تقسيم اإليرادات المالية الداخلية للجماعات تقدمها، وي

  : وتنقسم بدورها حسب الجهة المستفيدة منها إلى:اإليرادات الجبائية- أوال

  يضم هذا الفرع األنواع التالية من الضرائب:الضرائب المحصلة لصالح البلديات دون سواها:  -1-

 للملكيات المبنية ، بالنسبة2هذا الرسم على الملكيات المبنية أو غير المبنية : يتم فرضالرسم العقاري -أ

ينتج أساس فرض الضريبة من ناتج القيمة اإليجارية الجبائية لكل متر مربع للملكية المبنية، في المساحة 

 % سنويا، مراعاة 2ويحدد أساس فرض الضريبة بعد تطبيق معدل تخفيض يساوي ، 3الخاضعة للضريبة

فيفرض عليها مهما كانت طبيعتها مادامت غير  الملكيات غير المبنية ، ففي حال4لقدم الملكية المبنية

من حاصل القيمة اإليجارية الجبائية للملكيات غير  لهذا الرسم ينتج األساس الضريبيو ، معفية صراحة

  .5لمساحة الخاضعة للضريبةالمبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو بالهكتار الواحد حسب الحالة تبعا ل

 1980ديسمبر  31المؤرخ في  12- 80أسس هذا الرسم بموجب القانون رقم  :رسم التطهير - ب

لفائدة البلديات التي تشغل فيها مصلحة رفع القمامة المنزلية فهو  ،1981المضمن قانون المالية لسنة 

  . 6مرتبط باستفادة أصحاب الملكية المبنية من رفع القمامة يوميا

: على عكس الرسم العقاري ورسم التطهير التي تعتبر ضرائب مباشرة تحصل الضرائب غير المباشرة - ج

  لفائدة البلديات كليا هناك بعض األنواع األخرى من الضرائب غير المباشرة نوجزها فيما يلي:
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قسيم األراضي : يختلف حسب طبيعة العملية إما يخص البناء، التهديم، تالرسم على الرخص العقارية* 

  المطابقة، أو شهادة التجزئة.

: هو ضريبة وحيدة تفرض على مالك الحيوان عند الذبح أو استيراد اللحم من الخارج، الرسم على الذبح* 

تعتبر من أضعف مصادر الجباية المحلية، وال يدفع الرسم إال على الجزء من اللحم الذي يكون صالحا 

م عن كل كيلوغرام من الوزن الصافي للحم الحيوانات المذبوحة، ، ويتم تحصيل هذا الرسلالستهالك

  .7وتختلف التسعيرة حسب كون اللحم ناتجا محليا عن الذبح أو مستوردا

: تدخل فيه البلديات المصنفة محطات سياحية أو حمامات معدنية، يطبق على األشخاص رسم اإلقامة* 

  غير المقيمين في البلدية.

  8: يفرض حسب طبيعة اإلعالن والملصقات.نات والملصقات المهنيةالرسم الخاص باإلعال * 

  :الواليات والصندوق المشترك للجماعات المحليةو الضرائب المحصلة لصالح البلديات،  - 2

وميزانية الدولة وبعض  االقليميةالجماعات يقصد بها تلك الضرائب التي يقسم عائدها على كل   

  الصناديق وتضم: 

: يسكل االساس الضريبي لهذه الضريبة من القيمة الصافية لجميع الممتلكات مالكالضريبة على اال - أ

  والحقوق والقيم الخاضعة للضريبة.

                           يلي :  كما  االمالك على  الضريبة  توزيع  يحدد و 

               الدولة.  ميزانية  إلى 60%  - 

           البلديات.  ميزانية  إلى 20%  - 

9للسكن".  الوطني الصندوق بعنوان"   302  -  050 رقم  الخاص  التخصيص  حساب  إلى  20%  - 
                                         

يعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة عامة على االستهالك تخص  الرسم على القيمة المضافة: -ب

الحرفي والحر، ويقصى من مجال تطبيق هذا الرسم العمليات العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري و 

  ذات الطابع الفالحي أو الخدمات العامة غير التجارية.

  وتوزع عوائد هذه الضريبة كما يلي:

  من إجمالي الحصيلة لصالح البلديات. % 5 - 

  لصالح الصندوق المشترك. % 10 - 

 10لصالح ميزانية الدولة. % 85 - 

يخضع لها كل من يملك سيارة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا،   على السيارات:الدمغة الجبائية  -ج

  11.%80والصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة  % 20ويعود ناتج هذه الضريبة إلى الدولة بنسبة 

: تخضع له كل المؤسسات التي تشغل المناجم المعدنية، ويرجع ما نسبته الرسم على أرباح المناجم -د

  .االقليميةلصالح الجماعات   3%
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قد تلجأ اإلدارات المحلية إلى موارد أخرى  المالية المحلية الخارجية وغير الجبائية: الموارد - ثانيا

  خارجية تساعدها على تجاوز مشكلة قلة مواردها الذاتية، وتتجلى أهم هذه الموارد في ما يلي:

بعد  االقليميةوارد المالية التي تعتمد عليها الجماعات : تعد إعانات الدولة من أهم المإعانات الدولة- 1

الموارد الجبائية، وتهدف هذه اإلعانات إلى تحقيق التوازن وتقليص الفوارق بين الموارد  المالية المتاحة 

  . 12ومخططات البلدية للتنمية االقليميةمن طرف الصندوق المشترك للجماعات  االقليميةللهيئات 

: يكون في حالة تدخل الدولة يتضمن إعفاء أو تخفيضات فيض أو إعفاء الجنائيالتعويض عن التخ-أ

في نسبة الضريبة أو إلغاءها بموجب قانون المالية بهدف جلب المستثمرين األجانب، وهو ما ورد من 

تقرر إلغاء جملة من  2009حيث وبموجب قانون المالية لسنة  10-11من قانون البلدية  5خالل المادة 

ئب المحلية منها الدفع الجزافي مما ألزم السلطة المركزية التعهد بتغطية الخسائر المالية التي مست الضرا

مليار  57,16مليار دج كما يلي :  94,8بـ:  2014يقدر مبلغ هذا التخصيص لسنة موارد البلديات، و 

دوق التضامن والضمان مليار دج لفائدة صن 6,7مليار دج لفائدة الواليات،  1,10دج لفائدة البلديات، 

  للجماعات المحلية.  

: كانت نتيجة العجز الذي دخلت فيه تقريبا كل البلديات مع بداية التسعينات على إيفاء مسح الديون - ب

نفقاتها، ومع تراكم هذا العجز تحول إلى مديونية خانقة فكان على الدولة من الضروري التخفيف من هذا 

  على البلديات. العجز بمسح الديون المتراكمة 

إن ما يالحظ على مختلف اإلعانات التي تمنحها الدولة أو الوالية أو الصندوق ترفق غالبا 

بتعليمات تحدد مجال استغاللها دون مراعاة احتياجات البلدية الضرورية والمستعجلة، فال يترك للبلدية 

مر من شأنه أن يقلل من أهمية ودور حق تحديد األولويات وفقا لخططها التنموية أو احتياجاتها، وهذا األ

اإلعانات في تحقيق التنمية المحلية والتكفل باألعباء والمهام المخولة لها قانونا، ولهذا نقترح مراعاة 

  .13أولويات البلدية عند تسجيل اإلعانات في شكل مشاريع

للجماعات  تم إنشاء الصندوق المشترك :التضامن والضمان للجماعات المحلية إعانات صندوق - 2

،  بهدف تقليص احتياجات 198614نوفمبر  14المؤرخ في  266- 86المحلية بموجب المرسوم التنفيذي 

 116-14الجماعات اإلقليمية من الموارد المالية، وتم إصالح الصندوق من خالل المرسوم التنفيذي 

حلية، طبقا المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات الم 2014مارس  14المؤرخ في 

من المرسوم هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي،  2للمادة 

يوضع تحت وصاية وزير الداخلية، تتكون موارد الصندوق من حصص الضرائب والرسوم المحددة في 

  القوانين الجبائية. 
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خالل دفع المخصصات لفائدة اآلتية الجماعات  يجسد الصندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية من

  . % 40، تخصيص إجمالي للتجهيز واالستثمار:  % 60تخصيص إجمالي للتسيير 

البلديات والواليات  تيوجه التخصيص اإلجمالي للتسيير إلى قسم التسيير بميزانيا: تخصيص التسيير -أ

صيص الخدمة العمومية، إعانات : منح التوزيع العادل والمتساوي، تخ15ويتضمن هذا التخصيص

  استثنائية ، إعانات التكوين والدراسات والبحوث.

خاصة التي  ،تدعيم خدمات المرافق العمومية ى: وهي إعانة موجهة إلتخصيص الخدمة العمومية- ب

  . 16تعرف صعوبات مالية وعجز في تمويلها

يسمح لواجب ترقيتها، المناطق ا إلىخاصة ويوجه  :الموجه للتجهيز واالستثمار تخصيص - ج

التخصيص اإلجمالي للتجهيز واالستثمار للجماعات المحلية بانجاز برامج تجهيز واستثمار بهدف 

المساعدة في تطويرها وخاصة تطوير المناطق الواجب ترقيتها، ويتضمن التخصيص اإلجمالي للتجهيز 

  .17واالستثمار 

عليه الدولة أو البلدية عن طريق االلتجاء إلى : تعرف القروض بأنها مبلغ من المال تحصل القروض -3

الجمهور أو المصاريف أو غيرها من المؤسسات المالية مع التعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طول 

  .18مدة القرض وفقا لشروطه

من قانون  179إن اللجوء إلى االقتراض وهو الوسيلة التي رخصها المشرع للبلديات طبقا للمادة 

، غير أنه قيد حق اللجوء إلى االقتراض باعتباره موردا من موارد ميزانية البلديات، وذلك شريطة 19ةالبلدي

غير أن مشروع اإلدارة االلكترونية من المشاريع الموجهة لتقديم  توجيهه النجاز مشاريع منتجة لمداخيل،

األداء الوظيفي للجماعات خدمة السكان وترقية الخدمات المقدمة وتحقيق رضا  للجمهور وتحسين مستوى 

  وبالتالي فهي ال تقدم أي إنتاج، كما أن نتائج اإلدارة االلكترونية غالبا بعيد األثر. االقليمية

مما يعني إن لجوء اإلدارة المحلية لالقتراض من اجل دعم مشاريع اإلدارة االلكترونية الخدماتية 

اريع خدماتية بحته هدفها تحسين نوعية الخدمات مستبعد غالبا، ذلك أن مشاريع اإلدارة االلكترونية مش

إال انه على المدى البعيد تساهم في تقليل نفقات  مشاريع منتجة لمداخيلالمقدمة للجمهور، دون استهداف 

اإلدارة المحلية، إال أنه  إذا كانت اإلدارة  المحلية بصدد مشروع استثماري في مجال اإلدارة االلكترونية 

  يبيح لها اللجوء إلى االقتراض. مثال فان المشرع 

منه حق البلديات في قبول الهبات   171لقد خول قانون البلدية طبقا للمادة : الهبات والوصايا- 4

والوصايا بأعباء أو شروط أو تخصيص بعد موافقة جهة الوصاية حتى يتم جردها وٕادراجها في الميزانية، 

ل ايجابي في تعزيز المركز المالي للبلديات حيث تشكل الهبات الوصايا مصدرا خارجيا يساهم يشكو 

تتكون هذه المساهمات من الحصيلة التي يتبرع بها المواطنون أو مؤسسات وطنية بصفة مباشرة أو غير 

  مباشرة في تمويل ميزانية البلدية.
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، 20يشترط أن ال تكون مشروطة وال تمس باستقاللية البلدية ويتم المصادقة عليها من طرف الوالي

إذا كانت الهبات والوصايا وطنية أما إذا كانت أجنبية تخضع لموافقة وزير الداخلية، وتجدر اإلشارة إلى 

  أن الوصايا والهبات تعتبر موارد استثنائية ال يعتمد عليها في تمويل ميزانية البلدية كمصدر كبير. 

، تتعلق بانجاز برامج التنمية هناك إعانات أخرى تمنحها الدولة: إعانات المخططات البلدية للتنمية- 5

والتجهيز عن طريق اعتماد برامج تنموية للقضاء على التدهور االقتصادي واالجتماعي الذي تعاني منه 

تستفيد البلدية من  ، حيث 21اإلدارة المحلية كبرامج التنمية الصناعية وبرامج نفقات التجهيز المحلي

مية السنوية منها والمتعددة السنوات التي أنشأت بموجب إعانات مالية عن طريق المخططات البلدية للتن

، الذي جاء بالبرامج والمشاريع التي تخص 1973أوت  09المؤرخ في  166- 73المرسوم التنفيذي رقم

البلدية في مجال القاعدي للتجهيزات الضرورية للمواطنين، التي توسعت أكثر من خالل قانون المالية 

لمعيشي للمواطن، ويتم تمويل هذه المخططات من ميزانية التجهيز للدولة، لتحسين اإلطار ا 2001لسنة 

  عن طريق رخص البرامج ممنوحة من الوزير المكلف بالمالية.

  .المطلب الثاني:  مشاكل التمويل مشروع اإلدارة االلكترونية

منذ بداية  في كافة مراحلها االقليميةتعتبر مشاكل التمويل أولى العقبات التي تواجه الجماعات 

نشأتها إلى اآلن، فالعجز المستمر الذي تعاني منه موازنات اغلب البلديات انعكس بشكل مباشر على 

بصفة  االقليميةمستوى التنمية المحلية فباإلضافة إلى محدودية اإليرادات المالية المحلية، فان الجماعات 

من الوجه التقليدي إلى  االقليميةلجماعات تحول اإن من أهم المشاكل التي تواجه ، 22عامة مثقلة بالديون

الوجه االلكتروني عدم كفاية مواردها المالية، األمر الذي يحول دون تحول كلي وسليم ، ويعود ضعف 

  وعدم كفاية الموارد المالية إلى األسباب التالية:

وبات عديدة في تعاني اإلدارة المحلية من صع: االقليميةضعف وقلة المردودية الجبائية للجماعات  - 

فعلى الرغم من  تمويل مصادرها المالية، يمكن إرجاعها بالدرجة األولى إلى ضعف المصادر الجبائية،

على المستوى االقتصادي واالجتماعين إال أنها تبقى تعاني من  االقليميةالدور الذي تلعبه الجباية 

رها التي تشكل نسبة كبيرة من المشاكل التي تحول دون تحقيق أهدافها، وهذا راجع إلى ضعف مصاد

  وترجع ضآلة الموارد الجبائية إلى ما يلي:   ، 23مجموع العوائد المحلية

  الغش والتهرب االجتماعي. - 

  .االقليميقلة المشاريع االقتصادية على المستوى  - 

  .االقليميكثرة اإلعفاءات على المستوى  - 

استأثار الدولة على أكبر حصص من  يةاالقليمكما ان من اسباب ضآلة عائدات نظام الجباية 

الموارد الجبائية عن طريق احتفاظها لنسب مرتفعة، كما تستحوذ على اهم المارد الجبائية ومن أمثلتها 
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فقط إلى الجماعات  %10الى خزينة الدولة و % 90تها بنسبة االضريبة على المناجم والتي تعود ايراد

  . 24االقليمية

: فعندما تستفيد بلدية من بلدياتنا من دعم مادي من بلدية بات والوصاياصعوبة االستفادة من اله -

أجنبية أغنى منها بكثير يتمثل في منحها جهاز سكانير على سبيل المثال تجد البلدية الجزائرية نفسها أمام 

من  إجراءات جمركية وأخرى إدارية تجعلها ال تستلم الجهاز المذكور إال بعد مشقة وربما بعد مرور سنة

  .25وصوله الميناء أو أكثر

في الجزائر، فأغلب البلديات تعاني من مشاكل  االقليمية: تتعدد صالحيات الجماعات اتساع اإلنفاق -

مليار دينار  5في تغطية المصاريف المالية المتزايدة بموارد محدودة، حيث انتقت مديونية البلديات من 

 2006مليار دينار جزائري سنة  48ئري لتصل إلى مليار دينار جزا 22إلى  1995جزائري في سنة 

 :بلدية فقط، حيث تقوم بمهام عديدة تتمثل أهمها في 990وهذا فيما يتعلق بـ 

: حيث تعد البلدية مخططها التنموي وتبادر وتشجع كل فرد من شأنه تطوير االقليميةالتهيئة والتنمية  - 

  األنشطة االقتصادية.

  ة والتجهيز: وهذا مثال من حيث التزويد بوسائل التعمير .التعمير والهياكل القاعدي - 

: إن أغلب البلديات محملة بأعباء كثيرة نتيجة قدم المرافق قدم المرافق األساسية وعدم كفايتها -

، االقليميةاألساسية والتي تحتاج إلى أموال طائلة، وهذه المرافق األساسية هي المهام األولى للجماعات 

ج إلى زيادة اإلنفاق العام إلقامتها أو التوسيع فيها وتجديدها بما يتالءم وظروف كل ولذلك فهي تحتا

مجتمع، فال تزال العديد من المدن الجزائرية تعاني من ضعف المرافق األساسية وانعدامها في بعض 

  المناطق، مما يتطلب من الواليات والبلديات زيادة اإلنفاق العام لتغطية العجز.

 312009: حيث يبلغ عدد موظفي البلديات يف أجور الموظفين على نفقات التسييرهيمنة تكال - 

يترتب على البلديات دفع مستحقاتهم المالية، حيث يحدد المعيار المرجعي المقبول على ،  26عون

من النفقات اإلجمالية للتسيير، إال أن اغلب البلديات الجزائرية تفوق  % 45المستوى الوطني عموما بـ: 

  .% 60و 50المعدل لتتراوح بين  هذا

مليار  65,97تخصيص يقدر بـ  االقليميةوقد منح التكفل بزيادات أجور مستخدمي الجماعات 

عون باإلدارة  258000، لغرض التكفل بزيادات األجور لما يتجاوز االقليميةدج لفائدة الميزانيات 

مليار دج للمستخدمين المسجلين  1,95 مليار دج لمستخدمي البلديات، و 58,02اإلقليمية، قسمت إلى 

  في الميزانيات الالمركزية للواليات. 

 االقليمية: فجماعتنا زيادة االعتماد على إعانة الحكومة المركزية والقصور في الصناديق الخاصة - 

عاشت منذ االستقالل في ظل كفالة الدولة المالية ولم يرد لها أن ترقى إلى مستوى التأثير في محيطها 

عجز . 27بصفة تسمح لها بان تكون على نفس الخط في القدرة والحيوية مع الدولة التي تمثل امتدادا لها



269 

 1439ل رمضان  الموافق 2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد  

 

 

   

الموارد والمخصصات المالية بالموازنة عن الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المواطنين مما ترتب عليه 

أدى ذلك إلى فقدان الثقة  انخفاض جودة الخدمات الحكومية المقدمة والتركيز على الكم وليس الكيف، وقد

  28بين المواطنين.

: إذ أن التزايد الكبير لعبئ المديونية والتي التي ال تصاحبها زيادة في اإليرادات االقليميةزيادة النفقات  - 

ال يرجع سببها إلى الزيادة في االحتياجات في االستثمارات المنتجة بل لتغطية المصاريف أو النفقات 

ضمن هذا المسعى كذلك أولت الدولة عناية خاصة إلعادة صياغة المالية والجباية العادية للتشغيل، و 

، ومن بين اإلجراءات االقليميةالمحليتين باعتبار أنهما تشكالن الشرط المسبق ألي إصالح للجماعات 

  : 29العملية التي قامت لها ما يلي

  مليار دينار جزائري  22.9قيمة  2007و 2000تطهير ديون البلديات التي بلغت ما بين  - 

التي بلغت  االقليميةتكفل ميزانية الدولة باالنعكاسات المالية للزيادات في أجور عمال الجماعات  - 

  مليار دينار جزائري 18.4

  الزيادة في حصص البلديات من مداخيل بعض الضرائب والرسوم . - 

مليار  25إلى  5.5تي ارتفعت من الزيادة في مخصصات المعادلة لتعويض نقص المداخيل الجبائية ال - 

  . 2008دينار جزائري في 

توافر مستوى مناسب من التمويل بحيث يمكن التمويل اإلدارة من إجراء صيانة دورية وتدريب للكوادر  - 

والموظفين والحفاظ على مستوى عال من تقديم الخدمات ومواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا 

  .30على المستوى العالم واإلدارة االلكترونية

التخطيط المالي الرشيد ورصد المخصصات الكافية: وهذا يعني إعادة النظر في نظام األولويات وتوفير - 

األموال الكافية إلجراء التحول المطلوب وفقا إلطار زمني مالئم للظروف العامة وخصوصيات كل 

  .31دولة

   .نية من اجل ترشيد النفقاتالمبحث الثاني: حتمية التحول إلى اإلدارة االلكترو 

، األمر نفسه 32تعتبر المقدرة المالية للدولة العنصر المهم في تحديد مقدار اإلنفاق الواجب صرفه

فمتى توفرت االعتماد المالية الالزمة لتنفيذ المشروع اإلدارة االلكترونية  االقليميةينطبق على الجماعات 

بات  بمقدورها تغطيت نفقات متطلبات التحول اإلدارة االلكترونية (مطلب أول)، كل ذلك طمعا أو رغبة 

  .ي)في تحقيق أهداف اإلدارة االلكترونية والتي يعدد تقليل اإلنفاق العمومي احد أهم أهدافها(مطلب ثان

  في ظل اإلدارة االلكترونية  االقليميالمطلب األول: أوجه اإلنفاق 

فانه يجب توفير البنية التحتية  االقليميةفي الجماعات  ةلضمان نجاح تطبيق اإلدارة االلكتروني

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وما تشتمله هذه البنية من األجهزة والمعدات والبرامج وأساليب وغيرها، 

كما يجب إجراء صيانة دورية وتدريب للكوادر والموظفين، والحفاظ على مستوى عال من تقديم الخدمات 
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أوجه ، لذا فان 33ومواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا واإلدارة االلكترونية على المستوى العالم

  في ظل اإلدارة االلكترونية تشمل:  االقليمياإلنفاق 

والتي تتمثل في تكلفة شراء األجهزة والمعدات والتسهيالت األخرى، وتكلفة  : تكاليف المباشرة-1

  برمجيات النظام .

: وتتمثل أوجه اإلنفاق على برامج ومشروعات اإلدارة االلكترونية في نفقات خاصة باالحتياجات التقنية

بناء بنوك مات و األصول التكنولوجية من شبكات محلية وعالمية وتكلفة إنشاء قواعد بيانات والمعلو 

توفير البنية األساسية والمحتوى المعلوماتي والبرامج،  ،34للمعلومات إلى بنية تحتية مطورة للشبكات

  . 35ةوتكاليف تقديم الدعم والتسهيالت الستخدام الوسائط اإللكتروني

مات، على تكنولوجيا المعلو 2002بليون دوالر عام  48فقد أنفقت الواليات المتحدة األمريكية ملبغ 

، باإلضافة إلى تكلفة وسائل الدفع االلكترونية مثل: الكروت 2003بليون عام  52ثم ارتفعت إلى 

الممغنطة التي تستخدم في الحصول على الخدمات االلكترونية وتكلفة تدريب العاملين على األساليب 

  .36االلكترونية المتبعة للحصول على الخدمات الذاتية المقدمة على شبكة االنترنت

على وجه التحديد في هذا المجال  االقليميةفي حين يعتبر إنفاق الجزائر عموميا والجماعات 

  ضئيال جدا. 

: اقتناء األجهزة حيث تمثل األجهزة والتقنيات الالزمة إلنجاح المشروع، من نفقات المعدات الصلبة

تها وصحتها ومصداقيتها، المتطلبات الضرورية لضمان نقل المعلومات إلكترونيا مع ضمان سريتها ودق

وٕاتاحتها لالستخدام على أوسع نطاق  وتنفيذ المعامالت والخدمات عن بعد باستخدام الشبكات االلكترونية

  . ممكن

  ، وهي :37: وتتمثل في تدريب العاملين وتكلفة صيانة المعدات وتامين المبانيالتكاليف غير المباشرة -2

إلى توظيف طاقات بشرية  االقليميةيرا ما تلجأ اإلدارة : كثنفقات خاصة باالحتياجات البشرية -

متخصصة في مجال اإلدارة االلكترونية مما يقتضي توفير المناصب المالية لها،  فكثيرا ما تمثل وتكلفة 

  .38الحصول على موظفين بمهارات جديدة وجيدة عائقا هاما تؤثر على قرار التبني

التحول إلى اإلدارة االلكترونية يستلزم إجراء تدريب للموظفين إن :  تكاليف تأهيل الموارد  البشرية -

للحفاظ على مستوى عال من تقديم الخدمات ومواكبة أي تطور يحصل في  االقليميةلموظفي اإلدارات 

بلغت تكاليف التدريب التي تدفعها المؤسسات األمريكية سنة ، 39إطار التكنولوجيا على مستوى العالم

 60,7ارتفعت فاتورة التدريب بحسب المجلة لتصل إلى  1998ر دوالر، وفي سنة مليا 45حوالي  1992

  .40مليار دوالر سنويا 

  استحداث وحدات جديدة خاصة بهذه التطبيقات. : نفقات خاصة بالهياكل اإلدارية

  .41: صيانة األجهزة والبرامج االلكترونية ، وتحديث الحاسبات والبرمجيات نفقات عمليات الصيانة
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في  االقليميةإطار جهود الجزائر في مجال عصرنة اإلدارة سعت الدولة لدعم الجماعات وفي 

) لالستثمارات 2014-2010اإلنفاق على التحول إلى اإلدارة االلكترونية، حيث يعتبر البرنامج الخماسي(

نعاش مليار دوالر لتحقيق اإل 286العامة الذي اقره رئيس الجمهورية برنامجا طموحا رصد له مبلغ 

االقتصادي، حيث شمل هذا البرنامج مختلف المجاالت واألصعدة على المستوى اإلداري واالجتماعي 

) %40واالقتصادي والبشري، حيث تضمن البرنامج المحاور األساسية التالية: تحسين التنمية البشرية(

  .   42)%10) تحسين الخدمة العامة (%20تطوير االقتصاد الوطني (  )%30البنية التحتية (

وهي الفترة التي من المفروض أن  2013- 2009ورغم ذلك فان التقييم المبدئي للفترة الممتدة بين 

يتم فيها تهيئة البنية التحتية لتنفيذ إستراتيجية الجزائر االلكترونية وولوج المواطن الجزائري إلى مجتمع 

مات التكنولوجيات، وتداول المعلومات المعرفة، أوضح أن الجزائر ال زالت تعاني بعض التأخر في استخدا

 .43التي تعتبر أساس لبناء مجتمع المعرفة

  

  االقليميةالمطلب الثاني : اثر اإلدارة االلكترونية في تقليل نفقات اإلدارة 

بشكل عام هو تحقيق رضا المواطن  االقليمية إداراتناإذا كان الهدف من اإلدارة االلكترونية في 

وتحسين وتجويد الخدمات اإلدارية المقدمة له، فان خفض اإلنفاق  االقليميةرة المحلي عن أداء اإلدا

من خالل انخفاض تكلفة الخدمات اإلدارية المقدمة يعد من ضمن األهداف الرئيسية الدافعة  االقليمي

  لتبني خيار التحول نحو اإلدارة االلكترونية.  

ة سبب تحملها لتكاليف كبيرة نظرا الرتفاع إثمان لخدماتها بالطرق التقليدي االقليميةفأداء اإلدارة 

وأسعار الموارد الالزمة للقيام بالخدمة، حيث تستهلك إعدادا كبيرة من األوراق، باإلضافة إلى المستندات 

، لذا على اإلدارات 44من ميزانية التسيير % 70واألدوات المكتبية، كما أن مستخدمي البلديات يستهلكون 

لى خفض تكاليفها من اجل االهتمام بعمليات التنمية، وكذا من اجل التجسيد الفعلي العمل ع االقليمية

للمقاربة الجديدة التي انتهجتها الدولة في اإلدارة المالية، والتي تتعلق بترقية المال العام ومعالجة كل منافذ 

   .45الفساد من خالل ترشيد اإلنفاق المحلي ومحاربة الفساد بشكل تشاركي

سنوية التوفير المحققة في التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بعملية تجديد جواز  وقد بلغت

وهما نسبتان مرتفعتان تعبران  % 88أما في التكلفة غير المباشرة فبلغت التكلفة المباشرة،  % 85السفر 

استخدام اإلدارة ويعمل ،  46عن تحقيق الفائدة المرجوة من تطوير خدمة تجديد جواز السفر الكترونيا

  ترشيد اإلنفاق المحلي من خالل ما يلي:  االلكترونية

األوراق بشكل  مإن استخدام اإلدارة االلكترونية يسهم في تقليل استخدا: خفض تكاليف األدوات المكتبية - 

مليار دينار جزائري  12وثيقة واقتصاد  15إلغاء ، حيث تم 47ملحوظ مما يؤثر ايجابيا على عمل اإلدارة

  سنويا.
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يمكن استخدام االنترنت كعامل مساعد لتخفيض تكاليف االتصاالت : حيث خفض تكاليف االتصال - 

  الخاصة بالعمل، كاستخدام البريد االلكتروني بدال من البريد العادي إلرسال وثائق. 

المالية : إذ يسهم اعتماد أنظمة التصويت االلكتروني خفض التكاليف خفض تكاليف العملية االنتخابية - 

المترتبة عن االنتخابات بشكل ملحوظ، بحيث يمكن االستغناء عن أطنان من الورق المستخدم في عملية 

التصويت، واستخدام الكوادر البشرية المؤطرة للعملية االنتخابية بكل عقالنية ضمن الموارد المتاحة، إلى 

  .48جانب حفظ تكاليف كل تفاصيل العملية االنتخابية بطريقة مدروسة

ن القطاع الحكومي والقطاع : وذلك عن طريق تسهيل التعامالت بيمساندة برامج التطوير االقتصادي - 

  الخاص.

: حيث تعتمد اإلدارة االلكترونية على األرشيف االلكتروني والبريد االلكتروني توفير مساحات األبنية - 

ا يقلل استخدام األوراق األمر الذي  سوف والمفكرات االلكترونية والرسائل الصوتية ونظم متابعة اآللية، مم

يعالج مشكلة تعاني منها اغلب المؤسسات في عملية الحفظ والتوثيق مما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى 

   .49أماكن خزن يتم االستفادة منها في أمور أخرى

  خاتمة: 

سعيا االلكترونية  اإلدارة أسلوب إلى االقليميةالجماعات  إدارةالتقليدي في  األسلوبمن إن التحول 

لتحسين ظروف معيشة السكان وضمان أكبر قدر من االستقرار واالنسجام االجتماعي من خالل السهر 

على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية جيدة ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين، سعيا لتطوير سبل 

تتوفر مالية البلديات  أنال بد  إذ  لة،يتطلب مبالغ طائالتواصل والحوار بين اإلدارة العمومية والمتعاملين، 

  .على مستوى التمويل المناسب للمضي قدما في هذا المشروع

إلى الوجه  االقليميةورغم قيام الدولة بتخصيص غالف مالي إلجراء تحول سليم للجماعات 

بقيمة  االلكتروني في تقديم الخدمات، اذ قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تخصيص غالف مالي

عملية تحسين لظروف معيشة السكان منها: التزويد  60000مليار دينار جزائري إلجراء أكثر من  465

بالمياه ، هياكل الشباب والتربية والصحة، فك العزلة وٕانشاء الهياكل اإلدارية، إال ان ضعف ميزانية 

  التوصيات التالية: البلديات كان سبب في وراء تأخر عمليات العصرنة المخطط لها لذا نقترح 

إجبارية قيام البلديات بمسؤولياتها كاملة في رعاية وترقية وتثمين ممتلكاتها وفي ترشيد نفقاتها واالبتعاد  -  

  .اإلنفاقفي عن كل مظاهر سوء التسيير والتبذير 

ؤدي إلى وهذا ما سيالشكل االلكتروني بدال من الشكل التقليدي،  اعتماداآليات تقديم وتنفيذ الخدمات  - 

  .  االقليميةوفرة في ميزانية الجماعات تقليق االنفاق وبالتالي 

نتيجة خفض تكلفة إعداد وتداول المستندات الورقية باستخدام  العمليات اإلداريةخفض تكلفة األداء  - 

  . البريد االلكتروني ووسائل الحفظ االلكترونية
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غير مباشر وخاصة في المراحل األولى للتطبيق هو عائد لكترونية العائد من تطبيق اإلدارة االان  - 

  .الرتفاع االستثمارات في عناصر البنية التحتية التكنولوجية

  الهوامش 
                                                           

 .23، ص 2001عبد المطلب عبد المجيد، التمويل المحلي والتنمية المحلية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 1
المؤرخ  25-91من القانون  43وهو مفروض لصالح البلديات لتستفيد من ناتج هذا الرسم كامال، تطبيقا ألحكام المادة  2

 . 1992المالية لسنة  المتضمن قانون 1991ديسمبر  18في 
وقد حدد المشرع الملكيات المبنية الخاضعة للضربية بـ: المنشآت الموجهة السكان االشخاص وايداع االموال أو تخزين  3

المواد، المنشآت التجارية الواقعة في محيط المطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية ومحطات الحافالت بما في ذلك 

المخازن والمعامل اليدوية وورشات الصيانة، أرضية البيانات بأنواعها واالراضي التي تشكل توابع مباشرة توابعها متمثلة في 

ضرورية، األراضي غير مزروعة المستعملة استعماال تجاريا أو صناعيا مثل الورشات، وأماكن تخزين السلع والمواضيع 

 األخرى. 
  %.   40قصاه غير أنه ال يمكن أن يتجاوز هذا التخفيض حدا أ 4

% بالنسبة للملكيات المبنية بمعنى الكلمة، غير أنه بالنسبة للملكيات المبنية ذات 3ويحسب الرسم بتطبيق معدل قدره 

االستعمال السكني المملوكة من طرف أفراد طبيعيين وغير مشغولة سواء بصفة شخصية أو عائلية أو عن طريق الكراء، 

كما أن األراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية تخضع هي األخرى لهذا %. 10فهي تخضع لمعدل مضاعف قدره 

  الرسم بمعدل:

  2م 500% عندما تقل مساحتها أو تساوي 5. 

  2م 1000م وتقل أو تساوي  500% عندما تفوق مساحتها 7. 

 2م 1000% عندما تفوق مساحتها 10. 

%، أما بالنسبة لألراضي 5دة في المناطق غير العمرانية بمعدل ويحسب الرسم بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواج 5

  العمرانية فإن المعدل يطبق على النحو التالي: 

  2م 500% عندما تقل مساحتها أو تساوي 5. 

  2م 1000م وتقل أو تساوي  500% عندما تفوق مساحتها 7. 

  2م 1000% عندما تفوق مساحتها 10. 

 راضي الفالحية.% بالنسبة لأل3. باإلضافة إلى 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة معدلة بموجب المواد  2مكرر  263ويتم احتساب هذا الرسم وفقا  لمادة  6

  ، كما يلي: 2002من قانون المالية لسنة  11و  2000من قانون المالية لسنة  15و  1997من قانون المالية لسنة  28

  ى كل محل ذو استعمال سكني.دج عل 1000إلى  500ما بين  -

  دج على كل محل ذو استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابه. 10000و 1000ما بين  -

  دج على كل أرض مهيئة للتخييم والمقطورات. 20000و  5000ما بين  -
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كميات من دج على كل محل ذو استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابه ينتج  100000و  10000ما بين  -

النفايات تفوق األصناف المذكورة أعاله، وتحدد الرسوم المطبقة في كل بلدية بقرار من رئيس البلدية بناء على مداولة 

 المجلس الشعبي البلدي وبعد استطالع رأي السلطة الوصية
ر القصبة للنشر، الجزائر، الشريف رحماني، أموال البلديات الجزائرية، االعتالل العجز والتحكم الجيد في التسيير، دا 7

 .64، ص 2000
عبد القادر بابا ، مكي عمارية، دور الجباية المحلية في تمويل ميزانية الجماعات المحلية، دراسة حالة بلدية مستغانم،  8

جامعة  مداخلة في إطار الملتقى الدولي األول : الالمركزية الجبائية ودورها في تمويل الجماعات المحلية، واقع واستشراف،
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مدى مسايرة سياسة مكافحة جرائم التسيير في المؤسسة العمومية االقتصادية 

 لسياسات اإلصالح االقتصادي
La mesure dans laquelle la politique de lutte contre les délits de gestion dans l’institution 

économique publique est conforme aux politiques de réforme économique  

  
  الدكتور : سعداوي محمد صغير المشرف                                              ة ــيقــــــــفي رفـــــــالــــــالطالبة : خ         

  -كلية الحقوق  –أستاذ محاضر أ                                تخصص علوم جنائية السنة الثالثة دكتوراه طور ثالث 

جامعة طاهري محمد بشار                                                                                    لمركز الجامعي نور البشير البيض ا        
                                                                                                 khalfirafika8@gmail.com   

  ملخص:
لـــة اإلصـــالحات االقتصـــادية التـــي ممؤسســـة العموميـــة اإلقتصـــادية كنمـــوذج تنمـــوي طمـــوح لتنفيـــذ جختيـــرت الاُ    

داة التـي تـراهن عليهـا الدولـة عنـد قيامهـا بـأي ، فأصـبحت بـذلك األ 1988مـن سـنة  ابتـداءباشرتها الدولة الجزائرية 
هذا األخير الذي تزامن معه تراث فقهي و تشريعي كثيف تميز به التشريع الجزائري بغية مسايرة اقتصادي إصالح 

 سـت المؤسسـة العموميـة اإلقتصـادية م اصـطدمت هـي األخـرى بجملـة مـن العوائـق التـيمجموعة اإلصالحات التي 
التســيير التــي ترتكـب داخــل كيانهــا و مــن أضـعفت مــن قــدراتها التنمويــة و هـي جــرائم  ب االقتصــاد الجزائــري وصـع

  قبل مسيريها . 
    

  الكلمات المفتاحية :

 جنائية.سياسة  اقتصادية،سياسة  التسيير،جرائم  االقتصادية،المؤسسة العمومية    
 

Résumé: 

   L'institution publique économique a été choisie comme un modèle ambitieux de 
développement pour la mise en œuvre des réformes économiques initiées par l'Etat algérien 
à partir de 1988, devenant ainsi l'instrument sur lequel l'État est en train de miser lorsqu'il 
entreprend une réforme économique de ce dernier, qui coïncide avec une jurisprudence et 
une tradition législative riches qui distinguent La législation algérienne afin de suivre le 
rythme de l'ensemble des réformes, qui ont également été entravées par un certain nombre 
d'obstacles qui ont affecté l'institution publique économique, l'épine dorsale de l'économie 
algérienne et affaibli ses capacités de développement, à savoir les crimes de gestion 
commis au sein de sa propre entité et par ses facilitateurs . 

   
Mots-clés: 

   Entreprise publique économique, délits de gestion, politique économique, politique 
criminelle. 
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  مقدمة :
بــين الوســائل المختلفــة  ارباالختيــالقــرارات الخاصــة  باتخــاذل مــا يتعلــق كــفــي الدولــة  االقتصــاديةالسياســة تعتبـر     

لتحقيــق بحــث عــن أفضــل الطــرق الموصــلة معينــة و ال اجتماعيــةو  اقتصــادية أهــدافالتــي يملكهــا المجتمــع لتحقيــق 
أن  ، إذقتصــادي مــن أجــل تحقيــق أهــداف معنيــة االلميــدان التــدخل الحكــومي فــي ا ، أو تعتبــر كــذلكهــذه األهــداف 

ظ عليــه بالدرجــة األولــى ، و او الحفــاظ عليهــا و علــى أطرهــا هــو مــا يســعى المشــرع إلــى الحفــ االقتصــاديةالسياســة 
أي أن العناصـر األساسـية   ؛ االقتصـاديةوثيقا بالسياسـة  ارتباطابالنتيجة فإن السياسة الجنائية للدولة سوف ترتبط 

النظــــام  بــــاختالفة بالحمايــــة ، التجــــريم ، والعقــــاب ســــوف تختلــــف الجنائيــــة مــــن تحديــــد للمصــــالح الجــــدير للسياســــة 
التـــي تقـــوم  الوســـيلة و هـــيحـــدى مظـــاهر ســـيادة الدولـــة فالسياســـة الجنائيـــة هـــي إ  المتبـــع فـــي الدولـــة . االقتصـــادي

وحمايـة المجتمـع مـن آفـة الجريمـة  ممتلكـاتهمو أمـن على امـن األفـراد بواسطتها بآداء وظيفتها من خالل المحافظة 
لكل مـن تخـول لـه نفسـه  و مؤسسات الدولة عن طريق وضع نصوص جزائية االقتصادو حماية  أنواعها،بمختلف 

  . 1المجتمع و أمنه  المساس باستقرار
حات اإلصــــال االقتصــــادية العالميــــة اختــــارتفــــالجزائر كغيرهــــا مــــن الــــدول التــــي كانــــت تعــــاني مــــن وطــــأة األزمــــة 

قيلـة و القضـاء علـى التخلـف الـذي ا طموحـا بغيـة بنـاء قاعـدة صـناعية ثتنمويـ نموذجـا االسـتقاللعشـية  االقتصادية
فأصـبحت ،  النمـوذجتنفيذ هـذا لكأداة  االقتصاديةالمؤسسة العمومية  فاختارتالطويلة  االستعماريةورثته عن الفترة 

االعتمـاد المفـرط  -الشـيء الـذي نجـم عنـه  اقتصـاديصـالح ا بـأي إداة التي تراهن عليها الدولة عند قيامهـبذلك األ
و مـن هـذا قـوانين المقارنـة ، فقهي و تشريعي كثيـف تميـز بـه التشـريع الجزائـري عـن بـاقي ال تراث -على المؤسسة 

ـــق ـــة ســـوف نحـــاو  المنطل سياســـات  و االقتصـــاديةل معالجـــة الشـــق المتعلـــق بجـــرائم التســـيير فـــي المؤسســـة العمومي
خـــالل فتـــرة االســتقاللية و الخوصصـــة فـــي المبحثـــين  االقتصـــاديلسياســـات اإلصــالح تها ر يمـــدى مســـا هــا ومكافحت

و  مبحـث تمهيـديقبل الفترتين السالفتين الـذكر فـي األول و الثاني مرورا قبل ذلك بنبذة مختصرة عن اإلصالحات 
ــة ــى اإلشــكالية التالي ــة عل ــه لإلجاب ئــري فــي سياســته الجنائيــة المنتهجــة : إلــى أي مــدى وفــق المشــرع الجزا هــذا كل

أم  ، و هـل أتـت جميـع اإلصـالحات أكلهـا لمواجهة جرائم التسـيير و الحـد منهـا فـي المؤسسـة العموميـة االقتصـادية
االقتصادية في القيام بالمهام المنوطة بها و الخطة المسطرة لها من قبل  اتهاأن طابع سوء التسيير اضعف من قدر 

  ؟؟؟  الدولة
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 : الخوصصة  واإلصالحات قبل فترة االستقاللية نبذة عن  تمهيدي:مبحث 
ت الجزائـر فـي فتــرة السـتينات و السـبعينات بظــروف جـد صـعبة لمــا تكبدتـه مـن خســائر بشـرية و ماديـة إبــان مـرّ   

 إضــافة إلــى قــانون –آثارهــا الســلبية فــي مــا بعــد ، األمــر الــذي دفــع المشــرع الجزائــري  انعكســتو التــي  االســتعمار
إلـى إصـدار العديـد مـن النصـوص القانونيـة ( الجزائيـة ) تضـمنت تجـريم بعـض األفعـال التـي ظهـرت  –العقوبات 

بعــد فوالتنميــة االقتصــادية الــوطني  باالقتصــادو التــي كــان مــن شــأنها المســاس  االقتصــاديةتبعــا لظــروف الــبالد 
و الـذي  أنـداكاتي للمؤسسـات الجزائريـة أثنـاء مرحلـة التسـيير الـذ 66/156صدور قانون العقوبات بموجب األمر 

) التي يمكن أن ترتكب خالل هذه الفترة من النمط  االقتصاديةلم يتضمن اإلشارة إلى جرائم التسيير ( أو الجرائم 
المتبــع مــن طــرف الدولــة الجزائريــة ، ســارع المشــرع الجزائــري إلــى تصــحيح الوضــع مــن خــالل األمــر  االقتصــادي

  2االقتصاديةالمتضمن إحداث مجالس قضائية خاصة بقمع الجرائم  1966ونيو ي 21المؤرخ في  66/180

 االقتصـــادســـتحدث خصيصـــا لقمـــع الجـــرائم التـــي تمـــس بـــالثروة الوطنيـــة و الخزينـــة العامـــة و أُ هـــذا األمـــر الـــذي   
مـر إلـى حـين العمل خالل هذه الفترة التي تخللها فراغ قـانوني فـي قـانون العقوبـات بهـذا اال استمر؛ و قد الوطني 

، هــذا األخيــر الــذي أدمجــت فيــه الجــرائم  3 1975يونيــو  17المــؤرخ فــي  75/47 بــاألمرتعــديل قــانون العقوبــات 
 " االعتداءات األخرى على حسن سير االقتصاد الوطني " . حرر بعنوان االقتصادية من خالل الباب الثالث المُ 

المعدلـــة بموجـــب االمـــر  119ول مـــرة مـــن خـــالل المـــادة تمـــت اإلشـــارة إلـــى المؤسســـة العموميـــة االشـــتراكية أل   
المــؤرخ فــي  71/74الســالف الــذكر و هــذا مســايرة منهــا للــنهج الشــتراكي الــذي كــان ســائدا آنــذاك بموجــب االمــر 

  . 4المتعلق بالتسيير االشتراكي للمؤسسات  16/11/1971

المتعلــــق بإعــــادة هيكلــــة  04/10/1980المــــؤرخ فــــي  80/242جــــاءت فتــــرة إعــــادة الهيكلــــة بموجــــب المرســــوم    
المؤسسات هذه الفترة التي تميزت بفوضى التسيير التي آلـت إليهـا المؤسسـات االقتصـادية بعـد تـداخل الصـالحيات 

طبعــت  حيــث و الكفــاءة و فقــدان المؤسســة لطاقاتهــا و التــدهور فــي نتائجهــا و ظــروف عملهــا ، التأهيــلو ضــعف 
ين و كثرت جرائم سوء التسيير و التبديد العمدي ألمـوال الدولـة مـا دفـع المشبوهة سلوكات بعض المسير  تالسلوكيا

بسلطة إعادة الهيكلة إلى القول بضرورة تعديل قانون العقوبات خاصة و ان ظـاهرة تبديـد المـال العـام قـد اسـتفحلت 
الغمـوض الـذي يفلتـون مـن المتابعـة الجزائيـة فـي غالـب األحيـان بسـبب  امن طرف المسـيرين العمـوميين الـذين كـانو 

  .المعدل و المتمم لقانون العقوبات 75/47من االمر  421كان يكتنف المادة 

المعـدل و المـتمم لقـانون العقوبـات حيـث جرمــت 5 13/02/1982المـؤرخ فـي  82/04تـم التعـديل بموجـب القـانون 
بير الالزمة المختصة به الفعل الذي يكون صادرا عن إرادة و لم يتخذ صاحبه أو لم يحاول اتخاذ التدا 421المادة 

  قصد تجنب الخسارة او لوضع حد لها ... و قد كّيف الفقه هذه األفعال تحت مظلة جرائم سوء التسيير .
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المعـدل كوسـيلة إلصـالح و تطهيـر  421ان سلطة إعادة الهيكلـة اسـتعملت نـص المـادة و المالحظ في هذا الشأن 
  . 6يفة المادة هي وظيفة سياسية بامتياز واسعة للقطاع العمومي لدرجة اعتقد البعض ان وظ

لـى إو إحالـة العديـد مـن مـدراء المؤسسـات العموميـة  82/04لكن بالرغم مـن التعـديل الجديـد الـذي جـاء بـه القـانون 
؛ إال ان فعاليـة هـذا الـنص  421المحاكم بتهمة التبديد و سوء التسـيير المنصـوص و المعاقـب عليهـا بـنص المـادة 

اعتمــدتها فاتســعت دائــرة الفســاد و تطــورت أســاليبه خاصــة فــي العهــدة التــي تلــت فتــرة التصــنيع التــي لــم تــأتي ُأ كلهــا 
الدولة عن طريق االستثمارات الهائلة و المكلفة ، و االسـتيراد المتزايـد للمنتجـات و الخـدمات المتنوعـة مـا نـتج عنـه 

لــذي تميــزت بــه المؤسســات آنــذاك بــالرغم مــن ســراف كنتيجــة لســوء التســيير اديــد و تبــذير لألمــوال العموميــة و اإلتب
  . 7محاوالت السلطة الحاكمة الحد من تفشي الظاهرة 

  : االقتصاديةالمؤسسة العمومية  استقالليةفترة  األول:المبحث 

جملـــة مـــن اإلصـــالحات  1988أكتـــوبر  5عقـــب أحـــداث  1988مـــن ســـنة  ابتـــداءالســـلطات العموميـــة  باشـــرت   
ر تكييف وظائف الدولة مع التحـوالت االقتصـادية العالميـة الجديـدة علـى غـرار العولمـة في إطا اندرجتاالقتصادية 

  . و اقتصاد السوق
 حول:ترقى المؤسسة العمومية االقتصادية إلى الهدف المرجو منها كان مضمون اإلصالح يتمحور  فحتى

و الماليـة التـي تعطيهـا نوعـا مـن  اإلداريـة االسـتقالليةلذلك وجب إعطاؤها نوعا مـن  :التسيير استقالليةضمان  -
  المرونة و الحرية تستطيع من خاللها تقديم خدمة أحسن وبتكلفة أقل .

الجهـــاز  باعتبـــارهعـــن طريـــق مجلـــس اإلدارة و ذلـــك  : إيجـــاد هيئـــات مســـيرة للمؤسســـة تكـــون فعالـــة و مســـؤولة -
ورية عـن طريـق تشـكيلته التـي يجـب المفضل إلدارة المؤسسة و الذي ينبغي تزويده بالسلطات و المسـؤوليات الضـر 

( المــدير ) الــذي و عــن طريــق الهيئــة المســيرة  ؛صــر علــى أشــخاص ذوي صــلة فعليــة بنشــاطات المؤسســة تأن تق
  . 8عن تحقيق األهداف المتفق عليها  يجب أن يكون مسؤوال

  

جزائــر مبــدأ ت ال: تبّنــ ســة العموميــة االقتصــادية المســتقلةساألشــكال القانونيــة للمؤ  المطلــب األول :

 19889ينـاير  12المـؤرخ فـي  88/01للمؤسسات االقتصادية بموجب القانون التوجيهي للمؤسسة رقـم  االستقاللية
.  

                                                                                                                                                                                                 

. B?51982'  7اG89:5ة اE95>@' اG(5د  5 
155=:' ا5T@:5< اES<5?' ا5)>-,@' ا3J;QRدP, '8 اO;9اN@' ا5;?@@9 إL5 اJK-A5' ، دار اGIA5وH@' ، ص 

6 
7R53< ، ا(ا5 G)= 'U3U 3د?V5ا 'WX3Y<5 '@H-H345ا5:^ا[9 ،  ا\داري5@3ت ا >X'Uن =3م ،  أط9و-H3Q bJAc ، 4-قW5ا >X م-I= راه-;N3دة دfO g@B5 ',G4,

  . 45، ص  2013/  2012
  . 3H >V89l111 112دc ، '8?@@9 اkX9<5 ا5)3م و اR-W;5ت اG8G:5ة ، دار i@4Ij ا5:^ا[9 ص  8
  . B?51988'  02اG89:5ة اE95>@' اG(5د  9



281 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

 

ورد التعريف التشريعي للمؤسسة العمومية االقتصادية المستقلة في كل من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 
  . 10عد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية االقتصاديةاالقتصادية ، و القانون التجاري المحدد للقوا

إلنتـاج  المفضـلةالوسيلة في القانون التوجيهي " تشكل المؤسسة العمومية االقتصادية في إطار التنمية حيث جاء 
المـــواد والخـــدمات و تـــراكم رأس المـــال ، و تعمـــل هـــذه المؤسســـة فـــي خدمـــة األمـــة و التنميـــة وفـــق الـــدور و المهـــام 

منوطــة بهــا ، وتتمتــع بالشخصــية المعنويــة التــي تســري عليهــا قواعــد القــانون التجــاري إال إذا نــص صــراحة علــى ال
  .11" أحكام قانونية خاصة 

  عن : 88/01ميزها المشرع عن غيرها في مفهوم نص القانون 
  ؛لعمومية الهيئات العمومية بصفتها أشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام ومكلفه بتسيير الخدمات ا 1
  . 12رى ــــــالجمعيات و التعاونيات و التجمعات األخ 2

بــالنص :" المؤسســات العموميــة االقتصـــادية أشــخاص معنويــة تخضــع لقواعـــد  فــي حــين عرفهــا القــانون التجـــاري
  .  13" أو في شكل شركة محدودة المسؤولية  هذه المؤسسات في شكل شركة مساهمة ، وتؤسس القانون التجاري

لتحقيق جملة من األهداف نذكر منها ما تعلـق ببعـث أشـكال تنظـيم و تسـيير جديـدة خاصـة  االستقالليةأ جاء مبد
ن فعاليتهـــا ســـواء علـــى مســـتوى نموهـــا الخـــاص أو علـــى مســـتوى يض تحســـعلـــى مســـتوى قمـــة المؤسســـة وذلـــك بغـــر 

  ظيم أو التسيير .ـــــــالتن ةاستقالليللدولة و هو ما يعرف بمبدأ  االجتماعية مية االقتصادية ونها في التمساهمت
إلــى شــركات مســاهمة أو شــركات ذات مســؤولية محــدودة  88/01صــنفها المشــرع الجزائــري مــن خــالل األمــر  كمــا

أو الجماعــات المحليــة فيهــا مباشــرة أو بصــفة غيــر مباشــرة جميــع األســهم أو الحصــص ويتوقــف و / تملــك الدولــة 
ومن هذا المنطلـق سـوف نفـرق ،  14و أهميته في التنمية االقتصادية  بين أحد الشكلين على ميدان عملها االختيار

  بين الشكلين و الهيكل التنظيمي لكل منهما .
التـــي تعتبـــر النمـــوذج األمثـــل لشـــركات األمـــوال و أهمهـــا علـــى اإلطـــالق مـــن حيـــث  نســـبة لشـــركة المســـاهمةفبال

ضخمة ، حيث نمت بشكل واسع حتى كـادت الضخامة و القدرة االقتصادية التي يحتاج نشاطها إلى رؤوس أموال 
  . 15البنوك و التأمين كنشاطاتتحتكر الشؤون االقتصادية للدولة 

تتميز شركة المساهمة بوجود عـدة هيئـات بهـا لـإلدارة ، فمجلـس اإلدارة الـذي يتـولى إدارة الشـركة لتحقيـق الغـرض 
مـن كحـد أقصـى و أثنـي عشـر عضـوا  الذي تكونت من أجله ، و يتألف هذا المجلس من سبعة أعضاء كحد أدنـى

، و هنــاك الجمعيــة العامــة التــي تتكــون مــن جميــع المســاهمين بالشــركة و هــي تعتبــر 16القــانونبيــنهم ممــثالن بقــوة 
عن كل سنة ماليـة  اعتمادهالسلطة العليا فيها تجتمع مرة كل سنة على األقل وذلك لمناقشة تقرير مجلس اإلدارة و 
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المســاهمة علــى أنــه " تمــارس األجهــزة التــي تؤهلهــا لــذلك صــناديق  88/01قــانون مــن ال 23، حيــث نصــت المــادة 
  " . االستثنائيةالمعنية صالحيات الجمعية العامة العادية أو 

مؤسســة العموميــة إضــافة إلــى المــدير العــام الــذي يشــرف بصــفة شخصــية و حســب الحالــة علــى المديريــة العامــة لل
  .17ارة على قاعدة وحدة اإلد االقتصادية بناء

و شـركات األمـوال معـا ، يحتـوي  مـزيج مـن شـركات األشـخاص فهـي الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة عن أما
نظامهــا علــى ثــالث أجهــزة رئيســية و هــي الجمعيــة العامــة التــي تضــم الشــركاء جميعــا تخــتص بكــل مــا يخــرج مــن 

حسـابات الشـركة ، كـذلك مجلـس  اداعتمـسلطات المدير ، تنعقد مرة واحـدة علـى أقـل فـي كـل سـنة ماليـة لفحـص و 
عـــن العمـــال المنتخبـــين وفقـــا  المراقبـــة الـــذي ينتخـــب مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة للمؤسســـة يضـــم فـــي عضـــويته ممـــثال

، ثالثـــة أعضــاء تعيـــنهم الجمعيـــة  1971نــوفمبر  16المـــؤرخ فـــي  71/74المنصـــوص عليهــا فـــي األمــر للشــروط 
و أخيــرا المســير الــذي يعــد أحــد أجهــزة الشــركة و الممثــل ، 18الدولــة العامــة العاديــة ، و عضــو بقــوة القــانون تعينــه 

الشـرعي لهــا ، تحـدد الصــالحيات المفوضــة إليـه ضــمن القـانون األساســي للمؤسســة ، هـذا األخيــر الـذي يعــد حســب 
  .19الشكل المنصوص عليه في القانون التجاري 

  
عموميــة االقتصـــادية ير فـــي المؤسســة الالسياســة الجنائيــة لمواجهـــة جــرائم التســيتجليـــات  المطلــب الثــاني :

  قلة :المست

 الذي كان سائدا قبل هاته الفترة ، وثار نقاش مهم حول مخاطر المسؤولية الجزائية و التشريع العقابي المتشدد   
المؤسســـة العموميـــة االقتصـــادية الـــذي كرســـه القـــانون  اســـتقالليةالـــذي ال يمكـــن للمســـير مـــن خاللـــه تحقيـــق أهـــداف 

القـــانون التـــوجيهي للمؤسســـة ، فعمـــد المشـــرع الجزائـــري إلـــى تعـــديل قـــانون العقوبـــات مـــن خـــالل  تضــمنالم 88/01
والذي ألغى بموجبه جريمة سوء التسيير المنصوص عليها في  20 12/07/1988المؤرخ في  88/26القانون رقم 

من جهـة ، و مـن جهـة  تقالليةاالسمن قانون العقوبات ، وذلك حتى يتالئم هذا األخير أكثر و قوانين  421المادة 
فقـد عمـل  88/04من القـانون  12و  02و نص المادة  88/01من القانون  05من نص المادة  انطالقاأخرى و 

هــا الماليــة مــن تصــرفات مالشــركات وذمالمشــرع علــى ســن مــواد ونصــوص قانونيــة خاصــة تهــدف إلــى حمايــة هــذه 
  .تجريمها ها وذلك بإضفاء وصف الطابع الجزائي عليها و يمسير 
 421اإللغاء الكلي لجريمـة سـوء التسـيير المنصـوص عليهـا فـي المـادة مام أ:   سياسة التجريم الفرع األول :   

 119المـواد  مـن أبقى المشرع علـى كـل 1988يوليو  12المؤرخ في  88/26من قانون العقوبات بموجب القانون 
ا منه على منطق قانون العقوبات الذي يحرص كل مكرر مع تعديلها بطبيعة الحال و هذا حفاض 422و  422و 

  ؛الحرص على تفادي تعريض األموال العمومية للخطر 
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قانونيـة تهـدف إلـى حمايـة إلى هذا و كغيره من المشـرعين فقـد عمـل المشـرع الجزائـري علـى سـن نصـوص إضافة 
تعتبر شكال من أشكال المؤسسـة  المسؤولية المحدودة ) التي ذاتالشركات التجارية ( شركة المساهمة ، و الشركة 

العموميــة االقتصــادية المســتقلة التــي تخضــع فــي تنظيمهــا إلــى القــانون التــوجيهي للمؤسســات و كــذا أحكــام القــانون 
مـن فكـرة المسـير فـي المؤسسـة العموميـة االقتصـادية  انطالقـاو  ،21بعض أحكامه  باستثناءالتجاري بالمفهوم العام 

عد في نفـس الوقـت أخطـر عنصـر بحيـث يتـوفر علـى قـدر كبيـر مـن الخبـرة و ، فإنه يلذي يعتبر أهم عنصر فيها ا
التعســفي  االســتعمالرفــت بمصــطلح الــذكاء مــا يمكنــه مــن إخفــاء معــالم الجريمــة التــي يأتيهــا ، هــذه الجريمــة التــي عُ 

مخالفـــا  ســـتعماالاالشـــركة مـــن المســـير بســـوء نيـــة  اعتمـــادأمـــوال أو  اســـتعمالفـــت بأنهـــا " ألمـــوال الشـــركة والتـــي عرّ 
  .22"سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لمصلحة الشخص المعنوي من أجل تحقيق مصلحة شخصية 

التعسفي ألموال الشركة إلى حماية الشركات التجارية مـن أفعـال مسـيريها ، فالشـركة هـي  االستعماليهدف تجريم 
الجزائـري هـذه الجريمـة فـي شـخص مسـيري وقـد حصـر المشـرع  و األساسية للتعسف المعاقب عليه الضحية األولى

شركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الباب الثاني المتعلق باألحكام الجزائية للقانون التجـاري 
  .  4و ف 3ف 811،  5و ف 4ف 800المواد  بموجب وذلك

لممارسـين لمـا تثيـره مـن إشـكاالت البـاحثين و ا اهتمـامأمـوال الشـركة صـدارة  استعمالو تحتل جريمة التعسف في 
األكثر شيوعا كذلك ألنهـا تطـال مـال الشـركة بالمقارنـة مـع الجـرائم األخـرى المتعلقـة  باعتبارها قانونية و عملية ، و

  بإدارة و تسيير الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري ومنها :
  . 23عدم وضع سندات المحاسبة في كل سنة مالية      �
 .24عدم تقديم سندات المحاسبة للشركاء �
 . 25ر مطابقة للواقع نشر أو تقديم ميزانية غي �
 . 26توزيع أرباح صورية  �

ممتلكـات الشـركة فـي قـانون العقوبـات و إنمـا نـص  اسـتعماللم ينص المشـرع الجزائـري علـى جريمـة التعسـف فـي 
 .27ع الفرنسي ة بالمشر يها في القانون التجاري و ذلك أسو عل

أمــوال الشــركة  اســتعمالحصــر المشــرع صــفة الجــاني فــي جريمــة  : شــركة ذات المســؤولية المحــدودةال -أ 

مـــن  5، ف 4ف 800ها دون ســـواهم طبقـــا لـــنص المـــادة ذات المســـؤولية المحـــدودة فـــي مســـيري بالنســـبة للشـــركات
 القانون التجاري .

                                                           
21  '@H3C5ا '()n5زه ، ا-j Pj G<W, '@j9(5ا L5إ '<q9c ، انG@<5ا >X ن-H345ا 'I?IE ، 3تN9r5ن ا-H3Q ،'5-Ij u@n5اBERTI Editions 284، ص  .  
22 'N9r5ال ا-,w >V?(;53ل ا<(;ER89>' اq ، 83' ا5-ھ3ب, i89ي وNز : >X y@59 إ@Oأ z89(c  '(,3q ،ن-H345ا >X 9@;?q3<53دة اfO g@B5 ',G4, '53Eر ،

 ، 'B@nB?Q ري-CB, 3. ص  2005/ 52004|}-ة   
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خـارج الشـركاء ، وقـد  اختيـارهم تـ ص طبيعيـين ، و قـد يكـون شـريكا أوويكون المسير شخصا واحدا أو عـدة أشـخا
 582يكون معينا من قبل الشركاء في القانون األساسي أو بعقد الحق حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

  .  28من القانون التجاري  1ف
 مـالي أو السـلطات أو األصـوات اعتمـادالممتلكـات أو  اسـتعمالتقوم الجريمة إذا توافر الركن المادي المتمثـل فـي 

بتـوافر سـوء النيـة و هـو د العـام الـذي يتحقـق ة و الـركن المعنـوي المتمثـل فـي القصـالشـركمخالفا لمصلحة  استعماال
لــم أن فعلـــه أن يــأتي المســير عــن وعــي و إرادة بفعلــه ألغــراض شخصــية بصــفة مباشــرة أو غيــر مباشــرة و هــو يع

  شخصية .أما القصد الخاص فيتمثل في تحقيق مصلحة  مخالف لمصلحة الشركة ،
أمـــوال الشـــركة بالنســـبة لشـــركات  اســـتعمالالمشـــرع صـــفة الجـــاني فـــي جريمـــة  حصـــر شـــركة المســـاهمة : -ب 

و المـديرين العـامين طبقـا لـنص  )أعضـاء مجلـس اإلدارة  (رئـيس الشـركة و القـائمين بإدارتهـامـن المساهمة في كل 
ينتخـب  29رة شركة المساهمة مجلس إدارة أن يتولى إدااألصل و  .من القانون التجاري  4و ف  3ف 811المادة 

ئز ومـن الجـا؛ 30ها في عالقتها مع الغيرمن بين أعضائه رئيسا يتولى تحت مسؤوليته اإلدارة العامة للشركة و يمثل
  . 32وظائفه تحت رقابة مجلس المراقبة يمارس  31مجلس مديرين  أن يتولى إدارة شركة المساهمة

م اإلشـــارة إليهمـــا فـــي مـــا تعلـــق بالشـــركة ذات ن المـــادي و المعنـــوي الـــذين تـــن الـــركتقـــوم الجريمـــة إذا تـــوافر كـــل مـــ
  المسؤولية المحدودة .

  :سياسة العقاب  الفرع الثاني :

شدد المشرع الجزائري في األحكام الجزائية المنصوص عليها فـي القـانون التجـاري بالنسـبة للمخالفـات التـي تتعلـق 
ـــة بالشـــركات ذات مســـؤولية المحـــدودة و كـــذا شـــ الحكـــم لقاضـــي ركات المســـاهمة ، فـــي حـــين تـــرك الســـلطة التقديري

مـن  811و  800بإحـدى العقـوبتين المنصـوص عليهمـا فـي المـادتين  األخـذفـي  بخصوص تطبيق العقوبة و خّيره
  القانون التجاري كما سوف يتم توضيحه .

لمـدة سـنة  33التجـاري بالسـجن مـن القـانون  800تنص و تعاقب المادة  : الشركة ذات المسؤولية المحدودة -أ 
  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : 200.000دج إلى  20.000إلى خمس سنوات و بغرامة من 

 اســتعماالعــن ســوء نيــة أمــوال أو قروضــا للشــركة ، ااســتعملو ذات المســؤولية المحــدودة الــذين مســيري الشــركات  -
يل شــركة أو مؤسســة أخــرى لهــم فيهــا ية أو لتفضــة تلبيــة ألغراضــهم الشخصــيعلمــون أنــه مخــالف لمصــلحة الشــرك

  مصالح مباشرة أو غير مباشرة .
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عــن ســوء نيــة الصــالحيات التــي أحــرزوا عليهــا أو  امســيري الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة الــذين اســتعملو  -
اضــهم ألغر  الشــركة تلبيــةاألصــوات التــي كانــت تحــت تصــرفهم بهــذه الصــفة اســتعماال يعلمــون أنــه مخــالف لمصــالح 

  الشخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة .
مـن القـانون التجـاري بـالحبس مـن سـنة واحـدة إلـى خمـس  811و تعاقـب المـادة  تـنص  المسـاهمة : شركة - ب

  :دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  200.000دج إلى  20.000سنوات و بغرامة من 
أمـوال الشـركة او  المساهمة أو القائمين بإدارتها أو مـديريها العـامين الـذين يسـتعملون عـن سـوء نيـةرئيس شركة -

أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخـرى لهـم فيهـا سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتهاّ ألغراض شخصية 
  مصالح مباشرة أو غير مباشرة .

و بهـذه الصــفة  ا أو مــديريها العـامين الــذين يسـتعملون عــن سـوء نيــةرئـيس شــركة المسـاهمة أو القــائمين بإدارتهـ -
الشـركة لبلـوغ أغـراض يعلمـون أنـه مخالفـا لمصـالح  اسـتعماالمالهم من السلطة أو حق في التصـرف فـي األصـوات 

  . او غير مباشرة يل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرةشخصية أو لتفض
 
 
  

  : االقتصاديةمؤسسة العمومية خوصصة ال المبحث الثاني :

، حيـث كانـت اإلشـارة الصـريحة للخوصصـة عبـر  1995ظهر مفهوم الخوصصة في الجزائـر ألول مـرة سـنة    
 97/12دل بـاألمر و الـذي ُعـ34المتعلق بخوصصـة المؤسسـات العامـة 1995 أوت 26المؤرخ في  95/22األمر 

و المتعلـق بتنظـيم  2001أوت  20المؤرخ في  01/04بعد ذلك باألمر  ، ليلغى 35 1997مارس  19المؤرخ في 
  . 36المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرها و خوصصتها

الخوصصــة فــي فقرتهــا الثانيــة علــى أنهــا " القيــام بمعاملــة أو معــامالت  95/22عرفــت المــادة األولــى مــن األمــر 
  تجارية تتجسد :

عنوية في مؤسسـة عموميـة أو جـزء منهـا ، أو كـل رأسـمالها إما في تحويل ملكية كل األصول المادية أو الم  -  
  ؛أو جزء منه لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين للقانون الخاص 

و إما في تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنـويين تـابعين للقـانون الخـاص وذلـك   - 
  ممارسته و شروطه " .بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفيات تحويل التسيير و 

لكن المالحظ أن المشرع سـرعان مـا تخلـى عـن هـذا التعريـف و عـن هـذا اإلطـار التشـريعي الـذي يعتمـد باألسـاس 
الـذي ألغـى جميـع  01/04في تطبيقه عن طريق نقل الملكية أو عن طريق تحويل التسيير وذلك مـن خـالل األمـر 

بذلك الخوصصـة فـي المـادة الثالثـة عشـر منـه علـى أنهـا " كـل معرفا  95/22األحكام المعارضة له ال سيما األمر 
                                                           

  . B?51995'  48اG89:5ة اE95>@' اG(5د  34
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 المؤسســاتالخــاص مــن غيــر صــفقة تتجســد فــي نقــل الملكيــة إلــى أشــخاص طبعيــين أو معنــويين خاضــعين للقــانون 
  العمومية و تشمل هذه الملكية :

المعنويين كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه ، تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و / أو األشخاص  - 
  مال سلزيادة في الرأ اكتتابأو  اجتماعيةالخاضعون للقانون العام ، وذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص 

  . مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة " استغاللاألصول التي تشكل وحدة  -
 

لكــة للمؤسســة كانــت الدولــة ما : الطبيعــة القانونيــة للمؤسســات المعنيــة بالخوصصــة المطلــب األول :

 ابتداء، لكن  1988عن طريق صناديق المساهمة سنة  اسمهامر تستث مساهمة، فأصبحت  1971العمومية سنة 
لهـــا التجاريـــة االدولـــة نوعـــا مـــا بعـــد أن ألغـــت صـــناديق المســـاهمة لتنقـــل ملكيـــة رؤوس أمو  ابتعـــدت 1995مـــن ســـنة 

ومـن هنـا سـوف ، ا بشركات تسـيير المسـاهمات وتعوضه 2001لتتخلى عن هذه األخيرة سنة للشركات القابضة ، 
نتطرق إلى تطور تسـيير رؤوس األمـوال التجاريـة التابعـة للدولـة أو كيفيـة تطـور تسـيير المؤسسـات العامـة فـي ظـل 

  ظاهرة الخوصصة . 
م حلهـا و إحـالل الشـركات سنوات من إنشاء صناديق المساهمة تبعد ثماني  : 1995تعديل سنة  الفرع األول :

 ؛و كانـت بعيـدة عـن إنجـاز األهـداف المتوخـاة منهـا بضة محلها كونها لـم تسـتطيع التموقـع فـي السـوق الوطنيـة القا
الدولــة فــي تســيير مؤسســاتها العامــة االقتصــادية بعــد أن  اعتمــدتهافصــناديق المســاهمة كانــت مــن أول الطــرق التــي 

همة الممثـــل الشـــرعي و الوحيـــد فـــي صـــناديق المســـا اعتبـــرتشـــكلت هـــذه األخيـــرة فـــي شـــكل شـــركات تجاريـــة حيـــث 
و قـد تمثـل دور هـذه الصـناديق  37لهـا  ائتمانيـاعونـا  اعتبرتهـاممارسة الدولـة حقهـا علـى ملكيـة رأس المـال العـام و 

  رأس المال التابع للدولة الموجودة في المؤسسات العمومية . استثمارأساسا في تسيير و 
المتعلـــق بتســـيير رؤوس األمـــوال التجاريـــة التابعـــة  1995ســـبتمبر  25المـــؤرخ فـــي  95/25األمـــر لكـــن بصـــدور 

صـــناديق المســـاهمة بالشـــركات القابضـــة التـــي أخـــدت المشـــعل لتســـيير رؤوس األمـــوال التجاريـــة  اســـتبدلت38للدولـــة 
و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسـات  1988يناير  12المؤرخ في  88/01التابعة للدولة وذلك بإلغاء القانون 

ملكية األسهم التي كانـت تملكهـا الدولـة  انتقلتالبابين الثالث و الرابع منه ، وبالتالي  باستثناءالقتصادية العمومية ا
  .والتي كانت تستثمرها صناديق المساهمة إلى الشركات القابضة 

 رأســماالتحــوز فيهــا الدولــة و قــد نظــم المشــرع الجزائــري الشــركات القابضــة العموميــة فــي شــكل شــركات مســاهمة 
امال و / أو تشــترك فيــه الدولــة و أشــخاص معنويــون آخــرون تــابعون للقــانون العــام ، بحيــث تتــولى تســيير رؤوس كــ

وتتكــون أصــولها أساســا مــن قــيم منقولــة فــي شــكل أســهم  و ســندات  39األمــوال التجاريــة التابعــة للدولــة و إدارتهــا 
  التابعة لها .ديون في المؤسسات وأي سند آخر يمثل ملكية الرأسمال أو ال استثمارمساهمة و شهادات 
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األســهم و المســاهمات و القــيم المنقولــة األخــرى المحولــة إليهــا و  اســتثمارتولــت الشــركة القابضــة العموميــة مهــام 
و التمويـل فــي الشـركات التابعــة  االســتثمارو سياسـات  اسـتراتيجياتجعلهـا أكثـر مردوديــة وذلـك عــن طريـق تطــوير 

ومــن جهــة أخــرى يجــب أن تســهر  جهــة،مــن هــذا  انتشــارهاهيكلــة المؤسســات و إعــادة لهــا وكــذا أيــة سياســة إلعــادة 
 .40الذمة المالية للشركات التجارية التابعة لها  استقاللعلى الحفاظ على 

همــا مجلــس المــديرين و مجلــس المراقبــة  95/25يتــولى إدارة الشــركات القابضــة جهــازين أساســين حســب األمــر 
ســنوات قابلــة للتجديــد   6أعضــاء مجلــس المراقبــة مــن طــرف الجمعيــة العامــة لمــدة  يــتم تعيــين مجلــس المــديرين و41

مــن ضــمن المهنيــين الــذين تتــوفر فــيهم الصــفات و الكفــاءة و التجربــة المطلوبــة فــي مجــاالت النشــاط  اختيــارهمويــتم 
  المعنية .
رين ، هـذا األخيــر الــذي المنوطــة بمجلـس المــدي الوظــائفالشـخص الــذي يمـارس  ؛المـدير العــام الوحيــد  اســميأخـذ 

ي يتصرف في كل الظـروف باسـم الشـركة القابضـة األوسع ك المدير العام الوحيد الصالحيات االقتضاءيخول عند 
 . 42إزاء الغير العمومية التي يمثلها 

  
مثله مثـل المشـرع المصـري و اللبنـاني بعـد فشـل ي قد تبنى نظام الشركات القابضة و المالحظ أن المشرع الجزائر 

معتبـرة  اقتصـاديةو في إنشاء محيط تنافسي ، حيث أوكلـت لهـا مهـام صناديق المساهمة في تحقيق سياسة التنمية 
  . 43السياسة االقتصادية للحكومة  في تنفيذمن خالل المشاركة 

بضة التي عانت منها الشركات القا االستقالليةوعدم  )الحكومة  ( التنفيذيةلكن عالقة الخضوع و التبعية للسلطة 
جعلتها مقيدة في أعمالها و قراراتها ، ما أدى إلى إخفاقها و فشلها في تحقيق السياسة االقتصادية للدولة ، و عليه 

و المتعلـق بتنظـيم  2001أوت  20المـؤرخ فـي  01/04و بعد هذا الفشل الـذريع تقـرر حلهـا رسـميا بموجـب األمـر 
  ض بشركات تسيير مساهمات الدولة .لتعو  تصادية و تسييرها و خوصصتهاالعمومية االق تالمؤسسا

ــاني : ــرع الث ــديل ســنة  الف الدولــة والتــي كــان إنشــاء شــركات تســيير مســاهمات  2001شــهدت ســنة  : 2001تع
شــركات محليــة مكلفــة بتســيير المنــاطق الصــناعية ، و بهــذا  04شــركة و  11م تجميعهــا فــي شــركة تــ 28عــددها 

في تسـيير ممتلكاتهـا فـي جديدة التي تمارس عن طريقها الدولة حقها أصبحت شركات تسيير المساهمات الطريقة ال
الدولة دورها كمساهم في رأس مال المؤسسة االقتصادية حيث  استعادتبحيث  44المؤسسات العمومية االقتصادية 

وز الدولة أو أي شخص معنوي آخـر خاضـع للقـانون العـام على أنه : " تح 01/04ثة من األمر نصت المادة الثال
ال عموميـــة فـــي شـــكل حصـــص أو أســـهم أو شـــهادات ا، تمثـــيال لرأســـمالها االجتمـــاعي مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة أمـــو 

  قيم منقولة أخرى في المؤسسات العمومية االقتصادية " .أو سندات مساهمة أو أي  استثمار

                                                           
  . P,95/25 اw,9  10و  9أ9�H ا5>3د3cن  40
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ي آخـر شـخص معنـو وز فيهـا الدولـة أو أي موميـة االقتصـادية شـركات تجاريـة تحـالمؤسسـة العكما أعتبر المشـرع 
وجعلهـا  45االجتمـاعي مباشـرة أو غيـر مباشـرة ، وهـي تخضـع للقـانون العـام "  خاضع للقـانون العـام أغلبيـة رأسـمال

تخضع من حيـث إنشـائها و تنظيمهـا وسـيرها لألشـكال التـي تخضـع لهـا شـركات رؤوس األمـوال المنصـوص عليهـا 
مســاهمة دون الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة  شــركاتبمعنــى أصــبحت تــأتي فــي شــكل  46فــي القــانون التجــاري 

فــي مادتــه  88/01وهــذا عكــس مــا كــان عليــه الحــال فــي القــانون التــوجيهي للمؤسســات العموميــة االقتصــادية رقــم 
الخامســة التــي كانــت تــنص علــى : " المؤسســات العموميــة االقتصــادية هــي شــركات مســاهمة أو شــركات محــدودة 

  المسؤولية ..." 
  فالمالحظ أنه ميز بين حالتين و هما : 01/04إلى األمر لكن ورجوعا 

حالـــة المؤسســـة العموميـــة االقتصـــادية و التـــي تخضـــع بشـــكل عـــام لقواعـــد لقـــانون التجـــاري المتعلقـــة بشـــركات  -
 ؛من المادة الخامسة السالفة الذكر األموال المنصوص عليها في الفقرة األولى 

ســيير مســاهمات الدولــة و التــي تخضــع فــي هــذه الحالــة حســب الفقــرة و حالــة المؤسســات العموميــة المكلفــة بت -
ألشكال خاصة لإلدارة و التسيير عن طريق التنظيم بموجب المرسوم  01/04الثالثة من المادة الخامسة من األمر 

المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العموميـة  2001سبتمبر  24المؤرخ في  01/283رقم  التنفيذي
بــأجهزة إدارة إذ نصــت المــادة األولــى مــن هــذا المرســوم علــى أنــه يحــدد الشــكل الخــاص  47قتصــادية و تســييرها اال

وز فيهــا الدولــة أو أي شــخص معنــوي آخــر خاضــع للقــانون المؤسســات العموميــة  االقتصــادية و تســييرها التــي تحــ
 05حكـام الفقـرة الثالثـة مـن المـادة يقـا ألذلـك تطب والعام مجموع الرأسمال االجتماعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

مجلـــس مســـاهمات الدولـــة بموجـــب الئحـــة ، قـــرار إخضـــاع مؤسســـة عموميـــة  يتخـــذ، علـــى أنـــه  01/04مـــن األمـــر 
هذا المجلس الـذي يؤسـس و يوضـع تحـت سـلطة 48ما للشكل الخاص المحدد في المرسوم السالف الذكر  اقتصادية

 . 49رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته 
بتســـيير مســـاهمات الدولـــة ، و هـــو القالـــب مؤسســـات مكلفـــة الشـــركات القابضـــة ب اســـتبدالم ومـــن هـــذا المنطلـــق تـــ

القانوني الجديد الذي حل محـل الشـركات القابضـة الـذي يتـولى تسـيير القـيم المنقولـة المشـكلة للرسـاميل االجتماعيـة 
  للمؤسسات العمومية االقتصادية .
فة بتسيير مسـاهمات الدولـة وفـق أشـكال خاصـة تختلـف عمـا هـو جـاري بـه العمـل تدار المؤسسات العمومية المكل

فــي القــانون التجــاري بشــأن شــركات األمــوال ، و تتمثــل األشــكال الخاصــة لــإلدارة و التســيير كمــا هــي محــددة فــي 
اء من عضو إلى ثالثة أعض، يتكون مجلس المديرين  50في الجمعية العامة ومجلس المديرين  01/283المرسوم 

                                                           
   P,01/04 اw,9  02ا5>3دة  45
  . P,01/04 اw,9  05ا94V5ة اwوP, L5 ا5>3دة  46
  . B?52001'  55اG89:5ة اE95>@' اG(5د  47
48  7Qي ر�@VB;5م ا-E9<5ا P, '@H3C501/283ا5>3دة ا   
  . 501/04>3دة اP, 'B,3C5 اw,9 ر7Q ا 49
�ي ر7Q  03ا5>3دة  50@VB;5م ا-E9<5ا P,01/283 .  
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ة حســب مهــام المؤسســة العموميــة االقتصــادية و تشــكيلة يقررهــا مجلــس مســاهمات الدولــمــن بيــنهم الــرئيس ، هــذه ال
  . متاناآلز حسب الكفاءة و التجربة  االختيارطبيعتها و حجمها ، و يكون 

 أمــا الجمعيــة العامــة فتتكــون مــن ممثلــين مفوضــين قانونــا مــن مجلــس مســاهمات الدولــة ، حيــث تفصــل فــي كــل
  .51قرارات التسيير العادي  باستثناءالمسائل المتعلقة بحياة المؤسسة 

  :المؤسسات االقتصادية خوصصة ظل السياسة الجنائية لمواجهة جرائم التسيير في تجليات  المطلب الثاني :

ة خلت منذ سـنأدعلى الرغم من خضوع المؤسسة االقتصادية ألحكام القانون التجاري بموجب اإلصالحات التي  
المتعلق بتسيير رؤوس األمـوال التجاريـة التابعـة  1995سبتمبر  25المؤرخ في  95/25وصوال إلى األمر  1988

المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة و الجزائيـة ألجهـزة شـركات  إلى تطبيق أحكام القانون التجاريله و الذي أشار صراحة 
و كذا أعضاء مجلس المراقبة في الشركات القابضة رؤوس األموال على أعضاء مجلس المديرين و مجلس اإلدارة 

إال أنـه مـن النـادر العثـور علـى أمثلــة  52العموميـة و المؤسسـات العموميـة االقتصـادية حسـب صـالحيات كــل مـنهم 
التعسـفي  االستعمالللعقاب عليها و لعل السبب في ذلك واضح يعود أساسا إلى تكييف األفعال التي تشكل جريمة 

  ي قانون العقوباتفات أخرى لجرائم منصوص عليها فيطبقا لألحكام الجزائية للقانون التجاري تكيألموال الشركة 
 8 فـي المـؤرخ66/156المعدل والمتمم لألمـر  1988يونيو  12المؤرخ  88/26من القانون  119 السيما المادة

  .  1966يونيو 
  

  الفرع األول : سياسة التجريم :     

نصــت المـــادة حيـــث ، أهم جــرائم التســـيير فــي ظـــل الخوصصــة األمـــوال العموميــة كـــ جريمـــة اخــتالستعتبــر      
السالفة الذكر على أنه يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجـز عمـدا و 

أمــوال  بــدون وجــه حــق أو يســرق أمــوال عموميــة أو خاصــة أو أشــياء تقــوم مقامهــا أو وثــائق أو ســندات أو عقــود أو
سببها للعقوبـات المقـررة فـي نفـس المـادة و أضـافت فـي فقرتهـا بأو منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته 

و في نطاق أي إجراء يتولى و لـو مؤقتـا الثانية أنه يتعرض كذلك للعقوبات نفسها " كل شخص تحت أي تسمية ، 
خدمـة الدولـة أو الجماعـات المحليـة أو المؤسسـات أو وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و يسهم بهذه الصفة في 

الهيئــات الخاضــعة للقــانون العــام أو المؤسســات االقتصــادية العموميــة أو أي هيئــة أخــرى خاضــعة للقــانون الخــاص 
ال عموميـة أو خاصـة أو اأو يبـدد أو يحتجـز عمـدا و بـدون وجـه حـق أو يسـرق أمـو  يخـتلستتعهد بإدارة مرفـق عـام 

مهــا أو وثــائق أو ســندات أو عقــود أو أمــوال منقولــة وضــعت تحــت يــده ســواء بمقتضــى وظيفتــه أو أشــياء تقــوم مقا
 بسببها ".

                                                           
  . P,01/283 اE9<5-م  05و  04ا5>3د3cن  51
  . P,95/25 اw,9  26ا5>3دة  52
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العموميـة المـؤرخ فـي  تالمؤسسـاتماشـيا مـع قـانون توجيـه  119و لقد جاءت هذه الصـياغة الجديـدة لـنص المـادة 
ر العمل بها إلى غاية تعديل سـنة و التي سا االقتصاديةالمؤسسات العمومية  استقالليةوالذي أقر  12/01/1988

  و الذي سوف يتم شرحه الحقا . 2001
عبارة " الشبيه  باستبدال 88/26من قانون العقوبات في ظل القانون  119تميزت هذه المرحلة من تطبيق المادة 

ر بموجـب األمـ االخـتالسو التي جاء بها المشـرع ضـمن إعـادة النظـر فـي صـفة الجـاني فـي جريمـة  –بالموظف " 
بعبارة " من يتولى وظيفـة أو وكالـة " و  –المعدل و المتمم لقانون العقوبات  1975جوان  17المؤرخ في  75/47

أو وكالـة بـأجر أو بـدون أجـر و  يتولى وظيفة الذي يقصد به كل شخص ، تحت أي تسمية و في نطاق أي إجراء
العــام أو  ســات أو الهيئــات الخاضــعة للقــانونأو الجماعــات المحليــة أو المؤسيســاهم بهــذه الصــفة فــي خدمــة الدولــة 

  .53الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام  المؤسسات االقتصادية العمومية أو أي هيئة أخرى خاضعة للقانون
األمـوال العموميـة أن عمليـة التحـول  اخـتالسو في هذا السياق أظهرت وزارة الداخلية في دراسة لهـا حـول ظـاهرة 

خصوصا ظـاهرة  االقتصاديةالجريمة  انتشارالمناخ المالئم لنمو و السوق تشكل  صاداقتمن االقتصاد الموجه إلى 
 1993بـين  اخـتالسقضـية  1753القضـائية وجـود أكثـر مـن  الضـبطيةاألموال العمومية ، حيث عاينـت  اختالس

م مـا يفيـد من اإلطارات الوطنية في هذا النوع من الجرائ %18اإلحصائيات تورط أكثر من  أثبتت، و  1997إلى 
ـــى إعـــالن الحـــرب علـــى الفســـاد  ـــادرة الســـلطة إل ـــالرغم مـــن مب ضـــعف اإلجـــراءات المتخـــذة لمحاربـــة هـــذه الجريمـــة ب

  . 54إلى تبرئة أغلب اإلطارات محل المتابعة  انتهتدي النظيفة و التي ااالقتصادي و شن حملة األي
 119رين سـارع المشـرع إلـى تعـديل المـادة إلـى فئـة اإلطـارات و المسـي االعتبـارومن هذا المنطلـق و بـدافع إعـادة 

  . 55 2001جوان  26المؤرخ في  01/09ن من قانون العقوبات بموجب القانو 
" ، حيث أصبح المقصود بمن فـي حكـم الموظـف من يتولى وظيفة أو وكالةتميزت هذه المرحلة بتكريس عبارة " 

وظيفــة أو وكالــة بــأجر أو بــدون أجــر و " كــل شــخص تحــت أيــة تســمية و فــي نطــاق أي إجــراء يتــولى و لــو مؤقتــا 
يسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضـعة للقـانون العـام " و قـد 

المتعلـــق بتســـيير رؤوس األمـــوال  95/25مـــع صـــدور األمـــرين  119تزامنـــت هـــذه الصـــياغة الجديـــدة لـــنص المـــادة 
ـــــة  ـــــة التابعـــــة للدول ـــــة 01/04االمـــــر  و ؛التجاري ـــــق بتنظـــــيم المؤسســـــات العمومي االقتصـــــادية و تســـــييرها و  المتعل

فبرايــر  20المــؤرخ فــي  06/01الحــر لكــن بصــدور القــانون الــذين كرســا سياســة التوجــه االقتصــادي ،  خوصصــتها
بإلغائــه لــنص بمختلــف صــوره و ذلــك  االخــتالسألغــى المشــرع فعــل  56المعــدل و المــتمم لقــانون العقوبــات  2006
مــن قــانون مكافحــة الفســاد بالنســبة  29ع التــي كانــت تجــرم هــذا الفعــل و نقــل محتــواه إلــى المــادة  ق 119المــادة 

  في القطاع الخاص .  لالختالسبالنسبة  41للموظفين العموميين و المادة 

                                                           
53 '(@4E-j P?Uص ،  أ ، kj3?5ا pq9<527ا .  
54  >5T@q ':= ، kj3?5ا pq9<5355ص ، ا  
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 1995أوت  26المـؤرخ فـي  95/22مـر اإللغاء الصـريح لكـل مـن األ بعد سياسة العقاب :  الفرع الثاني :

المتعلـق بتســيير  1995سـبتمبر  25ي المـؤرخ فـ 95/25المتعلـق بخوصصـة المؤسسـات العموميـة ، و كـذا األمــر 
المؤرخ  01/04في الفصل الحادي عشر من األمر  42رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة بموجب نص المادة 

و هــو الــنص  57و خوصصــتها رها المتعلــق بتنظــيم المؤسســات العموميــة االقتصــادية و تســيي 2001أوت  20فــي 
الساري به العمل حاليا والذي جعل من المؤسسات العمومية االقتصادية شركات تجاريـة تخضـع مـن حيـث إنشـاؤها 

منصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون التجـــاري و تنظيمهـــا و ســـيرها لألشـــكال التـــي تخضـــع لهـــا شـــركات رؤوس األمـــوال ال
  طرأت التعديالت التالية :58
مــن  119عــدلت المــادة  59و فــي ظــل التشــريع الســابق  : 01/09بموجــب القــانون  2001ن جــوا 26تعــديل   أ

 اشــتملهــذا الــنص أنــه  مــا يميــز و أهــم60 2001جــوان  26المــؤرخ فــي  01/09قــانون العقوبــات بموجــب القــانون 
  على عدة نقاط نلخصها في اآلتي :

ا فــي شــخص القاضــي أو الموظــف أو و جعلتهــ االخــتالسل أو صــفة الجــاني فــي جريمــة عــصــفة الفا تحديــد/  1
و كــل مــن يتــولى وظيفــة أو وكالــة و لــو مؤقتــا بــأجر أو بــدون أجــر علــى عكــس مــا كانــت عليــه  العمــومي،الضــابط 

يــدي للموظــف الــذي لــم يكــن يشــمل و ماشــاب مــن قصــور التعريــف التقل 1966غــداة صــدور قــانون العقوبــات ســنة 
  عام بين يديهم كمسيري للشركات الوطنية آنذاك .ر من األشخاص الذين وضع المال الالقسط األوف

المؤبـد ، و إلـى السـجن  ديد من العقوبة إلى حـدمليون دينار جزائري و التش 10إلى رفع قيمة المال المختلس / 2
و  سنة  20سنوات إلى  10مليون دينار جزائري و التشديد من العقوبة و جعلها تتراوح بين السجن المؤقت من  5

أقـل مـن مليـون دينـار جزائـري و جعـل العقوبـة تتـراوح ل على أسـاس أنـه جنحـة إذا كـان المـال المخـتلس تكييف الفع
مليـون دينــار جزائـري و يقــل  يعـادل أو يفــوقســنوات ، أمـا إذا كــان المـال المخــتلس  5ســنة إلـى  1بـين الحــبس مـن 

  ات .سنو  10حبس من سنتين إلى المليون دينار جزائري فالعقوبة تراوحت بين  5عن 
مكـرر أو  119و المـواد  119تحريك الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة  حذف/  3

و التــي ترتكــب إضــرارا بالمؤسســات العموميــة االقتصــادية التــي  1مكــرر  128مكــرر أو  128أو  1مكــرر  119
كوى مــن أجهــزة الشــركة المعنيــة المنصــوص تملــك الدولــة كــل رأســمالها أو ذات الرأســمال المخــتلط إال بنــاء علــى شــ

  .61عليها في القانون التجاري و في القانون المتعلق بتسيير رؤوس األموال التجارية 

تـه مكافح الوقاية من الفساد وهو القانون المتعلق ب : 2006فبراير 20المؤرخ في  06/01القانون  استحداث ب 
من قانون العقوبات التي كانت تجـرم  119بعد إلغاء المادة  بمختلف صوره االختالسالذي أصبح يحكم فعل ،  62
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لالخـتالس فـي القطـاع بالنسـبة  41بالنسبة للموظفين العموميين و المـادة  29هذا الفعل و نقل محتواها إلى المادة 
  مكرر منه.  119وبات في نص المادة مازال فعل اإلهمال يخضع لقانون العق الخاص في حين

مكــرر قــانون العقوبــات  119ذا الشــأن أنــه كــان أولــى بالمشــرع إلغــاء المــادة بوســقيعة فــي هــ أحســنويــرى الــدكتور 
  . 63االختالسبدورها و نقل محتواها إلى القانون المتعلق بمكافحة الفساد كما فعل بالنسبة لفعل 

القــانون مــن  119و لقــد ثــار نقــاش حــول مــا إذا كانــت المؤسســات العموميــة االقتصــادية تخضــع ألحكــام المــادة  
مــا جــاء الــنص فــي فقرتهــا الثانيــة  المعــدل و المــتمم لقــانون العقوبــات بعــد 2001جــوان  26المــؤرخ فــي  01/09
ا نوعــا مــا وذلــك بــذكره لعبــارة المؤسســات فقــط دون توضــيحات أخــرى ، لكــن منــذ صــدور قــانون الوقايــة مــن ضــامغ

راحة علــى خضــوع المؤسســات العموميــة الفســاد ومكافحتــه لــم يعــد هــذا اإلشــكال مطروحــا بعــدما نــص المشــرع صــ
  .منه  2الجديد من خالل نص المادة االقتصادية ألحكام القانون 

مـن قـانون الفسـاد التـي تناولـت صـور عديـدة  29بموجـب المـادة  االخـتالستجـريم فعـل  وتجدر اإلشارة أنـه بصـدد
ـــة أو  الخـــتالس ـــدها أو أشـــياء  خاصـــة أو أياألمـــوال أو الســـندات أو أوراق ماليـــة عمومي أخـــرى ذات قيمـــة أو تبدي
ة ماليــة ســاإلدارة أو المــديرين العــامين ببنــك أو مؤسبــدون وجــه حــق مــن قبــل الــرئيس أو أعضــاء مجلــس  احتجازهــا

بموجــب نصــوص خاصــة تضــمنها قــانون النقــد و  عليــه عموميــة فــي التشــريع الجزائــري ، هــذا الفعــل أيضــا معاقــب
ا مـــالتـــي نـــص فيه 133 – 132بموجـــب المـــادتين و ذلـــك متممـــالمعـــدل و ال 2003أوت  26القـــرض المـــؤرخ فـــي 
  .64بدون وجه حق  االحتجازأو التبديد أو  االختالسالمشرع على جنحة 

االختالس في قـانون الفسـاد ، وذلـك بتخفـيض جريمة ري تعديال على العقوبات المقررة لخل المشرع الجزائلقد أدو 
مـن العقوبـات و  مالية هذا باإلضافة إلى إدراج أحكام خاصة باإلعفاءالجزاءات ال العقوبات السالبة للحرية و تغليظ

المختلس فـي الملغاة ، هذا و قد عرفت عقوبة الموظف  119تخفيضها بالمقارنة مع ما كان مقرر في نص المادة 
ارة من قـانون الفسـاد عقوبـات أصـلية و تكميليـة ، أمـا إذا كـان الجـاني رئيسـا أو عضـو مجلـس اإلد 29نص المادة 

المعــدل والمــتمم  2003أوت  26المــؤرخ فــي  11/ 03أو مــديرا عامــا للبنــك أو مؤسســة ماليــة يطبــق عليــه األمــر 
الـذي تضـمن عقوبـات أشـد ؛ هـذا األخيـر 65المتعلـق بالنقـد و القـرض  2010أوت  26المؤرخ فـي  10/04باألمر 

لمخـــــــتلس تعـــــــادل أو تفـــــــوق فـــــــي حالـــــــة مـــــــا إذا كانـــــــت قيمـــــــة المـــــــال ا 06/01مـــــــن تلـــــــك المقـــــــررة فـــــــي القـــــــانون 
  دج . 10.000.000.00

متابعـة جـرائم ن المتعلـق بمكافحـة الفسـاد أ 2006يـر فبرا 20المؤرخ في  06/01و المالحظ أنه في ظل القانون 
خضع بوجـه عـام أليـة إجـراءات خاصـة ، عكـس مـا كانـت عليـه فـي ظـل التشـريع السـابق ، حيـث كانـت الفساد ال ت
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المعدل و المتمم لقانون العقوبات تعلق تحريك الـدعوى العموميـة  01/09من القانون  119الفقرة الثالثة من المادة 
عندما يتعلق لألمر بالمؤسسات العمومية االقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو المؤسسات ذات رأس المـال 

ي و فــي القــانون المتعلــق المخــتلط علــى شــكوى مــن أجهــزة المؤسســة المعنيــة المنصــوص عليهــا فــي القــانون التجــار 
  بتسيير رؤوس األموال التجارية للدولة .

 15/02األمر  استحدث : 2015يوليو  23المؤرخ  15/02تعديل قانون اإلجراءات الجزائية بموجب األمر   ج 
و المتضـمن قـانون  1966يونيـو  08المـؤرخ فـي  66/155المعـدل و المـتمم لألمـر  2015يوليـو  23المؤرخ في 

ر الجديدة منه على أنه " ال تحرك الدعوى مكر  6المسبقة من خالل نص المادة ات الجزائية مسألة الشكوى اإلجراء
العموميــة ضــد مســيري المؤسســات العموميــة االقتصــادية التــي تملــك الدولــة كــل رأســمالها أو ذات الرأســمال المخــتلط 

أمــوال عموميــة أو خاصــة إال بنــاء علــى أو تلــف أو ضــياع  اخــتالسعــن أعمــال التســيير التــي تــؤدي إلــى ســرقة أو 
و فــي التشــريع الســـاري المنصــوص عليهــا فــي القــانون التجــاري شــكوى مســبقة مــن الهيئــات االجتماعيــة للمؤسســة 

عــــن الوقــــائع ذات الطــــابع الجزائــــي المفعــــول ، يتعــــرض أعضــــاء الهيئــــات االجتماعيــــة للمؤسســــة الــــذين ال يبلغــــون 
  .66ي المفعول " للعقوبات المقررة في التشريع السار 

من قانون العقوبات الملغاة كما سلف الـذكر و التـي  119الل هذا النص أن المشرع أحيا المادة و الظاهر من خ
ســبق و أن أدرجــت بهــا فقــرتين تشــترط األولــى الشــكوى المســبقة مــن طــرف أجهــزة المؤسســات العموميــة االقتصــادية 

نص الثانيــة علــى تعــرض أعضــاء أجهــزة الشــركة الــذين ال لتحريــك الــدعوى العمومــة مــن أجــل أعمــال التســيير و تــ
  يبلغون عن األفعال اإلجرامية للمتابعة الجزائية .

ائيـة فـإن المعـدل و المـتمم لقـانون اإلجـراءات الجز  15/02مكرر من األمر  6إلى مجال تطبيق المادة و بالرجوع 
لعمومية االقتصادية التي تؤدي إلى السـرقة ريم أعمال التسيير ضد مسيري المؤسسات االمشرع قد تبنى صراحة تج

أو تلــف أو ضــياع أمــوال عموميــة أو خاصـة ، الســيما أنــه كــان فيــه لغـط إعالمــي كبيــر ينــادي بــإخراج  اخـتالسأو 
  أعمال التسيير من دائرة التجريم .

يـــة المؤسســـات العموم مكـــرر هـــي نـــوعين : 06و المؤسســـات المعنيـــة بالشـــكوى المســـبقة مـــن خـــالل نـــص المـــادة 
  الرأسمال المختلط من جهة أخرى .االقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها من جهة و المؤسسات ذات 

جـرائم التسـيير الخاصـة بالمؤسسـات العموميـة امة بتحريك الـدعوى العموميـة فـي و المشرع بتقييده لسلطة النيابة الع
م فـي العديـد مـن الحـاالت تحريـك الـدعوى العموميـة تـ باب أمام الرسائل المجهولة التـياالقتصادية يكون قد أغلق ال

فـي المتابعـة بـدال مـن بناء عليها ، حيث من خالل تبنيه هذا القيد القانوني أضفى نوعـا مـن الشـرعية و المصـداقية 
ون قد تنتهي بالبراءة أو إلى عدم اإلثبات بناء على الرسائل المجهولة التي يك ارتجاليةفتح المجال لمتابعات جزائية 

فـي حمايـة المـال العـام ، و فـي ذات الوقـت عمـد  من ورائها االنتقام الشخصي هو الدافع أكثر من الغـرض الغرض
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المشـرع إلـى غلــق المجـال أمــام التقـارير األمنيـة و التحريــات التـي تعــدها الضـبطية القضـائية ســواء كانـت شــرطة أو 
ائم المرتكبـة بالمؤسسـات العموميـة االقتصـادية ألن درك أو مصالح أمن عسكري في المتابعات الجزائيـة بشـأن الجـر 

القيد القانوني موجود و المتمثل في وجـوب وجـود شـكوى مـن قبـل الهيئـات االجتماعيـة للمؤسسـة المنصـوص عليهـا 
  .67التجاري و في التشريع الساري المفعول مهما يكن المبلغ المختلس في القانون 

  :خاتمة

بالمؤسسـة العموميـة اإلقتصـادية  االهتمـامفي نهايـة الثمانيـات إلـى  في الجزائراإلصالحات اإلقتصادية اتجهت     
عـن طريـق تمكينهـا مـن الظهـور فـي ظـر فـي أسـاليب تسـييرها وتنظيمهـا المنتجة للسلع و الخـدمات وذلـك بإعـادة الن

فـي التسـيير  الليةاستقأشكال قانونية جديدة مثل شركات األسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، و إعطائها 
يجـة حتميـة لفوضـى التسـيير كـل هـذا كـان نت ي تدخل مـن طـرف الوصـاية الوزاريـة ؛عن طريق إدارة شؤونها دون أ

و إليها المؤسسات اإلقتصادية في بدايـة الثمانينـات بعـد تـداخل الصـالحيات و ضـعف التأهيـل و الكفـاءة  التي آلت
ظـاهرة تبديـد األمـوال بسـبب غمـوض التـدخل  اسـتفحلتين أيـن السلوكات المشبوهة التي ظهرت على بعـض المسـير 

  من طرف شراح القانون لعدم جدواها . إنتُـــقدتو التي  421قانون العقوبات من خالل نص المادة الجزائي ل

و  119ل مــن المــواد مــة سـوء التســيير أبقــى المشــرع علــى كــجريو منــه ل 421غــاء الكلــي لــنص المــادة اإلل فبعـد    
و هــذا حفاظــا علــى منطــق قــانون العقوبــات الــذي يحــرص علــى حمايــة األمــوال العموميــة مــن  مكــرر 422و  422

التعسـفي لألمـوال الشـركة مـن خـالل نصـوص القـانون التجـاري بهـدف حمايـة  االستعمالالخطر مدعما ذلك بتحريم 
علـى قـدر ذين يتـوفرون مـن أفعـال مسـيريها الـ اقتصـاديةالشركات التجارية التي هـي فـي األخيـر مؤسسـات عموميـة 

لفـات اكبير من الخبرة و الذكاء ما يمكنهم من إخفاء معالم الجريمـة مشـددا بـذلك فـي األحكـام الجزائيـة بالنسـبة للمخ
  التي تتعلق بشركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة .

مــن  2001ســخت ســنة و تر  1995جديــد ظهــرت بــوادره ســنة  تســييري اقتصــاديالخوصصــة كأســلوب جــاءت    
عن طريق إنشاء شركات تسيير مساهمات الدولة و التي أصبحت تمـارس مـن خاللهـا الدولـة  01/04خالل األمر 

 انتشــرتاألمـوال العموميـة  اخـتالسحقهـا فـي تسـيير ممتلكاتهـا فــي المؤسسـات العموميـة ، إال أن ظـاهرة أو جريمــة 
الموجـــه إلـــى  االقتصـــادلنموهــا فـــي عمليـــة التحـــول مـــن مالئمـــا و بشــكل غيـــر مســـبوق ، أيـــن وجـــدت مناخـــا خصـــبا 

  من قانون العقوبات . 119السوق بالرغم من تجريمها بموجب نص المادة  اقتصاد

فحتـه للتصـدي لكافـة المتعلق بالوقاية من الفسـاد و مكا 06/01القانون  استحدث؛ من المشرع للظاهرة و تصديا   
وميــة اإلقتصــادية هــي بكــل صــوره بعــدما أصــبحت المؤسســة العم الساالخــتأيــن أصــبح يحكــم فعــل  ؛ أنــواع الفســاد

                                                           
  . j21/12/2015;3ر�8  - ا�H9;HR  –,34ل ,rB-ر r53j(Y' ا5>)9Y,– '@c3,-Iر ,H3Q P-ن ا\9qاءات ا5:^ا[@'  83X ',3U-j u]3H06^ة اLI= k@I(;5 ا5>3دة  67
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فـي  من العقوبات السالبة للحريـة و ُمغلظـا خفضا بذلكألحكامه من خالل نص المادة الثانية منه مُ األخرى تخضع 
  الجزاءات المالية .

بخصـوص جـرائم التسـيير العموميـة  المشرع الشكوى المسبقة لتحريك الـدعوى اشترط ي فقدأما في الجانب اإلجرائ  
عـــن تجـــريم أعمـــال التســـيير ضـــد مســـيري المؤسســـات العموميـــة اإلقتصـــادية بعـــد اللغـــط  الشـــيء الـــذي ُيـــنم صـــراحة

حــوال إلــى التــي تــؤدي بــأي حــال مــن األ ي كــان ينــادي بسياســة رفــع التجــريم عــن فعــل التســييراإلعالمــي الكبيــر الــذ
بإصـالحات تشـريعية اهــم مـا يقــال  ُقوبلــت صـالحات االقتصـاديةاإل و بالنتيجـة فـإن جميــعضـياع األمـوال العموميــة 

مـن التلـف و الضـياع و  حماية و صـيانة األمـوال العموميـة عنها انها ضخمة ، حاول من خاللها المشرع الجزائري
 بـالواقع اصطدمتالتبديد و االختالسات و ذلك عن طريق فرض قيود رقابية و جزاءات قانونية صارمة سرعان ما 

الذي طغى عليه طابع سوء التسيير في جميـع الجوانـب االمـر الـذي اضـعف مـن قـدرة المؤسسـات العموميـة ي العمل
  . االقتصادية في القيام بالمهام المنوطة بها و الخطة المسطرة لها من قبل الدولة

  : تائجــــــالن

 االستعمارية . عدم تطوير مناهج التخطيط و التسيير و اإلبقاء على ما كان موروثا من المدرسة �
عــدم ابتكــار طــرق حديثــة تتماشــى مــع التطــور الــذي شــهدته المؤسســة العموميــة االقتصــادية فيمــا يخــص  �

 تكوين اإلطارات المسيرة .
عــدم االهتمــام باالطــار المســير و الممارســات المركزيــة و احتكــار الســلطة فــي اتخــاذ القــرارات المصــيرية   �

 سلبيا في أغلب األحيان .الشيء الذي أضعف دوره التسييري و جعله 
جـرائم الصـفوة أو جـرائم ذوي الياقـات الفساد في الدرجات الوظيفية العليا لإلدارة و ذلـك مـن خـالل  انتشار �

 البيضاء الذين يستغلون سلطاتهم لخرق القوانين و األنظمة .
عـات الجزائيـة ضعف دور القضاء في محاربة الجريمة خاصة الجريمة االقتصادية التي تنتهـي فيهـا المتاب �

 ضد مرتكبيها في معظم الحاالت بأحكام بالبراءة .
 ضعف الوازع الديني و األخالقي لدى بعض اإلطارات المسيرة . �
الشــروع فـــي إصـــدار التشـــريعات و القـــوانين و تـــداخلها و مــا يشـــوبها مـــن تنـــاقض و غمـــوض و نقـــص و  �

 تعارض .
خلـل فـي المنظومـة القانونيـة و عجزهـا مـا يـؤدي  كثرة التعديالت التي تطال هذه التشريعات ما يؤدي إلـى �

 إلى تعطيل و عدم تطبيق الكثير من القوانين او عدم تفعيلها بشكل مناسب للتصدي للظاهرة .
و إيجـاد نــوع مـن المشــروعية المصـطنعة لحمايــة الفسـاد االقتصــادي و الجـرائم االقتصــادية بصـفة خاصــة  �

رفــع الطــابع الجزائــي عــن فعــل  الــدعوة إلــى المســيرين مــن خــالل ذلــك عــن طريــق التراخــي و التســامح فــي مالحقــة
 .التسيير 
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  التوصيات :

قــوانين صـارمة أو تعــديل القــوانين القائمـة بمــا يتماشــى مـع خطــورة الظــاهرة االجراميـة و تأثيرهــا علــى سـن  �
 االقتصاد الوطني .

 ق منها بالعقوبة السالبة للحرية .التطبيق بصرامة كذلك للقوانين و تنفيد االحكام القضائية خاصة ما تعل     �
تفعيــل القــيم األخالقيــة فــي اكتســاب اإلرادة القويــة و الصــادقة مــن قبــل المســيرين و المســؤولين فــي خدمــة  �

 المؤسسة و السهر على حماية أموالها من الضياع .

يثــة و ضــرورة تطــوير قــانون العقوبــات فــي ضــوء السياســة الجنائيــة المعاصــرة و االتجاهــات العلميــة الحد �
 . األساليب الفنية المتطورة لمكافحة الجريمة االقتصادية

   
  المراجع :

جـــرائم الفســـاد / جـــرائم المـــال و األعمـــال / جـــرائم  (أحســـن بوســـقيعة ، الـــوجيز فـــي القـــانون الجزائـــي الخـــاص  �
  . 15الجزء الثاني الطبعة  )التزوير 

، ترجمـة إلـى العربيـة محمـد بـن بـوزه ، الطبعـة  الطيب بلولة  ، قـانون الشـركات ، سلسـلة القـانون فـي الميـدان �
  ،  BERTI Editionsالثانية 

  . 2008عثامنية لخميسي ، عولمة التجريم و العقاب  ، دار هومة  �
  ة .المؤسسة العمومية االقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة ، دار الخلدوني، عجة الجياللي �
ات التجاريـــة فـــي القـــانون الجزائـــري و القـــانون المقـــارن دار هومـــة محمـــد حـــزيط ، المســـؤولية الجزائيـــة للشـــرك �

  للطباعة .
خوصصة المؤسسات العامة في التشريع الجزائري و المقارن دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية  منية شوايدية ، �

  . 2018، طبعة 
  ريفي نادية ، تسيير المرفق العام و التحوالت الجديدة ، دار بلقيس الجزائر .ض �
جــار الــويزة ، التصــدي المؤسســاتي و الجزائــي لظــاهرة الفســاد فــي التشــريع الجزائــري . دراســة مقارنــة طبعــة ن �

  اإلسكندرية .  ،دار الجامعة الجديدة  2018
  :االطروحات 

حاحـــة عبـــد العـــالي ، االليـــات القانونيـــة لمكافحـــة الفســـاد اإلداري فـــي الجزائـــر ، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة  �
  . 2013/  2012في الحقوق ، تخصص قانون عام ، دكتوراه علوم 

الوهاب ، جريمة االستعمال التعسفي ألمـوال الشـركة ، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير  زكري ويس ماية �
  .  2005/ 2004في القانون، جامعة لإلخوة منثوري قسنطينة ، 

  الشبكة المعلوماتية :
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مقــال منشــور بالشــبكة  ،مكــرر مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة  06التعليــق علــى المــادة  ، نائــب بوحامــة فــايزة �
 .  21/12/2015المعلوماتية بتاريخ 

  القوانين / المراسيم / األوامر :

لســنة  7ة العــدد المتضــمن تعــديل قــانون العقوبــات الجريــدة الرســمي13/02/1982المــؤرخ فــي  82/04القــانون  -
1982 .  

المتضــــمن إحــــداث مجــــالس قضــــائية خاصــــة بقمــــع الجــــرائم  1966يونيــــو  21المــــؤرخ فــــي  66/180األمــــر  -
  . 1966لسنة  54الجريدة الرسمية العدد االقتصادية

   .1975لسنة  53الجريدة الرسمية العدد المعدل لقانون العقوبات  1975يونيو  17المؤرخ في  75/47األمر  - 
الجريـــدة الرســـمية العـــدد للمؤسســـات  المتعلـــق بالتســـيير االشـــتراكي 16/11/1971المـــؤرخ فـــي  71/74 األمـــر -

  . 1971لسنة  101
المتضـمن القـانون التـوجيهي للمؤسسـة العموميـة االقتصـادية  1988يناير  12المؤرخ في  88/01القانون رقم  -

  . 1988لسنة  02الجريدة الرسمية العدد 
د للقواعد الخاصة المطبقة المتضمن القانوني التجاري المحد 1988يناير  12المؤرخ في  88/04القانون رقم  -

  .1988لسنة  02الجريدة الرسمية العدد على المؤسسات العمومية االقتصادية 
 28الجريـدة الرسـمية العـدد المتضـمن تعـديل قـانون العقوبـات  12/07/1988المؤرخ فـي  88/26القانون رقم  -

   1988لسنة 
 48الجريــدة الرســمية العــدد ســات العامةالمتعلــق بخوصصــة المؤس 1995أوت  26المــؤرخ فــي  95/22األمــر  -

  . 1995لسنة 
ـــدة  1995أوت  26المـــؤرخ فـــي  95/22المعـــدل لالمـــر 1997مـــارس  19المـــؤرخ فـــي  97/12األمـــر  - الجري

  . 1997لسنة  15الرسمية العدد 
المتعلـــق بتنظـــيم المؤسســـات العموميـــة االقتصـــادية و تســـييرها و  2001أوت  20المـــؤرخ فـــي  01/04ألمـــر ا -

  .  2001لسنة  47الجريدة الرسمية العدد صتهاخوص
الجريـدة  المتعلق بتسـيير رؤوس األمـوال التجاريـة التابعـة للدولـة 1995سبتمبر  25المؤرخ في  95/25األمر  -

  . 1995سنة  55الرسمية العدد 
   2006لسنة  14 العدد الجريدة الرسمية المتعلق بمكافحة الفساد 2006فبراير 20المؤرخ في  06/01 لقانونا -
المتضــــمن الشــــكل الخــــاص بــــأجهزة إدارة  2001ســــبتمبر  24المــــؤرخ فــــي  01/283المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -

  . 2001لسنة  55الجريدة الرسمية العدد المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرها 
 34مية العــدد الجريــدة الرســالمتضــمن تعــديل قــانون العقوبــات  2001جــوان  26المــؤرخ فــي  01/09القــانون  -

  . 2001سنة 
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 14الجريــدة الرســمية العــدد المعــدل و المــتمم لقــانون العقوبــات  2006فبرايــر  20المــؤرخ فــي  06/01القــانون  -
  . 2006سنة 

الجريـدة  المتعلـق بالنقـد و القـرض 03/11المعدل و المتمم لألمر  2010أوت  26المؤرخ في  10/04األمر  -
  . 2004لسنة الرسمية العدد 

 1966يونيـو  08المـؤرخ فـي  66/155المعـدل و المـتمم لألمـر  2015يوليو  23المؤرخ في  15/02األمر  -
 . 2015لسنة  40الجريدة الرسمية العدد و المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 
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  :مقال بعنوان

��� ا���	���ة ������ ا���ا����� ا��	����� ذات ا��
�	� ا����� .� إ �ل ا��
 

  الدكتور: بودالي محمد
  أستاذ تعليم عالي

  جامعة جياللي ليابس بلعباس
  الطالبة: عروس فوزية

  تخصص عقود إدارية Lmdدكتوراه 
  جامعة طاهري محمد بشار

arous_fouzia@hotmail.com  

  :الملخص

لتنمية الوطنية ومن أهم اتعتبر الصفقات العمومية األداة القانونية األكثر فعالية لتنفيذ مخططات 

تشكل اللبنة األولى لكل  أساليب اإلنفاق العام إلنجاز المشاريع، هذه األعمال التي تتطلبها المصلحة العامة

، ومن أجل كل ذلك تحظى المصلحة المتعاقدة في هذا المجال بامتيازات وسلطات انطالقة اقتصادية للبالد

تلتزم وفي مقابل ذلك  الصفقة العمومية، أثناء تنفيذ والتي تتجلى أكثر في كافة مراحل الصفقة العمومية، متميزة

فإن لم تلتزم بذلك فتكون قد امتنعت عن القيام  العقدية ومنها تلك االلتزامات ذات الطابع الفني، بتنفيذ التزاماتها

عن أي ضرر يصيبه العقدية تجاه المتعاقد معها قوامها التعويض مسؤوليتها بواجب تعاقدي من شأنه أن يرتب 

  من جراء ذلك.

   إخالل، المصلحة المتعاقدة، تنفيذ، التزامات فنية. :الكلمات المفتاحية

Résumé : 

Les marchés publics sont considérés comme des instruments juridiques et les 

principaux moyens de dépenses publiques pour la réalisation des projets. Ces tâches, 

d’intérêt public, constituent le noyau de tout lancement économique. Et pour cela, la 

partie contractante bénéficie d’avantages et de privilèges dans l’ensemble des étapes 

des marchés publics, qui se manifeste durant l’exécution du marché. En conséquence,  

elle s’engage à respecter ses engagements y compris de nature technique. Si elle ne 

s'y conforme pas, elle doit s'abstenir d'exécuter une obligation contractuelle qui 

imposerait sa responsabilité contractuelle envers le contractant sur la base d'une 

indemnisation pour tout dommage subi à la suite de celle-ci. 
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Mots- clés : Manquement, service contractant, exécution, obligation technique  

  :ةــــــمقدم

 )1(يرتب العقد اإلداري شأنه شأن كل عقد آثارًا في مواجهة أطرافه تتمثل في الحقوق وااللتزامات المتبادلة

دون تفرقة بين اإلدارة والمتعاقد معها، وتبعا لذلك، فإن إخالل اإلدارة بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن العقد ُيشكل في 

جانبها خطأ عقديا، ونظرا لتعدد التزامات اإلدارة حسب طبيعة العقد هناك التزامات تعد رئيسية ومن ثم فإن 

  . )2(الصفقة العمومية الخطأ في مرحلة تنفيذ  رصدها من شأنه إتاحة الفرصة للوقوف على صور

وٕاذا كان قد تقرر لإلدارة جملة من السلطات واالمتيازات االستثنائية في مواجهة المتعاقد معها تحت تبرير 

اتصال عقودها بالمرفق العام، فإن القضاء اإلداري وخوفا منه من تعسف اإلدارة ومن افتقادها ألحد أهم وسائل 

المرافق العامة بنفور األفراد وعزوفهم عن التعامل معها، فقد أقر وفي مقابل تلك االمتيازات  تسيير وتشغيل

الممنوحة للمصلحة المتعاقدة جملة من الحقوق للمتعاقد مع اإلدارة، وهي الحقوق التي ال مثيل لها في العقود 

والتي تعتبر في نفس الوقت التزامات تقع على عاتق المصلحة المتعاقدة، وٕاذا أخلت بذلك فيعتبر  )3(الخاصة

  إخالل بالتزام عقدي يرتب مسؤوليتها العقدية تجاه المتعاقد معها. 

كما أن اإلدارة في العقد اإلداري تتمتع بسلطات ال نظير لها في العقد المدني وذلك انطالقا من ارتباط 

داري بالمرفق العام واحتياجاته المستمرة، فإذا مارست اإلدارة هذه السلطات على نحو مشروع مستهدفة العقد اإل

الصالح العام، فهنا ال ُيعتبر أنها ارتكبت خطأ وال تقوم مسؤوليتها العقدية، ولكن إذا مارست سلطاتها على نحو 

  . )4( العقدية غير مشروع فإن ذلك ُيشكل في جانب اإلدارة خطأ يثير مسؤوليتها

فالقواعد التي تحكم آثار العقد اإلداري تختلف عن تلك المتعلقة بآثار العقد المدني خاصة فيما يتعلق  

" العقد شريعة المتعاقدينبمدى حقوق وسلطات اإلدارة إزاء المتعاقدين معها، فال تنطبق على هذا العقد قاعدة " 

ك ألن اإلدارة كطرف في العقد اإلداري إنما تستهدف تشغيل بالصورة المعروفة بها في القانون الخاص، وذل
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، إال أن ذلك )5(المرافق العامة ورعاية المصلحة العامة التي يجب أن تفضل عند التعارض مع المصلحة الخاصة

  ال يسمح لإلدارة أن تخالف الشروط المنصوص عليها في العقد اإلداري.

قة العمومية هو تنفيذها، ونظرا لكون المصلحة المتعاقدة والمعلوم أن الغرض األساسي من إبرام الصف

تمتاز بمركز أسمى من مركز المتعامل المتعاقد معها، فقد تتعسف في تنفيذ االلتزامات الملقاة عليها مسببة في 

 اهي ارتبط بتال الصفقةبتنفيذ  المصلحة المتعاقدةذلك أضرارا للمتعاقد معها، وبالتالي فإن المتعاقد يلتزم مع 

أو تضع العراقيل في  الصفقةتلتزم هي األخرى بأال تعيق تنفيذ  المصلحة المتعاقدةغير أن  اتطبيقا لشروطه

  .)6( سبيله، فإذا لم تقم بهذا االلتزام فإنه يعتبر خطأ عقديا في جانبها

وٕايمانا منا أنه بتوافر ركن الخطأ  ،ونظرا لكون التزامات اإلدارة هي في نفس الوقت حقوقا للمتعاقد معها

تقوم مسؤولية اإلدارة وتلزم بتعويض المتعاقد معها عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك، فإنه يلزم لتوضيح 

على  مكانة الخطأ العقدي في االلتزامات الفنية الملقاة على عاتق اإلدارة أن نسقط الضوء على اإلشكالية اآلتية:

ة أن تتحمل مسؤوليتها العقدية في التزاماتها الفنية اتجاه المتعاقد معها نتيجة ارتكابها أي أساس يمكن لإلدار 

  خطأ عقدي؟.

من خالل بحث وترتيبا على ما تقدم، فقد يكون من المالئم التصدي ومعالجة موضوع هذه الدراسة، 

 إخالل اإلدارة بالتزاماتها الفنيةصور (أوال)، ثم التطرق إلى  للمصلحة المتعاقدةالمقصود بااللتزامات الفنية 

  (ثانيا).

 .للمصلحة المتعاقدةأوال: المقصود بااللتزامات الفنيـــــة 

إن الطبيعة المميزة للعقد اإلداري التي ميزت اإلدارة بمجموعة فريدة من االمتيازات والسلطات الالزمة 

طرفا في تعاقد يوجب عليها عددا من  قدةالمصلحة المتعالضمان سير وانتظام المرفق العام، لم تغير من كون 

االلتزامات هي أيضا الزمة لذات الهدف الذي تقررت بشأنه امتيازات اإلدارة، وبدون التزامات اإلدارة وٕالزامها 

بتنفيذها ال يمكن للعقد اإلداري أن ينفذ ويحقق أهدافه، فإن كانت التزامات اإلدارة هي بعض واجباتها حيال 
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نها في ذات الوقت هي بعض حقوق المتعاقد ال يتسنى له التمتع بها إال بإلزام اإلدارة بإتباعها المتعاقد معها فإ

  .)7( تحت رقابة القضاء

ليست  سطتهاحق التحرر من التزاماتها التعاقدية في بعض الحاالت، فإن  للمصلحة المتعاقدةوٕاذا كان 

، وبالتالي ال الصفقةمع مراعاة طبيعة  ابمجرد إبرامه الصفقةمطلقة إذ يقع عليها التزام أن تعمل على تنفيذ 

وال يحق لها أن تفسخ العقد لمجرد التحلل مما يفرضه عليها من التزامات وٕاال  المصلحة المتعاقدةتستطيع 

وال يكفي أن تنفذ العقد وٕانما يتعين عليها عند تنفيذه احترام كافة الشروط الواردة به ، تعرضت للمسؤولية العقدية

 فيما يتعلق بااللتزامات األصلية فحسب ولكن فيما يتعلق بكافة االلتزامات، كما يجب عليها أن تنفذ التزاماتها ال

العقدية بطريقة سليمة، وهذا ال يقتضي أن تلتزم باالعتبارات الفنية المسلم بها وفقا لطبيعة العقد فحسب، ولكن 

  .)8( يجب عليها أيضا أن تحترم مقتضيات حسن النية

والتي تعتبر من الحقوق  المصلحة المتعاقدةباإلضافة إلى أن االلتزامات الفنية التي تقع على عاتق 

الجوهرية التي يتمتع بها المتعاقد معها، هي التزامات تتمتع بالطابع الفني وأنها غير مالية معنى ذلك أن 

بمنحه موقع التنفيذ والمخططات  حة المتعاقدةالمصلااللتزامات الفنية ال تتمثل في المقابل المالي بل تتعلق بقيام 

  .الصفقة العموميةوالتي يحتاجها المتعامل المتعاقد لمباشرة تنفيذ   والتراخيص الالزمة وغيرها

صاحبة المشروع هو تمكين  المصلحة المتعاقدةوبعد أن يصبح العقد نهائيا فإن أول التزام يقع على 

، وذلك عن طريق تمكينه من الوسائل الالزمة لذلك للصفقة العموميةذه من الشروع في تنفي المتعامل المتعاقد

  . )9( ووضعها تحت تصرفه بمجرد استكمال إجراءات المصادقة

الحق في أن تنقص الكمية المتعاقد عليها أو  لهاالعقد كله وٕاذا كان  المصلحة المتعاقدةواألصل أن تنفذ 

المصلحة أن تزيد فيها، فإن ذلك منوط بتوافر شروط معينة أما فيما عدا تلك الشروط، فإنه من الالزم أن تمكن 

، وتطبيقا لذلك  أكد مجلس الدولة الفرنسي في قضية )10( من تنفيذ التزاماته بتمامهامعها المتعاقد  المتعاقدة

"Sté ouvrière des carrières بغير خطأ أو تقصير من المتعاقد، أن  للمصلحة المتعاقدة" على أنه ال يجوز
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تسحب جزءا من العملية لتعهد به إلى متعهد آخر أو أن تنفذ العمل بنفسها، فتحول بين المتعاقد وبين تنفيذ 

أن توقف تنفيذ  - لصالح العامدون سبب هام يتعلق بمقتضيات ا –، كما أنه ال يحق لها)11( التزاماته العقدية

  .الصفقة

يقصد بها ، وٕاذا كان األصل أن المدد الصفقةتنفيذ باحترام المدد المقررة في  المصلحة المتعاقدةوتلتزم 

وبهذا المعنى ال تكون ملزمة إال لهم فإنه يحدث أن ينص في العقد صراحة على أن المدة  ،عادة المتعاقدون

احترام المدد  المصلحة المتعاقدةهي ملزمة للمتعاقد معها وحينئذ يتعين على  كما ملزمة للمصلحة المتعاقدة

ولكن يحدث أن يرد شرط المدة عاما أو يأتي العقد خاليا من تحديد ، المحددة للتنفيذ، وهذه الحالة ال صعوبة فيها

يتعين على اإلدارة  الصفقةمدد للتنفيذ  وفي هذه الحالة يقرر مجلس الدولة الفرنسي أن ثمة مددا معقولة لتنفيذ 

تتسبب بتصرفها في إطالة مدد التنفيذ إلى ما يجاوز الحد المعقول دون  احترامها، وبالتالي فإنها ال تستطيع أن

أن تعرض نفسها للمسؤولية، ويحدد مجلس الدولة الفرنسي مدة التنفيذ بمراعاة ظروف العمل المطلوب تنفيذه 

و ال يتعين احترام المبدأ السابق فيما يتعلق بالمدة اإلجمالية لتنفيذ لمتعاقد، اومدى كفاية الجهة المتعاقدة أو 

، ومثال الصفقةفحسب بل إنه يسري أيضا على المدد المخصصة لتنفيذ االلتزامات الجزئية الواردة في  الصفقة

في احترام المدد المقررة لبدء التنفيذ كموعد تسليم الموقع لملتزم األشغال  المصلحة المتعاقدةذلك واجب 

  . )12(العامة

باحترام مدة التنفيذ ضرورة يقتضيها ضمان السير الحسن للمرفق العام باستمرار  الصفقةوالتزام طرفي 

 المتعاقدفائدة على  باإلضافة إلى ما يعود من ،في المواعيد المحددة الصفقةانتظام، وذلك من خالل إنجاز و 

الذي يجري حسابات مسبقة من حيث حصر احتياجاته وتحضير اإلمكانيات الالزمة، وكل تأخير في مدة التنفيذ 

  . سيعرضه للخسارة ال محالة

عمل يتعارض أي ككل بمعنى أنها ال تستطيع أن تقوم ب الصفقةملزمة باحترام  المصلحة المتعاقدةكما أن 

، وهذا المسلك )13( و يعرض المتعاقد معها ألعباء ومتاعب في تنفيذه اللتزاماته العقديةمع صفتها كمتعاقدة، أ
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، ألنه ال يتفق وحسن الصفقات العموميةباحترام مبدأ حسن النية في تنفيذ  المصلحة المتعاقدةمتفرع على التزام 

  .)14( تساعده على التنفيذ بعملها في أعباء المتعاقد معها بدال من أن المصلحة المتعاقدةالنية أن تزيد 

بطريقة تتفق مع ما يستوجبه حسن النية في التنفيذ  اكأصل عام يتم تنفيذه الصفقة العموميةوالمعلوم أن 

أو المألوف، وكل خروج عنه يعتبر  وااللتزام بمبدأ حسن النية في التنفيذ يلزم بعدم االنحراف عن السلوك المعتاد

إخالال بالمبدأ ويشكل خطأ عقديا يستوجب التعويض ممن تسبب في إلحاق الضرر بالمتعاقد، فيجب على 

أن تنفذ التزاماتها التعاقدية بطريقة سليمة حيث ال يقتصر االلتزام على تنفيذ ما ورد في  المصلحة المتعاقدة

  .)15(ا ن مستلزماتهفقط بل يتناول أيضا ما هو م الصفقة

طبقا لما  الصفقةيجب تنفيذ "  107من خالل المادة  في القانون المدني وهذا ما أقره المشرع الجزائري

على التزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب بل يتناول أيضا  الصفقةاشتمل عليه وبحسن النية، وال يقتصر تنفيذ 

، وهذا مبدأ أصيل في القانون )16( لة بحسب طبيعة االلتزام..."ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدا

  يطبق في العقود اإلدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية.

بما يتفق وحسن النية ال يتنافى مع تميز العقود اإلدارية بطابع خاص مناطه  العقدغير أن وجوب تنفيذ 

على المصالح الخاصة وهذه الفكرة هي التي تحكم روابط احتياجات المرافق العامة، وتغليب المصلحة العامة 

العقد اإلداري وينبني عليها أن لإلدارة سلطة إنهاء العقد أو تعديله إذا قدرت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك 

  .)17( وليس للطرف اآلخر إال الحق في التعويض

بحسن نية وجوب أال تعتقد أن تميزها بالكثير من  الصفقةبتنفيذ  المصلحة المتعاقدةويترتب على التزام 

بحيث البد أن ال يصل  ،االمتيازات التي يتطلبها تغليب الصالح العام، يمكنها من إهدار حقوق المتعاقد معها

إلى الحد الذي يخل بتوازنه المالي، وٕاال كان للطرف اآلخر في هذه الحالة المطالبة بالتعويض، إذ أنها تتقيد 

ومن المتعين في مقام ، نحو االنتصار لما تراه من رأي الصفقةن النية في التنفيذ أو الجنوح في تفسير دوما بحس
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البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ، إذ العبرة هنا إنما  الصفقةتفسير 

ومن العوامل التي يستهدى بها القاضي  ،لمتعاقدينتكون باإلرادة الحقيقية على أن تكون هي اإلرادة المشتركة ل

للكشف عن النية المشتركة بين الطرفين ما يرجع إلى طبيعة التعامل، حيث يختار القاضي المعنى الذي تقتضيه 

أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فال يجوز  - مدنية كانت أو إدارية–األصل في تفسير العقود  ذلك أن، الصفقة

لزم َتَقصي النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى فيأما إذا كانت غير واضحة  ،هاعن االنحراف

وفقا الحرفي لأللفاظ مع االستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين 

  . )18( للعرف الجاري  في المعامالت

كتراخيص الحفر والردم ، جهات أخرى موافقةيحتاج  الصفقة العموميةوتجدر اإلشارة إلى أن تنفيذ 

وال شك أن الكثير ، ي بدء تنفيذ األعمال محل التعاقدوتراخيص البناء وغيرها من التراخيص ذات األثر الفعال ف

، إال على المتعاقد مع اإلدارة عبء الحصول على تلك التراخيص من الجهات المختصة يمن العقود اإلدارية تلق

أن الحصول عليها ال يكون في الغالب األعم ميسرا وفي المواعيد المحددة، فقد يتعذر إصدار التراخيص أصال 

  يضر بمصلحة المرفق العام وكل ذلك ،وقد يتأخر إصداره بما ينعكس على مدة التنفيذ بل على التنفيذ بكامله

  .)19( ا وتذليل أية عقبات تصادفه في هذا الشأنلذا وجب تدخل الجهة اإلدارية لتيسير حصول المتعاقد عليه

  ثانيا: صور إخــالل اإلدارة بالتزاماتــها الفنيـــــة.

تقوم مسؤولية اإلدارة العقدية على أساس الخطأ في حالة إخالل المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية 

وتجعلها تتميز عن غيرها من العقود المدنية إساءة استعمالها لسلطاتها االستثنائية التي تتمتع بها  عن طريق

  .)20(والتجارية 

العقدية ومنها تلك االلتزامات ذات  بتنفيذ التزاماتهاالمصلحة المتعاقدة تلتزم ومن هذا المنطلق، فإن  

مسؤوليتها فإن لم تلتزم بذلك فإنها تكون قد امتنعت عن القيام بواجب تعاقدي من شأنه أن يرتب  الطابع الفني،

   جاه المتعاقد معها قوامها التعويض عن أي ضرر يصيبه من جراء ذلك.ت
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المصـلحة المتعاقـدة تحديد االلتزامات التعاقدية ذات الطبيعة الفنية التي تقع على كاهـل وعلى كل حال، فإن      

 مســتحيال، حيــثلاللتزامــات ذات الطبيعــة الماليــة ولكنــه لــيس بعكــس الوضــع بالنســبة  يعتبــر أمــرا صــعب المنــال

لــم تقــم بتنفيــذ التزاماتهــا الفنيــة هــا وٕامــا أن، لــم تقــم بتنفيــذ التزاماتهــا كاملــة إذاتظهــر مخالفــة اإلدارة اللتزاماتهــا الفنيــة 

  .على نحو سليم، وأخيرا قد تتأخر اإلدارة في تنفيذ تلك االلتزامات
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  .عدم قيام اإلدارة بتنفيذ التزاماتها - 1

مصلحة المتعاقدة كسلطة عامة جملة من السلطات واالمتيازات ال يتمتع بمثلها أقر المشرع الجزائري لل

المتعاقد معها، و ذلك بقصد تحقيق المصلحة العامة، وفي هذا اإلطار نشير إلى أنه ال يمكن للمصلحة 

متيازات المتعاقدة في هذا اإلطار التملص من االلتزامات التي يفرضها عليها العقد إال عند ممارستها لبعض اال

  التي قررها لها القانون، وضمن الشروط التي رسمها  لها في ذلك.

هو العمل على تنفيذ الصفقة بمجرد إبرامها مع  المصلحة المتعاقدةولعلى أول التزام يقع على عاتق 

الخارجية ، السيما إخضاع الصفقة العمومية للرقابة )21( مراعاة اإلجراءات الواجب احترامها في هذا المجال

 178حسب ما تقتضيه المادة  المسبقة، من أجل الحصول على تأشيرة اللجنة المختصة في أقرب اآلجال، وهذا

، وأن تمكن )22( المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي 

ت تصرفه جميع الوسائل الالزمة لهذا المتعاقد من البدء في تنفيذ الصفقة العمومية، وذلك بأن تضع تح

  .)23(التنفيذ

فحسب، وٕانما تلتزم  الصفقةوغنى عن البيان أن اإلدارة ال تلتزم بتنفيذ االلتزامات الرئيسية الناشئة عن 

ومقتضى ذلك هو التزام جهة اإلدارة بأن تسلم للمتعاقد األصناف التي  ،عليها ةكذلك بكافة االلتزامات المشتمل

  .)24( للتعاقد جميعها بالحالة التي كانت عليها وقت انعقاد العقدكانت محال 

قد ال  الصفقةوالمعلوم أنه رغم التزام اإلدارة بمعاونة المتعاقد في الحصول على التراخيص الالزمة لتنفيذ 

عن القيام بهذا الواجب خاصة عندما يطلبه منها  المصلحة المتعاقدةينص عليها صراحة، إال أن تقاعس 

عند تأخر صدور الترخيص  الصفقة، ويجعل سلطتها التقديرية في مجال تمديد مدة مسؤوليتهاالمتعاقد يرتب 

لعدم تقديم مساعدتها في ذلك، سلطة مقيدة ال خيار أمامها سوى االستجابة لتمديد المدة المناسبة والتي تتناسب 

 وله على التراخيص الالزمة لتنفيذا الناتج عن عدم االلتزام بمعاونة المتعاقد في تيسير حصمع مقدار خطأه
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ومن ثم فإن ، )26( ، وٕاذا كانت هناك أعباء مالية إضافية على المقاول تتحمل اإلدارة جزءا منها)25( الصفقة

  .)27( ه إذا ترتب عليه ضررُتسأل عن، امتناعها عن ذلك يشكل في جانبها خطأ عقديا يثير مسؤوليتها العقدية

يجب أن يكون هدفه المصلحة  المصلحة المتعاقدةوبين تنفيذ التزاماته من قبل  المتعاقدفكل حيلولة بين 

ملزمة باإلفصاح عن ذلك صراحة بواسطة أداة قانونية (قرار  على أنه تكون المصلحة المتعاقدةالعامة فقط، 

  .)28(إداري) 

  اإلدارة اللتزاماتها الفنية على نحو سليم. عدم تنفيذ - 2

ملزمة بتنفيذ التزاماتها العقدية كاملة فإن األمر ال يقف عند هذا الحد بل  المصلحة المتعاقدةإذا كانت 

يتعين عليها أن تنفذ هذه االلتزامات بطريقة صحيحة، تتفق ما يوجبه مبدأ حسن النية المشار إليه سابقا، وهذا 

ليه مجلس الدولة المصري فذهبت المحكمة اإلدارية العليا بمصر في حكمها الصادر في المبدأ استقر ع

من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع ألصل عام من أصول القانون يقضي بأن إلى أنه: " ،23/2/1999

ي ذلك يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا األصل مطبق في العقود اإلدارية شأنها ف

شأن العقود المدنية، وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفق عليه، فإن حاد أحدهما عن 

  .)29( "هذا السبيل كان مسؤوال عن إخالله بالتزامه العقدي، ووجب حمله على الوفاء بهذا االلتزام

لنية)، في العقود اإلدارية، أولى التقيد بالمبدأ المشار إليه سابقا ( مبدأ حسن ا فإن وعلى هذا األساس

وأوجب الرتباطها بوجه المصلحة العامة الذي تتطبع به هذه العقود وال تنفك عنها، ومقتضى ذلك أنه يتعين على 

أن يقوما بتنفيذ التزاماتهما على نحو يتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية، وبالتالي فإذا  الصفقة العموميةطرفي 

، وتعاقد على هذا األساس، فإن ذلك الصفقةقد أعطت وعدا للمتعاقد معها عند إبرام  قدةالمصلحة المتعاكانت 

خالل به يثير مسؤوليتها الوفاء به واإل المصلحة المتعاقدةتعين على يالوعد يغدو من االلتزامات العقدية و 

بوجود أخطاء فنية في الرسومات  الصفقةفي إعداد  المصلحة المتعاقدةو ومن جهة أخرى قد تخطئ ، العقدية
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المقدمة منها، أو في تقدير حجم األعمال المتعاقد عليها، واألكثر خطورة هو مخالفة اإلدارة في فهم المشروع 

  .)30(ا ذاته، أو عدم كفاية تحديد التزامات المتعاقد معه

ه وقد يلحق بالمتعاقد في مكان آخر غير المتفق علي الصفقةكما قد يتمثل خطأ اإلدارة أيضا في تنفيذ 

ضرر ينشئ له الحق في التعويض، وفي هذا الصدد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمصر 

موقع التنفيذ ال يعتبر داخال في نطاق الخدمة أو العمل، كما أنه ال يعد من وسائل أو طرق التنفيذ إلى أن: "

د إليه لخروجه عن النطاق الجائز لها قانونا وبهذه المثابة فإنه ومن ثم فإن سلطة اإلدارة في التعديل ال تمت

يكون من العناصر األساسية التي يراعيها المتعاقد عند إقباله على التعاقد والتي يضعها في حسبانه وتقديره 

ه إذا بيد أن، "وٕاذا كان األمر على هذا النحو فإن موقع التنفيذ ال يجوز تناوله بالتعديل بعد تمام التعاقد

اضطرت اإلدارة لتغيير موقع العمل وثبت عدم صالحية الموقع الجديد ثم عادت إلى الموقع األصلي، وقامت 

اإلدارة مقابل ذلك بمنح المتعاقد معها مهلة إضافية جديدة بسبب تغير الموقع والعودة إلى الموقع األصلي 

له الحق في المطالبة بالتعويض عن نقل الموقع ثم  وتمنحه المقابل المالي لما تكبده من جراء ذلك، فإنه ال يكون

  .)31( العودة للموقع األصلي

وبالتالي فإن المصلحة المتعاقدة تلتزم بتمكين المتعاقد معها من تنفيذ التزامه التعاقدي وذلك عن طريق 

العمل مجرد القيام  تسليمه الموقع المتفق عليه في الصفقة، إذ ال يكفي إلعفاء اإلدارة من التزامها بتسليم موقع

بذلك، بل يجب أن يكون هذا الموقع خاليا من الموانع التي تحول دون قيام المتعاقد مع اإلدارة من البدء في 

التنفيذ سواء كانت تلك الموانع قانونية أو مادية، ويعين على اإلدارة تسليم موقع العمل في الموعد المحدد حتى ال 

  .)32( يؤثر على زمن تنفيذها

وعندما يشرع المتعاقد في التنفيذ فإنه يكون هناك ثمة التزام على عاتق اإلدارة يتمثل في قيامها بتقديم 

، ففي هذه الحالة يتعين أن تكون هذه المواد مطابقة الصفقةالمواد الضرورية الالزمة لقيام المتعاقد بتنفيذ 
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المتعاقد، ويدخل في هذا االلتزام قيام اإلدارة بمنح لمواصفات العقد، وأن تكون مالئمة لتنفيذ األداء المطالب به 

، ومن ثم فإن امتناعها عن ذلك يشكل في جانبها الصفقةالمتعاقد معها التصاريح أو التراخيص الالزمة لتنفيذ 

يقع عليها التزام آخر أال وهو تسليم العمل طبقا  المصلحة المتعاقدةكما أن ، خطأ عقديا، يثير مسؤوليتها العقدية

لنصوص العقد وبصورة تسمح للمتعاقد أن يؤدي التزاماته العقدية بطريقة سليمة، ففي فرنسا قضى بالمسؤولية 

، ألنها لم تسلم عمل مالئم للوجهة التي يجب أن يكون عليها، كما تقررت مسؤولية اإلدارة في لإلدارةالعقدية 

ن أقل من المنصوص عليه في العقد، ورأى إطار عقد امتياز استغالل موقف السيارات، ألن عدد األماكن كا

في عدم تسليم بيانات  الصفقةأثناء تنفيذ  المصلحة المتعاقدةوقد يظهر خطأ ، المتعاقد أن حقوقه قد تقلصت

صحيحة للمتعاقد معها، إال أن مجرد المعلومات البسيطة ال ترتب مسؤوليتها العقدية، ويتعين على المتعاقد أن 

، ومن ثم فال تثور مسؤولية اإلدارة العقدية إال الصفقةالبيانات المطلوبة والمتعلقة بتنفيذ يتحرى من المعلومات و 

  .)33( بالنسبة للخطأ الجسيم في هذا الخصوص

  تأخر اإلدارة في تنفيذ التزاماتها الفنية. - 3

للمصلحة تعتبر شرطا أساسيا وجوهريا وذلك سواء بالنسبة  الصفقةاإلشارة إلى أن المدة في تنفيذ  سبقت

رتبط ارتباطا وثيقا بسير المرفق العام، بل إن ت على أساس أن الصفقة العموميةأو المتعاقد معها،  المتعاقدة

 الصفقةبانتظام واطراد، ومن ثم فإن أي خلل في تنفيذ  هو الحفاظ على سير المرفق العام االهدف من إبرامه

  .)34( س بدوره على المرفق الذي أبرم العقد من أجلهينعك

وتبعا لذلك فإنه ولئن كان يتعين على المتعاقد مع اإلدارة احترام المدد الواردة في العقد وٕاال تعرض 

لجزاءات توقعها المصلحة المتعاقدة مباشرة عليه، ودون حاجة إلى اللجوء للقضاء اإلداري، فإنه في مقابل ذلك 

المحددة للتنفيذ، وعلى ذلك فإن مدة التنفيذ واحترامها في نطاق العقد  ة هي األخرى باحترام المددإلدار تلتزم ا

اإلداري إنما يعد الترجمة الفعلية لمبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وذلك بغرض تحقيق خدمة دائمة 
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قضاء اإلداري يتبين أن الصور التي يأخذها وباستقراء أحكام ال، ومنتظمة للمنتفعين بخدمات تلك المرافق العامة

متنوعة، وكثيرا ما يعبر عنه بتأخير اإلدارة أو تراخيها ويستعمل مجلس  الصفقة العموميةتأخر اإلدارة في تنفيذ 

الدولة الفرنسي تعبيرات مختلفة لتكييفها، فقد ترد بعبارة تأخير أو نقص وأحيانا ترد بعبارة بطء اإلدارة في تنفيذها 

لتزاماتها العقدية، ولهذا قضى مجلس الدولة الفرنسي بتوافر ركن الخطأ في جانب اإلدارة عندما تأخرت في ال

تسليم المقاول الرسومات الخاصة بالمبنى الُمعاد بناؤه  وفي حالة تأخرها في تسليم الموقع، وكذلك في تأخيرها 

  .)35( اته العقديةتسليم تصاريح مواد البناء والالزمة إلنجاز المقاول اللتزام

وفي تحديد إطار مسؤولية المصلحة المتعاقدة في هذا الشأن ذهبت المحكمة اإلدارية العليا بمصر إلى 

أن: "... العقد اإلداري يولد في مواجهة اإلدارة التزامات عقدية أهمها أن تمكن المتعاقد معها من البدء في العمل 

ن هذا يشكل خطأ عقدي في جانبها يخول للمتعاقد معها الحق في طلب فإذا لم تقم بهذا االلتزام وتراخت عنه، فإ

فسخ العقد، فضال عن استحقاقه للتعويض الجابر مما أصابه من أضرار" ويكون تقدير القاضي لتأخر اإلدارة 

لها في الوفاء بالتزامها تسليم الموقع حسب مقتضيات القضية المعروضة أمامه والمدة المحددة الواجب التنفيذ خال

  .)36( من قبل المتعاقد معها

في الوقت المناسب  الصفقةفي اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في  المصلحة المتعاقدةكما أن تراخي 

نصا يحدد  تتضمنأما إذا لم  ،تبعته المصلحة المتعاقدةضمانا لحسن سير المرفق العام بانتظام يعد خطأ تتحمل 

يتدخل القاضي اإلداري مقررا مدة مناسبة أو معقولة لتنفيذ  في هذه الحالةمدة معينة اللتزام معين أو تنفيذه، 

  .)37( الصفقة العمومية

لهذا  هايقع عليها التزام بإعطاء األمر بالشروع في التنفيذ فعدم إصدار  المصلحة المتعاقدةمعنى ذلك أن 

م التعاقدي وكذلك لو تأخرت في تسليمه موقع العمل أو األجهزة والمواد وغيرها، فكل األمر يعد إخالال بااللتزا

المصلحة تجاوز الحد المعقول يعد إخالال بالتزامات تمدة ليترتب عنه وقف العملية والذي تأخير في ذلك 
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تطبيق ذات الحكم التعاقدية، وتستوجب مسؤوليتها أمام المتعاقد بخصوص ما قد يلحق به من أضرار و  المتعاقدة

  لو تأخرت في تسليمه الرسومات الهندسية والمخططات البيانية أو رخص الحصول على مواد البناء.
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  خاتمة

بعد التعرض لدراسة إشكالية الخطأ العقدي في االلتزامات الفنية للصفقة العمومية يتضح لنا بجالء مدى 

اعتباره طرف ضعيف في الصفقة العمومية، فاإلدارة حجم الضمانات الممنوحة للمتعاقد مع الجهة اإلدارية، ب

تمارس السلطات المخولة لها أثناء تنفيذ الصفقة العمومية، إال أن ذلك ال يعني تمتعها بسلطات مطلقة تؤدي إلى 

  إلحاق أضرار بالمتعامل المتعاقد معها مما يوجب قيام مسؤوليتها العقدية تجاه المضرور.

الخطأ الموجب لمسؤولية اإلدارة يفتح المجال أمام األفراد لمطالبة الدولة واإلدارة كما أن االعتراف بركن 

العامة بالتعويض عن األضرار الناجمة من أعمالها، وحتى يتمكن المتعاقد معها من أداء المهام الموكلة إليه 

قانونية العالمية المختلفة على أكمل وجه، وبدون تفريط وهدر لحقوق األفراد المتعاقد معهم، وذلك ألن النظم ال

اعتبرت مبدأ مسؤولية اإلدارة عن أعمالها أمر ضروري، من أجل حماية حقوق المتعاقدين معها وحرياتهم في 

  مواجهة امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها اإلدارة.

دارة يتضح أن ومن خالل دراستنا لمجال الخطأ العقدي في االلتزامات الفنية الالزم لقيام مسؤولية اإل

االلتزامات ذات الطابع الفني إذا قامت اإلدارة بمخالفتها ترتب قيام مسؤوليتها العقدية، فإما أن اإلدارة لم تقم 

بتنفيذ التزاماتها كاملة، وٕاما أن اإلدارة لم تقم بتنفيذ التزاماتها الفنية على نحو سليم، وأخيرا قد تتأخر اإلدارة في 

 تنفيذ تلك االلتزامات.

وفي األخير يمكن القول أن المصلحة المتعاقدة وهي تتمتع بسلطاتها الواسعة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية 

يجب أن تمارسها ضمن الحدود المعقولة حتى يمكن الحفاظ على الحد األدنى للحقوق ومصالح المتعاقد، وأن 

ة، مما يؤدي ذلك لقيام مسؤوليتها العقدية يكون تدخلها بالقدر المعقول وٕاال انقلبت سلطاتها إلى سلطات تعسفي

 تجاهه، وتمكنه من المطالبة بالتعويض.
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العمومية مجال الصفقاتالقاضي اإلستعجالي في  دور  

 
د. عرباوي نبيل صالح                                            قاسمي خديجة الطالبة:  

الحقوق والعلوم السياسية                                                                 كلية

أستاذ محاضر *أ*       بشار      

   

 جامعة بشار
  
:ملخص   

يعتبر االستعجال في مادة الصفقات العمومية إجراء استثنائيا استحدته المشرع في قانون     
غرضه حماية مقتضيات الشفافية في الصفقة العمومية من خالل حماية قواعد اإلجراءات المدنية واإلدارية 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.         15/247االشهار والمنافسة التي يفرضها المرسوم الرئاسي 
من  فالمشرع اوجد تقنية أكثر فعالية                                                                   

خالل استحداثه دعوى جديدة لمواجهة المنازعات الناشئة عن خرق تلك المبادئ وجعلها منازعة من 
ومنح قاضي االستعجال سلطات واسعة  منازعات القضاء االستعجالي قبل او بعد ابرام الصفقة العمومية،

 غير مألوفة في المنازعات العادية.
المنافسة، االشهار، سلطات قاضي االستعجال. كلمات مفتاحية: منازعات الصفقات العمومية،  

 
Résumé : 
Le référé en matière de marches publics est une mesure exceptionnelle   

introduite par le législateur dans la loi des procédures civiles et administratives 
pour assurer le plus possible la protection des règles et des principes de la 
passation des marchés publics telles que  les règles de publicité de 
concurrence et d’égalité édictées par le décret présidentiel 15/247   portant 
l’organisation des marchés publics.   
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Les mots clé : le contentieux des marchés publics, concurrence, 

publicité, prérogatives du juge de référé. 
 

 مقدمـــــــــــــة:
للصفقات العمومية أهّمية كبيرة في تنفيذ المشاريع العمومية وٕانجاز برامج التّنمية فقد أعطى 

ذي الحجة   02مؤرخ في  15/247المشّرع هذا الّنوع من العقود إطارًا تنظيما يتمثل في المرسوم الرئاسي 
يضات المرفق العام المتضّمن تنظيم الصفقات العمومية وتفو  2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436عام 

، وبما أّن الصفقات العمومية تعتبر األداة األساسية  لتنفيذ مخّططات التّنمية على المستوى الوطني أو 
المشرع سياسة قانونية جديدة قائمة على  أقرّ المحّلي خاصة مع اإلقرار بالّتوجه نحوى انفتاح الّسوق، فقد 

اإلدارة في اختيار أحسن المتعاقدين، مع ضرورة توفير مبدأ حرية المنافسة بين المتعاملين مع حياد 
الضمانات الكافية اّلتي يكون هدفها حسن تنفيذ األطراف المتعاقدة اللتزاماتهم مع عدم المساس بحقوقهم 
التعاقدية، كما أّن اإلدارة تقوم في مواجهة المتعاقد بحقوق وسلطات خاصة تختلف عن الحقوق اّلتي 

اص، وبالموازاة فقد أعطى المشّرع ضمانات للطرف المتعاقد فأهم ما جاء في المرسوم يقّررها القانون الخ
الرئاسي الّسالف الذكر هو تكريس لحق الطعن في قرارات المصلحة المتعاقدة، فنجد أّن المشّرع قد عمد 

لمتعاقد إلى وضع آليات قانونية لتسوية الّنزاعات في مجال الصفقات العمومية كضمانة لحماية الطرف ا
سواء قبل إبرام الصفقة أو أثناء التّنفيذ، ومن هنا تخضع مختلف الصفقات العمومية في مراحل إبرامها أو 
تنفيذها إلى رقابة القاضي اإلداري، أو االستعجالي حيث يعّد القضاء االستعجالي اإلداري من أكثر 

لمنّظمة له مقارنة بقانون اإلجراءات المواضيع اّلتي نالت خطوة قانونية فائقة تجّلت في عدد المواد ا
المدنية الملغى ، وتسلسل أحكامه بدءًا بقاضي االستعجال وسلطاته ومرورًا باإلجراءات المتّبعة أمامه مع 
العلم أّن حاالت االستعجال متعّددة منها الحاالت القصوى ومنها العادية أو البسيطة واّلتي تندرج تحتها 

بع المالي وأهّما االستعجال في ماّدة العقود اإلدارية والصفقات العمومية، في حاالت االستعجال ذات الّطا
 08/09حين تعّد هذه الحالة من المسائل الجديدة اّلتي قّننها المشرع الجزائري ألول مّرة في القانون 

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، رغم أّن هذه الخطوة جاءت 25/02/2008الصادر في 
بمقتضى  1992متأّخرة مقارنة بنظيره الفرنسي الذي كّرس االستعجال في مجال العقود اإلدارية منذ 
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تطبيقا لتعليمة االتحاد األوروبي تحت عنوان طعن ورقابة،  1992يناير  04المؤرخ في  92/10القانون 
  مة القانونية.إّال أّنه يعّد اتجاها محمودا يؤّكد إرادة المشّرع الجزائري في تطوير المنظو 

وعليه تّتضح أهّمية موضوع تسوية منازعات الصفقات العمومية في الجانب االستعجالي، لما له 
من عالقة وطيدة بالجانب العملي كون أّن الصفقة العمومية لها صلة مباشرة ووثيقة بالخزينة العمومية، 

ع الهيئات اإلدارية من جهة (الّدولة، فالصفقة تكلف خزينة الّدولة اعتمادات مالية ضخمة بحكم تعّدد وتنوّ 
والية بلدية، مؤسسة إدارية، هيئة عمومية ...) وبحكم تنوع الصفقات العمومية من جهة أخرى (صفقة 

  أشغال عاّمة، خدمات، دراسات).
كما سبق وأن ذكرنا أّن الصفقة تضطلع بدور أساسي، نظرًا لصلتها الوثيقة بالخزينة العمومية، 

لذي سيمّول مشاريع تنموية ضخمة يحتاج إرفاقه بإجراءات قانونية سريعة تكفل مشروعية فهذا الغالف ا
الصفقة من جهة، وتضمن حماية المال العام من جهة أخرى، وهو ما يعرف بالتدابير االستعجالية، وبقدر 

رح األهمية اّلتي يمتاز بها االستعجال في مجال الصفقات العمومية إرتأينا توضيحها من خالل ط
  اإلشكالية التالية: 

  ما الّدور اّلذي يلعبه القاضي االستعجالي في ماّدة الصفقات العمومية؟ 
  ومن خالل هذه اإلشكالية ندرج التساؤالت التالية: 

ما هو اإلستعجال قبل التعاقد، فهل هو مجرّد تقليد إيمائي لما هو مكّرس في القانون الفرنسي أم 
  ينة؟أّنه تدبير ينفرد بخصوصية مع

ما هو نطاق إختصاص القاضي االستعجالي في هذا المجال، هل ينحصر فقط في مرحلة ما قبل 
  اإلبرام أم يمتد إلى مرحة التنفيذ؟

ما مدى رقابة القاضي االستعجالي في هذا المجال فهل هي ضمانة كفيلة لحماية الصفقة أم هي 
  مجّرد حاجز يعرقل سير المرفق العام؟

  زائري في هذا المجال؟هل وفق المشرع الج 
 

ولإلجابة على هذه التساؤالت   ارتأينا تقسيم الموضوع الى مبحثين نتناول في األول اختصاص 
 القاضي االستعجالي قبل التعاقد، أما الثاني فنتعرض فيه الى اختصاص القاضي اإلستعجالي بعد الّتعاقد.

 
  المبحث األول: اختصاص القاضي االستعجالي قبل التعاقد.
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كأصل عام فإّن كل القرارات المنفصلة عن الصفقة العمومية والصادرة في إطار إبرام هذه األخيرة 
هي محل لدعوى اإللغاء، غير أّنه يمكن رفع دعوى استعجالية بشأن هذه القرارات، إذ سمح القانون 

جوان  22اريخ وفي هذا الّشأن أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرار بت iالفرنسي بإخطار القاضي اإلداري
لألشغال والبناء من إبرام الصفقة، وعلى ""bourbonnaise     يوقف تنفيذ قرار إستبعاد شركة  2001

غرار القانون الفرنسي فإّن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري كّرس هذه اإلمكانية من خالل 
"، حيث نّصت المادة   iiالصفقات العموميةالفصل الخامس تحت عنوان "االستعجال في مادة إبرام العقود و 

من ذات القانون على ذلك واضعة المبدأ في فقرتها األولى بقولها "يجوز إخطار المحكمة اإلدارية  946
بعريضة وذلك في حالة اإلخالل بالتزامات اإلشهار أو المنافسة اّلتي تخضع لها عمليات إبرام العقود 

  والصفقات"
  ستعجال قبل التعاقد في الصفقة العموميةالمطلب األول: ماهية اال

قبل الخوض بالدراسة في مجال تعريف الدعوى االستعجالية في ماّدة الصفقات العمومية البد من 
  الوقوف على تعريف القضاء االستعجالي بصفة عاّمة.

حيث جرت عادة المشرع الجزائري أال يقحم نفسه في جدل وضع تعريفات دقيقة جامعة مانعة 
ر من المواضيع القانونية، بل يترك هذه المهمة لكل من الفقه والقضاء، ومنها موضوع الحال القضاء لكثي

اإلداري المستعجل، فهو لم يعطي أي تعريف للقضاء االستعجالي اإلداري في قانون اإلجراءات المدنية 
ّن تعريف المشرع ، ألّن التعارف تبقى من المفروض من إختصاص الفقه والقضاء، وخاّصة أiiiاإلدارية

لألمور يقّيد القاضي ويجعله حبيس الّنص األمر الذي يعرقل سلطته التقديرية في تحديد االستعجال 
وحاالته التي ال يمكن وضعها تحت الحّصر مهما إّتسع التعريف فهذا الّسبب وغيره من األسباب جعلت 

عجال اإلداري، ومن نافلة هذه كل من الفقه والقضاء يبحثان عن وضع تعريفات جامعة مانعة لالست
أّنه إجراء يكون الهدف منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة في "األسباب يمكن تعريف القضاء االستعجالي

القضايا المستعجلة وفي الحالة اّلتي تثير فيها الّسندات واألحكام إشكاالت تتعلق بتنفيذها، لكن فقط 
  ". ivبطريقة مؤقتة دون المساس بأصل الحق

  األول: تعريف االستعجال ما قبل التعاقد في مادة الصفقات العموميةالفرع 

إّن المتمعن لهذا المّصطلح القانوني ذو الّطابع المرّكب، يجد أّنه جامع لمصطلحين هما القضاء 
اإلستعجالي من جهة، والصفقة العمومية من جهة أخرى، فبدمج المصطلحين يمكن تعريف القضاء 

قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومية بأّنه: ""إجراء قضائي تحفظي مستعجل خاص ذو  اإلستعجالي
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أصل أوروبي، الهدف منه حماية قواعد العالنية والمنافسة بشكل فّعال قبل إتمام الصفقة العمومية، وذلك 
  عاّمة"".عن طريق إعطاء القاضي سلطات واسعة وغير مألوفة في اإلجراءات القضائية االستعجالية ال

فمن خالل هذا الّتعريف قد تّتضح لنا مجموعة من الخصائص يتمّيز بها االستعجال قبل الّتعاقد 
  التالية: 

تقنية قضائية قبل تعاقدية: يّتم تحريك هذه الدعوى في مرحلة اإلبرام، ألنها تهدف إلى الحّد من 
قائي من جهة، وتحول دون ارتكاب المخالفات التي تمّس قواعد العالنية والمنافسة، بحيث لها دور و 

المخالفات للقواعد واإلجراءات القانونية الواجب إتباعها من قبل المتعاملين وتساعد على ِاكتشافها 
 وِاستّجالئها من جهة أخرى.

دعوى استعجالية تخول للقاضي اإلداري سلطات هاّمة: يتمّتع القاضي اإلداري وهو بصدد الفّصل 
بسلطات واسعة غير معروفة في الّنظام القانوني العام للقضاء اإلداري، تتمثل  في الدعوى االستعجالية
ولكّنه ال يمكن له  L'annulationواإللغاء  Suspensionوالوقف  Injonctionهذه الّسلطات في األمر 

 منح التعويض.
لبّت في دعوى قضاء مستعجل: يوكل الّنظر في هذه الدعوى إلى الّتشكيلة الجماعية المنوط بها ا

 دعوى الموضوع.
يبّت القاضي االستعجالي في الموضوع: القاعدة العاّمة أّن القاضي االستعجالي ال يمّس بأصل 
الحق وٕاّنما يّتخذ الّتدابير االستعجالية الفورية والّضرورية فقط، إّال أّنه في هذه الدعوى يفصل فيها بصفة 

  .vاستعجالية موضوعية أي ينظر في جوهر الموضوع
  لفرع الثاني: الّنظام القانوني االستعجالي قبل التعاقد ا

نتطّرق في هذا الفرع لمجاالت تطبيق هذه الدعوى، وكذا الّضمانات القانونية اّلتي تتحّصن بها 
  الدعوى االستعجالية وأسباب تدّخل القاضي اإلداري بناًء على الدعوى.

  أوال: مجاالت تطبيق الدعوى االستعجالية
الخاصة بهذه الدعوى يمكن أن تثار في ماّدة إبرام العقود أو الصفقات العمومية وهذا  إّن األحكام

  ما جاء به الفصل الخامس من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
قد  04/01/1992المؤرخ في  10- 92الصفقات العمومية: إّن القانون الفرنسي الّسالف ذكره 

ية الموضوعية قبل الّتعاقد على عقود التوريد واألّشغال العاّمة فقط، منح إمكانية إثارة الدعوى االستعجال
وذلك إذا تجاوزت القيمة المحّددة لتطبيق أحكام العالنية والمنافسة ذات الفضل األوروبي، لكن بعد ذلك 
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على إمكانية إثارة هذه الدعوى االستعجالية  25/01/1993من القانون المؤرخ في  5نّصت الماّدة ل 
  مخالفات العالنية والّشفافية المرتكبة عند إبرام كل الصفقات العمومية وبغّض الّنظر عن قيمتها. يشمل

أّما بالّنسبة للقانون الجزائري وفي إطار الجهود الرامية إلضفاء الّشفافية على إبرام الصفقات 
للقاضي االستعجالي  العمومية، فقد تّم وضع نصوص تسّد الفراغ وتعمل على تدعيم الّشفافية، إذ تّسمح

التدّخل قصد تأجيل إبرام الصفقات في الحاالت التي لم ُتحترم فيها اإلجراءات المسبقة المتعلقة بإجراءات 
اإلّشهار والمنافسة، وفي ذلك قد رعيت المصلحة العاّمة وعدم عرقلة اإلدارة في نشاطها وذلك بأن ال 

  يوم. 20يتجاوز هذا التأجيل أكثر من
ارية: سبقت اإلشارة إلى تعريف العقد اإلداري، ومع ذلك يقصد بإبرام العقود اإلدارية العقود اإلد

عقود إمتياز المرافق العامة، إذ يجب أن تكون مستوفية لجميع شروط عقود القانون العام والتي قد تكون 
محكمة من ق.إ.م.إ بقولها "يجوز إخطار ال 946محل دعوى استعجالية، وهذا ما نّصت عليه المادة 

اإلدارية بعريضة، وذلك في حالة اإلخالل بالتزامات اإلشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام 
  العقود اإلدارية والصفقات العمومية" 

لكن ما تجدر اإلشارة إليه أّن المشرع لم يحّدد طائفة العقود الخاضعة لنطاق تطبيق الدعوى 
  االستعجالية قبل الّتعاقد.

  ألسباب األساسية والمؤّدية لرفع الدعوى ثانيا: ا
لّما كان الهدف األساسي من هذه الدعوى هو حماية مبادئ العالنية والشفافية والمساواة بين 
المتعّهدين، وكل خرق لقواعد المنافسة عند إبرام العقود والصفقات العمومية، إال أّننا نجد القضاء الفرنسي 

  : viّنظر عن اإلّشهار والمنافسة إلى حاالت أخرى نذكر منهاقد توّسع في مجاالت الخرق بغض ال
القواعد المتعّلقة بالعالنية والمدد: إّن القواعد المتعّلقة بالعالنية في الّشكليات الجوهرية واإللزامية 

حالة  واّلتي يترّتب على اإلخالل بها إمكانية إثارة الدعوى االستعجالية، وبالتالي تعتبر خرقًا لقواعد العالنية
عدم تضمين اإلعالن لمختلف البيانات الجوهرية واّلتي يفرضها القانون إضافة لذلك عدم مراعاة نشر 
اإلعالنات لمختلف البيانات الجوهرية والتي يفرضها القانون، إضافة لذلك عدم مراعاة نشر اإلعالنات 

لك إذا تعّلق األمر بتجاوز المّدة لدى الجهات الرسمية والمحّددة بموجب القانون وهي الجرائد اليومية وكذ
المحّددة بموجب القانون وهي الجرائد اليومية، وكذلك إذا تعّلق األمر بتجاوز المّدة المحّددة بموجب القانون 

 من أجل إستالم العروض.
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اختيار إجراء وطريقة إبرام الصفقات العمومية: القاعدة العاّمة أّن الصفقات العمومية تبرم وفق 
 مناقصة(طلب العروض)، وبأسلوب الّتراضي كطريق إستثنائي وفقا لما يحدّده القانون .أسلوب ال

يؤدي استخدام إحدى هاتين الّطريقتين في غير موضعها إلى خرق إلتزامات المنافسة، كأن 
َتّستخدم اإلدارة طريقة الّتراضي في غير الحاالت المحدّدة على سبيل الحّصر وهذا ما نّصت عليه الماّدة 

  الّسالف الذكر.15/247من المرسوم الرئاسي  50و49
المواصفات والخاصيات التقنية: يجب أال تكون إحدى المواصفات أو الخصوصيات التقنية تنطوي 
على عنصر تفضيلي ألحد المرّشحين على حساب آخرين، وٕاستنادًا لذلك قّرر مجلس الّدولة الفرنسي أّن 

ل المتعاقد) أكثر تعقيدًا من المواصفات المنصوص عليها في وضع مواصفات (معايير إختيار المتعام
القانون من شأنه أن يؤّدي إلى خرق مبدأ المساواة بين المتعّهدين وحّصر المنافسة بين أّشخاص دون 

 اآلخرين.
عدم احترام اإلدارة للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط: إذ هذا القبيل يشّكل خرقا وتجاوزًا 

 تزامات المنافسة بين المتعاملين.واضحًا بإل
الّتماطل في سريان العروض: بحيث يؤّدي إلى تشويه المعطيات االقتصادية لهذه العروض مّما 

 يبّين أّنه خرق لقواعد المنافسة.
قبول اإلدارة العروض رغم عدم إحترامها لبعض األوضاع القانونية: إذا كان َتغاضي اإلدارة عن 

بإلتزامات المنافسة، فهي ال ُتشّكل خرقًا يؤدي لتحريك الدعوى االستعجالية، أي ال هذه األوضاع ال يمّس 
  يمكن الّطعن فيها عن طريق هذه الدعوى، بل على المّدعي أن يّتجه نحو الّطرق األخرى للقضاء.

 
  المطلب الثاني: سلطات القاضي االستعجالي في مجال الصفقات العمومية

ة واإلدارية، قد منح للقاضي اإلداري االستعجالي في مادة إبرام إّن قانون اإلجراءات المدني
الصفقات العمومية سلطات واسعة ومتعّددة تمّكنه من رقابة اإلدارة العاّمة في مرحلة إبرام الصفقة 

  العمومية، بحيث تتجّسد هذه السلطات في حالة ثبوت المخالفة في حق اإلدارة.
  Les mesures provisoiresلقاضي االستعجاليالفرع األول: الّسلطات الّتحفظية ل

يتمتع القاضي اإلداري بمجموعة من الّسلطات الّتحّفظية الهاّمة التي تؤهله للفصل في الدعوى 
  االستعجالية، نتطرق لها فيما يلي: 
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من ق.إ.م.إج ، سلطة األمر وفرض الغرامة التهديدية،  946يملك القاضي اإلداري طبقا للمادة 
  قرارات واإلجراءات المّتصلة بعملية اإلبرام، ونحاول شرح كل سلطة على حدا.ووقف كل ال

  : L’injonctionأوال: سلطة األمر
هي سلطة تمنح للقاضي اإلداري قصد إلزام اإلدارة للقيام بعمل معين أو االمتناع عنه، ومن 
المستقر عليه في فرنسا والجزائر منذ زمن طويل أّن القاضي اإلداري ال يستطيع إلزام اإلدارة بأن تقوم أو 

ارة، إضافة إلى تمتنع عن أراءها وأن يحل محلها من أجل القيام بعمل يكون من صميم إختصاص اإلد
واّلذي 1970-01-29عدم إمكانية توجيه تهديدات مالية، وهذا ما أّكد عليه م.د.ف في حكمة الصادر في

جاء فيه: "...حيث أّنه ليس لمجلس الّدولة أن يوجه أوامر لإلدارة "، لكن المشرع الفرنسي تدارك هذا 
اّلذي أجاز للقاضي  1995- 01- 04حيث أصدر قانون 1995- 02- 08الوضع بعد ذلك ليتدّخل في 

اإلداري توجيه أوامر لإلدارة ولكن ضمن حدود، فال يوجه القاضي األمر لإلدارة إّال إذا إقترن حكمه بإجراء 
  viiيجب إتخاذه من جانبها، كأن يأمر اإلدارة بإعادة نشر اإلعالن إذا كان غير مشروع.

وامر لإلدارة لحملها على تنفيذ أحكامه، أّما بالّنسبة للقاضي اإلداري الجزائري ال يستطيع توجيه أ
-03- 08رغم عدم وجود أي نص قانوني يمنعه من ذلك، وهذا ما أّكده م.د.ج في قراره الّصادر في 

  viiiوالذي جاء فيه: "... حيث أّنه ال يمكن للقاضي اإلداري أن يأمر اإلدارة ..." 1999
ة توجيه القاضي اإلداري أوامر لإلدارة ولكن بصدور ق.إ.م.إج اّلذي جاء بأحكام تؤّكد على إمكاني

منه: "يمكن للمحكمة اإلدارية أن تأمر المتسّبب في اإلخالل باإلمتثال إللتزاماته،  946من خالل المادة 
وتحّدد األجل الذي يجب أن يتمثل فيه". وبالتالي ال يوجد أي مبرر قانوني للقاضي اإلداري بعدم توجيه 

ال إللتزاماتها فيما يخص المنافسة والّشفافية في إبرام العقود اإلدارية أوامر لإلدارة من أجل االمتث
والصفقات العمومية، كأن يأمرها بنشر اإلعالن عن الصفقة في الصحف اليومية أو إعادة نشره مستوفيا 
 لبياناته اإللزامية أو يوجه لها أمر بقبول مرشح محروم أو مستبعد من دخول المناقصة دون وجه حق، مّما
يجعل القاضي االستعجالي يسّلط الضوء على جوهر الحق ليستنبط منه ما مدى مخالفة اإلدارة إللتزامات 
اإلشهار والمنافسة، بحيث يعد خروجا عن طبيعة القضاء االستعجالي والمتمثلة في عدم المساس بأصل 

  الحق.
توجيه تدابير تنفيذ ضّد  وبالتّالي يعّد تدعيما لدور القاضي اإلداري، فقد جعل له ق.إ.م.إ سلطة

  من هذا القانون. 988إلى  978األشخاص المعنوية العامة إستنادأ للمواد من 
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  :   Suspensionثانيا: سلطة الوقف
يّتمتع القاضي اإلداري في هذه الدعوى بسلطة وقف إبرام الصفقات العمومية ووقف تنفيذ أي قرار 

قت ألّنها تعمل على شّل العملية العقدية، أما فيما يتصل بها، وهي سلطة مهمة وخطيرة في نفس الو 
يتعلق بالشروط الواجب توافرها لتقرير هذا الوقف هو وجود أسباب جدية تبيح له إّتخاذ هذا القرار أّما فيما 
يخص صعوبة إصالح القرار الذي ينتج عن تنفيذ القرار المتصل به، إذ م.د.ف قّرر صراحة عدم 

رورية لذلك، ألّنه بتقرير هذا الشرط يؤدي إلى الحّد من فعالية سلطات إشتراطه ضمن الشروط الض
/ف 946القاضي اإلداري ويضع عليه قيودا تتعّلق بضرورة وجود الّضرر، وهذا ما نصت عليه المادة 

األخيرة من ق.إ.م.إ: "ويمكن لها كذلك بمجرد إخطارها أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية اإلجراءات 
) يوما "، يعني القاضي يقف كل اإلجراءات المتعلقة بالصفقة، ويخضع هذا 20ال تتجاوز عشرين ( ولمدة

اإلجراء للّسلطة التّقديرية الكاملة للقاضي االستعجالي اّلذي يستطيع أن يرفض هذا الوقف لعدم وجود 
لقرارات خاصة إذا أسباب جدية لدى المدعى .وسبق الّتعّرض لهذه السلطة كنظام إجرائي هو قف تنفيذ ا

صدر في حق المتعّهد قرار يخل بقواعد المنافسة واإلشهار، أّما في الحالة اّلتي لم يصدر أي قرار في 
حّقه وتبّين له أن إجراءات الصفقة مخالفة لمبادئ الحرية واإلشهار، فالقاضي إذا قبل الّطلب يأمر بالوقف 

ألّنه إذا أبرمت الصفقة وشرع في تنفيذها فإّنه قد يصعب وذلك لتفادي إبرام العقد مع من إختارته اإلدارة 
  فيما بعد تفادي اآلثار المترتبة عن ذلك.

الفرع الثاني: سلطة القاضي اإلداري في الحكم بالغرامة الّتهديدية لإلجبار اإلدارة على تنفيذ 
  أوامرها: 

  Astreintأوال: تعريف الغرامة التهديدية: 
نفيذ األحكام القضائية، حيث أّن القاضي يستطيع بناءًا على هذا هي إجراء الهدف منه ضمان ت

اإلجراء أن يأمر المدين بتنفيذ إلتزامه عينيا خالل مّدة معّينة، فإذا تأّخر كان ملزما بدفع غرامة تقّدر على 
  أساس مبلغ معّين عن كّل فترة زمنية من اإلخالل بااللتزام.

دية على اإلدارة في حالة إمتناعها عن تنفيذ أحكامه، كان م.د.ف يرفض الحكم بالغرامة التهدي
"...حيث أّنه إذا كان للقاضي الحق في بيان الحقوق 1933-01-27وهذا ما جاء في قراره المؤرخ في 

واإللتزامات المتقابلة لألطراف وكذا الّتعويض المستحق، فإنه ال يمكن أن يتعّدى ذلك ويتدخل في تسيير 
  ixتحت التهديد بعقوبات مالية...." المصالح العامة، ويوجه
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أّما بالّنسبة للقاضي اإلداري الجزائري فقد أّكد في العديد من أحكامه عدم جواز الحكم على اإلدارة 
.وهذا ما أكد xبالغرامة التهديدية وفقا إلجتهاد الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا سابقا ومجلس الدولة حاليا

والذي جاء فيه: " ...حيث أّنه في الوضع الحالي للّتشريع  2000-04-10عليه قرار م.د.ج بتاريخ 
.حيث يستند مجلس الدولة xiواإلجتهاد القضائي ال يمكن الّنطق ضّد الوالية أو البلدية بغرامة تهديديه "

  والغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا في تبرير رفضها للنطق بالغرامة التهديدية على ما يلي: 
  ة التهديدية غير مبّررة ضّد اإلدارة.ثانيا: الغرام

  يجب على العارض رفع دعوى الّتعويض في حالة رفض اإلدارة تنفيذ اإللتزام القضائي لصالحه.
  عدم إستناد الغرامة التهديدية إلى أّي نّص قانوني وال يمكن التصريح بها ضّد اإلدارة.

  كم بالغرامة التهديدية.في الوضع الحالي للتشريع واإلجتهاد القضائي، ال يمكن الح
إّال أّنه بمجرد صدور قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية خول للقاضي اإلداري سلطة فرض 

  الغرامة التهديدية في حالة إمتناع اإلدارة عن تنفيذ اإللتزام بعمل أو اإلمتناع عنه دون مبرر شرعي.
 980ومن ذلك الغرامة التهديدية وسيلة قانونية أقّرها المشرع الجزائري صراحة في نص المواد 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وقد إستقر الفقه والقضاء في الجزائر على أنها: "مبلغ  986الى
عاتقه بمقتضى سند  مالي يوّقعه القاضي اإلداري على المدين الممتنع عن تنفيذ االلتزام الواقع على

تنفيذي، بناءًا على طلب الدائن"، فالغرامة التهديدية بهذا المعنى تهديد مالي هدفه الّضغط على اإلدارة 
الممتنعة عن تنفيذ إلتزامها بأداء مبلغ من المال عن كل فترة زمنية عن كل تأخير وهو ما يمكن أن 

  يحّملها على اإللتزام بمبادئ اإلّشهار والعالنية.
من ق.إ.م.إ على انه "يجوز للجهة القضائية اإلدارية المطلوب منها  980هو ما تؤكده المادة و 

  إّتخاذ أمر بالتنفيذ ...أن تأمر بغرامة تهديديه مع تحديد تاريخ سريان مفعولها" 
على ""أّنه يمكن للمحكمة اإلدارية أن تأمر المتسبب  5و 4/  946وفي هذا الّشأن نصت الماّدة 

  الل باإلمتثال إللتزاماته وتحّدد األجل الذي يجب أن يمتثل فيه .في اإلخ
  ويمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديديه تسري من تاريخ إنقضاء األجل المحدد ...."""

وما يستنتج من هذه الفقرة أّن المشرع قد منح القاضي االستعجالي السلطة التقديرية في فرض 
  ألجل المحدد دون تنفيذ اإلدارة إللتزامها.الغرامة من عدمه في حال إنقضاء ا

  Les mesures définitives(xiiالفرع الثالث: السلطات القطعية للقاضي االستعجالي (
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تتضمن السلطات القطعية سلطة تأجيل إمضاء الصفقة، وسلطة إبطال بعض الشروط التعاقدية، 
  وسنتعرض لكل سلطة على حدا.

  أوال: سلطة تأجيل إمضاء الصفقة: 
مجّرد إخطار المحكمة اإلدارية بالدعوى في حالة اإلخالل بإلتزامات اإلشهار والمنافسة فأنه ب

يمكنها أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد، ويقصد بإمضاء العقد في هذا المجال توقيع اإلتّفاقية، بين المصلحة 
سة واإلشهار، وبالتّالي فقد خولت المتعاقدة والمتعامل المتعاقد اّلذي تّم إختياره دون إحترام إجراءات المناف

للقاضي سلطة تأجيل أو تعليق إمضاء الصفقة إلى غاية إتمام اإلجراءات ولمدة ال تتجاوز  946المادة 
 ، ويعّد هذا التأجيل وسيلة ضغط على اإلدارة لتنفذ التزاماتها .xiii)يوم20عشرين (

  xivثانيا: سلطة إبطال بعض الشروط التعاقدية
هذه الّسلطة من صنع القضاء اإلداري الفرنسي، حيث تمكن القاضي اإلداري االستعجالي أن 
يبطل بعض الشروط التي تسري على العقد الذي سوف يّتم إبرامه، إذا كانت هذه الشروط تنطوي على 

طعية عنصر تفضلي، إذ السلطات التي يتمتع بها القاضي اإلداري االستعجالي في إّتخاذ اإلجراءات الق
من شأنها أن تعطيه سلطة للبث في الموضوع وهذا يختلف عن سلطات القاضي في نطاق الدعوى 
االستعجالية العادية، وأهّم شروطها أّن القاضي عندما ينظر في طلبات األفراد يقوم بإجراء تحقيق أو 

يتطرق إلى موضوع  إنتداب خبرة أو إثبات حالة، يجب عليه أن ال يعيق القرار اإلداري، كما يجب أن ال
الدعوى الّرئيسية اّلتي تظّل سلمية حتّى تفصل فيها محكمة الموضوع، والهدف منها إيجاد دعوى فعّالة يتم 
بواسطتها فصل في موضوع الّنزاع محاط بحالة من االستعجال مّما ينتج عنه أّن هذا القضاء ليس قضاء 

خاص من القضاء أعّده المشرع في سبيل  استعجالي بالمعنى القانوني للمصطلح، وٕانما هو أسلوب
معالجة بعض المشاكل التي يمكن أن تطرأ عند تبادل اإليجاب والقبول في معرض إبرام الصفقات 

  العمومية .
إّال أّنه أمام كل هذه اإلمتيازات المتعّددة والمتنّوعة الممنوحة للقاضي اإلداري بموجب هذه الدعوى 

  يف هذه الدعوى، هل تنتمي إلى القضاء الكامل أم قضاء اإللغاء ؟فقد ثار نقاش في فرنسا حول تكي
إستقّر الّرأي على اعتبارها من قبيل دعاوى القضاء الكامل، ألّنها تجمع بين يدي القاضي اإلداري 
سلطات كاملة، علما أنه في هذه الدعوى ال يحق له أن يبت في طلبات التعويض، ألن ذلك يبقى تماما 

  القانون العام، حسب تعبير المحكمة اإلدارية المدنية "ليل ": من إختصاص قضاء 
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(...le contentieux de l’indemnisation reste entièrement un contentieux de 
droit commun.....)xv. 
في الحقيقة إّن هذا اإلّتساع في سلطات القاضي اإلداري قد دفع بالبعض إلى طرح إشكالية 

ذا كان بمستطاع قاضي الدعوى المستعجلة أن يبت بما لم يطلبه الخصوم، إذا كان جوهرية، تتمثل فيما إ
  يشكل هذا الطلب نتيجة منطقية لما طلبوه ؟

نعم يمكنه ذلك، كأن يطلب مثال وقف إبرام العقد فيقوم القاضي اإلداري بوقف كل القرارات 
  ة الوقف.المّتصلة بإبرام هذا األخير، بإعتباره يشكل نتيجة منطقية لعملي

أّما فيما يخص إجبار السلطة المختصة بإبرام الصفقات العمومية، أن تلتزم باإلجراءات اّلتي أمر 
بها القاضي في مجالي العالنية والمنافسة، فيجب أن تكون مقترنة بإحتمال فرض غرامة تهديديه على 

  اإلدارة، وٕاّال فإن إجراء األمر لن يكون له أي فعالية.
  : إختصاص القاضي االستعجالي بعد الّتعاقدالمبحث الثّاني

إذا كان إختصاص القضاء اإلداري بمنازعات الصفقات العمومية شامل بكل ما يّتعلق بتكوينها أو 
تنفيذها، فإّنه يمّتد أيضا ليشمل الّطلبات االستعجالية المّتصلة بمنازعاته، وأيضا كّل ما يتفّرع عن 

دارية بالفّصل في الّطلبات المّستعجلة متفّرع من إختصاصها منازعات العقد، وٕاختصاص المحكمة اإل
باّلنظر في الموضوع األصلي، ومادامت مختّصة بالّنظر في األصل فهي مختّصة بنظر الفرع أي الّطلب 
االستعجالي دون أن يحّتج أمامها بأّن الفصل فيه يمّس أصل الحق أو موضوع الّنزاع، ألّنها وحدها 

  هذا الموضوع.مختّصة بالفصل في 
والبد أن نشير هنا إلى أّن الطلبات االستعجالية ال نقصد بها وقف التّنفيذ المرتبط بدعوى 

وٕاّنما هي طلبات مّتصلة بالعقد، إذ يمكن للقاضي اإلداري في حالة توافر عنصر االستعجال  xviاإللغاء
  ر دعوى القضاء الكامل.وعدم المساس بأصل الحق أن يقضي بإّتخاذ الّتدابير الّتحّفظية وفي إطا

 المطلب األّول: الدعوى االستعجالية في منازعات الصفقات الخاضعة لوالية القضاء الكامل
إّن المنازعات المتعّلقة بتنفيذ الصفقة العمومية في جانبها االستعجالي، نادرة الوقوع نظرًا لطبيعتها 

د أو ما يّتصل بهذا التنفيذ تؤول إلى إختصاص الوقتية، بإعتبار أّن المنازعات التي نتجّر عن تنفيذ العق
القضاء الكامل، ألّنه المجال األصلي بشأن المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية وبإعتباره هو المختص في 
تقدير وتقرير الّتعويض الكامل إلصالح األضرار المادية أو المعنوية التي أصابت الحقوق الّشخصية 

ضي الموضوع الّنظر والفصل في هذه الدعوى لما يملك من سلطات واسعة المكتسب، وبهذا يكون لقا
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وكاملة، على غرار القاضي االستعجالي اّلذي له حق الّنظر إّال فيما تعّلق منها باألمور الفنية أو التّقنية 
  كإجراء خبرة ... إلخ.

   وعلى ما سبق ذكره سنقوم بالتّفصيل والدراسة لهذا من خالل الفروع التالية:
  الفرع األّول: المنازعات المّستعجلة للصفقات العمومية الخاضعة للقضاء الكامل 

تخضع منازعات الصفقات العمومية في شّقها االستعجالي لوالية القضاء الكامل وذلك وفقًا 
  لالعتبارات التالية: 

اء اإلداري أكّدنا فيما سبق بأّن منازعات الصفقات العمومية تنتمي للقضاء الكامل فيختص القض
بنظر كاّفة ما يكون قد صدر بشأن تلك العقود من قرارات وٕاجراءات باعتبارها من العناصر المتفّرعة عن 
المنازعات األصلية في حدود اختصاصها الكامل طالما لم يسقط الحق بمضّي المّدة، ويشمل اختصاص 

 xviiطلبات فرعية وأمور مّستعجلةالقضاء اإلداري جميع الّظروف وما يتفّرع عن المنازعة األصلية من 
وهذا إعماال لمبدأ أّن من يخّتص باألصل ينسحب اختصاصه إلى الفرع، وقد استقر قضاء مجلس الّدولة 
المصري على هذا الّرأي حيث ذهبت المحكمة اإلدارية العليا في هذا الّشأن إلى أّنه " غني هذا البيان أّن 

منازعات المتعّلقة بالعقود اإلدارية إختصاص شامل مطلق إختصاص جهة القضاء اإلداري بالفصل في ال
ألصل تلك المنازعة وما يتفّرع عنها أّن الّطلبات المّستعجلة، فما دامت المحكمة مختّصة بنظر األصل 

  .xviiiفهي تختص بنظر الفّرع أي الطّلب المستعجل المتفّرع عن العقد اإلداري ...."
المستعجلة للصفقات العمومية الخاضعة للقضاء الفرع الثاني: بعض تطبيقات المنازعات 

  .الكامل
إن الّطلبات المّستعجلة في منازعات الصفقات العمومية تّكتسي أهمية قصوى بالّنظر إلى 

عّدة، فعقد األشغال العاّمة  خصوصية هذه المنازعات التي يعّد الوقت عامًال مؤّثرا فيها، وذلك إلعتبارات
مثال يثير عّدة إشكاليات تستوجب الّتدخل إلّتخاذ إجراءات مّستعجلة ال تحتمل التأخير، مثل إثبات 
األوضاع المادية التي يخشى زوالها أو الّتحقق من قيام القّوة القاهرة التي يمكن أن يتمّسك بها مستقبًال 

ته أو تقديم طلب إجراء خبرة إلعتماده كأساس للمطالبة بالمطالبة كسبب يجعل المتعاقد يتحّلل من إلتزاما
  .xixبالتعويض

ولقد أثبت الواقع العملي في بعض الحاالت الّلجوء إلى القضاء المّستعجل في المنازعات المتعّلقة 
بتنفيذ الصفقات العمومية: كطلب المتعاقد مع اإلدارة من القاضي تعيين خبير كإجراء مّستعجل لفحص 

ثبات ما قام به من أعمال لصالح اإلدارة المتعاقدة قام بتسليمها إليها وذلك عندما ترفض اإلدارة صرف وإ 
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مستحّقاته المالية (المقابل المالي) كّليًا أو جزئيًا عن تنفيذه لتّلك األعمال، والمثال على ذلك إصدار الغرفة 
بتعيين الخبير( ب، م ) ألجل  30/03/2001اإلدارية بمجلس قضاء قسنطينة قرار استعجالي بتاريخ 

أشهر من  3معاينة األشغال التي أنجزها المّدعي وتقدير قيمتها نقدا وألزم هذا الخبير بالقيام بمهمته خالل 
  .xxتاريخ توصله بعلم اليقين

وهذا ما سيّتم شّرحه في الفرع الثّاني تحت عنوان القرارات الّصادرة بشأن الدعوى االستعجالية في 
  ات الصفقات العمومية الخاضعة لوالية القضاء الكامل.منازع

كما أّكدت المحكمة اإلدارية العليا بمصر على إختصاصها بنظر اإلذن بالحجز الّتحّفظي حماية 
للحقوق الّناشئة عن العقد تأسيسًا على أنه ليس من ّشك في هذا الطلب اّلذي يعتبر من اإلجراءات 

حماية الحق الّناشئ عن العقد اإلداري واّلذي يّستنهض والية القضاء  الّتحّفظية العاّمة التي تستهدف
  .xxiالكامل للقضاء اإلداري بوصفه ينبثق عن رابطة عقدية ويدخل في منطقة العقد

وترتيبًا لما سبق فإنه يجوز طلب اإلذن بالحّجز الّتحّفظي في منازعات الصفقات العمومية من 
لجهة اإلدارية المختّصة بالفصل في أّصل الحق، حيث يكون بوسعه رئيس المحكمة اإلدارية بإعتبارها ا

أن يأمر باإلجراءات الوقتية والّتحّفظية في مواجهة المتعاقد بناءًا على طلب اإلدارة كأن تأمر بتنفيذ بعض 
ناءًا على األشغال أو وقف تنفيذها أو إلزام المقاول بتقبل المواد الّالزمة لتنفيذ العقد، كما يمكن للمحكمة ب

طلب االستعجال أن تحكم للمتعاقد بوقف تنفيذ ما تّتخذه اإلدارة ضّده من إجراءات تعاقدية إذ ترّتب على 
  .xxiiتنفيذها أضرار يتعّذر تداركها

وتخضع إجراءات الحجز الّتحفظي في منازعات الصفقات العمومية لألحكام العّامة المقّررة في 
  ومن ذلك للمواد التالية:  قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

: "الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء 646المادة 
  ومنعه من الّتصرف فيها، ويقع الحّجز على مسؤولية الدائن""(في هذه الحالة اإلدارة).

طلب بعريضة مسببة، مؤرخة : ""يجوز للّدائن، بدين محقق الوجود، حال األداء، أن ي647المادة 
وموّقعة منه أو مّمن ينويه، إستصدار أمر بالحجز الّتحفظي على منقوالت أو عّقارات مدينه، إذا كان 

  حامًال لسند دين أو كان لديه مسوغات ظاهرة ترّجح وجود الّدين، ويخشى فقدان الّضمان لحقوقه"" .
وى أمام قاضي الموضوع بمذّكرة إضافية : "يجوز الحّجز الّتحّفظي، خالل وجود دع648المادة 

تّضم إلى أّصل الدعوى للفصل فيهما معا وبحكم واحد، دون مراعاة األجل المنصوص عليه في الماّدة 
  أدناه". 662
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: "يتم الحّجز الّتحّفظي بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة 649المادة 
  موال المطلوب حّجزها.إختصاصها موطن المدين أو مقّر األ

) أيام من تاريخ إيداع 5يلزم رئيس المحكمة بالفصل في طلب الحّجز في أجل أقصاه خمسة (
  العريضة بأمانة الضبط".

ونستنتج مما سبق أن طلب اإلذن بالحّجز الّتحفظي في منازعات العقود اإلدارية ليس طلب وقف 
أن يصفه صاحب الشأن بأنه وقف تنفيذ، إذ العبرة في  متفّرع عن دعوى اإللغاء، وال يهم في هذا الّشأن

وصف الّطلب بحقيقته وجوهره وهدفه حسبما يظهر من أوراق الدعوى على حسب الّتكييف القانوني 
الّصحيح، وبناءًا عليه إنتهت المحكمة إلى نظر طلب وقف التّنفيذ في الحدود والّضوابط المقّررة في 

  .xxiiiالطلبات المّستعجلة
  لثاني: الدعوى االستعجالية في منازعات الصفقات الخاضعة لوالية القضاء الكاملالمطلب ا

تعتبر دعوى القضاء الكامل تلك الدعوى اّلتي يحّركها أصحاب الّشأن والمصلحة من األّشخاص 
إلى جهة القضاء المختص للمطالبة بالتعويض عّما أصابهم من أضرار، أو للمطالبة بحقوق عقدية في 

ّسلطات اإلدارية المتعاقدة، ويكون للقاضي المختص بالّنظر والفصل في هذه الّدعوى سلطات مواجهة ال
ووظائف واسعة وكاملة، بحيث يملك سلطة الحكم بإصالح الحال والّتعويض للمضرور عّما أصابه من 

  .ضرر جّراء األعمال اإلدارية الّضارة، ومن أهم دعاوى القضاء الكامل دعاوى العقود اإلدارية 
كما أّن األّستاذ "مفتاح خليفة عبد الحميد" أبدى رأيه بخصوص هذا الموضوع فقال ""والية القضاء 
الكامل في مجال العقود اإلدارية واختصاصه في هذا الّشأن مطلق وشامل ألصل تلك المنازعة وما يتفّرع 

ة العقد اإلداري، أو عنها، حيث ينعقد االختصاص للقضاء الكامل متى توافرت في تلك المنازعة حقيق
، ومنح هذا اإلختصاص للقاضي يّستتبعه لزومًا اختصاصه بالفصل فيما ينبثق عن xxivكانت متفّرعة عنه

  هذه المنازعات التي تنشأ أثناء التّنفيذ، من أمور مّستعجلة ما دام القانون لم يّسلبه والية الفصل فيها.
صفقات الخاضعة لوالية القضاء الكامل إّال أّن إختصاص القاضي االستعجالي في منازعات ال

يستلزم توافر مجموعة من الشروط، وهي نفسها الّشروط الواجب توافرها في االستعجال اإلداري، إّال أّننا 
إرتأينا عرضها أو معالجتها في شكل تطبيقات وهذا ما سنبّينه في الفرع األول من هذا المطلب، لنخصص 

بشأن الدعوى االستعجالية في منازعات الصفقات العمومية الخاضعة لوالية الفرع الثّاني للقرارات الصادرة 
  القضاء الكامل.
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الفرع األّول: شروط قبول الدعوى االستعجالية في منازعات الصفقات العمومية الخاضعة لوالية 

  .القضاء الكامل
أكيد جدارته، توافر يتعّين لقبول الّطلب المّستعجل في منازعات تنفيذ الصفقات العمومية، وكذا لت

مجموعة من الّشروط لُينظر فيه بوالية القضاء الكامل، وفي هذا الّشأن إرتأينا عرض هذه الّشروط في 
شكل تطبيقات لنتفادى بذلك تكرار الّشروط العاّمة لالستعجال، وذلك عندما نتطّرق لشروط االستعجال قبل 

  االستعجالي قبل الّتعاقد.الّتعاقد وكذا نظام وقف التّنفيذ كإجراء أساسي في 
أوًال فيما يخص تطبيقات توافر شرط االستعجال: المقصود باالستعجال هو الخطر المّحدق بالحق 
المطلوب رفعة بإجراء وقتي، ويتحّقق ركنا الستعجال إذا إستبان لقاضي األمور المّستعجلة أّن اإلجراء 

يخشى زواله وال يتحّمل اإلنتظار حتى ُيعرض الوقتي المطلوب منه هو إّتخاذ محافظة على الحق الذي 
  .xxvأصل الّنزاع على قضاء الموضوع

وفي مفهوم المحكمة العليا ( الغرفة اإلدارية ) فإنه ال وجود لحالة االستعجال إذا كانت المّدة 
ماي  16الفاصلة بين الوقائع وتاريخ رفع الدعوى طويلة وهذا ما قّررته في إستئناف إداري مؤرخ في 

لقضية مؤسسة (أ،ع، ب) ضد الوالي ووزير الداخلية حيث أّن الّشركة الّطاعنة لم تلجأ إلى  1981
القضاء االستعجالي لتعيين خبير من أجل معاينة حالة األشغال التي أنجزتها لصالح والية ... وتقييمها 

وذلك أّن الوقائع  إّال بعد مرور شهرين من فسخ الصفقة معها من قبل اإلدارة وٕاسنادها إلى مقاول آخر
  .xxviالمادية المراد معاينتها وتقييمها تكون قد تغّيرت بفعل األشغال التي إنطلقت فيها خالل شهرين كاملين

من قانون إ.م.إ أنه "عندما ال يتوافر االستعجال في الطلب أو يكون  1/ 924ولقد جاء في الماّدة 
  ..".غير مؤّسس يرفض قاضي االستعجال هذا الطلب بأمر مسبب.

إّن عنصر االستعجال شرط أساسي لقبول دعوى االستعجال، ويعتبر من الّنظام العام أي ال 
  .xxviiيصوغ لطرفي الخصومة اإلتفاق على وجود حالة استعجال من عدمها

  ثانيا: فيما يخص تطبيقات شرط توافر أسباب جّدية: 
عوى االستعجالية بأّنها لقد عّرف مجلس الّدولة الفرنسي توافر أسباب جّدية كشرط لقبول الد

،وٕاعتبر قانون اإلجراءات xxviii"...تلك اّلتي تعطي من أّول وهلة أكبر فرصة ممكنة لكسب الدعوى..."
المدنية واإلدارية شرط األسباب الجّدية شرط الفوق العادة فهو عنصر حاضر ولو أّنه لم يّنص عليه 

قضاء الكامل لكنه فعل ذلك في نص المادة بخصوص رفع دعوى استعجالية أمام القاضي اإلداري بوالية ال
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منه بشأن رفع دعوى استعجالية أمام قضاء اإللغاء وعليه فإّنه أبقى على تقدير جّدية األسباب التي  919
  .xxixأنبنى عليها الطلب المّستعجل للقاضي وذلك بالقدر اّلذي يّسمح له بتكوين عقيدته فيه

  : ثالثا: فيما يخص شرط عدم المساس بأصل الحق
ألزم قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قاضي االستعجال بأن ال يمّس بأصل الحق وذلك 

منه، إّال أّننا ال نجد في الفقه القانوني الجزائري من يعّرف أصل الحق ولكّنه يعتمد  918بمقتضى المادة 
ص في واّلذي ين 18/11/1985على غير ذلك في قرار شهير صادر عن المحكمة العليا مؤرخ في 

منطوقه على ما يلي: " إن المقصود بأصل الحق الذي يمتنع قاضي األمور المّستعجلة عن المساس به 
هو الّسبب القانوني واّلذي يحّدد الحقوق واإللتزامات كل من الطرفين قبل اآلخر، فال يجوز أن يتناول هذه 

ضوع النزاع القانوني بينهما ...بل يتعّين الحقوق واإللتزامات بالتّفسير والتّأويل اّلذي من شأنه المساس بمو 
  xxxعليه أن يترك جوهر الّنزاع سليمًا ليفصل فيه قاضي الموضوع المخّتص دون غيره".

ولقد سمحت الفرصة (للمحكمة العليا الغرفة اإلدارية سابقا) لتكرس بصرامة إرادة قانون اإلجراءات 
حيث إعتبر أّن المطالبة بالّديون الّناتجة عن تنفيذ  المدنية واإلدارية المتعّلقة بعدم المساس بأصل الحق

األّشغال المنجزة في إطار صفقة عمومية تتعّلق بأصل الحق ومن ثّمة تخرج عن إختصاص القاضي 
  .xxxiاالستعجالي

ولقد أّكد القضاء المغربي في العديد من المناسبات على إعتبار النزاعات المتعّلقة بالعقود اإلدارية 
مومية ال يختص بالّنظر فيها قاضي المّستعجالت اإلداري إذا كان البّت فيها يمّس بالجوهر والصفقات الع

  xxxiiالمحدث بموجبه المحاكم اإلدارية. 90- 41من القانون رقم  19و 7وذلك تطبيقا للمواد 
رغم ذلك فإن القاضي يمكنه أن يطّلع على مستندات وأوراق الخصوم المتعّلقة بأصل الحق وهو 

لك ليحسم الّنزاع لكن ليتوّصل إلى معرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية القضائية وٕاّتخاذ يفصل في ذ
  اإلجراء الوقتي.

 
الفرع الثّاني: القرارات الصادرة بشأن الدعوى االستعجالية في منازعات الصفقات العمومية 

  الخاضعة لوالية القضاء الكامل.

ي هذا الّشأن، البد أن نعّرج على إجراء الخبرة كونه قبل التطّرق لنماّذج قرارات قضائية صادرة ف
األكثر شيوعًا في الواقع العملي، فنجد في الغالب أّن معظم القرارات القضائية الّصادرة بخصوص 
منازعات تنفيذ الصفقات العمومية هي قرارات صادرة بصدد إجراء الخبرة، تعّد الخبرة القضائية أحد طرق 
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عمل القضائي، كّلما صادف الّنزاع المطروح مسألة تتطّلب عليها معلومات فّنية اإلثبات حيث يحتاجها ال
بعيدة عن المجال األصل لثقافة القاضي، حيث أجاز هذا القانون لهذا األخير تكليف أّشخاص فّنيين 

  xxxiiiمختّصين للقيام بها.
و عليه األمر في والجدير باإلشارة هو أّن الخبرة في مجال قضاء الّشرعية تكاد تنعدم عكس ما ه

، ولقد جعل ق.إ.م.إ، إجراء الخبرة xxxivالقضاء الكامل، والواقع العملي يثير بعض الخصوصية لها 
إختياري سواء أمر بها القاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم بغية تعيين خبير أو عّدة خبراء من 

إّن القاضي يأمر في الغالب نفس الّتخّصص أو من تخّصصات مختلفة، أّما في األمور المستعجلة ف
  تعيين خبير بناءًا على طلب أحد األطراف كطلب أّصلي وليس فّرعي .

في  30/03/2002ولقد أصدرت الغرفة اإلدارية بمجلس قضاء قسنطينة قرارًا تمهيديًا بتاريخ 
ل إلى قضية (ب.أ) ضّد مدير جامعة متنوري بتعيين السّيد (ب.م.ش) خبيرًا ُأسندت له مهّمة اإلنتقا

األشغال ومعاينتها ماّديًا وتحديد األشغال اّلتي ُأنجزت من ِقبل المّدعي (مقاول) حسب طلبات الخدمة 
  xxxvوتقدير قيمتها نقدًا.

وٕاذا تبّين للقاضي أّن الّنتائج اّلتي بنى عليها الخبير تقريره غير كافية، له أن يّتخذ جميع 
لّتحقيق، أو بحضور الخبير أمامه ليتلّقى منه اإليضاحات اإلجراءات الّالزمة كما له أن يأمر باستكمال ا

  xxxviوالمعلومات الّضرورية.
قضية رئيس المندوبية  20/12/1999وهذا ما قضى به فعًال مجلس الّدولة في قراره المؤّرخ في 

في  التنفيذية بعين التّين والية ضّد بن "حركو محمد الّطاهر" واّلذي جاء فيه """إّن الخبير إرتكب أخطاء
مراجعة المبالغ ...كما إعتمد على نسب مئوية لتوزيع المبلغ ...نجدها فاقت نسبة مئة بالمئة كّل ذلك 

  يشّكل خرقًا للقانون وخالفًا للمعطيات المقّدمة للخبير وكذا نصوص الصفقة ...
  قبل الفصل ،تعيين ...الخبير في الحسابات للقيام بالمهّمة التّالية: 

واإلّطالع على الوقائع وتحديد مبلغ مراجعة األّسعار، وللخبير مهلة ثالثة إستدعاء الّطرفين، 
  أشهر لوضع تقريره لدى كتابة ضبط مجلس الّدولة".

����� 

قبل التعاقد، إّال  القضاء االستعجاليكّرس تقنية المشرع الجزائري  أنّ  مما سبق ذكره يتضح لنا
األثر في تنفيذ  لألولى بالغوكان  947و946تين مادّ اله بمقتضى نظمّ فندثار الحقوق من اإل حفاظا على

  .وخاصة الماّدة الثالثة منه الصفقات العمومية بتنظيمالمتعلق  15/247أحكام المرسوم الرئاسي
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جل ، والذي جاء من أضح لنا مجال تطبيق الدعوى االستعجالية في الصفقة العموميةتّ إوهكذا 
حترم فيها اإلجراءات تي لم يُ كون في الحاالت الّ ه يدنا أنّ أكّ ذي والّ  ا،شفافية ومساواة أكثر عند إبرامهتحقيقا ل
كبر عدد ممكن لى أوحصول اإلدارة ع صر فقة بإجراءات اإلشهار والمنافسة مراعاة لتكافؤ الالمتعلّ  المسبقة

ختصاص القاضي إيخص ، أّما فيما من المتعهدين حماية للمصلحة العامة وحفاظ على الخزينة العمومية
في حالة االستعجالي ختصاص القاضي يتحقق إو ، تمثل في طلبات متصلة بالعقديعاقد االستعجالي بعد التّ 

خاذ تدابير تّ إذ يقضي بإوعدم المساس بأصل الحق ، عنصر االستعجالمجموعة من الشروط ك توفر
تكون أثناء اإلبرام خاضعة  قة بصفقة العموميةالمنازعات اإلدارية المتعلّ  نا إلى أنّ صخل، بحيث يةظتحف

فإن المنازعات المتعلقة بالتنفيذ تخضع لوالية القضاء  ومن جهة أخرى، قضاء اإللغاء هذا من جهةلوالية 
  الكامل .وهذا تحت عنوان القضاء االستعجالي .
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 النقود االلكترونية كألية للوفاء االلكتروني

 

 أ.حشيفة مجدوب

 أستاذ مساعد قسم * أ*

 معهد الحقوق والعلوم السياسية

النعامة-المركز الجامعي صالحي أحمد  

 

 ملخص 

إن ظهور التجارة االلكترونية وانتشارها أفرز طرقا جديدة للوفاء بااللتزامات الناشئة عن تلك العمليات التجارية فظهرت وسائل 

الدفع االلكترونية التي تمثل حجر الزاوية لنجاح وتطور هذا النوع من التجارة ،ومن بين هذه الوسائل النقود االلكترونية والتي 

للنقود التقليدية بل هي وسيلة مستحدثة للوفاء بااللتزامات ليس في نطاق التجارة االلكترونية فحسب بل حتى  امتداداال تعتبر 

 في نطاق التعامالت النقدية  ،وعليه نتناول في هذا المقام المقصود بالنقود االلكترونية وطبيعتها القانونية .

لكترونيةالكلمات المفتاحية : الوفاء االلكتروني / النقود اال    

Résumé. 

L’apparition du commerce électronique et son développement a engendré de 

nouvelles stratégies et des procédés permettant de garantir la fidélité aux 

engagements qui découlent de ce type d’opérations commerciales. Pour développer 

encore ce commerce, un ensemble de moyens de paiement électronique sont 

apparus et représentent la pierre angulaire de ce commerce dont la monnaie 

électronique qui ne constitue pas une extension de la monnaie traditionnelle mais 

une forme nouvelle de fidélité dans le cadre du commerce électronique mais aussi 
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au niveau des échanges monétaires. Nous allons dans ce sens traiter 

principalement de la signification de la monnaie électronique 

Mots-clés : La fidélité électronique/ La monnaie électronique . 

 

 مقدمة.

حيث كان التعامل في البداية  يتم بينهم عن طريق  األفرادلقد مرت البشرية بتطورات كثيرة ومتنوعة في مجال التبادل بين 

 إال أن يتداول النقود الصادرة عن البنوك المركزية ، األفرادالمقايضة ، ونتيجة لعيوب هذا  النظام ظهرت النقود التقليدية وأصبح 

التي تحتم التعامل بها لمجابهة خول إلى عالم المعلوماتية وما أفرزه من بزوغ لوسائل الدفع االلكترونية اإلقبال الواسع على الد

وسيلة الوحيدة التي نشأت خصيصا لتسوية لنقود االلكترونية التي تعتبر ال، ومن بين هذه الوسائل امقتضيات التجارة االلكترونية 

، إذ تعد والتي يتم فيها نقل النقود من شخص إلى شخص أخر دون المناولة اليدوية ت معامالت التجارة االلكترونية عبر االنترن

المعامالت مجال الوفاء ،والتي القت رواجا كبير لدى األفراد والمؤسسات المالية لتسوية من أبرز مظاهر التطور الحاصل في 

تنظيم قانوني يناسبها نقود االلكترونية إال أن ذلك لم يواكبه وعلى الرغم من إيجابيات التعامل بال نظرا لمزاياها المتعددة التجارية

مما خلف العديد من اإلشكاليات القانونية التي تثار عند استخدامها ، ومن هذا المنطلق يطرح اإلشكال األتي : ما المراد بالنقود 

 االلكترونية باعتبارها أسلوب وفاء مستحدث؟

 مفهوم النقود االلكترونية والمبحث الثاني تمحور حول المبحث األول تضمن، مبحثين وللخوض في هذا الموضوع تم تقسيمه إلى 

 الطبيعة القانونية للنقود االلكترونية .

األول :مفهوم النقود االلكترونية . بحثالم   

يطلق على النقود االلكترونية مسميات عدة  فمن الفقهاء من سماها بالوحدات االلكترونية ومنهم من عبر عنها بالمال االفتراضي  

واضحا بين  كان  وآخرون سموها بالنقود الرمزية،  وٕان كانت جميع تلك المسميات تنصب في معنى واحد إال أن االختالف

التي تتميز بمجموعة من الخصائص تميزها عن نظيراتها في مجال الدفع االلكتروني ، كما  اآللية هذه ،الفقهاء عند تعريفهم للنقود

االلكتروني  ، باإلضافة إلى أن البيئة التجارية ذات النمطأن التعامل بها يقتضي وجود ثالثة أطراف ( مصدر، مستهلك ، تاجر) 

 أوجدت عدة أنوع لها.

ية فإننا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين المطلب األول: نخصصه لدراسة تعريف النقود االلكترونية وللبحث في مفهوم النقود االلكترون

.أنواع النقود االلكترونية واألطراف المتعاملة بها وخصائصها ، والمطلب الثاني نتناول فيه:  
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 المطلب األول: تعريف النقود االلكترونية وخصائصها.

المعروف باعتبارها أداة ورقية أو معدنية  ذات مقياس ومن حقيقة ملموسة ذات قيمة رسمية النقود تغيرت من نمطها التقليدي 

في  وذكر أهم خصائصه في الفرع األول  صادرة عن الدولة إلى شكل إلكتروني جديد ، هذا الشكل الجديد البد من تعريفه

.الفرع الثاني   

 الفرع األول :تعريف النقود االلكترونية .

ا الفرع التطرق إلى تعريف النقود االلكترونية من الناحية التشريعية وكذا من الناحية الفقهية.سنحاول في هذ  

 أوال: تعريف النقود االلكترونية  في االصطالح التشريعي.

إن مختلف التشريعات الناظمة لقواعد التجارة االلكترونية لم تعرف النقود االلكترونية تاركة هذا األمر للفقه ، إال أن المفوضية 

بأنها " قيمة نقدية مخزنة بطريقة الكترونية على وسيلة الكترونية لبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر مقبولة  1998األوربية عرفتها في سنة 

قبل متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها ،ويتم وضعها في متناول المستخدمين الستعمالها كبديل عن العمالت كوسيلة دفع من 

)1( المعدنية وذلك بهدف إحداث تحويالت الكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة " أوالنقدية الورقية   

بأنها " قيمة نقدية  مخلوقة من المصدر مخزنة  2000ديسمبر  18الصادر في  46/2000القرار األوربي رقم كما عرفها 

ماليا ، تكون مقبولة كوسيلة دفع من قبل الشركات المالية غير الشركات المصدرة " إيداعاعلى وسيط الكتروني ، وتمثل   

م بصورة شائعة للقيام دتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخكما عرفها البنك المركزي األوربي على أنها " مخزون الك

محمولة مدفوعة دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة  أصدرهابمدفوعات لمتعهدين غير من 

)2(مسبقا "  

قرب للصواب ألنه استهل تعريفه للنقود للنقود االلكترونية هو األيرى الكثير من الفقهاء أن تعريف البنك المركزي األوربي 

بية االلكترونية بأنها قيمة نقدية وبالتالي يستبعد  بطاقة االتصال الهاتفي من هذا النوع من النقود عكس تعريف المفوضية األور 

)3(خذ عليهما انه ينقصهما الدقة في تعريفهما للنقود. وكذا التوجيه األوربي الذي يؤ   

من الناحية الفقهية. االلكترونية ثانيا: تعريف النقود    

موسع واتجاه مضيق .اتجاه  اتجاهينالفقهاء في تعريف النقود االلكترونية إلى  اختلف  

/ االتجاه الموسع .1  
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ذهب أنصار هذا االتجاه عند تعريفهم للنقود االلكترونية على أنها تشمل كل أنظمة الدفع االلكترونية إذ يعرفها بعض القائلين 

االتجاه على أنها " تلك النقود يتم تداولها عبر الوسائل االلكترونية " ويعرفها جانب أخر منهم على  " أنها النقود التي بهذا 

تستخدم في تسوية المشتريات التي تتم من خالل شبكة االنترنت " ويعطي جانب أخر منهم تعريفا أخر لهذا النوع من النقود 

)4(اإللكتروني التي تتم عبر وسيط الكتروني " على أنها " وسيلة من وسائل الدفع  

إال أن ما يعاب على هذه التعريفات أنها وسعت من مفهوم النقود االلكترونية ألنها تضمنت مفهوم وسائل الدفع االلكتروني وليس 

 النقود االلكترونية فقط.

./ االتجاه المضيق 2  

يشمل أو ال يحوي عناصر تشمل وسائل الدفع األخرى ، فعرفها البعض  حاول بعض الفقهاء تعريف النقود االلكترونية تعريفا ال

على أنها " قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مسبقا وغير مرتبطة بحساب بنكي وتحظى بقبول واسع من غير من 

جاه وعرف النقود اإللكترونية قام بإصدارها وتستعمل كأداة دفع لتحقيق أغراض مختلفة " وذهب رأي أخر من أنصار هذا االت

مفردة متصلة بعملة معينة تصدر وتخزن في صورة نبضات كهرومنغناطسية في ذاكرة الحاسب اآللي  بأنها " أرقام عشوائية 

)5(للتاجر المتلقي "  اآلليجهاز الحاسب  إلىللمستهلك القائم بالدفع   

حاول تعريف النقود االلكترونية بالنظر إلى خصائصها الفنية. ما يالحظ على هذا االتجاه أنه  

مما سبق يمكن تعريف النقود االلكترونية بأنها عملة نقدية تتمثل في وحدات إلكترونية ذات قيمة مالية تحفظ وتتداول  - 

مصدرها اتفاق المتعاملين بها .  إبرائيةإلكترونيا وتتمتع بقوة   

االلكترونية.الفرع الثاني: خصائص النقود   

 من التعاريف السابقة يمكن استنباط أهم خصائص النقود االلكترونية وهي:

النقود االلكترونية لها قيمة نقدية . /1  

الت أي أنها تحتوي على  وحدات نقدية لها قيمة مالية تمكن حاملها من شراء السلع والخدمات فهي تتمتع بقوة إبراء في التعام

االتصال الهاتفي التي ال تعتبر من قبيل النقد االلكتروني  أن هذه الخاصية تميزها عن بطاقاتمثلها مثل النقود التقليدية كما 

)6( عبارة عن وحدات اتصال هاتفي وليست قيمة نقدية قادرة على شراء السلع والخدمات.حيث أن القيمة المخزنة عليها   

على وسيلة الكترونية . مخزنة / النقود االلكترونية2  
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نقود القانونية التي تعد عبارة عن وحدات إن هذه الخاصية تعتبر من أهم خصائص النقود االلكترونية ألنها تتميز بها على ال

مسكوكة ومطبوعة ، أما النقود االلكترونية فهي عبارة عن بيانات مشفرة يتم وضعها على وسائل إلكترونية في شكل بطاقات 

)7( أو على ذاكرة الكمبيوتر.بالستكية   

غير مرتبطة بحساب بنكي . / النقود االلكترونية 3  

هذه الخاصية تتميز بها النقود االلكترونية على وسائل الدفع األخرى ،حيث أن بطاقات الدفع مرتبطة بحسابات بنكية على خالف 

النقود االلكترونية التي ال يشترط ارتباطها  بحساب بنكي ، إذ ما على الراغب في الحصول عليها إال القيام بشرائها من مصدرها 

المتاجر بتغيير الوحدات المخزونة إلى نقود  أصحابالسلع والخدمات من المتاجر المتعاملة بها ليقوم  ومن ثم يكون حرا في شراء

  )8( يحتاج إلى االتصال بمصدرها لكون عملية الدفع قد تمت مسبقا بين العميل والجهة المصدرة.ال  أن التاجرتقليدية ، أي 

/ النقود االلكترونية لها صفة القبول العام .4  

في صفة القبول العام إذ يتعين أن تكون مقبولة من طرف األفراد والمؤسساتقود االلكترونية تشترك مع وسائل الدفع األخرى الن  

بر من قبل النقد تعيوأن ال يقتصر استعمالها على مجموعة من األفراد والمؤسسات أو يكون لمدة محدودة من الزمن ، كما أنه ال 

  ومن يقبله هو جهة واحدة مثل بطاقة االتصال الهاتفي .االلكتروني إذا كان مصدره 

. / النقود االلكترونية وسيلة وفاء5  

يجب أن تكون النقود االلكترونية صالحة للوفاء بااللتزامات كشراء السلع والخدمات ، إذ أن اقتصار وظيفتها على شراء نوع معين 

 )9( ة االلكترونية ذات القرص الواحد.بل يطلق عليها هنا وصف البطاقيعطيها وصف النقود االلكترونية  من السلع دون غيره ال

/النقود االلكترونية مالئمة للتجارة االلكترونية .6  

إن النقود االلكترونية جاءت لمجابهة إفرازات التجارة االلكترونية  ،حيث أن من بين مميزاتها أن لديها القابلية لالنقسام إلى وحدات 

)10( من تحويلها بسهولة إلى أجزاء صغيرة وٕاجراء أكبر عدد من العمليات المالية . صغيرة تمكن حاملها  

/ النقود االلكترونية نقود خاصة .7  

قبل البنوك المركزية على عكس النقود االلكترونية  التي تصدر من طرف شركات أو مؤسسات إن النقود القانونية يتم إصدارها من 

اسم النقود الخاصة حيث أن كل جهة إصدار تقوم بإصدار النقود ، ولهذا يطلق على هذه النقود  مالية يطلق عليها جهة اإلصدار

  لف عن نقود المؤسسات األخرى .تااللكترونية الخاصة بها والتي تخ
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/ النقود االلكترونية سهلة االستخدام والحمل .8        

ته بمجرد إصدار األمر على الحساب اآللي دون الحاجة لملئ إن حامل النقود االلكترونية يستطيع سداد قيمة مختلف مشتريا

لها نظرا لخفة وزنها وصغر االستمارات المعقدة التي تصاحب استخدام بطاقات االئتمان ، كما تتميز هذه اآللية بسهولة حم

)11(حجمها  

المطلب الثاني : أنواع النقود االلكترونية واألطراف المتعاملة بها .    

 واألطراف األولفي الفرع  أنواعهاللنقود االلكترونية عدة أنواع كما أن الواقع العملي فرض وجود ثالثة أطراف وسنحاول تبيان 

 المتعاملة بها في الفرع الثاني .

 الفرع األول : أنواع النقود اإللكترونية .

تتعدد أشكال النقود اإللكترونية حسب المعايير اآلتية :    

معيار الوسيلة .تقسيم النقود االلكترونية  حسب  أوال :    

تقسم النقود االلكترونية بحسب الوسيلة المستخدمة  لتخزين القيمة النقدية عليها إلى بطاقات سابقة الدفع والقرص الصلب والوسيلة 

 المختلطة  .

 

 

.البطاقات سابقة الدفع  1  

الكترونية سائلة نقدية وحدات ود بذاكرة إلكترونية تخزن فيها صغير مز وهي عبارة عن بطاقات بالستكية مثبت عليها كومبيوتر 

لها مفتاح خاص صالحيتها تكون هذه النقود اإللكترونية مشفرة من الجهة التي أصدرتها و  انتهاءتحمل رقما تسلسليا وكذا تاريخ 

)12( .يمنح للمتعامل بها  

/ القرص الصلب .2  

وفيها يتم تخزين النقود على القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي لحامل النقد االلكتروني   يطلق على هذا النوع بالنقود الشبكية

ليقوم هذا األخير باستخدامها عبر شبكة االنترنت متى أراد على أن يتم خصم ثمن ما اقتناه من سلع وخدمات في ذات الوقت من 

  القيمة المخزنة على ذاكرة الكمبيوتر .
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/ الوسيلة المختلطة .3  

ذا النوع هو خليط مركب من النوعين السابقين حيث يتم في هذا النوع شحن القيمة النقدية الموجودة على بطاقة االلكترونية ه

الذي يقوم بقراءتها و بثها عبر شبكة االنترنت إلى الحاسب اآللي لصاحب المتجر ليقوم بخصم سابقة الدفع على ذاكرة الكمبيوتر 

)13( الحامل . أشتراهما   

معيار القيمة .تقسيم النقود االلكترونية حسب  نيا :ثا  

 تقسم النقود االلكترونية حسب هذا المعيار إلى ما يلي :

/ نقود إلكترونية ضعيفة القيمة .1  

القيمة.وهي النقود التي ال تحوي ذاكرتها على قيمة كبيرة وبالتالي تستخدم للوفاء بالسلع والخدمات المنخفضة   

/ نقود إلكترونية ذات قيمة متوسطة .2  

متوسطة.حدات النقدية المخزنة بها تقابل مبالغا نقدية لو النقود التي تحتوي ذاكرتها على قيمة متوسطة أي أن اوهي   

)14(كبيرة. تحتوي على وحدات نقدية ذات قيمة  أن النقود االلكترونية ال اآلنإن ما يالحظ لحد   

.حسب معيار المتابعة والرقابة  االلكترونية  ثالثا: تقسيم النقود  

 تقسم النقود االلكترونية حسب هذا المعيار إلى نقود مسماة ونقود غير مسماة.

/ النقود اإللكترونية المسماة .1  

 االتعامل، وهنوهي النقود التي تتميز بكونها تحتوي على المعلومات الشخصية للشخص الذي قام بسحبها من البنك في بداية 

  االلكتروني.البنك يستطيع تعقب حركة وحدة النقد الذي أصدره في السوق 

/ النقود االلكترونية غير المسماة .2  

وهي تستخدم تماما كاألوراق النقدية من حيث كونها ال تحوي معلومات توضح هوية الساحب األصلي لها فهي ال تترك وراءها 

)15( ه.إليمن انتقلت منه ومن انتقلت  أثر على هوية  

.  رابعا : تقسيم النقود االلكترونية حسب أسلوب التعامل بها  

 تقسم النقود االلكترونية حسب هذا المعيار إلى ما يلي :
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/ نقود إلكترونية شبكية .1  

هذا األخير شراء السلع والخدمات  أراد بالمستهلك، وٕاذاوهي النقود التي تحفظ وحداتها الرقمية داخل القرص الصلب للجهاز الخاص 

)16(والخدمات.يتم خصم قيمتها عند انتهائه من شراء السلع   

/ المحفظة اإللكترونية .2  

هي عبارة عن وحدات رقمية تنتقل من شخص إلى أخر بطريقة فنية ، وتتم عملية السداد بها عن طريق تخزين الوحدات الرقمية 

والذي بدوره يكون قادرا على تخزين  ت كمبيوتر صغير عليها بيالذكية وذلك من خالل تث على بطاقة إلكترونية تسمى بالبطاقة 

ت الشراء والخدمات عبر االنترنت أونقاط البيع المعلومات وأداء الكثير من العمليات الحسابية، هذه البطاقة تستخدم في مختلف عمليا

ن تسجل مختلف العمليات التي تمت من خاللها عبر الشريحة الموجودة على أ،وجود قارئ الكتروني مناسب للبطاقة التقليدية بشرط 

)17( .بداخلها   

. الفرع الثاني : األطراف المتعاملة بالنقود االلكترونية  

إن األطراف المتعاملة بالنقود االلكترونية تتمثل في الجهة التي أصدرتها وكذا حاملها أو المستهلك باإلضافة إلى التاجر الذي قبل 

 التعامل بها .

.اإللكترونية أوال : الجهة المصدرة للنقود   

وك والمصارف هي التي لها القدرة على إذا كانت البنوك المركزية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقود القانونية ،فإن البن

ول االتحاد األوربي فقد خلص تقرير إصدار النقود االلكترونية دون غيرها من المؤسسات األخرى ، وهذا هو الرأي السائد بين د

المعهد النقدي األوربي إلى التوصية بقصر إصدار النقود االلكترونية على المؤسسات االئتمانية  أي أن المؤسسات غير المصرفية 

حية ،ومن ال يجوز لها إصدار النقود اإللكترونية ويرجع ذلك إلى الرغبة في ضمان استقرار سوق النقود االلكترونية هذا من نا

طور ناحية أخرى تدعيم الثقة في مؤسسات النقد االلكتروني عن طريق التأكيد على أن إخفاق  أي منها لن يؤثر تأثيرا فعليا على ت

هذه الوسيلة الجديدة ، إال أن هناك اتجاها أخر يرى بضرورة السماح للمؤسسات غير المصرفية بإصدار النقود االلكترونية وذلك 

م الدفع االلكترونية نحو مزيد من التطور وكما قلنا سابقا أن االتحاد األوربي قد تبنى االتجاه األول الذي قصر بغرض توجيه نظ

نشرت مقترحا بتعديل التعريف الخاص بمؤسسات 1998أمر إصدار النقود االلكترونية على البنوك إال أن اللجنة األوربية سنة 

، أما في الواليات المتحدة األمريكية فإن الوضع مختلف لكون  بإصدار النقود االئتمان حتى يسمح للمؤسسات غير المصرفية

المشرع األمريكي أعطى مدلوال واسعا للمؤسسة التي تقوم بإصدار النقود االلكترونية لتشمل (البنوك ، جمعيات المدخرات ، 

شرة أو غير مباشرة  أو الذي يصدر أداة مؤسسات االئتمان  ،وكذا كل شخص يمسك الحساب العائد للمستهلك سواءا بصفة مبا
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الوصول ويوافق على تزويد المستهلك بخدمات نقل األموال الكترونيا) أي أن المشرع األمريكي فسح المجال أمام المؤسسات المالية 

)18(النقود االلكترونية .  إصدارغير البنوك للعمل في  األخرى  

 ثانيا : المستهلك .

المستهلك هو مستخدم النقود االلكترونية أو حامل البطاقة التي تحتوي على القيمة المالية المخزونة بداخلها بهداف شراء السلع 

والعميل أو الحامل يقع عليه التزام بسداد قيمة الوحدات اإللكترونية  إلى الجهة التي تولت إصدار هذا النوع من النقود  ،والخدمات 

قود حقيقية، كما يجب عليه المحافظة على الوحدات االلكترونية والرقم السري ، كما يقع عليه عبء إخطار عن طريق تسديد ن

 الجهة المصدرة لها في حالة ضياع أو سرقة النقود االلكترونية  .

 ثالثا :التاجر .

بالبطاقة االلكترونية ، والذي يمتلك  المتعاملة بالنقود االلكترونية هو التاجر الذي قبل التعامل األطرافإن الطرف الثالث من 

قيمة السلع والخدمات المبيعة إلى حامل البطاقة ، وبالتالي يعتبر التاجر وسيطا بين  استقطاعالجهاز الذي تمرر بداخله ليتم 

)19( المستهلك والجهة المصدرة للبطاقة .  

 المبحث الثاني : الطبيعة القانونية للنقود االلكترونية .

الطبيعة القانونية للنقود االلكترونية كان مثار جدل بين الفقهاء حيث أثير التساؤل حول مدى اعتبارها امتدادا للنقود إن تحديد 

االلكترونية أم هي شكل من جديد من أشكال النقود ، وهل التنظيم الذي يحكم النقود التقليدية كاف للتطبيق على النقود االلكترونية 

وني جديد األمر الذي يدفعنا للتطرق إلى االختالفات الفقهية حول الطبيعة القانونية لهذا النوع من النقود في أم أنها تحتاج لنظام قان

.ثاني نتطرق إلى ما مدى اعتبار النقود االلكترونية نقودا قانونيةمطلب الالمطلب األول وفي ال  

اللكترونية .االختالفات الفقهية حول الطبيعة القانونية للنقود االمطلب األول :   

تضاربت مواقف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للنقود االلكترونية ، فبعض من الفقهاء اعتبروها إحدى صور النقود العادية والبعض 

.األخر اعتبرها نوعا جديدا من أنواع النقود   

اللكترونية أحد صور النقود العادية الفرع األول :النقود ا  

 اينطلق أصحاب هذا الرأي من كون النقود االلكترونية تتوفر فيها خصائص النقود العادية التي يستخدمها األفراد ولكنهم إنقسمو 

. إلى ثالث اتجاهات  
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 االتجاه األول : النقود االلكترونية صيغة غير مادية للنقود العادية .

، ,وأن هذه الرمزية تطورت حيث كانت ، وٕانما هي رمز يمثل القيمةأن النقود ال تمثل القيمة ذاتها  يرى أصحاب هذا االتجاه

النقود الفرق بين ويرون أن ،  بدايتها بالمقايضة ومن ثم العملة المعدنية ثم العملية الورقية التي تطورت مع التطور التكنولوجي

. ة ال مادية للنقود الورقيةوالنقود التقليدية يكمن في الشكل ،إذ أن النقود االلكترونية هي صيغاإللكترونية   

لكن ما يعاب على هذا الرأي أنه يثير مشاكل واقعية تتجلى في كون النقود التقليدية التي تدفع لشحن البطاقات بالنقود 

االلكترونية ال تخرج من النظام النقدي وٕانما تبقى داخل أطره وتضاف إلى أصول الجهة التي أصدرت النقود االلكترونية وهو 

فالنقود هنا موجودة في البطاقة وفي حساب جهة اإلصدار وبالتالي يمكن لكل من نقدية ما يجعلنا أمام ازدواج في الكتل ال

، كما أن النقود العادية تستخدم في المعامالت المادية على عكس النقود االلكترونية  العميل والمصدر استخدامها في أن واحد

)20( التي تستخدم في العالم االفتراضي والعالم المادي .  

لثاني : النقود االلكترونية تعد من قبيل الشيكات السياحية .االتجاه ا  

أن النقود االلكترونية تعد من قبيل الشيكات السياحية ،والشيك السياحي هو عبارة عن صك تقوم البنوك أنصار هذا االتجاه  اعتبر

فيد ( المسافر) الذي يزود بخطاب  بإصداره يتضمن أمرا بالدفع صادر من بنك إلى فرع له أو مرسل له في الخارج ألمر المست

من البنك الساحب يحمل توقيع هذا المسافر لمضاهاة هذا التوقيع على التوقيع الذي يوضع على الشيك عند دفع قيمته  بحيث إذا 

  تطابق التوقيعان تصرف له قيمة الشيك .

ت نظرا للتشابه والتماثل بينهما في عدة نقاط فكالهما فالنقود االلكترونية حسب رأي هذا االتجاه تعد من قبيل هذا النوع من الشيكا

،كما أنهما يصدران في صورة فئات ال يرتبطان بأي حساب مصرفي إذ يتم الدفع مباشرة لحامل أي منهما دون وساطة المصدر 

ية للتداول عن طريق محددة القيمة نظير مبلغ نقدي يدفع مقدما إلى جهة اإلصدار ،كما أنهما يتشابهان في كونهما لهما القابل

  التظهير .

لكن ما يعاب على هذا االتجاه أن النقود االلكترونية تختلف عن الشيكات السياحية في كون هذه األخيرة يستلزم فيها اإلفصاح عن 

هوية مستخدمها ألنها تحمل توقيع حاملها وبالتالي يقع على البنك الذي يريد دفع قيمة الشيك التأكد من هوية حامله، على عكس 

فيها اإلفصاح عن هوية المتعامل بها ، كما أن النقود االلكترونية تستخدم في المجال المادي واالفتراضي عكس النقود التي ال يستلزم 

إلى أن الشيكات السياحية تصدر بفئات محددة ذات قيمة ثابتة  باإلضافةالشيكات السياحية التي تستخدم في المجال المادي فقط ، 

)21( .التي من خصائصها القابلية للتجزئة إلى وحدات صغيرة س النقود االلكترونيةغير قابلة لالنقسام إلى وحدات صغيرة  عك  

النقود االلكترونية أحد أشكال النقود المصرفية .االتجاه الثالث :   
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د يرى أنصار هذا الرأي أن النقود االلكترونية ال تعدو عن كونها شكال من أشكال النقود القيدية الن هذه األخيرة عبارة عن قيو 

على الحبر والورق والنقود االلكترونية ليست إال صورة لهذه القيود مخزنة على دعامة الكترونية حيث في كليهما يودع العميل 

، كما أن التقرير الصادر عن البنك المركزي األوربي أصدر تقريرا أشار فيه إلى أن جزءا من ممتلكاته لدى مؤسسة اإلصدار 

يحتويان على  كما أن كليهمافي البطاقة الذكية أو ذاكرة الكمبيوتر تشبه وديعة النقود تحت الطلب  الوحدات االلكترونية المخزنة

وسيلة دخول تسمح للمستخدم بإجراء مختلف العمليات المتعلقة بالوفاء ،كما إن كليهما يحوي على وسيلة تتضمن سرية الحساب 

)22( .وعدم تمكن الغير من الدخول إليه    

 كل منهما فالنقود االلكترونية استخدامنطاق  الختالفإال أن اعتبار النقود االلكترونية أحد صور النقود المصرفية أمر منتقد 

تستخدم في التعامالت المنخفضة القيمة عكس النقود المصرفية التي تستخدم في التعامالت المرتفعة القيمة ، كما أن الودائع 

في عكس النقود االلكترونية التي من أهم مميزاتها عدم ارتباطها بحساب مصرفي ، باإلضافة تحت الطلب ترتبط بحساب مصر 

عكس الودائع تحت الطلب التي تمكن المتعامل بها من على امل بها بواسطة دعامة الكترونية يتم التعإلى أن النقود اإللكترونية 

)23( استخدامها من خالل سحب الشيكات على المصرف  .  

النقود االلكترونية شكل جديد من أشكال النقود .لثاني : الفرع ا  

وحتى تعتبر كذلك ذات طبيعة خاصة ال يمكن ردها إلى أي شكل من أشكال النقود التقليدية  ونية يرى بعض الفقهاء أن النقود االلكتر 

 البد من توفر مجموعة من المقومات األساسية وهي :

. / أن تعمل كوحدة لقياس القيمة1  

 أنيجب أن تعمل النقود االلكترونية كوحدة حساب مثلها مثل النقود التقليدية للتعبير عن أسعار السلع والخدمات ومن ثمة يمكن 

تستعمل كعملة للدفع وبالتالي مستخدمي هذا النوع من النقود يكون لديهم الثقة لتعامل بها ما دامت قيمتها موازية لقيمة النقود 

قام ببيعه من سلع وخدمات وٕان كانت هذه النقود تختلف عن  تعادل ما أنهالن يقبل التعامل بها ما لم يقتنع االلكترونية فالتاجر 

وبالتالي التاجر الذي يقبل الوفاء بها يكون متأكدا من النقود في كونها تتجسد في صورة نبضات يمكن استخدامها كوحدة حساب 

)24( فعها المستهلك للبنك .أن الوحدات تعادل قيمة النقود العادية التي د  

/ أن تكون مجسدة في أداة نقدية  .2  

يد من وسائل الدفع ،إذ أن النقد ليس قيمة في حد ذاته بل رمز للقيمة اعتاد األفراد على إن النقود االلكترونية هي عبارة عن جيل جد

العلمي والتكنولوجي فهي تختلف عنها من حيث الشكل مساواته بها والنقود االلكترونية هي نقود عادية ولكنها تطورت بفضل التقدم 

)25( ولكنها يتحدان من حيث المضمون .  
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/ أن تستخدم كوسيلة دفع .3  

يعد التاجر الذي تلقاها من المستهلك دائنا لمصدرها ، أي أن التاجر قد قبض ثمن  إن النقود االلكترونية تعتبر وسيلة دفع بحيث ال

السلع والخدمات التي حصلها عليها المستهلك منه عندما قام المستهلك بتحويل النقود االلكترونية إليه ، وما على التاجر إال مطالبة 

وهو ما بأي حساب مصرفي  ارتباطهاالنقود االلكترونية عدم جهة اإلصدار بتحويلها إلى نقود عادية ،كما أن من أهم خصائص 

)26( يجعل من المستهلك حرا في التصرف فيها أو تحويلها دون الرجوع إلى جهة اإلصدار.  

ر لكن ما تجدر اإلشارة إليه إلى أن بعض الفقهاء اعتبرها وسيلة تبادل وليست وسيلة دفع فالتاجر عندما استلم النقود االلكترونية نظي

السلع والخدمات التي حصل عليها المستهلك منه فال يزال أمامه إمكانية المطالبة بإجراء دفع الحق اتجاه كل من المستهلك 

 والمصدر الذي يقع على عاتقه ضمان هذه المطالبة ، أما الدفع النهائي فيؤدي إلى إنهاء المطالبات بين جميع أطراف عملية البيع.

)27(  

. النقود االلكترونية نقود قانونيةالمطلب الثاني :   

هة إن النقود القانونية هي النقود األساسية التي استمدت قوتها من  قوة القانون وقبول األفراد لها قبوال عاما والبنوك المركزية هي الج

وللوقوف على مدى باعتبارها وسيلة دفع   الوحيدة المخولة إلصدارها وتصدر في شكل ورقي أو معدني متميزة بقوتها االبرائية

 اعتبار النقود االلكترونية نقودا قانونية حاولنا استعراض موقف بعض التشريعات الغربية والعربية من هذا األمر .

 الفرع األول: المركز القانوني للنقود االلكترونية في التشريعات الغربية .

اعتبار النقود االلكترونية نقودا قانونية . سي في مدىالمشرع األمريكي والفرنسنقتصر في هذا الفرع على دراسة موقف كل من   

 أوال: المركز القانوني للنقود االلكترونية في التشريع األمريكي .

 ووفقا للقانونتختص الحكومة المركزية  في الواليات المتحدة األمريكية بإصدار النقود التي تستخدم في تسوية جميع أنواع الديون 

والذي نص على " كل من وضع أو اصدر أو تداول أو أنفق أية سندات أو شيكات أو عمالت أو  1862األمريكي الصادر سنة 

حزمة أو غيرها من السندات المالية التي تقل قيمتها عن دوالر أمريكي واحد بقصد تداولها كنقود أو استالمها أو استخدامها بدال 

لمتحدة األمريكية يعاقب بالحبس بمدة ال تزيد على ستة أشهر أو الغرامة  أو بهما معا " من النقود القانونية للواليات ا  

من خالل عرض هذه المادة يطرح التساؤل الجوهري األتي :هل الحظر الوارد في هذه المادة يشمل النقود االلكترونية ، وبناءا على 

يدخل ضمن الحظر الوارد في هذا القانون لكونها تفتقد إلى الخصائص  ذهب جانب من الفقه على أن التعامل بالنقود االلكترونية ال
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لكيال تدخل هذه النقود في الحظر الوارد في المادية للعملة األمريكية ، ورأى جانب أخر من الفقه إلى القول بضرورة توفر شرطين 

 المادة أعاله وهذين الشرطين هما :

قيمة الوحدة المصدرة من وحدات النقد االلكتروني أقل من دوالر واحد . / أن تكون1  

أن يكون طرحها للتداول الغرض منه تسوية التبادالت االلكترونية التي عجزت وسائل الدفع التقليدية عنها . /2  

عتبر العملة الرسمية التي تصدر من من خالل ما رأيناه فإن إصدار النقود االلكترونية يعد أمر مشروعا بالرغم أنها ال تمثل وال ت

)28( الحكومة المركزية األمريكية .  

 ثانيا : المركز القانوني للنقود االلكترونية في التشريع الفرنسي .

على أنه " يختص البنك المركزي الفرنسي وحده بإصدار عمالت  1993اوت 4لقد نصت المادة الخامسة من القانون الصادر في 

 من قانون العقوبات حماية 442ة كنقود قانونية ذات قوة إبراء مطلقة " كما وضع المشرع الفرنسي في نص المادة ورقية تكون مقبول

ه المادة " يعاقب كل من طرح أي رمز من الرموز النقدية في دائرة التداول بغرض استبدالها خاصة لتلك النقود حيث جاء في هذ

ألف يورو " 75النقود الرسمية في فرنسا بالسجن خمس سنوات وغرامة بالعمالت الورقية أو المعدنية التي تمثل   

 من خالل استعراض نص المادتين السابقتين نالحظ أن النقود االلكترونية ال تدخل في إطار الحظر الوارد فيهما وبالتالي إصدار 

)29( هذا النوع من النقود ال يشكل خرقا  للنقود القانونية في فرنسا .  

الثاني : : المركز القانوني للنقود االلكترونية في التشريعات العربية .الفرع   

 سنتناول في هذا الفرع المركز القانوني للنقود االلكترونية في التشريعين المصري والجزائري .

 أوال: المركز القانوني للنقود االلكترونية في التشريع المصري .

بإصدار النقود القانونية وتحديد مواصفاتها ، أما فيما يخص النقود اإللكترونية فيعود  إن البنك المركزي المصري هو وحده المخول

يجب  أمر إصدارها إلى ذات البنك أو من يرخص له بإصدارها ولذلك وضع البنك المركزي المصري مجموعة من المعايير

: لمعايير هيعمال هذا النوع من النقود وهذه امن قبل البنوك التي ترغب في است مراعاتها   

يقتصر إصدار وسائل الدفع االلكترونية  على الجنيه المصري فقط  .أن  / 1  

يشترط إلصدار النقود االلكترونية االتصال المباشر بين مصدر البطاقة والبنك المركزي لحمايتها من التزييف واالحتفاظ أنه  / 2

 بقاعدة بيانات مركزية توفر شروط األمان للمتعاملين بها .
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)30( محظورا.أمرا إصدار النقود االلكترونية في مصر ال يعتبر وتأسيسا على ذلك يمكن القول أن عملية   

 ثانيا : المركز القانوني للنقود االلكترونية في التشريع الجزائري .

على ما يلي  11- 03من القانون  2إن إصدار النقود القانونية في الجزائر هو اختصاص أصيل للبنك المركزي حيث نصت المادة   

" يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني ويفوض ممارسة هذا االمتياز للبنك المركزي دون سواه الذي يدعى في 

)31(صلب النص ضمن عالقاته مع الغير  "بنك الجزائر" ويخضع إلحكام هذا األمر "  

ذات  األمر منعت كل شخص من أن يصدر أو أن يضع قيد التداول أي وسيلة محررة بالدينار الجزائري  من  7كما أن المادة 

 كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية   .

؟من قانون النقد والقرض  7هل إصدار وتداول النقود االلكترونية يشمله الحظر الوارد في المادة :  ومن هنا يطرح التساؤل األتي   

من قانون النقد والقرض التي نصت على " تعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن كل شخص من  69نص المادة بالرجوع إلى 

   تحويل األموال مهما كان السند أو األسلوب التقني المستعمل " 

وسيلة دفع مرخص بها طبقا المتعلق بالتجارة االلكترونية قد عرفت وسيلة الدفع بأنها " كل  05- 18من القانون  6كما أن المادة 

)32(للتشريع المعمول به  تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة الكترونية "  

 إحدىالمتضمن أمن أنظمة الدفع " في حالة ما إذا اعتبر بنك الجزائر بأنه ال يتوفر في  07-05من النظام  12كما تضيف المادة 

المعنية في وسيلة  إدخالالكافية يمكنه بعد استشارة السلطة المكلفة بالمراقبة اتخاذ قرار توقيف  األمنيةوسائل الدفع على الضمانات 

)33(هذا النظام "  

وأن إصدار  النقود القانونية في الجزائر على غرار باقي الدول هو اختصاص أصيل للبنك المركزي  يترتب على ما سبق أن إصدار

النقود اإللكترونية في الجزائر ال يعد أمر ممنوعا بشرط توفر الضمانات التي حددتها مختلف القوانين وأن يتم ذلك تحت مراقبة 

الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة على مختلف وسائل الدفع . باعتبارهالبنك المركزي   

 الخاتمة .

من انجازات علمية وتقنية ، حيث وما حمله في طياته للتطور التكنولوجي خلص هذا البحث إلى أن النقود االلكترونية جاءت نتيجة 

،  ن لها لسداد احتياجاتهمو أن هذه اآللية أضحت البديل األمثل للنقود التقليدية نظرا لما تتميز به من مزايا جعلت األفراد يلجاؤ 

هذه اآللية اختلفت جهة إصدارها حسب ما تسمح به تشريعات مختلف الدول  ، فالتشريعات األوربية تعطي الحق للبنوك حق 
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إصدارها دون غيرها ، وهناك دول توسع من جهة اإلصدار ليشمل إلى جانب البنوك مؤسسات أخرى غير مصرفية وٕاصدار 

. التي تضعها البنوك المركزية النقود اإللكترونية يجب أن تراعى فيه الشروط   

حتى يطمئن كافية  رغم مزايا النقود االلكترونية ودخولها حيز التعامل بين األفراد إال أن ذلك لم يصاحبه مرافقة تشريعية لكن و 

سايرة التغيرات التي المتعامل بها للحماية التي قررها القانون ،ولهذا البد من ضرورة الدمج بين التطور التقني والمرافقة التشريعية لم

عن طريق سن قوانين جديدة ناظمة لوسائل الدفع االلكترونية عامة والنقود االلكترونية لى هذه اآللية التقدم التكنولوجي ع أحدثها

 خاصة .

 قائمة المراجع المعتمدة.

نهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة / علي عبد المحسن الجبوري ، الوسائل الحديثة للدفع في إطار التجارة االلكترونية ،دار ال1

62، ص   2019األولى   

/ كوثر سعيد عدنان خالد  وسميحة مصطفى القليوبي ،حماية المستهلك االلكتروني ، دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ، 2

585،ص  2016الطبعة الثانية   

للنقود االلكترونية ، مقال منشور بمجلة العلوم  / نهى خالد عيسى الموسوي وٕاسراء خضير مظلوم الشمري ، النظام القانوني3

266،ص  2014سنة  6، العدد اإلنسانية ، جامعة بابل ، العراق   

62/ علي عبد المحسن الجبوري، المرجع السابق ، ص 4  

اسية ،جامعة / حوالف عبد الصمد ، النظام القانوني لوسائل الدفع اإللكتروني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السي5

141،ص  2015- 2014تلمسان ، السنة الجامعية   

/ أحمد عبد العليم العجمي ، نظم الدفع االلكترونية وانعكاساتها على سلطات البنك المركزي ،دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية 6

93، ص  2013طبعة     

التجارة االلكترونية والقانون ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، مصر، الطبعة األولى  / عبد الصبور عبد القوي علي مصري ،7

  72،ص  2010

65علي عبد المحسن الجبوري، المرجع السابق ، ص  /8  
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 36،ص  2007/ شريف محمد غنام ، محفظة النقود االلكترونية رؤية مستقبلية ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية  طبعة 9

72بد الصبور عبد القوي علي مصري ، ص / ع10   

98ص المرجع السابق ،/ أحمد عبد العليم العجمي ، 11  

114ص  المرجع السابق ، / شريف محمد غنام ،12  

عبادة منصور ، أحكام التعامل بالنقود االلكترونية وأثره على المعامالت المعاصرة ، رسالة ماجستير، ت مجدي / شيماء جود 13

  12،ص  2015مية بغزة ، فلسطين  ،سنة الجامعة اإلسال

72ص المرجع السابق ،/ عبد الصبور عبد القوي علي مصري ، 14  

   12/ شيماء جودت مجدي عبادة منصور ، المرجع السابق ، ص 15 

71/ علي عبد المحسن الجبوري، المرجع السابق ، ص 16  

البحرين ، المجلد الثالث ، –منشور بمجلة الحقوق كلية الحقوق  / محمد سامي الشوا ، الوفاء ( الدفع ) االلكتروني ، مقال17

71، ص  2016العدد األول سنة   

/ أحمد السيد لبيب إبراهيم ، الدفع بالنقود اإللكترونية ، أطروحة دكتوراه ، قسم القانون التجاري  جامعة المنصورة ، مصر ، 18

  170، ص  2007، 2006السنة الجامعية 

70المحسن الجبوري، المرجع السابق ، ص / علي عبد 19  

112/ أحمد عبد العليم العجمي ، المرجع السابق ،ص  20  

77/ علي عبد المحسن الجبوري، المرجع السابق ، ص 21  

165/ حوالف عبد الصمد ، المرجع السابق ، ص 22  

107/ أحمد السيد لبيب إبراهيم ، المرجع السابق ، ص 23  

ي ونزار سعد الدين العيسى ،النقود والمصارف واألسواق المالية ، دار حامد للنشر والتوزيع ، األردن/ عبد المنعم السيد عل24  

42، ص 2004الطبعة األولى ، سنة   

169/ حوالف عبد الصمد ، المرجع السابق ، ص 25  
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132/ أحمد السيد لبيب إبراهيم ، المرجع السابق ، ص 26  

169ق ، ص حوالف عبد الصمد ، المرجع الساب / 27  

/ أحمد عبد العليم العجمي ، المرجع السابق ،ص28  143   

83/ علي عبد المحسن الجبوري، المرجع السابق ، ص 29  

132/ أحمد السيد لبيب إبراهيم ، المرجع السابق ، ص 30  

52المتعلق بالنقد والقرض ، الجريدة الرسمية ، العدد  2003أوت  26المؤرخ في  11-03/ األمر رقم 31  

37المتضمن أنظمة الدفع ، الجريدة الرسمية ، العدد  2005أوت  28المؤرخ في  07- 05/ النظام رقم 32  

28المتعلق بقانون التجارة االلكترونية ، الجريدة الرسمية ، العدد  2018ماي  10المؤرخ في  05-18/ القانون رقم 33  



 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02المجلد الرابع  العدد مجلة القانون والعلوم السياسية        

 

354 

 

  الطالب : قوراري مصطفى

  المشرف : األستاذ الدكتور بحماوي شريف

  أحمد دراية بأدرار:  جامعة

  gourarimustapha@gmail.com: اإليميل 

 العمومية الصفقات مجال في المنافسة حماية في الجنائي القضاء دور

  :الملخص 

نوعا من التصرفات القانونية التي تصدرها اإلدارة في إطار أداء الوظيفة الصفقات العمومية  تعتبر     

لعمليــة إبــرام اإلداريــة وتحقيــق الخدمــة العموميــة وتســيير المرافــق العامــة . وبغيــة ضــمان إطــار تنافســي 

العموميـــة وتنفيـــذها ، وضـــع المشـــرع آليـــات مـــن شـــأنها تـــدخل القاضـــي اإلداري للرقابـــة علـــى الصـــفقات 

مشــروعية القــرارات وصــحة االجــراءات المتعلقــة بالمنافســة  ، كمــا حــتم تــدخل القاضــي الجنــائي لمحاكمــة 

             األشخاص المسؤولين عن ارتكاب الفعل المجرم .

  : الكلمات المفتاحية

   ، قاضي إداري ، ممارسات غير مشروعة ، قاضي جنائي  صفقات عمومية منافسة ،

 Résumé                                                                                  

       Les marchées publiques sont un type de poursuites intentées par 

l'administration dans l'exercice de fonctions administratives, la réalisation de 

services publics et la conduite de services publics. Afin de garantir un cadre 

concurrentiel au processus et à la mise en œuvre des marchées publiques, 

le législateur a mis au point des mécanismes faisant appel au juge 

administratif pour contrôler la légalité des décisions et la validité des 
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procédures de concurrence, ainsi que pour engager des poursuites contre 

les responsables de l'infraction par le juge pénal. 

Mots clés :     marchées publiques - juge administratif – juge 

pénal                    

  

  

                

  مقدمة                     

تعـــد الصـــفقات العموميـــة الوســـيلة القانونيـــة التـــي تعتمـــدها اإلدارة فـــي تنفيـــذ سياســـتها التنمويـــة          

، وتعـد أهــم نـوع مــن أنـواع العقــود اإلداريـة والتــي تتميـز عــن غيرهـا مــن عقــود  واالجتماعيــة واالقتصـادية

والسـلطات  المتيـازاتاالقانون الخاص بوجود طرفين غيـر متكـافئين مـن عـدة جوانـب، السـيما مـن حيـث 

  .الممنوحة لإلدارة باعتبارها مصلحة متعاقدة في مواجهة المتعاقد معها

وتجسيدا لسياسة الدولة ، والمتمثلة في ضرورة ترشيد النفقات العمومية وهذا من منطلـق سياسـة         

رقابـــة اإلداريـــة تعزيـــز آليـــات ال، كـــان البـــد مـــن  الحكـــم الراشـــد الســـيما فـــي ظـــل األزمـــة الماليـــة الحاليـــة

 باالهتمـام حظيـتالمسـائل التـي ، ولعل هذه النقطة كانـت مـن أولـى  والقضائية على الصفقات العمومية

  .1 247-15في ضوء المرسوم رقم 

، تـــم التأســـيس لعـــدة جـــرائم مرتبطـــة بالصـــفقات 2وبصـــدور قـــانون الوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه        

للقضـــاء الجنـــائي عــن طريـــق مـــنح القاضــي الجنـــائي ســـلطة اتخـــاذ العموميــة أوكـــت مهمـــة التصــدي لهـــا 

ردعهـا بغيـة تعزيـز الشـفافية والنزاهـة للوصـول إلـى بها كفيلـة االتدابير الالزمة ومباشرة اإلجراءات التي ير 

. وتبعا لذلك قمنا بطرح االشكالية المتمثلة فـي مـدى نجاعـة منافسة شريفة عند إبرام الصفقات العمومية 

للممارسات المنافية للمنافسة في هذا الجنائية لحماية المنافسة في الصفقات العمومية والتصدي المقاربة 

  المجال .
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  : ورين اآلتيينولإلجابة عن هذه اإلشكالية قمنا بالتركيز على المح

  مفهوم التجريم في الصفقات العمومية   المبحث األول : 

  تجريم األفعال المنافية  للمنافسة في للصفقات العمومية   المبحث الثاني : 

تعتبر الصفقات العمومية أهم مجال تتحرك فيه األموال العمومية لتنفيذ أهداف وبرامج ومخططات      

التنمية المحلية والوطنية ، وهي بذلك تشكل مجاال حيويا للفساد مما دفع بالمشرع إلى التدخل إلحاطتهـا 

المتضـمن تنظـيم الصـفقات  247-15جزائري في المرسوم رقـم نظرا لعدم نص المشرع البحماية خاصة 

  .العمومية وتفويضات المرفق العام على الجانب الردعي لمخالفة أحكامه 

ـــل التطـــرق لمختلـــف األفعـــال التـــي يمكـــن أن تكـــون محـــال الرتكـــاب جـــرائم تتعلـــق بالصـــفقات        وقب

  ال بد أن نتطرق أوال إلى مفهوم التجريم في الصفقات العمومية  فيها ،والمساس بمبدأ المنافسة  العمومية

  مفهوم التجريم في الصفقات العمومية المبحث األول :      

  المطلب األول : تعريف التجريم :

  الفرع األول : التجريم لغة واصطالحا 

  3، يقال جرم الرجل أي : أذنب رم من مصدر جأوال : في اللغة : 

  في االصطالح :ثانيا : 

أمــا اصــطالحا فيقصــد منــه : التــدخل لــردع فعــل معــين بعقوبــة تتمثــل فــي الحــبس ، ويــرتبط              

  . 4بتطور المجتمع ، وبالواقع االجتماعي البشرياألمر 

وصـوره وهـو مـا ولقد حاول المشرع التوسع في مجال التجريم قصد حصر كل أنـواع الفسـاد             

ذلك بإدراج كافة التجاوزات التي يمكـن أن تطـال مجـال الصـفقات العموميـة ، كمـا انـتهج سعى لتحقيقه و 

سياســة عقابيــة متميــزة فــي معالمهــا اتســمت باســتقاللها عــن قــانون العقوبــات وقــد اعتمــدت أساســا علــى 

 تجنــيح الجنايــات فــي إطــار إصــالح العدالــة ، كمــا أولــى العنايــة الكاملــة للقواعــد االجرائيــة التــي تضــمن
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مؤكدا على دورهـا فـي تفعيـل القواعـد الموضـوعية الوصول إلى كشف مالبسات الجريمة وعقاب مقترفها 
5.  

المشـرع الجنــائي مـن تجـريم األفعــال المنافيـة لألخـالق بصــفة عامـة ، ولألخـالق التــي  غايـةف            

والفاسـد هـو مـن يسـمح  ،تفرضها طبيعة المنافسة للظفر بالصـفقة هـو أخلقـة الحيـاة الماليـة واالقتصـادية 

لنفســه الحصــول علــى مــال أو منفعــة لنفســه غيــر مشــروعة مــن خــالل الصــفقات غيــر المشــروعة التــي 

  .6بموجب وظيفته الشرعية والتي ال تؤمن له مثل هذه المداخيل في الحاالت العادية  يعقدها

وقصد التوفيق بين الحماية الردعية للصفقات العمومية واألمن القـانوني للمقـررين العمـوميين            

األشـــخاص حاكمــة مبــرزت الحاجــة لتـــأطير تــدخل القاضـــي الجنــائي ، إذ أن هــذا األخيـــر هــو المكلـــف ب

  المسؤولين عن ارتكاب األفعال المجرمة .

 ، تجريم منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية على سبيل المثـالفمن خالل           

أراد المشرع دفع المشتري العمومي إلى التخلي عن الممارسات التفاضلية مـن خـالل نقـل المسـؤولية مـن 

فلو أن اإلدارة كشخص معنوي  تكون وحـدها المسـؤولة ، فـإن القاضـي  . اإلدارة إلى المتصرفين باسمها

ـــر المبـــرر  ـــاز غي ـــة مرتكـــب فعـــل مـــنح االمتي ـــة المقـــررة اإلداري لـــن يقـــوم بمعاقب ـــات القانوني  ، إذ أن اآللي

لحمايــة الصــفقات العموميــة وفــق القضــاء اإلداري ال تنصــب إال علــى فحــص مشــروعية الصــفقة فــي حــد 

  لصفقة فال يطاله أي عقاب .ذاتها أما مبرم ا

كما أن القضاء اإلداري لم يكن يتهم بالسلوك الخاطئ مصدر المنح غير المشـروع للصـفقة ،           

  .7فهو يتهم بتسليط الجزاء على العمل اإلداري دون أثر على من أصدره 

األمـــر الـــذي حـــدى ،  فالقاضــي اإلداري ال يهـــتم بمســـاءلة القـــائم علــى إبـــرام الصـــفقة غيـــر القانونيــة     

   .8 من العقابمرتكب  أفلتبالبعض للقول بأن ال فائدة من وضع نظام رقابة إذا 

  أهداف التجريم في الصفقات العمومية     الفرع الثاني : 

صــــاحبه الضــــحية التــــي يمكــــن القــــول بــــأن وراء كــــل جريمــــة حــــق معتــــدى عليــــه ، إذ يعتبــــر            

تضررت من وقوعها ، ولما كانت الصفقات العمومية مجاال خصبا للفساد بشـتى أشـكاله وأنواعـه ، كـان 
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ال بد من تدخل المشرع تارة للوقاية من االخالل بالضوابط التي تحكم هذا المجال بإنشائه لهيئات تسهر 

ال ، واســتحداث جــرائم خاصــة مــن شــأنها وضــمان الشــفافية فــي حركــة األمــو علــى تقويــة الرقابــة المقــررة 

مـن جهـة ودرء الشـبهة عـن الموظـف العمـومي كتجـريم تلقـي تأطير الحماية الجنائية للصـفقات العموميـة 

الهـــدايا إذ ارتـــأى مـــن ورائهـــا ســـد كـــل الســـبل المؤديـــة إلـــى تحويـــل أداء الوظيفـــة اإلداريـــة عـــن مقاصـــدها 

  .المشروعة 

هو صون المال العام مـن األفعـال في هذا الصدد  اكن الوقوف عليهيمالتي ف اهداألولعل أبرز        

   .9 والحؤول دون اإلضرار بخزينة الدولة المضرة باالقتصاد الوطني وبالمصلحة العامة والثقة العامة 

ســتلزم يولــن يتــأتى ذلــك إال بإخضــاع مــنح الصــفقات العموميــة وتنفيــذها إلطــار قــانوني صــارم           

اللجــوء إلجــراءات إبــرام للصــفقات تتســم بالشــفافية والحيــاد ، كمــا تــؤدي بطبيعتهــا إلــى تحجــيم محــاوالت 

   .10الغش وجعلها صعبة المرام 

  المطلب الثاني : آثار التجريم في مجال الصفقات العمومية 

  األثر اإليجابي الفرع األول :     

اآلثـــار المترتبـــة عـــن التجـــريم فـــي هـــذا اإلطـــار، يجرنـــا إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى إن بحـــث              

  .السياسة الجنائية للمشرع والنتائج التي ينوي الوصول إليها من خالل سنه للنصوص التجريمية 

الثغرات التي يمكن تترتـب عـن آليـات الرقابـة الماليـة واإلداريـة ، فـإن القاضـي إلى  فبالنظر             

ائي الذي يفصل في النزاع وينطق بعقوبة جنائية ضد أحد المسيرين العموميين الـذين تصـرفوا خرقـا الجن

مـن شـأنه أن يسـد مـن نقـائص حياد والحيطة التي يفرضها قانون الصـفقات العموميـة لواجبات النزاهة وال

ممـا  الرقابيـة ليـاتيعمل  على تعزيز تلـك اآلو ، رقابة القضاء اإلداري القاصرة عن حماية المنافسة فيها 

  وكذا تهذيب الشراء العمومي . يوفر ضمانة كبيرة لحسن استعمال المال العام

  الفرع الثاني : األثر السلبي 

القاضـــي الجنـــائي يتـــدخل لتقيـــيم أعمـــال المـــوظفين المتـــدخلين فـــي عمليـــة الشـــراء يمكـــن القـــول بـــأن      

العمـــومي ، خاصـــة وأن مختلـــف الفـــاعلين فـــي مجـــال الصـــفقات العموميـــة يولـــون اهتمامـــا كبيـــرا لآلثـــار 
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اإلداريــة التــي تترتــب عــن ممارســاتهم دون األخــذ بعــين االعتبــار اآلثــار الجنائيــة خصوصــا وأن القاضــي 

  تع بصالحيات واسعة في هذا المجال .الجنائي يتم

يكــون مــرده خطــأ إداري علــى اعتبــار أن مــنح  قــد  ولعــل قيــام التجــريم فــي الصــفقات العموميــة         

الصفقة العمومية نتيجة مخالفة القانون قـد يكـون ناتجـا عـن خطـأ بعيـدا عـن كـل إخـالل بواجبـات الحيـاد 

  والنزاهة . 

علـــى أســـاس الخطـــأ فـــي مجـــال الصـــفقات العموميـــة يشـــكل خطـــرا كبيـــرا فالعقـــاب الجزائـــي               

بالنســبة للمتعامــل فــي الشــراء العمــومي لحــد وقــوف ذلــك عائقــا أمــام إبــرام العديــد مــن الصــفقات العموميــة 

  لعدم إحساسه باألمن القانوني .

ويمكــن اإلشــارة أيضــا إلــى أن نصــوص التجــريم فــي الصــفقات العموميــة مرتبطــة بنصــوص              

وذلـــك لتحديـــد المفـــاهيم المســـتعملة فيهـــا ، إذ ال يعـــد الـــنص   القـــانون الـــذي يـــنظم الصـــفقات العموميـــة ،

  .وتنظيمية  الجنائي نصا قائما بحد ذاته بل هو نص مجزأ يحيل على نصوص تشريعية 

ون الجنائي قانون ردعي بالدرجة األولى ن غيـر أنـه مبنـي علـى مبـدأ الشـرعية الجنائيـة فالقان           

التــي تفــرض علــى المشــرع صــياغة النصــوص بدقــة ووضــوح تفاديــا إلعمــال الســلطة التقديريــة المفرطــة 

  .11للقاضي الجنائي وذلك لتوفير االستقرار واألمن القانونيين 

      المنافية  للمنافسة في للصفقات العموميةالمبحث الثاني :   تجريم األفعال    

ـــد تبـــين عـــدم كفايـــة آليـــات الرقابـــة اإلداريـــة والرقابـــة الماليـــة الموضـــوعة لضـــمان حريـــة               لق

الوصـــول للطلبـــات العموميـــة وتحقيـــق المســـاواة بـــين المترشـــحين والشـــفافية والحيـــاد فـــي مـــنح الصـــفقات 

  العمومية مما جعل المشرع يتدخل من أجل إحاطتها بحماية خاصة .

لتعزيـــز احتـــرام المعـــايير التـــي ينبغـــي أن  12 انون الوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه وقـــد صـــدر قـــ         

، فــــذكر فــــي المــــادة التاســــعة منــــه علــــى أنــــه  : " يجــــب أن تؤســــس تؤســــس عليهــــا الصــــفقات العموميــــة 

اإلجــراءات المعمــول بهــا فــي مجــال الصــفقات العموميــة علــى قواعــد الشــفافية والمنافســة الشــريفة وعلــى 

  ية . ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص : معايير موضوع
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  عالنية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية .  -     

 اإلعداد المسبق لشروط المشاركة واالنتقاء . - 

 معايير موضوعية ودقيقة التخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية . - 

 الة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية .ممارسة كل طرق الطعن في رح - 

والجدير بالذكر أن هذا القانون أسس لتجريم بعض األفعـال النافيـة للمنافسـة فـي الصـفقات          

  .من جهة أخرى  ، وأعاد تصنيف بعض الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومية من جهة  العمومية 

ومـــن جملــــة الجــــرائم التــــي أشـــار إليهــــا المشــــرع فــــي مضـــمون قــــانون الوقايــــة مــــن الفســــاد           

 األعـــــوان نفــــوذ اســـــتغالل جنحــــة جنحـــــة المحابــــاة و،  ومكافحتــــه والمرتبطــــة بالصـــــفقات العموميــــة 

 صـور الرشـوة فـي الصـفقات العموميـة باإلضـافة إلـى  مبـررة غيـر امتيـازات على للحصول العموميين

 جريمـةو  قانونيـة غيـر بصـفة الفوائد أخذ جريمة و العمومية الصفقات من  العموالت قبض جريمةك

. غير أننا سنركز على الجريمتين األوليين ألن المقام ال يتسع لتفصـيل كافـة الجـرائم 13 الهدايا تلقي

       المدرجة في هذا اإلطار.

  )الصفقات العمومية (المحاباةبررة في مجال جنحة اعطاء امتيازات غير مالمطلب األول : 

تتميـــز هـــذه الجريمـــة عـــن بـــاقي جـــرائم الفســـاد بأنهـــا جريمـــة خاصـــة بمجـــال التعامـــل فـــي               

الصــفقات العموميــة ، وهــذا بخــالف جــرائم الفســاد العامــة ، كجريمــة الرشــوة ، أو جريمــة اســتغالل النفــوذ 

المحابـــاة بخصوصــية فـــي مختلـــف أركانهـــا ، مــثال غيـــر المرتبطـــة بنشــاط محـــدد ، وبـــذلك تتمتــع جريمـــة 

بحيث يظهر نصها التجريمـي فـي شـكل كتلـة تجريميـة ولـيس نصـا تجريميـا قائمـا بذاتـه ، ذلـك أن المـادة 

ســالف الــذكر المجرمــة للمحابــاة تحيــل إلــى األحكــام التشــريعية والتنظيميــة  01-06مــن القــانون رقــم  26

شــحين وشــفافية اإلجــراءات فــي مجــال الصــفقات العموميــة ، المتعلقــة بحريــة الترشــح والمســاواة بــين المتر 

وبالتـــالي يظهـــر نـــص التجـــريم كـــنص مجـــزأ غيـــر حصـــري ، بحيـــث ال يمكـــن تطبيقـــه دون الرجـــوع إلـــى 

  . 14 النصوص القانونية التي أشير إليها آنفا

   أركان الجريمة   :الفرع األول           
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مـن القـانون المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد و  15 26المادة من نص  01يستفاد من استقراء الفقرة         

مكافحته أن منح امتيازات غير مبررة للغير من موظف عمومي بمناسبة إبرام عقد أو تأشير أو مراجعـة 

أو ملحقــا يشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا القــانون ســالف الــذكر لمخالفتــه األحكــام  لعقــد أو اتفاقيــة أو صــفقة

  التنظيمية الجاري العمل بها.التشريعية و 

و سنحاول أن نستعرض أركان هذه الجنحة من صفة مرتكبها إضافة إلـى الـركن المـادي الـذي          

يحــدد مظهــر الجريمــة وذلــك بإتيــان الجــاني ســلوكا مخالفــا بــه األحكــام التشــريعية و اللــوائح التنظيميــة ثــم 

  .نبين مدى توافر الركن المعنوي لقيام هذه الجريمة 

  جاني: صفة ال أوال            

وهــو الـــركن المفتــرض فـــي هــذه الجريمـــة ، بحيـــث وضــحت المـــادة الثانيــة الفقـــرة "ب" مـــن               

قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المقصود بالموظف العمومي ، على اعتبار أن هذا األخير هو الـذي  

سببية بين يقوم بارتكاب الركن المادي للجريمة  الذي يتحلل إلى النشاط اإلجرامي و النتيجة و العالقة ال

  السلوك والنتيجة الجرمية .

 01-06 رقـم القـانون مـن ب فقـرة 2 المـادة خـالل مـن الفسـاد قانون الوقايـة مـن وقد عرف             

من  -الفقرة أ  – 02المادة  وهو تعريف مستمد من العمومي ، الموظف  2006 فيفري 20المؤرخ في 

 . 2003أكتوبر  31الفساد المؤرخة في  لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية

 الشـعبية أحـد المجـالس فـي أو قضـائيا أو إداريـا أو تنفيـذيا أو تشـريعيا منصـبا يشـغل شـخص كـل 1-

 عـن النظـر بصـرف األجـر ، مؤقتـا ، مـدفوع أو دائمـا منتخبـا ، أو معنيـا كـان وسـواء المنتخبـة المحليـة

 .أقدميته أو رتبته

 فـي بهذه الصـفة ويسهم أجر ، بدون أو بأجر وكالة أو وظيفة مؤقتا ، ولو يتولى أخر شخص كل 2-

 أو رأسـمالها ، بعـض أو كـل تملك الدولة أخرى مؤسسة أية أو عمومية مؤسسة أو عمومية هيئة خدمة

 .عمومية خدمة تقدم مؤسسة أية

 المعمـول للتشـريع والتنظـيم طبقـا حكمـه فـي مـن أو عمـومي موظـف بأنـه معـرف أخـر شـخص كـل 3-

  .بهما

  ثانيا :    قيام الركن المادي للجريمة
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الـــذي يشـــكل الجانـــب المـــادي  16الـــركن المـــادي للجريمـــة هـــو مظهرهـــا الخـــارجي                       

  المحسوس الذي يخرج بالجريمة من عالم الباطن في نفس من فكر في ارتكابها إلى عالم الواقع .

ويقصـــد بـــه إتيـــان الفعـــل المجـــرم المعاقـــب عليـــه كمـــا أنـــه يؤخـــذ بحســـب مـــا هـــو وارد بـــنص             

 التـرك جريمـة أو الفعـل اعتبـار يمكـن ال الـركن هـذا وجـود بـدون أنـه ذلـك بالضـرورة ، الموجـودالتجـريم 

 يتنـوع سـلوك ، أو وجود فعل على أساسا يقوم المادي والعقوبات . و الركن الجرائم شرعية لمبدأ تطبيقا

 يكون أن يمكن كما سلبيا ، أو الفعل إيجابيا يكون فقد وكثرتها. تعددها على الجرائم باختالف ويختلف

 يكـون قـد كمـا بـه ، القيـام علـى االعتيـاد نتيجـة أو جـاء مفاجئـا يكـون أن يمكـن كما مستمرا ، أو لحظيا

  من األفعال . سلسلة من أو واحد فعل من مشكال

 هـذا تصـنيف الجـرائم ، حسـب يختلـف الـركن لهـذا المكـون المـادي الفعـل فـإن ثـم ومـن            

 المـادي الـركن أن القـول يمكـن و .للجريمـة المكـون المـادي الفعـل نـوع مـن أساسـا المسـتمد التصـنيف

  .مادية طبيعة له وتكون القانوني ، تعريفه في بها ويدخل يتصل ما وكل ، مادياتها هو للجريمة

مـن القـانون رقـم  االولـى فقرتهـا فـي 26 المـادة حسـب المحاباة لجنحة المادي الركن ويتحقق            

 غيـر امتيـازا للغيـر عمـدا المـنح علـى الجـاني بإقـدام ومكافحتـه ، الفسـاد مـن بالوقايـة المتعلـق 06-01

 األحكـام بـذلك مخالفـا مراجعتـه تأشيره أو أو ملحق أو عمومية صفقة أو اتفاقية أو عقد ابرام عند مبرر

  . وشفافية االجراءات المترشحين بين الترشح والمساواة بحرية المتعلقة التنظيمية اللوائح أو التشريعية

 دون أخر مترشح على عمومية لصفقة مترشح " تفضيل  :أنها على المحاباة تعريف ويمكن           

  العمومية . للصفقات بين المترشحين المساواة بمبدأ يخل معينة ، ما مصالح لتحقيق حق وجه

  :17  الغرض من الجريمة

 العمـومي الموظـف ال تقوم الجريمة لمجـرد خـرق األحكـام القانونيـة وذلـك بقيـام                        

والتنظـيم  للتشـريع مخالفـة عليهـا أو التأشـير أو مراجعتهـا أو ملحـق اتفاقيـة أو صـفقة أو عقـد بـإبرام

 إفـادة الغيـر النشـاط مـن الغـرض يكـون أن يجـب ، بـل العموميـة الصـفقات مجـال فـي بـه المعمـول

 منـه إسـتفاد النشـاط . فـإذا هـذا مـن المسـتفيد هـو الغيـر يكـون أن يشـترط كمـا مبـررة ، غيـر بامتيـازات

  . رشوة الفعل يكون أن جاز الجاني

 يحاسب التي المهنية من األخطاء تعد التنظيمية ، واللوائح القانونية األحكام فمخالفة                  

 أن ذلـك علـى زيـادة يشـترط وٕانمـا السـلطة الوصـية ، أو بالرقابة المكلفة السلطة قبل من الموظف عليها

 تنقيط زيادة تعمد ، مثل غيره على المتنافسين أحد هو تفضيل هذه النصوص مخالفة من الهدف يكون

  مستحقة. غير بصفة الصفقة على المتنافسين ألحد بالنسبة التقنية والمالية العروض

  ثالثا : الركن المعنوي

  .والخاص القصد الجنائي العام توافر لقيامها تتطلب التي العمدية ، الجرائم من تعد المحاباة جريمة  
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والذي يتمثل في وعي الجاني حالة إتيانه الوقائع المجرمة أنـه ينتهـك  فبالنسبة للقصد العام ،           

 مجـال فـي بهـا والتنظيميـة المعمـول التشـريعية األحكـام مخالفـة إلى الجاني إرادة اتجاهيتمثل في  القانون

 .قانونيا مجرم الفعل هذا بأن العلم مع العمومية ، الصفقات

 مخالفـة التشـريع إلـى نيتـه واتجـاه وٕادراكـه الموظـف علـم فـي المعنـوي الـركن ويتحقـق               

  .ألحد المتنافسين مبررة غير امتيازات منح أجل من العمومية بالصفقات المتعلق

  الفرع الثاني : العقوبة المقررة للجريمة 

  :  18 األصلية العقوباتأوال :

  : الطبيعي للشخص بالنسبة -أ                  

(  سـنتين مـن بـالحبس"  26 المـادة فـي المحابـاة جريمـة علـى المشرع يعاقب                           

ـــــــــى)  02 ـــــــــف مـــــــــائتي مـــــــــن وبغرامـــــــــة ، ســـــــــنوات)  10(  عشـــــــــر إل ـــــــــار أل  إلـــــــــى دج 200.000 دين

  ."دج 1.000.000مليون

 تأشـير أو إبـرام عنـد مبـرر غيـر امتيـازا للغيـر عمدا يمنح عمومي موظف كل_                        

  والمساواة الترشح بحرية المتعلقة والتنظيمية التشريعية لألحكام مخالفة ملحق أو صفقة أو اتفاقية أو عقد

  .اإلجراءات وشفافية المترشحين بين

  : المعنوي للشخص بالنسبة:  ب                  

 علــى المعنــوي للشــخص الجزائيــة المســؤولية الجزائــري المشــرع أقــر لقــد                                

 عــن جزائيــا مســؤوال االعتبــاري الشــخص يكــون بــأن وذلــك ، المحابــاة جريمــة فيهــا بمــا الفســاد، جــرائم كــل

 مـن  53 المـادة فـي العقوبـات قـانون فـي المقـررة للقواعـد وفقـا القـانون هـذا في عليها المنصوص الجرائم

  . ومكافحته الفساد من الوقاية قانون

 إلـى)  01(  مـرة مـن تسـاوي والتـي أصـلية كعقوبـة الماليـة الغرامـة المشرع وقرر                       

 علــى يعاقــب الــذي القــانون فــي الطبيعــي للشــخص المقــررة للغرامــة األقصــى الحــد مــرات)  05(  خمــس

 و دج 1.000.000 بـين مـا تتـراوح غرامـة أي الفسـاد، مكافحـة قـانون من 53 المادة وحسب.  الجريمة

  .دج 5.000.000

 الصــفقات جــرائم عــن المعنــوي للشــخص الجزائيــة المســؤولية أقــر المشــرع أن إلــى نشــير                 

 المـــؤرخ 15-04 رقـــم القـــانون فـــي المعنـــوي للشـــخص الجزائيـــة المســـؤولية علـــى نـــص حيـــث ، العموميـــة

 باســـتثناء" تقضـــي والتـــي مكـــرر 51 المـــادة بـــنص العقوبـــات لقـــانون والمـــتمم المعـــدل 10/11/2004فــي

 مسـؤوال المعنـوي الشـخص يكون العام للقانون الخاضعة المعنوية واألشخاص المحلية والجماعات الدولة

 علـى القـانون يـنص مـا عند الشرعيين وممثليه أجهزته طرف من لحسابه ترتكب التي الجرائم عن جزائيا
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 أو أصــلي كفاعــل الطبيعــي الشــخص مســاءلة تمنــع ال المعنــوي للشــخص الجزائيــة المســؤولية وأن". ذلــك

  .شريك

ـــالرجوع                للشـــخص الجزائيـــة المســـؤولية مجـــال حصـــرت أنهـــا نجـــد المـــذكور الـــنص إلـــى  ب

 المعنويـــة واألشـــخاص المحليـــة والجماعـــات الدولـــة منهـــا اســـتثنت حيـــث الخـــاص، القـــانون مـــن المعنـــوي

  .العام للقانون الخاضعة

  العقوبات التكميلية :  ثانيا :

 أكثـر أو بجريمـة اإلدانـة حالة في"  أنه إلى المشرع  أشار"  التكميلية العقوبات"  عنوان تحت          

 أو بعقوبــة الجــاني تعاقــب أن القضــائية الجهــة يمكــن  ، القــانون هــذا فــي عليهــا المنصــوص الجــرائم مــن

  العقوبات من أكثر

  ." العقوبات قانون في عليها المنصوص التكميلية

 الطبيعـــي الشـــخص مـــن كـــل طبيعـــة حســـب المقـــررة العقوبـــات مقـــدار المشـــرع حـــدد ولقـــد               

  .  المعنوي والشخص

  :  الطبيعي الشخص بالنسبة:  أ  -

 أشــار والتــي العقوبــات قــانون فــي عليهــا المنصــوص التكميليــة العقوبــات أن نجــد                       

 فـي تتمثـل ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق  01- 06 رقم القانون من 50 المادة في المشرع إليها

:  

 المنـع/  اإلقامـة تحديـد/ العائليـة و المدنيـة و الوطنيـة الحقـوق مـن الحرمـان/ الحجـر القـانوني"  - 

  ........" نشاط أو مهنة ممارسة من المؤقت

  بالنسبة للشخص المعنوي  -ب 

 عنــوان تحــت العقوبــات قــانون مــن األول الكتــاب مــن المكــرر البــاب فــي المشــرع أشــار لقــد              

 المعنويــة األشـخاص علـى المطبقــة التكميليـة العقوبـات إلــى المعنويـة األشـخاص علــى المطبقـة العقوبـات

  : وهي  مكرر 18 المادة من 02 الفقرة في

/  سـنوات خمـس تتجـاوز ال لمـدة فروعهـا مـن فـرع أو المؤسسـة غلـق/ المعنـوي الشـخص حـل  - 

 مهنـي نشـاط مزاولـة مـن المنـع/  سنوات خمس تتجاوز ال لمدة العمومية الصفقات من اإلقصاء

 الشئ مصادرة/  سنوات خمس تتجاوز ال لمدة نهائيا مباشر غير او مباشر بشكل اجتماعي او

 تحــت الوضــع اإلدانــة / حكــم نشــر و تعليــق / عنهــا نــتج او الجريمــة ارتكــاب فــي اســتعمل الــذي

       القضائية الحراسة

  مبررة غير امتيازات على للحصول العموميين األعوان نفوذ استغالل جنحة الثاني : المطلب
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 الفســــاد مــــن الوقايــــة قــــانون مــــن 26 المــــادة مــــن الثانيــــة الفقــــرة فــــي المشــــرع نــــص لقــــد                 

  .  يرتكبوها أن يمكن الذين األشحاص صفة ووضح الجريمة هذه على ومكافحته

 71 المادة بموجب مكرر 128 المادة بإلغاء قام المشرع أن إلى نشير أن بالذكر وجدير               

 72 المادة نص من 06 الفقرة  في 26 بالمادة بتعويضها وقام ، ومكافحته الفساد من الوقاية قانون من

  . القانون ذات من

 إلـــى نتطـــرق ثــم أوال ،  الجريمـــة أركـــان إلــى بـــالتطرق المطلـــب هــذا مضـــمون دراســـة وســنحاول         

  . ثانيا الجريمة لهذه المقررة العقوبة

               الجريمة أركان : الفرع األول

 وأخيـرا مادياتهـا يحـدد الـركن إلـى باإلضافة مرتكبها في خاصة صفة توافر الجريمة هذة تقتضي        

  . المعنوي الركن

  الجاني صفة : والأ

 أو حرفيــا أو صــناعيا أو تــاجرا إمــا يكــون أن أي الجــاني فــي معينــة صــفة المشــرع اشــترط              

 صـفة اشـتراط عـن عدل الخاص، القطاع من اقتصاديا عونا يكون أن بمعنى الخاص القطاع من مقاوال

 عونـا الجـاني يكـون أن هنـا فـالمطلوب.  معنـوي أو طبيعـي شـخص كـل عامـة بصـفة أضـاف بأن معينة

  . غيره لحساب أو لحسابه يعمل معنويا أو طبيعيا شخصا كان إن يهم وال خاصا اقتصاديا

 أو الصـــناعي أو التـــاجر تخصـــيص مـــن جـــدوى ال أن نجـــد 19 26/02 الفقـــرة باســـتقراءو               

 مـن معنويـا أو طبيعيـا كـان سـواء شـخص أي أن دام مـا بالـذكر الخـاص القطـاع مـن المقاول أو الحرفي

 الجماعــات أو الدولــة مــع صــفقة أو لعقــد ابرامــه جــراء مــن للمســاءلة يتعــرض أن يمكــن الخــاص القطــاع

 االقتصـادية العموميـة المؤسسـات أو العـام للقانون الخاضعة العمومية الهيئات أو المؤسسات أو المحلية

  .      والتجاري الصناعي الطابع ذات
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 والهيئـــات المؤسســـات مـــع عقـــد  يقـــوم شـــخص كـــل فهـــو الطبيعـــي للشـــخص  وبالنســـبة                

 أو األشغال بعض إنجاز بشأن معهم التعاقد يتم ما وعادة حرفي، أو تاجر صفة على ويحوز العمومية،

  .لإلدارة تجهيزات اقتناء أو الترميم بأشغال يتعلق ما مثل بسيطة خدمات تقديم

ــــي عمومــــا فيتمثــــل المعنــــوي الشــــخص أمــــا                   ومقــــاوالت والتجهيــــز الخــــدمات شــــركات ف

 بــإبرام لهــم تســمح وماديــة ماليــة ومــؤهالت إمكانيــات ولهــم تجــاري ســجل علــى يحــوزون والــذين األشــغال،

  . العمومية والهيئات المؤسسات مع عقود أو العمومية الصفقات

  ثانيا : الركن المادي للجريمة 

 أو عقـــدا معنويـــا أو طبيعيـــا شخصـــا كـــان ســـواء الجـــاني بـــإبرام للجريمـــة المـــادي الـــركن يكتمـــل          

 أو العــام للقـانون الخاضـعة العموميـة الهيئـات أو المؤسسـات أو المحليـة الجماعـات أو الدولـة مـع صـفقة

 أعوان تأثير أو سلطة من واإلستفادة ، والتجاري الصناعي الطابع ذات اإلقتصادية العمومية المؤسسات

 فــي لصـالحهم التعــديل أجـل مــن أو عـادة يطبقونهــا التـي األســعار فـي الزيــادة أجـل مــن المـذكورة الهيئـات

  . التموين أو 20التسليم آجال أو الخدمات أو المواد نوعية

   الغرض من الجريمة :

 مــن الوقايــة قــانون مــن 26 المــادة مــن األخيــرة الفقــرة نــص مــن األخيــرة العبــارة وضــحت لقــد           

 التعــــديل أجــــل مــــن أو عــــادة يطبقونهــــا التــــي األســــعار فــــي الزيــــادة أجــــل مــــن"....... ومكافحتــــه الفســــاد

 فـــي المـــذكورون األشـــخاص إليـــه يرمـــي مـــا" التمـــوين آجـــال أو الخـــدمات أو المـــواد نوعيـــة فـــي لصـــالحهم

 الهيئــات أعــوان تــأثير أو ســلطة مــن االســتفادة جــراء مــن الــذكر ســالفة المــادة مــن الثانيــة الفقــرة مســتهل

  . المذكورة

     ثالثا : الركن المعنوي للجريمة  

 الدولـة أعـوان بنفـوذ الجاني علم في المتمثل  العام الجنائي القصد توافر الجريمة هذه تستلزم           

ـــه مـــع ـــب كمـــا ، لمصـــلحته النفـــوذ هـــذا اســـتغالل إرادت ـــل  الخـــاص الجنـــائي القصـــد تتطل ـــة فـــي المتمث  ني

  . مبررة غير أنها العلم مع امتيازات على الحصول
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  الفرع الثالث : العقوبة المقررة للجريمة 

 المحابــاة لجريمــة المقـررة العقوبــات نفــس لهـا رصــد ، الجريمـة لهــذه المشــرع مواجهـة أجــل مـن           

  والشروع بالمشاركة المتعلقة األحكام وكذا التكميلية بالعقوبات أو األصلية بالعقوبات منها تعلق ما سواء

   . وتخفيفها العقوبات من واإلعفاء المشددة الظروف وعلى الجريمة، هذه في والتقادم

  :خاتمة 

ســـبق ذكـــره ، يمكـــن القــول أن ميـــدان الصـــفقات العموميـــة كــان وال يـــزال المجـــال الخصـــب ممــا          

البتــداع الممارســات الممنوعــة بــالنظر إلــى حجــم األمــوال المرصــودة للمشــاريع الموجهــة للتنميــة فــي شــتى 

. لذلك كان البد من تدخل المشرع لوضع سياسة جنائية تجمع بين الوقاية والتجريم للحـد مـن المجاالت 

قات ة فـي الصـفهذه الممارسات ، خصوصا وأنه كرس عدة آليات تهدف في مجملها إلى حماية المنافسـ

  العمومية عبر مختلف مراحلها .

هـــذه اآلليـــات مكنـــت مـــن تـــدخل  القاضـــي اإلداري فـــي حالـــة وجـــود خـــرق لاللتزامـــات المقـــررة           

لحماية المنافسة في الصـفقات العموميـة ، باإلضـافة إلـى تـدخل القاضـي الجنـائي بـدوره فـي هـذا المجـال 

ذي يلعـب دور المحفـز والمقـوي آلليـات الرقابـة الماليـة واإلداريـة ال سيما في ظل تنامي مفهوم التجـريم الـ

الــذي أصــبح بمقتضــاه القاضــي الجنــائي يتمتــع بصــالحيات واســعة لضــمان الــردع للممارســات المخلــة  و

   بواجبات النزاهة في ممارسة الوظيفة العامة .

وفــي األخيــر يمكــن القــول أنــه بــالرغم ممــا تثيــره بعــض نصــوص التجــريم فــي مجــال الصـــفقات         

ـــة الرقابـــة علـــى عمليـــة إبـــرام  ـــة مـــن تحفظـــات ، إال أن تـــدخل القاضـــي الجنـــائي مـــن شـــأنه تقوي العمومي

      الصفقات العمومية .    

  :  الهوامش

 2015 سنة سبتمبر 16 ل الموافق1436 عام الحجة ذي من 02 في المؤرخ 247-15 رقم الرئاسي المرسوم  -1

  . 50 ع ر ج ، العام المرفق وتفويضات الصفقات لتنظيم المتضمن
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 مـــن الوقايـــة المتضـــمن 2006 فبرايـــر 20ل الموافـــق 1427 عـــام محـــرم 21 فـــي المـــؤرخ 01-06 رقـــم قـــانون  -2

  . 14 ع ر ج ، ومكافحته الفساد

  . www.almaany.com المعاني قاموس  -3

 شــهادة لنيــل مقدمــة مــذكرة ، العموميــة الصــفقات فــي المنافســة لقواعــد القانونيــة الحمايــة ، زكريــا محمــد رقراقــي  -4

 ص ، 2013/2014 ، بلعباس سيدي ، اليابس جياللي جامعة ، السياسية والعلوم الحقوق كلية ، القانون في الماجستير

249 .  

 الفســـاد مـــن الوقايـــة حـــول الـــدولي الملتقـــى تنظـــيم بمناســـبة ملقـــاة مداخلـــة ، الهـــدايا تلقـــي جريمـــة ، ورديـــة فتحـــي  -5

 ، 2013 أبريــل 25و 24 يــومي ، بلعبــاس ســيدي ، اليــابس جياللــي جامعــة ، السياســية والعلــوم الحقــوق كليــة ومكافحتــه

  . 55 ص

 حــول الــدولي الملتقــى تنظــيم بمناســبة ملقــاة مداخلــة ، العموميــة الصــفقات فــي الفســاد جــرائم ، رزق حلــو مــاري  -6

 ســيدي ، اليـابس جياللــي جامعـة ، السياسـية والعلــوم الحقـوق كليــة ، العموميـة الصـفقات فــي ومكافحتـه الفســاد مـن الوقايـة

  . 90 ص ، 2013 أبريل 25و 24 يومي ، بلعباس

 تنظـيم بمناسبة ملقاة مداخلة ، العمومية الصفقات على واإلدارية المالية ، البرلمانية الرقابة نظم ، بودالي محمد  -7
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 الجزائر في بهاآليات الرقابة على النفقات الملتزم 

 

 

  

   :ملخص

الرقابة على األموال و  ،المال العام الرقابة كآلية قانونية تحقق التأمين والمحافظة على

ما توسعت أدوار الدولة ومسؤولياتها في ، خصوصا بعدعرفتها معظم األنظمة السياسيةالعمومية 

مراقبة المرفق العام ، ما ترتب عليه التقيد بالقانون في صرف النفقات من قبل الهيئة المسيرة 

  التبذير والنفقات غير المجدية. من للمال العام، وهو أمر يحقق األمن المالي ويحدٌ 

 

Abstract: 

370Supervision as a legal mechanism is to achieve insurance and 

preservation of public funds. Supervision and control over public funds. Were 

known by various political regimes, mainly after that the government roles and 

responsibilities were enlarged in having control over public funds. That results 

in respect of lows in expense payment by the institutions that are in charge of 

public funds. This matter guarantees money security and prevent false wasting 

of funds.    
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 مقدمة:

وهو  ،قتضيها مرونة التطور المستمرتبضوابط النظام العام الذي  إاليتطور المجتمع  أنال يمكن 
حتى يتسنى لها بسط سلطانها بصورة قانونية وسليمة تحاكي نمط  ،الدولة الحديثة إليهأمر ال شك تسعى 

ال بد  ،وحتى تتحقق ايجابية المجتمع ،باعتباره فرد من المجتمع االيجابي اإلنسان إليهيسعى التطور الذي 
هم قاعدة تعمد أو  .من جهة أن يبث ثقافة قانونية تفيد بتوقيع الجزاء على المخالفين ألدبيات الحياة العامة

أساس  و الدولة التي هي بمثابة حياة المجتمع و ،العمومية األموالالدولة في ذلك هي الرقابة على  إليها
  استمراريتها.

وقد صاحب  ،وبالد الرافدين اإلغريق إلىمن المصريين  ،مجتمعات القديمة نظام الرقابةوقد عرفت ال
دولة متدخلة  إلى ،حامية ألمنها الداخلي والخارجيتطور الرقابة على األموال العمومية تطور الدولة من 

فروض الممن وبعد أن شهدت رؤوس األموال تضخما كان  ،في جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية
من تلبية الحاجيات  هاالتي تمكن  ،ال الضخمةو على الدولة الحديثة أن تصنع نظاما يحافظ على تلك األم

  القوة والتطور المستمر. في اإلضافيةويزيد من قيمتها  ،العامة لمواطنيها
فرض عليها تطوير أجهزتها الرقابية  ،االقتصادية المتكررة التي مرت بها الدول عبر تاريخها األزمات إن

وكان أولها النموذج  ،وابتداء من العصر الحديث ظهرت نماذج في هذا المجال ،في المجال المالي
" نظام غرف سانت لويسحيث أنشأ الملك " .الفرنسي الذي أوجد هيئة مختصة للرقابة على المال العام

بدورها شهدت مراحل تطور متعددة  والتي ،1256المحاسبة وعلى رأسها غرفة محاسبة باريس عام 
تم انشأ  1866والذي تمارسه محكمة المحاسبات. وفي سنة  1807وانتهت بنظام الرقابة القضائية عام 

في الواليات المتحدة  1921وبموجب قانون الميزانية الصادر عام  ،هيئة الرقابة المالية في انجلترا
هيئات رقابية مالية في الدول العربية في  إنشاءوتوالت فيما بعد  هيئة عليا للرقابة المالية. ئتْ نشِ األمريكية أُ 

 ،كان وليد مرحلتين اثنتينالذي  شهد مجال الرقابة المالية أما في الجزائر،  1كل من سوريا ومصر ولبنان
المراقب المالي بمشاركة  حيث كان لوزير المالية صالحيات تعيين ،األولى هي مرحلة االستعمار الفرنسي

للوصاية المشتركة لكل من وزير المالية  آنذاكوذلك تبعا لخضوع النظام القائم في الجزائر  ،وزير الداخلية
والمالي لكل من وزارة الداخلية ووزارة  اإلداريالمتمتعان بالصفة السيادية على التنظيم  ،ووزير الداخلية

  .2المالية
سار المشرع الجزائري في مجال تعيين أعضاء مكتب المراقب المالي وفق  فقد ،الجزائر المستقلة أما في

  اآلتية: اإلشكالية ضمن هذا المنظور سنحاول طرح ، التواجد الفرنسي إبانة يالتي كانت سار  اإلجراءات
  .أن يحقق حماية كافية على النفقات الملتزم بها؟ ،وحدهوللقانون أي حد يمكن للقانون إلى  -
 قانونية  آليات إلىأم أنها تحتاج  أهدافها؟ حققت  الجزائر فيعلى االموال العمومية هل الرقابة  -

 . وصرامة؟ اً جديدة أكثر ردع
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  سنحاول معالجة هذه النقاط وفق الخطة اآلتية: 

  .للرقابة المالية المفاهيمي اإلطار المطلب األول:
  الوسائل القانونية ومدى تحقيقها للحماية على النفقات العمومية. المطلب الثاني:
  مدى فعالية النصوص التشريعية. المطلب الثالث:

 حماية األموال العمومية تقتضي وسائل قانونية من خاللها تجسد الدولة حماية حقيقية لمواردها المالية إن
المجال هي آليات الرقابة التي  ااألنجع في هذوالوسيلة  ،وتطلع بالمهام المنوطة بها في هذا المجال

ن الناحية النظرية ومختلفة حيث يرى الباحثون أنها متعددة م  ،تمارسها الدولة على الجوانب المالية
 ،مالية من حيث التوقيت الزمنيرقابة  إلىفهي من حيث األنواع تنقسم  ،األساليب من ناحية الممارسة

  ورقابة مالية من حيث الموضوع.
  .المفاهيمي للرقابة المالية اإلطارالمطلب األول: 

  تعريف الرقابة المالية:  أوال:

التي تمارسها أجهزة معينة من أجل المحافظة على األموال  اإلجراءاتتعرف الرقابة المالية بأنها "مجموعة 
بدقة وفعالية واقتصادية وفقا لما أقرته السلطة التشريعية بالموازنة  وٕانفاقهاالعامة وضمان حسن تحصيلها 

 هي " " لغة" الرقابة و  والقوانين المالية األخرى ووفقا للخطط الموضوعة للجهات الخاضعة للرقابة.
: فقد أوجد الباحثون تعاريف "اصطالحاأما " االنتظار" فالرقيب يعني "المحافظ أو المنتظر. و المحافظة

وذلك تبعا للوظيفة التي ينظر اليها من خاللها واألهداف الواجب تحقيقها  ،متعددة منها الرقابة المالية
  .3واألجهزة التي تقوم بها

 منهج علمي شامل يتطلب التكامل واالندماج بين "للرقابة المالية بأنها  األول المؤتمر العربيها فَ وعر
التأكد من المحافظة على األموال ورفع كفاية  إلى، تهدف واإلداريةالمفاهيم االقتصادية والمحاسبة 

  ."استخدامها
 ،والوسائل المتبعة في مراقبة التصرفات المالية اإلجراءاتبينما يرى آخرون بأن الرقابة هي مجموعة 

 ،وقياس مستوى كفاءتها وقدرتها على تحقيق األهداف الموضوعة ،وتقييم أعمال األجهزة الخاضعة للرقابة
وأن تلك األهداف تحققت وفق الخطط  ،هي ما كان يجب تحقيقه والتأكد من أن األهداف المحققة

والتوجيه من جانب سلطة  اإلشرافبأنها  البعضيعرفها  و .4الزمني الموضوع لها اإلطارالموضوعة وفي 
من أجل التعرف على كيفية سير العمل في الجهة الخاضعة للرقابة والتأكد  ، عخارجية مستقلة عن المشرو 

  ت وفقا لما هو مخطط لها.مَ خدِ ستُ أُ من أن الموارد المتاحة المالية والبشرية والمادية قد 
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  ثانيا: أنواع الرقابة المالية.

من زوايا متعددة بحيث  إليهاوهي أيضا ينظر  ،من بينها الرقابة المالية ،هناك أنواع متعددة من الرقابة
توجد رقابة جوهرها الزمن ومن ذلك الرقابة السابقة على التنفيذ والرقابة المعاصرة للتنفيذ ورقابة الحقة 

  للتنفيذ.
فضية التنفيذية المُ  اإلجراءات تخاذإلهي تلك التي يكون مجالها الزمني سابق  الرقابة المالية السابقة:  -1

االلتزام أو دفع أي أموال مهما  إنفاذوال يحق ألي جهاز تنفيذي الشروع في  ،صرف األموال العامة إلى
بموافقة الجهة المختصة قانونا بالرقابة قبل صرف النفقة العمومية. وهو أمر يدرأ  إال ، كان المشروع

بموضوع  اسة، وتتعلق أساوهي بذلك تسمى بالرقابة المانعة أو الرقابة الوقائي، األخطاء وشبهة الفساد
فحص  إلىتمتد  وٕانماتكتف الرقابة السابقة بهذا فحسب،  وال ،العامة اإليراداتوليس  ،العمومي اإلنفاق

مع مراعاة أن عملية االلتزام قد وافقت التشريعات  ،إنفاقالوثائق والمستندات المتعلقة بكل نوع أو عملية 
  واللوائح والنظام المالي القائم في الدولة.

وجوهر مهامها رقابة  ،يختص بهذا النوع من الرقابة أجهزة خاصة في الدولة الرقابة المالية المعاصرة:  -2
وهو عمل  ،لنفقات العامةأو ا اإليراداتومتابعة السلطة التنفيذية من حيث عملها المالي سواء من حيث 

ومن ميزات هذا  ،اختصاص اللجان البرلمانية المنبثقة عن السلطة التشريعية في يدخل في العادة
وكثيرا ما تكتشف األخطاء فور وقوعها وهو أمر يساعد  ،النوع من الرقابة أنها مستمرة وشاملة

  5على تصحيح تلك األخطاء بصورة سريعة.

ائق والمستندات والدفاتر للمحاسبية يكون هذا النوع من الرقابة على الوث الالحقة:الرقابة المالية   -3
ومختلف األنشطة االقتصادية عند  ،وأيضا على المؤسسات العامة ،والبيانات الحسابية الختامية

وذلك من أجل متابعة جميع المخالفات التي تكون قد  ،نهاية كافة العمليات الخاضعة للرقابة
المراجعة الحسابية لجميع العمليات  إلى فباإلضافة ،ذ هذه الرقابة أيضا أشكاال متعددةوتأخُ ، وقعت

 اإليراداتوتغطي الرقابة الالحقة  ،كاشفة للمخالفات المالية ، فهي تسمى أيضا رقابةالمالية العمومية
والنفقات العامة على العكس من الرقابة السابقة التي تتعلق فقط بالنفقات. وهنا يتجلى االختالف 

من مزايا الرقابة الالحقة أنها تكون في  و، أم اآلنية ،ني بين أنواع الرقابة سواء السابقة أم الالحقةمَ الزَ 
لذي يمكنها من كشف األخطاء األمر ا ،معالمها ظهورجميع مراحل العمليات المالية و  انتهاءفترة 

دونما تعطيل بالعمليات المالية تمام الدراسات المتعلقة ا، كما أنها تمكن من واالنحرافات بشكل دقيق
القيام بالمراجعة  ودون تدخل اختصاصات السلطة التنفيذية منأيضا تحقق الرقابة الالحقة ، و األنشطة

من شأن هذا النوع من الرقابة تحقيق جملة من النتائج المتمثلة  لى أنهإ ، وتجدر االشارةلما تم من قبل
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حدوث وهو ما من شأنه أن يمنع  ،ومحاسبة المتسببين في ذلك ،في تحديد الخسائر المالية الحاصلة
  .مستقبلال في  ذلك

الحد النهائي لمنع األخطاء والتالعب باألموال العامة قبل تحقق ال ، أنها الرقابة الالحقة ئومن مساو 
فيه قد ال يحدد  اشرُ بَ الزمني الذي تُ  المجالأن كما  ذلك ألنها تتم بعد تنفيذ العمليات المالية.، وقوعها 

أما من حيث  على المخالفين.اب توقيع العقاألمر الذي يؤدي الى صعوبة  ،مسؤولية المتورطين بدقة
  .ليس إال عملية جرد لما سبق حدوثه من عمليات مالية طبيعتها فهي

  المطلب الثاني: الوسائل القانونية ومدى تحقيقها للحماية على النفقات العمومية.

وهو  ،تزداد باستمرار وذلك تبعا لحركية المجتمع في مختلف المجاالت اإلنفاقال شك أن عمليات 
هذا األمر في حد ذاته يرتبط جوهريا بشرعية  ،أدوار الدولة المختلفة إلىتضاف  أعباء جديدة زيدأمر ي

ورقابة بعدية تتم ممارستها على  ،والتي بدورها تتطلب رقابة المراقب المالي التي تكون قبلية ،اإلنفاق
ع ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات ذات الطاب اإلداريميزانية المؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع 

الصناعي والتجاري والمؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية االقتصادية عندما 
  6الدولة. عملية ممولة من ميزانية بإنجازف ل كَ تُ 

المكلف أساسا  بإعتباره ،المراقب المالي إلى دُ نَ سْ وقد كانت عملية الرقابة ومنذ االستعمار الفرنسي للجزائر تُ 
الناحية القانونية يكون من صالحياته الرقابة من  حيث إنه ،اإلنفاقبرقابة مدى مشروعية وشرعية 

على رقابة  اإلداريةمهامه  وتنصب  ،على مشاريع االلتزام بالنفقات واألعمال ذات اآلثار المالية اإلجبارية
، يث يعينه الوزير المكلف بالماليةح ،لمراقب الماليلمركز القانوني لا إلىبالنظر ذلك و  ،مشاريع االلتزامات

خصوصا من حيث  ،طريقة تعينه تشكل نقطة هامة أنحيث . به يكون خاضعا للوزيرومن ثم فإن
ي يلتزم تترسم الحدود ال ،د مهمةكونه يتمتع بصالحيات متعددة وجِ  ،ُاخرىومن جهة  ،استقالليته من جهة

ومن أجل ذلك يعينه الوزير  ،فهو يمارس رقابة سابقة على النفقات الملتزم بها ،بها أثناء تأديته لمهامه
كما تنص  ،المعدل والمتمم 414-92من المرسوم التنفيذي  1/ف04المكلف بالمالية طبقا لنص المادة 

"يعين المكلفون بممارسة  أنه المتضمن قانون المحاسبة العمومية على 21- 90من القانون  60المادة 
تتخذ جملة من المهام  فإنهاوتبعا لذلك ،  7"ة مراقبة النفقات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالماليةوظيف

  يمكن بيانها فيما يلي:
 يسدذات الطابع المالي ويُ  اإلداريةنشطة أنه يراقب األ ،: هي كثيرة وأهمهاهام المراقب الماليم    - أ

خصوصا وأن المراقب المالي يتمتع بمعرفة  ،سواء للمسيرين أم اآلمرين بالصرف اإلرشاداتجميع 
 ،رقابة النفقات الملتزم بها أي  ،واسعة في المجال الرقابي التقني المتخصص حسب طبيعة عمله

 إلىللقوانين والتشريعات المعمول بها وبالرجوع  مدى مطابقتهاو ومنشؤها المشاريع المنشئة لاللتزام 
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صفة  المعدل والمتمم نجدها تحدد تلك العناصر من خالل 414- 92من المرسوم  09مادة نص ال
 واإلطار ،وأيضا المطابقة التامة للقوانين والتنظيمات المعمول بها، اآلمر بالصرف أو المفوض عنه

 كما ال ،والذي ال يمكن بأي حال من األحوال أن تغطي غيره من المشاريع األخرى ،القانوني للنفقة
مبلغ االلتزام لمتطلبات  يمكن أن تباشر المشاريع دونما وجود اعتماد مالي مسمى لها قانونا ومطابقة

ر على جميع وثائق ومستندات المشروع شِ ؤَ صاحبة المشروع أن تُ  اإلدارةعلى و   ،المشروع بأكملها
وتعد هذه االلتزامات  8،قبل االلتزام بمبالغ تلك الصفقات إلزاميةوالتي تصبح  ،كتأشيرة لجان الصفقات

 ،وهنا نكون أمام رقابة مالية من حيث الموضوع ،وفق مقتضيات القانون مخالفتهاجوهرية ال يمكن 
أي مدى مشروعية تلك التصرفات وبالتالي تنصب  ،ذلك أنها تتعلق بالتصرفات ذات اآلثار المالية

المشروعية الشكلية التي تهتم بالعضو أو الهيئة  ونعني بذلك ،ية على طبيعة التصرفاتمشروعالرقابة 
التصرفات على بينما تنصب المشروعية الموضوعية  ،ر عنها التصرفات الماليةصدُ التي تَ 

وبين  ،تحقيق المطابقة بين التصرفات والمواقف إلىكانت الرقابة تهدف  إذاومن ثم  ،ومضامينها
 .مامها متعلقا بجوانب المشروعية في حد ذاتهاهتإن تلك الرقابة يكون إف ،قاعدة موضوعة مسبقا

بة االرقتلك ن ، فإبمبادئ مخططات الميزانيات السنوية ذَ خَ وأَ  اً علم المالية والمحاسبة تطور وبعدما شهد 
  صارت تجمع بين رقابتي المحاسبة والمشروعية.

 إجراءات إتباعهتعد "استثناء" على ما يمارسه المراقب المالي من خالل  :االلتزامات االحتياطية     -  ب
" من المرسوم التنفيذي 03من خالل نص المادة " أقر ستَ يُ حول رقابة االلتزامات وهو ما  أساساتتمحور 

 إجراء"يمكن أن تحدد كيفيات مالئمة للرقابة مثل  حيثالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ،  414- 92
زامات االحتياطية بالنسبة لبعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات بقرار من الوزير المكلف االلت

تخفيفا  ،صرف بعض النفقات غير المتسمة بالضخامة إلجراءاتبالمالية. وعموما يكون هناك تبسيط 
كدته وهو ما أ إجماليةومقابل هذا يأشر المراقب المالي على االلتزام بصورة  ،للعبء على المسيرين

كما يلي:  االلتزامات االحتياطية إلجراءوالمحدد  ،2011ماي  05" من القرار المؤرخ في 03المادة "
أي في هاته  .يسمح لآلمر بالصرف بااللتزام بالنفقة دون تبرير سابق" إجراءااللتزام االحتياطي هو "

ألن االلتزام في هذه الحالة كان قد خضع  ،ما يثبت صرف النفقة إلىالحالة ال يحتاج المراقب المالي 
اكتشف المراقب المالي بعض المخالفات أو ما يثير  إذاوفي حالة ما  للتأشيرة المسبقة للمراقب المالي.

الشكوك حول صرف النفقة العمومية، فله الحق في االمتناع عن التأشيرة وبصفة نهائية مع تسجيله 
  ."ل المسالة الى الوزير المكلف بالماليةرسل تقريره المفصل حو ويُ  ،ذلك الرفض

يفرض المركز القانوني للمراقب المالي  :مجال المحاسبة العمومية دور المراقب المالي في -ج
ومسؤوليته المباشرة على  ،وظيفته من جهة وذلك نظرا لما تستوجب ،تتسم بنوع من الصرامة إجراءات

 نا ال بد له من لعب دور المحاسبومن ه ،صرف النفقات العمومية وتنفيذ االلتزامات القانونية والمالية
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ومن ثم  ،صرفها فيه م تَ ومعرفة االتجاه وااللتزام الذي  ،حتى يتسنى له التدقيق في حساب االلتزامات
، جانب المصلحة المعنية بالنفقة العمومية إلىه دورا يمنح مسك المراقب المالي للمحاسبة العموميةف

مع ضرورة اطالع  ،ير الحسن للمال العاميستوال ،علية الالزمةافويضفي على رقابته في حد ذاتها ال
من المرسوم التنفيذي  4/ف27وفي هذا نصت المادة  ،الوزير المكلف بالمالية بسير النفقات والميزانية

وكيفيات ومحتوى محاسبة االلتزام بالنفقات بقرار من الوزير  اءاتإجر على أنه تحدد  414- 92
 .. ومن المعلوم أيضا أن المراقب المالي هو مستشار مالي للمصالح التي يراقبهاالمكلف بالميزانية

ومنح التأشيرة لآلمر بالصرف الملتزم بالنفقة طبقا للقوانين الجاري بها  ،إداريةورقابته تلك هي رقابة 
وهناك من القرارات الخاضعة لتأشيرة المراقب المالي وهي الجداول االسمية التي تكون عند  ،العمل
وأيضا الجداول األصلية المعدلة المعدة  ،الجداول األصلية التي عند بداية السنة السنة المالية. و إقفال

غيرها من القرارات و  القرارات المتضمنة نفقات التسيير أو التجهيزوأيضًا  عند قفل السنة المالية.
ما لم  ،المتعلقة بالنفقة على أن يكون كل التزام بالنفقة مسندا قانونا بسند الطلب أو الفاتورة الشكلية

 ،والتي تتطلب وثائق كالفاتورة وسند الطلب وغيرها ،يتعد المبلغ المبين في قانون الصفقات العمومية
مالية وهو ما أوردته  إعاناتض باالعتماد أو تحويل اعتمادات أو منح تفوي وكل قرار وزاري يتضمن

المتعلق بالرقابة  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفيذي رقم  7-6- 5المواد 
أو من ينوبه وذلك جراء و وقد تترتب على المراقب المالي مسؤولية جزائية  ،السابقة للنفقات العمومية

  أعضائها. لجان الصفقات العمومية بواجب الرقابة الخارجية باعتباره أحد إخالل
خصوصا  ،وتحليل النصوص التشريعية والتنظيمية اإلقراءويبقى دور المراقب المالي محوريا من حيث 

ت سواء على ميزانية الدولة أم ميزانيا ،ديرية العامة للميزانية ومالها من آثارمتلك المبادر بها من طرف ال
النصائح خصوصا في مجال ترشيد  إسداء ه أيضاً ومن واجب ،الجماعات المحلية والهيئات العمومية

مع تقديم النصح لآلمر بالصرف من حيث  ،وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما ،النفقات وكيفيات صرفها
 4/ف23والمادة  4/ف58 في المادة 21- 90علم المالية وذلك ما أقرته النصوص المختلفة من القانون 

المتعلق بمصالح المراقبة  381- 11 يمن المرسوم التنفيذ 12/ف10والمادة  414- 92من المرسوم 
  المالية.

  "تقديم نصائح لآلمرين بالصرف على المستوى المالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومية وفعاليتها".
على  414- 92من المرسوم  14بها فقد نصت المادة أما آجال تنفيذ الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم 

أنه "يجب أن تدرس وتفحص ملفات االلتزام التي يقدمها اآلمر بالصرف والخاضعة للرقابة السابقة في 
تسري بدءا  14"، فان اآلجال المنصوص عليها في المادة 15لنص المادة " وطبقاً  .أيام 10 آجل أقصاه

  المالية الستمارة االلتزام.من تاريخ استالم مصالح الرقابة 
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" 10أي آجال " ،سريان اآلجال المذكورة إيقافب عليه تنه يتر إأما ما تعلق بالرفض الصريح والمعلل ف
 أيام.

  المراقب المالي. ةثانيا: تأشير 

ذلك ألنها  ،صرف النفقة العموميةلتدخل المراقب المالي قبل  إجباريةتشكل تأشيرة المراقب المالي وسيلة 
 ،ملتمسا من تدخله ذلك مدى خضوع عملية صرف النفقة لقواعد الشرعية ،تمكنه من سلطة التدخل للرقابة

والتصرف  ح التأشيرة داللة على استخدام النفقة وفقا لروح القانونصطلستعمال المشرع الجزائري مإ و 
 ،المالي الرفض غير أنه يمكن للمراقب ،ومن ثم تحوز النفقة القوة القانونية وتصبح قابلة للدفع ،القانوني

هي مرحلة من أجل تصحيح األخطاء التي يمكن أن يقع فيها اآلمر  وٕانما، ال يكون رفضه مطلقا ولكن
فان الحاالت التي يكون فيها الرفض مؤقتا  414-92" من المرسوم 11وطبقا لنص المادة " ،بالصرف

  هي:
  التزام مشوب بالمخالفة لتنظيم قابلة للتصحيح. اقتراح - 
  انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة. - 
  نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة. - 

أما بالنسبة ، هارك األخطاء التي وقع فيها وتصحيحومن هنا يكون لآلمر بالصرف رخصة زمنية لتدا
ن الرفض إأو في حالة الرفض المؤقت لمرتين ف ،وتصحيحها لألخطاء والتجاوزات التي ال يمكن استدراكها

-92" من المرسوم 12وهي حالة نصت عليها المادة " ،وموضوعه غير قابل للتصحيح ،يصبح نهائيا
  والمتمثلة فيما يلي: 414

  عدم مطابقة اقتراح االلتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها. - 
  المالية.عدم توافر االعتمادات أو المناصب  - 
  نة في مذكرة الرفض المؤقت.و عدم التزام اآلمر بالصرف بالمالحظات المد - 

" ال يجب أن يكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي لآلمر 3/ف13لنص المادة " وطبقاً 
  بالصرف مكررا.

ومهما كانت  ،الرفض إلىولقد ألزم المشرع المراقب المالي على ضرورة معاينة جميع األسباب التي أدت 
لع المراقب المالي في النص من ذات المرسوم "يط " 13ومن خالل المادة " ،طبيعته مؤقت أو نهائي

على كل أسباب الرفض، غير أن المشرع  12و  11األصلي في الحاالت المنصوص عليها في المادتين 
- 09ة للنفقات بواسطة المرسوم المتعلق بالرقابة السابق 414-92من خالل التعديل الذي مس المرسوم 

وذلك من خالل تعديل المادة  ،ال بد من االطالع عليها مرة واحدة ،سباب الموجبة للرفضأكد أن األ 374
  " تفاديا لركود الملفات المتعلقة بااللتزامات وصرف نفقاتها.13"
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 ضىلآلمر بالصرف أن يتغانه يمكن إلي للتأشير على النفقة نهائيا، فالما كان رفض المراقب إذاأما  - 
 9 "18عن ذلك وتحت مسؤوليته بمقرر معلل يعلم به الوزير المكلف بالميزانية وهذا ما نصت عليه المادة "

الوزير أو  إليمباشرة وحسب كل حالة  ضيلف موضوع التغام إرسالويتم  .414- 92من المرسوم رقم 
رفض الفي حالة  ن أن تحصل حالة التغاضيدي المعني، وال يمكلالشعبي الب الوالي أو رئيس المجلس

  من ذات المرسوم بالنظر لما يلي: 19يعلن عنه وفقا لنص المادة و نهائي ال
  صفة اآلمر بالصرف. - 
  عدم توافر االعتمادات أو انعدامها. - 
  المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. اآلراءانعدام التأشيرات أو  - 
  الثبوتية التي تتعلق بااللتزام.انعدام الوثائق  - 
تعديال لها أو تجاوز  وٕاماتجاوز لالعتمادات  إما إخفاءالتخصيص غير القانوني لاللتزام بهدف  - 

  . 10 لمساعدات مالية في الميزانية
بين كل من اآلمر بالصرف والمراقب  ،ورفض التأشيرة ضيغير أنه ال بد من التساؤل عن مسألة التغا

 ،امتنع المراقب المالي عن التأشير امتناعا نهائيا أي هي حالة توقف المشروع إذاالمالي، ففي حالة ما 
 حالة  إلىن اآلمر بالصرف يخوله القانون اللجوء إته الحالة، فتتولد حالة االنسداد وتفاديا لها ومن ثم

ويظهر من  ،الوزير بتلك الحالة بتقرير دقيق وٕابالغة في صرف النفقة مع تحمل مسؤوليته كامل ضيالتغا
  متطلبات المصلحة العامة. وٕاتمامخالل ذلك امتيازات السلطة العامة 

  المطلب الثالث: مدى فعالية النصوص القانونية.

"يتمتع مجلس  192المعدل والمتمم في المادة  2016لقد نص المؤسس الدستوري في دستور  أوال:
والمرافق العمومية وكذلك  اإلقليميةالمحاسبة باالستقاللية ويكلف بالرقابة البعدية ألموال الدولة والجماعات 

  رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة".
ن إووفق هذا ف ،الراشد والشفافية في تسيير األموال العموميةيساهم مجلس المحاسبة في تطوير الحكم 

وغرف ذات  ،غرف ذات اختصاص وطني إطارمجلس المحاسبة له صالحيات قضائية ويتشكل في 
ذات  فروع وغرفة االنضباط في المجال المالي وتمارس الغرف إلىوهي بذاتها تنقسم  إقليمياختصاص 

بينما الغرف ذات االختصاص المحلي  ، 11 االختصاص الوطني وغرفة االنضباط صالحيات قضائية
ومن ثم ليست  ،فوظيفتها الرقابة البعدية للمصالح العمومية التابعة الختصاصها من حيث المسائل المالية

 ،كما هي الحال بالنسبة للغرف ذات االختصاص الوطني وعددها ثمانية غرف ،لها صالحيات قضائية
  وهي:
  المالية. -1
  السلطة العمومية والمؤسسات الوطنية.  -1
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  الصحة والشؤون االجتماعية والثقافية.  -2
  التعليم والتكوين.  -3
  الفالحة والري.  -4
  المنشآت القاعدية.   -5
  التجارة والبنوك.  -6
 .الصناعات والمواصالت -7
   ، فهي تسعة تمارس مهامها وفق التوزيع اإلقليمي أما الغرف اإلقليمية   
  عنابة. -1
  قسنطينة. -2
  تيزي وزو.  -3
  البليدة.  -4
  الجزائر.  -5
  وهران. -6
  تلمسان.  -7
  ورقلة.  -8
  بشار. -9

 تصاص كل منهااخ إطارالجماعات المحلية التي تدخل في  ،اإلقليميةتراقب الفروع التابعة للغرفة هي و 
  . 12 سمهاو التي تتلقى مساعدات هي مسجلة بإوكافة المرافق والهيئات العمومية التابعة لتلك الجماعات أ

  آليات سير مجلس المحاسبة: - 

يمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الوثائق المقدمة أو في عين المكان أو عن طريق التبليغ أو 
  ".14بطريقة فجائية طبقا للمادة "

  مجلس المحاسبة:صالحيات 

منحه المشرع لقضاة  وهو حقٌ  ،وحق االطالع ،من المعلوم أن قضاة مجلس المحاسبة لهم سلطة التحري
خاصة وأن مجال عملهم يقتضي التدقيق   ،من أجل أداء مهامهم على الوجه األكمل ،مجلس المحاسبة

موظف تابع للمصلحة  أي إلىله صالحيات في االستماع  كما أن ، في المجال المالي والمحاسبي
لتزامات قانونية إب ،التحقيق أثناءو ضاة مجلس المحاسبة قد يصطدمون أحيانا غير أن قُ  الخاضعة للرقابة، 

ما قد يدفع العون  ووه ،طاعة الرئيس لمرؤوسه والسر المهني بحجة ،للموظفين واألعوان العموميين
وبناء على هذا وتفاديا  ،العمل الرقابي إلى وهي حالة تؤدي ،االحتجاج بها أمام القاضي إلىالعمومي 

يتطلبه عمل قضاة  رع قد رفع الحرج عن األعوان والموظفين العموميين أمام مان المشَ إ، فإشكاالت هكذال
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آليات الرقابة على  إجراءمجلس المحاسبة، وأوجب عليهم االحترام واالستجابة لقضاة مجلس المحاسبة عند 
 .13 من مقتضيات واجب التحفظ أو السر المهني عفاهمإِ و  ،مصالحهم

  ثانيا: دور المفتشية العامة للمالية في مجال الرقابة.

. وتم  14 1980مارس  01المؤرخ في  53- 80المفتشية العامة للمالية بموجب المرسوم رقم  إنشاءلقد تم 
يتعلق بتنظيم الهياكل  15 32-92، حيث أن المرسوم التنفيذي رقم 2008و  1992تحديثه تبعا في سنة 

مهامه تحديد المصالح الخارجية   16 33- 92أما المرسوم التنفيذي رقم  ،المركزية للمفتشية العامة للمالية
وتتشكل المفتشية العامة المالية من هياكل ، بضبط اختصاصاتها أيضاللمفتشية العامة للمالية ويقوم 

والمصالح المركزية وهي  اإلداراتة الرقابة على نشاط مركزية للرقابة والتقويم وجوهر اختصاصها ممارس
  تمتد عبر التراب الوطني في شكل هياكل محلية دورها رقابة المصالح المحلية.

  هناك صالحيات متعددة للمفتشية العامة للمالية والمتمثلة في ما يلي: صالحيات المفتشية العامة للمالية:
والهيئات واألجهزة  اإلقليميةوالجماعات  ،للمصالح التابعة للدولةالرقابة على التسيير المالي والمحاسبة 

وهيئات الضمان االجتماعي وجميع الهيئات التابعة  ،والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية
في   وتتجسد مهام المفتشية العامة للمالية ،والتي تتلقى منها مساعدات مالية والهيئات العمومية ،للدولة
واالطالع على سير الرقابة الداخلية ومدى فعالية مصالح التدقيق  التحقيق ،التدقيق ،التقويمة، الرقاب

الصفقات العمومية  وٕابرام ،وتسيير األموال ، ةيومراقبة تطبيق شروط التشريعات المالية والمحاسب ،الداخلي
وتسيير الميزانية ومراقبة مجاالت صرف المساعدات التي تقدمها الدولة  ،وشروط تعبئة الموارد، وتنفيذها 

  .اإلقليميةوالجماعات 
  نتائجه: مجال التفتيش و

يقتضي انجاز المهام وفق مقتضيات التنظيم وحسن االنجاز، الحق في االطالع على جميع العمليات 
 اإلدالءفي استجواب أي مسؤول أو عون في  وأيضًا الحق ،المالية التي يجريها المسيرون والمحاسبون
" من 7أكدته المادة " اوهو م ،إثباتوتقديم كل وثيقة كدليل  ،بشهادته و تقديم األموال والقيم التي بحوزته

وليس ألي عون أو مسؤول في  ،للمفتشين الماليين وٕاجابةً وبيان  272- 08المرسوم التنفيذي رقم 
 إخفاءأو  ،عي المحافظة على السر المهنيداتشين في مجال عمله باالمتناع عن الحديث للمف المصلحة

حقائق، يحق لهم تحرير  وٕاخفاءوفي حال مواجهة المفتشين بسلوك امتناع ، أي وثيقة بحجة سرية الوثائق 
أو السلطة  اإلداريارات ألعلى سلطة في السلم موا إعذمانية أيام بعد أن يكونوا قد جل ثأمحاضر في 

  . 17 تبارها السلطة المالكة لحق التأديبالوصية باع
فانه ال يحق للمفتشين التدخل في مجال التسيير وال مراجعة الحسابات التي تكون  ،بينما في حال التسيير

تقدم تقريرا يتضمن جميع ما  فإنها ،لماليةلقد تمت تصفيتها من قبل. وفي نهاية عمل المفتشية العامة 
وما سجلت من مالحظات حول مدى فعالية الهيئة المراقبة في مجال قطاعها  ،قامت به من معاينات
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المالي ومدى امتثالها للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في هذا المجال بالضبط. وتبلغ المفتشية 
 أما التقرير ،على التقرير في غضون شهرين كأقصى حد اإلجابةعليها  يتقريرها ذاك لمصالح المراقبة الت

أن هناك من يرى بأن الدور  إال ،بإعدادهن المفتشية هي المختصة إف ،غ للسلطة الوصيةبل النهائي الذي يُ 
بعض الهيئات عن رقابتها  إمتناعالرقابي للمفتشية العامة للمالية قد ال يكون دقيقا وذلك من خالل 

آليات التنسيق مع هيئات  إلىوأيضا افتقارها  ، تقارير ال تحمل أي جزاءات إعداد  واقتصارها فقط على
  . 18من أجل تحقيق حماية بالغة األهمية لألموال العمومية ،رقابية أخرى لتوحيد جهودها

  
  

  

  خاتمة.

أهمية الرقابة بصورها المختلفة على  إبرازإن الغاية المتوخاة من هذه الدراسة تتمثل في محاولة 
قد شهدتها  وٕانماأو مجتمع معين،   األموال العمومية وآليات الرقابة لم تكن مقصورة على دولة معينة

 مختلف الدول خصوصا بعد أن اتسع دور الدولة وتحميلها مسؤولية المحافظة على أموال مواطنيها
   لتنموية المهمة في حياة المجتمع.رها في المشاريع ااستثمإ العمومية و واألموال 

القانونية التي تكفل  اإلجراءات إتباعتقتضي ضرورة  ،هابفرض آليات الرقابة على النفقات الملتزم  إن
ورين قانونا بصرفها أمومن جهة أخرى تحديد مسؤوليات المسؤولين والم ،الحماية للقائمين عليها من جهة

خصوصا في عصرنا الحالي الذي يشهد فيه العالم  ، االحتياجمة ونظير يوفق آليات التنمية المستد
  ضائقات مالية واقتصادية من حين آلخر.

على غرار مشرعي العالم  وضع رزنامة قانونية من أجل تحقيق الرقابة  المشرع الجزائري ويقع على عاتق
مزيد من الرقابة ال إلىفي الجزائر ما يزال في حاجة  أن الوضع  مع العلمالمالية لنتائجها الملموسة، 

وعلى  المتشعبة الفسادصور التي من شأنها قطع الطريق على  الرادعةواألدوات القانونية  ، الصارمة
   المفسدين وفق أساليب الردع العام.
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 المركز القانوني لعقد هبة العّقار

  ) دراسة مقارنة( 
 

  األستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ: عبد الرحمان خّالدي                                        

  تخّصص قانون خاص ،باحث في سلك دكتوراه علوم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم السياسية، ـــبكلية الحقوق والعلــــــــــ

  .جامعة جياللي ليابس سيدي بلعبــــــــــاس ( الجزائر)
  

  ص:ملخّ 

لمـّا كانت هبة العّقار عقد بالغ الخطورة والتّأثير على ذّمة الواهب من حيث تجريده جزًء أو 
الوضعية لم تتّفق في تحديد مركزه القانوني كال من ماله العّقاري بدون مقابل، فإّن الّتشريعات 

بين من شّرعه ضمن تقنينه المدني وبين من وضعه ضمن تقنينه اُألسري؛ وتبعا لذلك فقد تباين 
تنظيمه من لدنهم مّما نتج عنه اختالف موافقهم إزاءه بين من ينظر إليه بنظرة التحّفظ واالحتياط 

إليه نظرة تشجيع معّزز باإلقدام على إتيانه في  مع دعوة لإلقالل من إبرامه، وبين من ينظر
  األساس.

  
: هبة عّقار، التّقنين المدني، قانون األسرة، ذّمة الواهب، المركز الكلمات المفتاحية

  القانوني.
Absract: 

 

        Since the deed donation of property is a very serious contract and 
affects the grantor in terms of stripping part or all of his property free of 
charge. The positive legislations did not agree to determine its legal center 
between its legislator within civil legalizing and his maker within family le-
galizing. Accordingly, the organization varied from them, resulting their dis-
agreement between those who view it with a view of reserve and precau-



 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

 

385 

 

sion with an invitation to reduce it, and between those who view it as an 
encouragement promoted basically by adopting it. 
 
    Keywords: deed donation of real property, Civil legalization, Family 
Law, custody  of the grantor, Legal Center. 

  : مقّدمـــــة
  

لما يترّتب عليه من آثار  يكتسي بالغ األهّمية نظرًا  قانوني لمـــّا كانت هبة العّقار تصّرف
 من أو كل  خطيرة تطال مالئة الواهب وتنتقص من ذّمته المالية، باعتبار أّنه يتجّرد عن بعضٍ 

على وضعيته المالية وعالقاته الّشخصية؛ معتبر تأثير  - بالتّبعية  –نتج عنه  الذي ماله العّقاري
التأّني و التدّبر العميق قبل الّسعي إلى إتيانه، عالوة اإلحاطة  بإعمال واج كان عليه لزاماً 
 حال عقد تبّرعي خطير يشّكل حدثًا ملفتاً  - في األصل  –، كون أّنه ونتائجه بآثاره والتوّصل علماً 

  .حياته حيث ينتقص من ثروته ويسّبب ضررًا لغيره جراء إبرامه
  

ولّما كان كذلك، سارعت مختلف الّتشريعات المدنية إلى ترسيخ الحماية الّالزمة لمن يريد 
 - ابتداًء  -؛ بالّتشديد إصدارهمباشرته وذلك بتسييجه بتنظيم قانوني ُيخطره إن كان قد تسّرع في 

ره من على أن يأتي رضائه وأهليته تاّمين ال يعتريهما أدنى عيب يحول دون انعقاده، وبحماية غي
  تصّرفه هذا الذي قد يلحق ضرره كال من قرابته الواجب اإلنفاق عليهم وغرمائه وورثته انتهاًء.

  
مة لعقد هبة العّقار في مختلف الّتشريعات الوضعية، نجد أّنها الّنصوص المنظّ  وباستقراء

وقانون األحوال أنظمتها القانونية بين كّل من التّقنين المدني في تنظيمها له ضمن  اختلفتقد 
  مركز عقد هبة العّقار؟ تحديدهذا التّباين في  كلّ فلم  ،ججه في ذلكالّشخصية، ولكّل مبّرراته وحُ 

سّن تُ أن أم كان من الواجب  ،شّرع ضمن قانون األحوال الّشخصيةيثّمة داٍع ألن كان وهل 
  بيعي بين العقود المسّماة !!مواده ضمن موقعه الطّ 

  
في  في تحديد مركزه االختالفأن تترّتب على هي أهّم الّنتائج التي من الممكن  وما
  األخير؟.
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تبعا  تحديد مركز عقد هبة العّقار ضمن هذه الورقة البحثيةعلى هذا األساس، سنحاول 

نجد أّن هذا األخيرة تختلف في  حيث مختلف الّتشريعات الوضعية، له ضمنللّنصوص المنّظمة 
فبينما ارتأت بعضها تنظيمه في دائرة قانون األحوال الّشخصية، ذهبت أخرى إلى  ؛وضعها له

تحديد ضابط اعتبار ما يدخل ضمن بداءَة لذا استلزم الحال ، تصنيفه ضمن نطاق تقنينها المدني
)، ليتسّنى تبيان اختالف أوّالق باألحوال المالية (طائفة األحوال الّشخصية أو ضابط ما يتعلّ 

، أو ترتيبه ضمن قانون ات في تصنيف هذا العقد ضمن التّقنين المدني بوصفه عقدا مالياً التّشريع
)، ثانيااألحوال الّشخصية على اعتبار أّنه من المسائل التي تتعّلق بالّشخص وحالته المدنية (

  ).ثاثال( في تحديد مركزه انتهاءً  االختالفأهّم اآلثار المترتّبة على  برزتحتى إذ فرغنا من ذلك 
  

  : ضابط اعتبار ما يدخل في زمرة األحوال الّشخصية أو الماليةأّوال
  

يرجع تقسيم المسائل القانونية أو ما يعرف " باألحوال " إلى أحوال شخصية أو عينية إلى 
ني عشر ميالدي على يد مدرسة المحشيين ظهر ابتداء في أواخر القرن الثّا عهد بعيد، وكان قد

إّبان ظهور "نظرية األحوال" في الفقه اإليطالي، حيث انتقد الفقهاء  1والمحشيين الّالحقين
المؤّسسون لها بعدم وضعهم لحدود فاصلة للتّفرقة بين األحوال المالية واألحوال الّشخصية، ومْذ 
ذاك الّزمن شاع استعمال اصطالح األحوال العينية أو الّشخصية، واستمر استخدامهما حتى 

  . 2لف الّنظم القانونية الّالتينية واألنجلوسكسونية والعربية على حّد سواءعصرنا الحالي في مخت
  

 - مع ذلك  - وعلى الّرغم من االنتشار الواسع الستعمال هذين المصطلحين، إال أّنهما بقيا 
  يكتنفهما الغموض في تحديد معنيهما تحديدًا وظيفيا بحسب استعمالهما في نطاق القانون. 

   
ن فقهاء القانون المدني من وضع مفهوم منضبط جامع ومانع لهما، وكّل ومع ذلك لم يتمكّ 

ما أمكنهم، هو سرد المسائل التي تدخل في نطاقهما، وال شّك أّنه أمر يختلف باختالف نظرة 
  .3الّدول إليهما، فما يعتبر من األحوال الّشخصية في بلد ما قد يعّد مسألة مالية في بلد مغاير

  
التّباين مثاًال، اختالف نظرة الّنظم إلى عقد هبة العّقار، ففي حين  وليس أدّل على ذاك

 - ومن اقتفى أثرهما  –اعتبرته بعض الّدول من قبيل مسائل األحوال العينية مثل مصر وفرنسا 
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على اعتبار أّنه يتعّلق باألحوال العينية، اّتجهت دول أخرى إلى االعتداد به من قبيل األحوال 
  كما هو الحال في الجزائر وتونس واليمن. 4بار اّتصاله بروابط األسرةالّشخصية على اعت

  
هذا، ولم تكن األحوال الّشخصية وحدة مستقّلة في الّدراسات الفقهية اإلسالمية، بل كانت 
تُبحث في أبواب متعّددة ومتفّرقة، ولم تكن قد شّرعت في تقنين واحد يلّم من أقوال الفقهاء ما هو 

صلحة الّزمنية المعيشة، عالوة على أّن القضاء الّشرعي كان يستند في إصدار أكثر مالئمة للم
أحكامه إلى الّنصوص الفقهية المدّونة في بطون أّمهات المؤّلفات الفقهية وشروحها المعتمدة وكذا 

  توّسل الفتاوى الّصادرة عن األّولين في المسائل المختلف فيها.
  

ختالف األحكام ما قد يجعل الّروابط األسرية غير وقد ُوجد في تعّدد مصادر القضاء وا
مستقّرة وحقوق األشخاص ضمنها غير مضمونة، فكان ذلك دافعا للتّفكير بوضع تقنين يجمع فيه 
شتات أهّم األحكام الفقهية المتّفق عليها، سواء اقتبست من مذهب واحد، أو استمّدت من مذاهب 

حوال الّشخصية في البلدان العربية تبعا لتحقيق هذا متعّددة، ألجل هذا، تّم تقنين مدّونات لأل
  .5الغرض في األخير

  
، لم يكن لفظ األحوال الّشخصية ُيراد 6بْيد أّنه خالفا لما سار عليه فقهاء اإلسالم األقدمين

منه مجموعة األمور الممّيزة للّشخص عن غيره فضال عن تلك الّرابطة إّياه بعائلته، وٕاّنما هو 
ني مستحدث جاء إثر تقسيم الحقوقيين األحوال إلى شخصية تُفيد كّل ّما يّتصل اصطالح قانو 

باإلنسان وشخصه كالّزوجية وما يترّتب عنها، والّنفقة والّنسب وما ينشأ عنهما وغير ذلك من 
  .  7األمور المتعّلقة بالحالة المدنية، وأخرى عينية تتعّلق باألحوال المالية أساسا

  
فهوم، انبرت محكمة الّنقض المصرية موّضحة التّفرقة بين المصطلحين في وٕابرازًا لهذا الم

، حيث قضت بأّن مصطلح األحوال الّشخصية هو في 1934جوان  21حكم صادر عنها بتاريخ 
األساس " مجموعة ما يتمّيز به اإلنسان عن غيره من الّصفات الّطبيعية أو العائلية التي رّتب 

يا في حياته االجتماعية، ككون اإلنسان ذكرًا أو أنثى، وكونه زوجًا أو القانون عليها أثرًا قانون
أرمال أو مطّلقا أو أبًا أو ابنًا شرعّيا، أو كونه تاّم األهلية أو ناقصها لصغر سّن أو عته أو 

  جنون، أو كونه مطلق األهلية أو مقّيدها بسبب من أسبابها القانونية.
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لمالية، فكّلها بحسب األصل من األحوال العينية، وٕاذن أّما األمور المتعّلقة بالمسائل ا

فالوقف والهبة والوصّية والّنفقات على اختالف أنواعها ومناشئها من األحوال العينية لتعّلقها 
وكّلها من عقود  - بالمال واستحقاقه، غير أّن المشّرع المصري وجد أّن الوقف والهبة والوصّية 

كرة التصّدق المندوب إليه ديانة، فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل تقوم غالبا على ف -التبّرعات 
مسائل األحوال الّشخصية، كما يخرجها من اختصاص المحاكم المدنية التي ليس من نظامها 

  الّنظر في المسائل التي قد تحوي عنصرًا دينيا ذا أثر في تقرير حكمها.
  

ا نظرت في شيء مّما تختّص به من على أّن أّية جهة من جهات األحوال الّشخصية إذ
تلك العقود، فإّن نظرها فيه بالبداهة مشروط بإتباع األنظمة المقّررة قانونا لطبيعة األموال 

  .    8الموقوفة والموهوبة والموصى بها"
  

نفس المعنى أكّده قضاء المحاكم الّشرعية آنذاك، حيث ذهب إلى عدم معرفة الفقه 
الّشخصية، وهو ما نّوه عنه بمقتضى حكم لها مفاده " األحوال اإلسالمي لمصطلح األحوال 

الّشخصية عبارة غير معروفة في الفقه اإلسالمي؛ ولكّن القوانين الوضعية حّددتها بالّشؤون 
  .9المتعّلقة بالحالة واألهلية والوالية والحقوق اآليلة عن اإلرث والوصّية"

  
ية يرجع تكوينه إلى ثالث مجموعات على هذا األساس، فإّن مفهوم األحوال الّشخص

  يتناولها بالّدراسة وهي:
  : المسائل المتعّلقة بالحالة المدنية للّشخص وأهليته المدنية، وكذا نظام الوالية على ماله.األولى  
  : المسائل المتعّلقة بأسرة الّشخص.الثّانية  
  والميراث.: المسائل المتعّلقة بالحقوق اآليلة عن الوصايا الثّالثة  

  
 -وهبة العّقار على وجه الخصوص  - واّتساقا مع هذا الّتوجه، فإّن عقد الهبة عموما 

إلى المسائل المالية أساسا،  -على نحو ما سبق تحليله  - بوصفه باب التبّرعات، يرجع تكوينه 
اة حيث ذلك أّنه عقد مالي ناقل للملكية، واَألْولى وضعه ضمن مكانه الطبيعي بين العقود المسمّ 

يلي البيع والمقايضة، ولعّل هذا األمر هو ما دفع بالمشّرع المصري بأن يتراجع عن اعتبار عقد 
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  .10الهبة من مواضيع األحوال الّشخصية، وينظّم أحكامه ضمن تقنينه المدني الجديد
  

  ثانيا: تنظيم عقد هبة العّقار ضمن الّتقنين المدني أو في مدّونة األحوال الّشخصية
  

نت مواقف الّتشريعات بخصوص تصنيف عقد الهبة عموما ( وهو نفس الموقف الذي تباي
يشمل هبة العّقار)، فمن الّتشريعات من نّظمها ضمن تقنينه المدني كالّتشريع الفرنسي وكذا 
المصري ومن نهج نهجه كاألردني والعراقي والكويتي والّليبي والّسوري وغيرهم؛ بخالف الّتشريع 

مني والّتونسي الذين نّظموا أحكامه ضمن تقنيناتهم لألحوال الّشخصية، ولكل الجزائري والي
اعتباراته وأسانيده. ولبيان هذا المنحى، من المفيد التطّرق إلى بحث اعتبار عقد هبة العّقار من 
مسائل األحوال الّشخصية ابتداًء، ثّم التعّرض إلى دراسة اعتبار نفس العقد من قبيل المسائل 

  ية انتهاًء على الّنحو اآلتي: المال
  

  اعتبار عقد هبة العّقار من مسائل األحوال الّشخصية  - أ

اّتجهت بعض الّتشريعات العربية ممثّلة في الّتشريع الجزائري واليمني والّتونسي إلى تقنين 
ضمن قوانينها لألحوال الّشخصية، ولعّله يرجع  - بما في ذلك هبة العّقار -عقد الهبة عموما 

  ب في ذلك إلى ما يأتي:الّسب
 
ِحْرُص المشّرعين على أن يستمّدوا أحكام عقد هبة العّقار من الّشريعة اإلسالمية  - 

ومدارس فقهها المجيد، تبعا لكافة مواضيع قانون األحوال الّشخصية من زواج وطالق ونسب 
  وميراث ووصّية وُحُبس.

  
يه بقانون األسرة من لدن المشّرع أو ما اصطلح عل -ال يعتبر قانون األحوال الّشخصية  - 

قانونا خاّصًا، والقانون المدني قانونا عاما؛ غاية ما في األمر إّنما جاء األّول مكّمل  -الجزائري 
للثّاني بدليل إحالة أحدهما على اآلخر في العديد من المواد. ومع ذلك فليس من الممكن القول 

بأحوال الّشخص استنادًا إلى المبدأ  11ة قانون خاصبأّن القانون المدني قانون عام وقانون األسر 
القاضي " بأّن الخاص يلغي العام "، كما ال يمكن أيضا اعتبار قانون األسرة قانونا خاّصا 

  بالّنسبة للقانون المدني، إذ ال يمكن تصّور إلغاء قانون األسرة ألحكام وردت في الّشريعة العاّمة.
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وعليه، فال مجال هنا لتطبيق هذا المبدأ، فضال عن عدم إمكانية القول بأّن الثّاني الحق 
  . 12لألّول يعمل به دون اعتبار لهذا األخير

  
عقد هبة العّقار يقوم أساسا على فكرة التبّرع المندوب إليه شرعا، ألّن الّدافع إليه طلب  - 

نظيمه لمدارس الفقه اإلسالمي الذي ما فتئ رضى المولى عّز وجل والّطمع في ثوابه، فيترك ت
  .13وأْن َأْحَكَم مفّصال جزئياته بشكل مستفيض

  
واعتبارا لذلك، ذهب البعض إلى االعتقاد بأّن عنصر الّديانة في عقد هبة العّقار عنصر 

يجب أن يكون ضمن قانون  -إذن  -أصيل ال يخلو أّي جزء من جزئياته منها، ومحّل تنظيمه 
ّشخصية على اعتباره القانون الوحيد المستمّد أحكامه من الفقه اإلسالمي، " ويبدو أّن األحوال ال

هذا ما جعل المشّرع يعتبرها [ أي الهبة ] من مسائل األسرة من بين التبّرعات التي تجري في 
لتمّسك أغلبها بين أفراد األسرة باعتبار أّن لها ارتباطا وثيقا وعرفيا بالتدّين وما يتطّلب ذلك من ا

  . 14الّشديد بمبادئ الّشريعة اإلسالمية وتعاليمها الّسمحة ..."
  
التّأصيل لألحكام الموضوعية لهبة العّقار من الفقه اإلسالمي بامتياز، اعتبارًا لألّدلة  - 

 -الّشرعية التي استمّدت منها وهي: القرآن وآثار السّنة وٕاجماع األّمة و دالئل المعقول، فالواقع 
" أّن مصادر أحكامها مأخوذة كّلها تقريبا من الفقه اإلسالمي...، ومستمّدة  -البعضبحسب قول 

في أغلبها من المذهب المالكي الجاري به العمل منذ قرون، وهذا ال يعني أّنها ال تأخذ من 
  .15المذاهب األخرى، فهناك أحكام هاّمة استمّدت من الّرأي المتّفق عليه عند جمهور الفقهاء ..."

  
طبيق أحكام الّشريعة اإلسالمية على عقد هبة العّقار ضرورة اقتضتها طبيعة األشياء، ت - 

 -ذلكم أّن تشريع العقد المذكور من الفقه اإلسالمي استرداد للّذات اإلسالمية، ألّن الّشريعة 
ة تعتبر من أهّم مقّومات الّشخصية العربية؛ وٕاذا كان من أهّم أركان الوحد - عقيدة وأخالق وفقه 

العربية وحدة الثّقافة، فمن أهّم األسباب لتوحيد الثّقافة أن تتوّحد القوانين، والفقه اإلسالمي يشّكل 
  .16بذلك أهّم رافد من روافد الّتراث الثّقافي لألّمة العربية

  
  اعتبار عقد هبة العّقار من مسائل األحوال المالية - ب   
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جه الخصوص عقدًا له من األهّمية والتّأثير لمــّا كانت الهبة عموما وهبة العّقار على و 
البالغ على ذّمة الواهب من حيث تجريده من ماله ( منقوال كان أو عّقارًا) دون عوض، وعلى 
اعتباره من المعامالت العينّية، فقد عّدها البعض من المسائل المالية يضطلع القانون المدني 

  قول إلى ما يأتي:بتنظيم أحكامها، ولعّله يرجع الّسبب في هذا ال
 
هبة العّقار عقد مالي عيني شأنه في ذلك شأن بقّية العقود األخرى، وقد كان موقف  - 

التّقنين المدني المصري الملغى من عدم االهتمام بتنظيم عقد الهبة منتقدًا من لدن الفقه، مّما 
تنظيما شامال اضطّره إلى تدارك هذا الوضع في القانون المدني الجديد، حيث نّظم أحكامه 

  . 17ووضعه في مكانه بين العقود األخرى
  
موقع عقد هبة العّقار األصلي هو التّقنين المدني ... " وكان األْولى نقل الهبة من هذا  - 

الموضع [ يقصد به قانون األحوال الّشخصية ] إلى مكانها الّطبيعي بين العقود المسّماة، فتلي 
، وهذا هو ما 18تنظيما شامًال من ناحية الّشكل ومن ناحية الموضوع"البيع والمقايضة، وأْن تنّظم 

  .19قام به المشّرع المصري ضمن التّقنين المدني الحالي
  

واّتساقا مع هذا القول، عّللت المذّكرة اإليضاحية للمشروع الّتمهيدي للتّقنين المدني 
ني بالقول " أهّم تجديد المصري موقف المشّرع المصري من وضع عقد الهبة في التّقنين المد

استحدثه المشّرع في عقد الهبة أّنه أورد أحكامها كاملة في الّشكل والموضوع، والتّقنين الحالي 
(الّسابق) يكاد يقتصر على إيراد أحكامها في الّشكل ولم يذكر من أحكامها الموضوعية إّال 

ي كسائر العقود، فينبغي أن الّشيء القليل، وقد نظر المشّرع في ذلك إلى أّن الهبة عقد مال
يستوفي التّقنين المدني أحكامها جميعا وأن يضعها في مكانها بين العقود األخرى، ال كما فعل 

  .  20التقنين الحالي (الّسابق) وقد انتبذ بها مكانا ال يخطر على البال"
  

  ثالثا: اآلثار المترّتبة على االختالف في تحديد مركز عقد هبة العّقار
  

الفصل في تنظيم عقد هبة العّقار بين ضّمه إلى قانون األحوال الّشخصية تمّخض 
واالعتداد به من قبيل المسائل الّشخصية لدى بعض البلدان، أو تصنيفه في زمرة المسائل العينية 
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المالية وتنظيمه ضمن التّقنين المدني لبلدان أخرى، آثار ونتائج تترّتب عليه وتختلف باختالف 
  ختار.الّتصنيف الم

  
 -وهبة العّقار تّبع لها في الحكم  –وهذه اآلثار المترتّبة على وضع عقد الهبة عموما 

ضمن قانون األحوال الّشخصية أو األحوال العينية هي مربط التّفرقة من ناحية تنازع القوانين في 
لعنصر نظام القانون الّدولي الخاص. فإذا كان عقد الهبة دوليا بأْن كان يتضّمن في جوهره 

مختلفي الجنسية، أو كان المال الموهوب في موطن غير أو أحدهما أجنبي كأن يكون طرفاه 
 - موطن الواهب، أو كان سبب الهبة فعال ضاّرًا أو نافعا وقع في الخارج، فإّنه يمكن للواهب 
ّمة بحسب بعض الّتشريعات المقارنة المعتّدة بهذا العقد من قبيل العقود المالية وٕاخضاعه من ث

أن يختار قانونا أجنبيا يطّبق على تبّرعه بالهبة، هذا بخالف الّتشريع الجزائري  -لقانون اإلرادة 
من قبيل األحوال الّشخصية،  -وهبة العّقار تبٌع لها في الحكم  - الذي أعتّد بعقد الهبة عموما 

لقانون جنسية هذا  21يتهوأخضعه بالتّالي ال سيما فيما يتعّلق بالحالة المدنية للّشخص الواهب وأهل
األخير وقت إبرام عقد الهبة، بحيث ال يمكنه اختيار قانون أجنبي في هذا الّصدد، وهذا فرق هام 

  .22وجب أخذه بعين االعتبار
  

وقد أوضح المشرّع الجزائري هذا العنصر مؤّكدًا ذلك حينما أضاف إلى الوصّية، الهبة 
لواقف وقت انعقاد الهبة أو الوقف هو الذي يسري والوقف وذكر بأّن قانون جنسية الواهب أو ا

 2005جوان  20المؤرخ في  10- 05من قانون رقم  16على المعاملة، وهذا ما بّينته المادة 
المعّدل والمتّمم للقانون المدني بقولها: " يسري على الميراث، والوصّية، وسائر التصّرفات التي 

  لموصي أو من صدر منه التصّرف وقت موته.تنّفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك أو ا
  ويسري على الهبة والوقف قانون جنسية الواهب أو الواقف وقت إجرائهما ".

  
بْيد أّنه فيما يرتبط بتكييف المال الموهوب وكذا االلتزامات الّتعاقدية الواردة ضمن عقد 

لكائن بها، ويسري على ، فإّنه يسري على األّول قانون الدولة ا23الهبة المنصّب على العّقار
من نفس القانون.  18/426و  17/125، وهذا ما أشارت إليه الماّدتان 24الثّانية قانون موقع العّقار

بحسب نّص المادة  -وكذلك هو الحال فيما يختّص بشكل نفس الّتصرف، فهو يبقى خاضعا 



 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

 

393 

 

موطن المشترك لقانون البلد الذي تّم فيه، كما يجوز أن يخضع لقانون ال -  27من ق م ج  19
  للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الّساري على أحكامه الموضوعية.

  
ومع ذلك، فلقد لوحظ على اعتبار عقد هبة العّقار من مسائل األحوال الّشخصية عّدة 

  اعتبارات تمحورت حول ما يأتي:
  
باستثناء  - بما في ذلك هبة العّقار  - عدم اعتبار عنصر الّديانة في عقد الهبة عموما  - 

ما اقترن منه بقصد الُقربى هللا تعالى، حيث يتحّول التبّرع بالهبة حينئذ إلى تبّرع بنّية الُقربى 
اّدتين كالّصدقة مثال، التي شّرعها المشّرع المغربي ضمن مدّونتة للحقوق العينية من خالل الم

  . 29129و 29028
  
إذا  - وهبة العّقار على وجه الخصوص  - استطرادًا لما سبق، فإّن التبّرع بالهبة عموما  - 

خالطها عنصر الّدين بأْن أعطى الواهب عطّيته يبتغي منها المثوبة من اهللا تعالى، أو أخرج من 
يا إلى اقتصاره على التزام ماله على وجه الُقربة، فإّن هذا االلتزام يخرج من كونه التزاما مدن

طبيعي محض ال يقضى به استنادًا إلى أّن التبّرع الوارد على وجه الُقربى ال يقضى به في 
  .30الّصحيح من الّشرع

  
ضمن موقعه الّطبيعي  - وهبة العّقار تبٌع لها في هذا الحكم  - تشريع عقد الهبة عموما  - 

عن ترتيب آثار عملية عليه من خالل " اكسابه بوصفه عقدًا ماليا يزيد من االهتمام به، فضال 
ملزم  - وٕان كان تبّرعا  - قوة وصالبة في اإللزام على الّنحو الذي ينبغي أن يكون لعقد هو 

    .31للمتعاقدين كسائر العقود"
  
  خـــاتمة:
  

ل عرض أهم الّنتائج المتوصّ  –في األخير  – بنا وقد انتظم البحث في آخره، حّري إنتهاءً 
  إليها من خالله على الّنحو اآلتي: 

  
تضاربت توّجهات مختلف الّتشريعات المدنية بخصوص تحديد مركز عقد هبة العّقار بين من  - 
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سري ولكّل سّن مواده ضمن تقنينه المدني، وبين من خالف ذلك بتشريع أحكامه في قانونه األُ 
 .في األساس اعتقادهوفلسفته التي بنى عليها  اعتباراته
 

ضمن قانونه لألحوال الّشخصية كان نظره في ذلك بأن تقتبس أحكامه  هعن رأى بأن ُيموقِ فم - 
هذا  ،من مدارس الفقه اإلسالمي تبعا للقانون المذكور المستوحى أساسا من الّشريعة اإلسالمية

تقنينه  يوضع ضمن، ال على عنصر الّديانة فيه - من ثّمة - المحافظة فضال عن أن يتسّنى له 
 المدني المقتبس عن تقنينات غربية قد تشّكل تعارضا وتصادما معه في األخير.

 
في  ، كانت حّجته في ذلك أّن الطبيعيفي نطاق دائرة تقنينه المدنيُيموِقع ومن دافع على أن  - 

 موضوع التصّرف بهبة العّقار وما شابهها من تصّرفات، هو الّشريعة العاّمة باعتباره عقدًا ماليا
 مرماه واختصاصه بتنظيم أحكامه في األساس.من ثّمة فالقانون المدني هو  ؛محضا

 
 –عموما أحكام عقد الهبة  تنظيم ضرورة إلحاق –رجحانا  –وذاك، يتوّضح  التوّجهوبين هذا   - 

التّقنين المدني أسوة بما استقّر عليه الوضع تشريعًا في ب - وهبة العّقار على وجه الخصوص 
هذا التصّرف بوصفه باب التبّرعات وأساسها، أّن  بعّلةقنينات المدنية العربية واألجنبية، التّ  مجمل

أحكامه  ةالّشريعة العامّ  مّ نظتأن  - من ثّمة  -  فيجبالعقود،  كبقّية مالي هو في األصل هو عقد
كل لشّ من ناحية ا كامالً ينّظم تنظيمًا فبيعي بين العقود المسّماة الطّ  في مكانه عموقَ وأن يُ 

  .في ذلك فقا لما استقّر عليه الفقه اإلسالمي وال تعارض البّتةو  والموضوع
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ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي 
  يسري على أحكامها الموضوعية". 

  التي عّرفت الّصدقة بأّنها " تمليك عوض لملك، ويقصد بها وجه اهللا تعالى ". -28
ناء حكمين مختلفين، بقولها " تسري على الّصدقة أحكام التي أّكدت بأّن الّصدقة تأخذ نفس أحكام الهبة باستث -29

  الهبة مع مراعاة ما يلي: 



 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

 

397 

 

                                                                                                                                            

  ال يجوز االعتصار في الّصدقة مطلقا.  -
  ال يجوز ارتجاع الملك المتصّدق به إّال باإلرث". -
  .70خالد سماحي، المرجع السابق، ص.  -30
من المذكرة اإليضاحية للقانون المدني المصري، أنظر: مجموعة األعمال التحضيرية للقانون المدني  مقتطع -31

؛ وقد أشار إليه أيضا أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص. 241المصري، المرجع السابق، ص. 
  . 1: ، هامش رقم24
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  ا��زام ا�	و�ق ���د�م ا������ وا��م و	دى 	�ؤو���� 
  
  

(*�	!� ، ط��ب د"�وراة � وم �$�ص &��ون $�ص �" �� ا���وق وا�! وم ا�������أ.طراد ا�	���ل
  أ�. �"ر � ���د � 	��ن( ا�*زا-ر)

  

 
  $ص 	 

يقع على عاتقه  الموثق ضابط عمومي مهمته األساسية توثيق العقود واعطائها الصبغة الرسمية، ولكن

لم واجب والتزاما قانونيا هاما هو التزام النصح واالعالم للزبون، حيث ان الموثق  مهني محترف وعا

تي يرغب ال وٕاعالمه بكل ما قد يترتب عن اتفاقاتهلزبون لتزم بتبصير اوي بأحكام القوانين والتشريعات ،

تي يتطلبها أو يمنحه له القانون ، وذلك والوسائل ال يضا بيان اإلحتياطاتفي توثيقها من أثار، وأ

التي تسري عليها ، فواجب اإلعالم والنصح والتنظيمات مع القوانين  ليكون تصرفه واتفاقه منسجما

للموثق يعد إذن إلتزاما أساسيا، ومكمال إللتزام إضفاء الصيغة الرسمية على العقود، ولكن اخالل 

نونية، اتجاه زبائنه وعمالئه الذي طالما يطرح العديد من الموثق بهذا االلتزام يرتب مسؤوليته القا

  المشاكل والتعقيدات القانونية خاصة فيما يخص طبيعته القانونية وأساسه القانوني.

   - المسؤولية القانونية  - العقود-التزام النصح واإلعالم - الزبون–الكلمات المفتاحية: الموثق 
Abstact : 

 
The notary officer whose main task is to document the contracts and give them an official 
form, but has a duty and a significant legal obligation is the obligation to advise and inform 
the client. The notary is a professional and an expert knows legal and regulatory provisions. 
He undertakes to enlighten the client and to inform him of all that may result from the 
agreements and act that it documents the effects, As well as the statement of the precautions 
and means required or granted by law, so that his conduct and agreement in line with the laws 
and regulations that apply to them¸ The duty of information and advice to the notary is 
therefore a fundamental obligation, complementing the obligation to formalize contracts¸ The 
breach of this obligation, however, places its legal responsibility on its customers and clients, 
which has long posed many problems and legal complications, especially with regard to its 
legal nature and legal basis. 
 
Keywords: Notary - Customer - Obligation to advice and information - Contracts – Legal 
responsibility - 

  

  مقدمة
معامالت األفراد معها تشعبواإلقتصادية تزداد تطورا يوما بعد يوم،وت الحياة اإلجتماعية إن

وبالتالي تشتد الحاجة إلى ضبط هده المعامالت في صيغة قانونية رسمية أمام شخص له ، اختالفهاو 
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، ومن هنا حرصت التشريعات على وضع نظام لتوثيق التصرفات القانونية صفة رسمية، وتوثيقها لديه
دورا كبيرا في استقرار المعامالت ، وتحقيق جود موثق لزاما و  صبحفأالتي تتم بين األفراد، فقد أصبح للموثق

و العقود أتلقي أساسية تتمثل في  خدمة قانونيةباعتباره ضابطا عموميا يضطلع بفالموثق ، األمن التعاقدي
نه من جهة يضمن حرية حيث إتجسيد إرادة األفراد المتعاقدة، وافرغها في شكل رسمي،  اإلتفاقات و 

وهذه المهمة الرسمية التي يضطلع بها الموثق ، فإنها طبعا التعاقد ويحقق من جهة أخرى األمن القانوني، 
مهنية الضرورية حيث وضع المشرع ال تسند إال إلى اشخاص يتمتعون بالكفاءة القانونية والتجربة ال

بحيث ال يحصل على مهنة الموثق إال من توافرت لديه هذه الشروط ، واستطاع ضوابط وشروط خاصة 
واساسي فهو يضفي على العقود  دورا هاماالموثق يلعب، ومن هنا 1اجتياز هذه اإلختبارات المحددة قانونا

، بيد أن التزام ا التي تتمتع بها االحكام القضائية النهائيةالصيغة الرسمية التي تعادل في قوتها القوة ذاته
الموثق بإضفاء الصفة الرسمية على العقود، فإن كان يعد اإللتزام القانوني األساس الذي يقع على عاتق 
الموثق، إال أنه هناك التزام اخر فرضه المشرع عليه بصفته مهني محترف ، فيلتزم الموثق بتقديم النصح 

يقع على عاتق الموثق  فإنه وعليه.للمتعاقدين وتبصيرهم بكل ما يترتب على معامالتهم من اثار واإلعالم
واجب والتزام بالنصح واإلعالم، ويعتبر أحد الواجبات المهنية التي لها صلة وثيقة بواجبه في إضفاء 

أساس مهنة التوثيق هو ضمان توفير االئتمان والثقة  ألن،للعقود واإلتفاقات التي يتلقاهاالصفة الرسمية 
بين  المتعاقدين، ذلك ما جعل المشرع يفرض على الموثق التزام اإلعالم والنصح لألطراف المتعاقدة وٕاال 

المؤرخ  02- 06من قانون تنظيم مهنة التوثيق رقم  12كان مسؤوال تجاههم، وهو ما نصت عليه المادة 
يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود الموثقة، وأن يقدم ي نصت أنه "الت  2006فبراير  20في 

  نصائحه إلى األطراف، قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين التي نسري عليها ، وتضمن تنفيذها.
كما يعلم الموثق األطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم، ويبين لهم األثار وااللتزامات التي يخضعون لها، 

  ات والوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم."اإلحتياط
شمل تمتد لتالموثق في تحرير العقود وكتابتها في شكل رسمي، بل  وظيفةوفقا لهذه المادة ال يقتصر 

 .واجبه بإسداء النصح والمشورة لألطراف المتعاقدة، مبينا لهم اثار ونتائج التصرف المقبلين على توثيقه
أدى األمر الذي خاصة وأن الموثق ملزما بضمان وسالمة العقود والتصرفات القانونية التي يتولى تحريرها 

، ولكن في هم التزام قانوني يقع على عاتقهتزايد الحاجة إلى دور الموثق في النصح واالستشارة كأ إلى
التزام الموثق بالنصح يتبين أن  وبهذا فإنه، يرتب مسؤوليتهفإنه قد  حالة اخالل الموثق بهذا اإللتزام

ألطراف المتعاملة ضمانة ممنوحة لو ب اخالله به مسؤوليته إلتزاما واقعا على الموثق يرت عتبرواإلعالم ي
  . مع مرفق التوثيق
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وٕاذا الموثق بواجب النصح لألطراف المتعاقدة؟  يلزمنتساءل هل نطرح االشكالية التالية و نا لعوهو ما يج
ع جوانب ومقتضيات جمي االلتزامفهل يشمل هذا  ،هيقع على عاتقواإلعالم التزام الموثق بالنصح كان 

بالتزام النصح للزبائن الموثق ؟وهل اخالل يقتصر في نطاق محدد حدده القانونأم أنه  ،العمل التوثيقي
  ؟ يتهمسؤوليعتبر خطئا ومن ثم يرتب 

وعمال على إيضاح هذا االلتزام  واإلعالم،التزام الموثق بالنصح  شكالية نرصد مدىوفي ضوء هذه اال
فسوف واعطائه التكييف القانوني بما يتماشى مع طبيعة العمل التوثيقي، يح على الوجه الصح

وٕالى مضمونه ومدى ، من خالل ضبط تعريفه وأساسه القانوني في مبحث أوللبحث هذا الدراسة طرقتن
  حدوده في مبحث ثاني.

  ث األول: ماهية التزام الموثق بالنصح واالعالمالمبح

عالم يتطلب بداية ضبط مفهومه من خالل تعريفه وتمييزه عن بالنصح واإل إن دراسة ماهية التزام الموثق
صيل القانونية والتألى بحث الطبيعة المشابهة له وذلك في مطلب أول، وإ غيره من االنظمة القانونية 

  في مطلب ثاني. بالنصح واالعالمالقانوني اللتزام الموثق  
  التزام الموثق بالنصح واالعالمالمطلب األول: مفهوم

، ومن ثم مقارنته عن غيره من األنظمة ه(فرع أول)تعريفستوجب تحديد مفهوم التزام الموثق بالنصح ي
  .(فرع ثاني)القانونية المشابهة له
  بالنصح الموثق التزام الفرع األول: تعريف 

، واالستشارة فمعناهما معنى النصح النصح أو النصيحة تعني تقديم النصح واالستنصاح والمشورةلغة: -ا
، وٕان كانت النصيحة ال تقدم إال بناءا على طلب سمى المشورة واالستشارة بالنصيحةوغالبا ما ت
  .2المستنصح

 واإلعالمااللتزام بالنصح )devoir de conseil(أو المشورة واالعالم االلتزام بتقديم النصيحةاصطالحا :  - 2
حيث تجسد أكثر في المهن التي تحترف  ،تجسد أكثر في مجال عقود الخدماتنجد في عدة مجاالت و 

جل إعادة التوازن من أفرض هذا اإللتزام في نطاق محدود المشرع تقديم خدمات ذهنية كالمهن الحرة، وٕان 
،وان باإلعالمالتزام  فيقع عليه، مهني ويشكل طرف قوي متعاقد األخر، خاصة إذا كان البين المتعاقدين

يتجسد أكثر في المهن الحرة والتي أساسها تقديم خدمات ذهنية  و االلتزام بالتبصيراإلعالم أبتزام لاال
الشخص المهني تتوفر لديه كميات هائلة من المعلومات المتعلقة بما يتعامل عليه بحكم فإذن للزبائن، 

مهنته أو تخصصه، فهو بالتالي أقدر على تقديم استشارات تمكن الزبون من معرفة حقوقه والتزاماته التي 
ن كأصحاب فهو التزام يقع على عاتق كل المهنيييمكن أن تترتب عن التصرف الذي يريد اإلقبال عليه. 

  .3وهو التزام وليد اجتهاد القضاء الفرنسيالحرف والمنتجين، 



 

 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد  مجلة

 
401 

 

التزام الموثق بالنصح ، 2006فبراير  20المؤرخ في  02- 06 رقم قانون تنظيم مهنة التوثيقلم يعرف 
يجب على الموثق منه " 12فنصت المادة  كيد على وجوب هذا اإللتزاماإلعالم بل اكتفى فقط بالنص والتأو 

جام اتفاقاتهم مع القوانين يتأكد من صحة العقود الموثقة، وأن يقدم نصائحه إلى األطراف، قصد انسأن 
  سري عليها ، وتضمن تنفيذها.تالتي 

كما يعلم الموثق األطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم، ويبين لهم األثار وااللتزامات التي يخضعون لها، 
  أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم." اإلحتياطات والوسائل التي يتطلبها

و محرر للعقود في شكل ليس مجرد كاتب أبصفته ضابط عمومي المادة أن الموثق يتضح من هذه 
طراف مما يلزمه تبصير ونصح األ ،رسمي بل هو مهني ملم بقواعد المهنة والنصوص واألحكام والقانونية

  .السارية المفعول مع النصوص القانونيةوتنويرهم بغية تطابق اتفاقاتهم وعقودهم 
قيامه أثناء عملية  "فمن هذا المنطلق، ُعرف التزام الموثق بتقديم النصح وتبصير األطراف المتعاقدة هو

تحرير وتوثيق العقد باطالعهم على مضمون التصرف، وأثاره العقدية والقانونية المترتبة عنه، بأن يبين 
والوسائل  االحتياطاتلهم بوضوح حقوقهم والتزاماتهم الشخصية والمالية المتبادلة، بشكل يمكنهم من أخذ 

زامه في المستقبل، وحتى تكون للعقد المحرر حجية التي يتطلبها أو يمنحها كل طرف، لضمان تنفيذ الت
  .4كاملة تجاه الغير

بتقديم التزام قانوني عام يقع على عاتق الموثق لتزام الموثق بالنصح بأنه االتعريف أن نستخلص ويمكن
الحقوق ايضاح معاملةيريد ابرامها و ارات قانونية للزبائن عن موضوع عقد أو معلومات ونصائح واستش

 وااللتزامات وكذا األثار القانونية التي تترتب عنها.
المقبلين اتالقانونية تصرفلى خطورة الإطراف تنبيه األحيث إنهيعمل علX فيكون دور الموثق هنا دورا ايجابيا

رجل قانون و  أطراف العقد، فالموثق ضابط عموميثار التي يجهلها أو يتجاهلها والمسائل واآل ى ابرامهاعل
تقديم استشارات قانونية تنور بها و بتلقي عقود واتفاقات األطراف، لديه كل الكفاءة واإلمكانياتمحترف و 

على بينة واطالع على مختلف أثار وجوانب  يكون، و ط إحاطة كاملة بحقوقه والتزاماتهالزبون، بحيث يحي
  .المراد ابرامهأو العقد التصرف 

  األنظمة القانونية المشابهةغيره من عن  االلتزام بالنصح واإلعالم تمييزالفرع الثاني: 

، ومنها ن غيره من األنظمة القانونيةللموثق يتطلب تمييزه ع االلتزام بالنصح واإلعالمضبط مفهوم ان 
  االلتزام باإلعالم قبل التعاقد (أوال) وتقديم المشورة(ثانيا).

  :عن اإللتزام باإلعالم قبل التعاقد- أوال
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الطرف الضعيف المستهلك فهو التزام  فرضه المشرع لصالحااللتزام باإلعالم قبل التعاقد هو التزام عام 
سابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد األخر عند تكوين العقد البيانات الالزمة 

  .داليجاد رضا سليم كامل متنور على علم بكافة تفصيالت هذا العق
وبهذا المعنى فإن التزام الموثق باإلعالم والنصح يختلف نوعا ما عن االلتزام باإلعالم أو االلتزام 

 التفرقة تظهر في النقاط التالية: د االستهالك، حيث إنبالتبصير في مجال عقو 
من الموثق  للزبونقديم االستشارة أو النصيحة هو تهمنالتزام الموثق بتقديم النصح واإلعالم يكون الهدف - 

ثار زبون من أجل تنويره بمقتضيات واآل، حيث يلجؤ إليه الهل الخبرة في مجال القانونأبصفته من 
في حين إن االلتزام العام المرتبط بكل عقود االستهالك وهو القانونية المترتبة عن العقد الذي يريد توثيقه، 

وهو التزام عام سابق على التعاقد يهدف إلى التزام قبل تعاقدي بإعالم المستهلك بالبيانات الضرورية، 
بحسب الراي –تنوير المستهلك بالشروط واألوصاف المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل العقد وهو بالتالي 

ليس التزاما عقديا وليس التزاما خاصا للقيام بعمل محدد أو باالمتناع عن عمل محدد متفق عليه - الراجح 
  بين الدائن والمدين.

بتقديم النصح التزاما يقع يعتبر االلتزام كل منهما ، حيث مصدر حيث طبيعة و  ف االلتزامان منيختل - 
ال  معاملةارات قانونية للزبائن عن موضوع عقد أو بتقديم معلومات ونصائح واستشعلى عاتق الموثق 

، اتعاب عن االستشارة ، ويمكن أن يكون محل دفعإال في مرحلة تالية إلبرام العقد  أينشوهو اليريد ابرامها 
  وبالتالي فهو التزام عقدي يكون تنفيذه تنفيذا لمحل التزام أصلي في العقد.

بينما االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم التزام عام سابق على التعاقد ، يجد مجاله في المرحلة قبل التعاقدية، 
  .نه ليس له مقابلإعقدي، كما غير  ويستمد وجوده من مبادىء القانون وأحكامه، ولذلك فهو التزام

 ساعدتهوم الزبون، هو توجيه والنصيحةبتقديم االستشارة  موثقالتزام التقرير  فإنحيث الهدف  أما من- 
مسالة موضوع االستشارة. الذي يريد ابرامه أو ال أو التصرف القانوني عقدفي اتخاذ قرار نهائي بصدد ال

التعاقدي باإلعالم، هو إحاطة المقبل على التعاقد بكافة المعلومات لتزام قبل ن الهدف من االأفي حين 
والبيانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل العقد المزمع إبرامه، عمال على إيجاد رضا حر سليم منتج 

  إلرادة خالية من العيوب.
كما يختلف االلتزامان أيضا من حيث محلهما حيث يتمثل محل االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم في قيام  - 

نها التأثير على أاد إبرامه وتفصيالته، والتي من شالمدين بإخطار الدائن بكافة البيانات المتعلقة بالعقد المر 
لومات محددة في العقد، والزمة ألجل ، في تقديم معبتقديم النصيحةرضائه بينما يتمثل محل االلتزام 

  عملية معينة يحددها المتعاقدان سلفا في مجاالت متخصصة. 
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أما من حيث شخص المدين بااللتزام ، فال أهمية خاصة لشخص المدين بااللتزام قبل التعاقدي باإلعالم - 
بتقديم النصح اللتزام ، بوصفه التزاما عاما يمكن تطبيقه على عدد كبير من أنواع العقود ، بينما في ا

وصاحب خبرة  بوصفه محترفا ،حيث ان الموثق المدين له اعتبار في التعاقد،، نجد أن شخص واإلعالم
طلب الزبون تقديم ة وتفوقه في هذا المجال يمثالن الدافع الحقيقي لقانونين خبرته الأ، و القانونفي مجال 

تدخل في اختصاص هذا األخير مثل طلب النصيحة واالستشارة من الموثق حول معاملة قانونية 
  . اإلستشارة من أجل ابرام عقد بيع لعقار

فان إخالل المدين عالمللموثق االالنصح و بتقديم  نه خالفا لاللتزامإوأخيرا من حيث المسؤولية ، ف - 
ويمكن طلب ضا ، لاللتزام قبل التعاقدي باإلعالم، ال يثير أي مسؤولية عقدية، فالمسؤولية هنا مجالها الر 

  .وفقا ألحكام المسؤولية التقصيريةالرضا ، باإلضافة إلى طلب التعويض  عيب فيإبطال العقد ل
  التزام الموثق بالنصح واإلعالم عن تقديم المشورة:تمييز - ثانيا

له على مره ونصحه ودأاعي شاور ، ففي اللغة أشار عليه صل الربخوذتان من األأاالستشارة واالشارة م
قوله تعالى" لمر طلب منه المشورة، والشورى االمر الذي يشاور فيه ، الصواب، وشاوره في األوجه 

  .5وشاورهم في االمر"
"وشاوره مشاورة وشوارا، واستشارة طلب منه المشورة واشار الرجل يشير اشارة: إذا أراد ما  6قال ابن منظور

  بيده...واشار بالراي ، واشار يشير: إذا ما وجه الراي".
و دراسة لنقطة قانونية أالقانونية هي عبارة عن بحث  ن نخلص بأن اإلستشارةأوبنا على ما سبق يمكن 

يتقدم بها شخص يسمى طالب االستشارة إلى المستشار القانوني من أجل استجالء وبيان حكم القانون في 
  .7قضية معينة

ن االستشارة القانونية تدخل في مهام الموثق، حيث يمكنه في حدود اختصاصه وصالحياته تقديم كما ا
  .8استشارات قانونية بناءا على طلب الزبائن دون أن يؤدي ذلك حتما لتحرير عقد

تدخل ن كالهما من حيث أ تقديم اإلستشارة القانونية ال يختلف عن التزام الموثق باإلعالم والنصح ،وان 
عقد أو تصرف قانوني، لكن يختلفان  يقدم الموثق استشارة قانونية حول ابرامفي اختصاص الموثق حيث 

 بالنصح واإلعالم للموثقن االلتزام حيثامعيار وقت نشوء االلتزام ووقت المطالبة بتنفيذه .  باإلعتماد على
المتعاقدة النصائح والتوجيهات  رافلألطحيث يعطي الموثق  إبرام العقد يكون قبل أو اثناءهو التزام 

أما تقديم االستشارة فإنها تكون ،  الالزمة البرام التصرف القانوني الذي يمكن أن يبرم أو يبرم في المستقبل
 .دون أن يؤدي ذلك إلى تحرير عقد عادة عند طلب الزبون ألخذ رأي الموثق حول قضية أو عقد معين

  صح واالعالمناللتزام الموثق بتقديم القانوني المطلب الثاني: التأصيل ال
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 قانونالمن  12المادة  ت عليهنص حيثعالم التزام نص عليه المشرع الجزائري التزام الموثق بالنصح واال
يات التزام الموثق بالنصح ، فترك ، أما مضمون ومقتضالمتضمن تنظيم مهنة الموثق 02- 06رقم 

لنظر إلى تناول الفقه والقضاء هذا المضمون من خالل اوفي ضوء ذلك  ،للفقه والقضاء تنظيمه وشرحه
ة فتواله بإعتباره التزاما تعاقديا صميما يقع على عاتق الموثق، ودراسة هذا حيمشروعية االلتزام بالنص

 الموضوع يتطلب دراسة لزوم االلتزام بالنصح ، ثم بحث طبيعته القانونية.
  إلعالملنصح وااألساس القانوني اللتزام الموثق با الفرع األول:

الموثق بالنصح واإلعالم فهنا ظهر عدة اتجاهات فقهية ، فهناك من  إلتزام ساسأاختلف الفقه في لقد 
(أوال)، وهناك من اعتبره قائما اعتبر التزام الموثق بالنصح التزام أدبي يقع على عاتق الموثق بحكم وظيفته

  ، ونتطرق لدراسة هذه األراء الفقهية فيما يلي:(ثانيا)ي بين الموثق وزبونهساس عقد ضمنعلى أ
  :أساسه عقد ضمني بين الموثق والزبونالتزام الموثق بالنصح :أوال

موثق، هو وجود عقد ضمني بين الزبون وال التزام الموثق بالنصح واإلعالمساس أن أإلX هذا الرأيذهب 
  .9إليه النصائح الضرورية مقابل اتعاب معقولة ن يقدمأيلزم بمقتضاه هذا األخير ب

جل أالموثق من مكتب عندما يتوجه الزبون إلى الطبيعة التعاقدية اللتزام الموثق بالنصح فإنه  وما يبين
مكتبا  الموثق طراف العقد، فعندما يفتحأرة اإليجاب والقبول بين الموثق و التعاقد، فإن ذلك يندرج في دائ

فإن ذلك يعتبر إيجابا أو دعوة للجمهور لمن  ،ارج مكتبه وداخلهخويضع لوحة اشهارية  ،عموميا للتوثيق
راف ، وأن لجوء أطالتي يود ابرامها اضفاء الرسمية على العقوداالستفادة من خدمات الموثق و يرغب في 

العقد وبذلك فإن شروط  ،ة قبول إليجاب أو عرض الموثقثابساس هو بمالعقد إلى الموثق على هذا األ
المستحقة عن كل عقد، لذلك يكون الموثق  والرسوم التوثيقية قائمة كما إن المشرع حدد سلفا األتعاب

  مسؤوال في حالة امتناعه عن تقديم نصائحه لزبائنه.
، فالموثق ال يستطيع رفض توثيق عقد اذا طلب وان الطبيعة التعاقدية ال تبدو واضحة في عمل الموثق

رى فإن مقابل األتعاب الذي يتقاضاه ا مع القانون من جهة ، ومن جهة أخكان متطابقمنه زبون طالما انه 
  .10ي حرية في مناقشتهاحددها القانون وال يملك األطراف أالموثق له طبيعة تنظيمية 

  دبي:التزام الموثق بالنصح التزام أثانياـ 

ساسه في طبيعة أواجبا أدبيا يجد إلى اعتبار التزام الموثق بالنصح واإلعالم الى أنه 11الفقهاء ذهب بعض
مهنة التوثيق نفسها. فتدخل الموثق ضروري لضمان األمن القانوني التفاقات األطراف، وهو الهدف الذي 

تفرضه ، فيقع على عاتق الموثق واجب أدبي يريده المتعاقدون من خالل إفراغ ارادتهم في شكل رسمي
أعراف المهنة، حتى وٕان لم ينص عليه القانون، ومن هذا المنطلق فيلتزم الموثق بتقديم النصيحة واإلعالم 

ذين ال يودون ابرام عقد توثيقي، لجميع العقود التي يحررها ، فيقدم الموثق نصائحه حتى بالنسبة للزبائن ال
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لة قانونية محددة، أحول قضية معينة أو مسجل االستفسار والتنوير الموثق من أنهم يطلبون خدمة أي أ
  .ويكون الموثق في كل هذه الحاالت ملزما بتقديم النصح واإلعالم 

ة مستقلة عن االفراد، حيث ان الدولة منحته جزءا من صالحياتها وهو وان الموثق يمارس مهنة بصف
ن لألمن القانوني افراغ اتفاقات األفراد في شكل رسمي، ومن هنا يظهر دور الموثق بصفته ضام

  والتعاقدي بين االفراد.
  الفرع الثاني: موقف التشريع والقضاء من طبيعة التزام الموثق بالنصح واإلعالم

  التشريع:موقف - أوال

الموثق ضابط عمومي أوكله المشرع مهمته توثيق العقود واعطائها الصبغة الرسمية، لكنه يعتبر كذلك من 
أعوان القضاء ومن رجال القانون، يفترض فيه العلم والكفاءة والحيطة، وبالتالي أوجبه القانون التزامه 

منه ومن  12موجب المادة ب 06/02بواجب النصح، وهي من القواعد اآلمرة المكرسة في قانون التوثيق
منه  07المادة حيث نص في 12 1988جويلية  12المؤرخ في  88/27سابقرقم قبلها قانون التوثيق ال

  "بقولها" يجب على الموثق ان يقدم نصائح وان يتأكد من صحة وفعالية العقود الموثقة أو المحررة...

يتضمن  1970ديسمبر 15الموافق ل1390شوال17فيالمؤرخ 91- 70مر رقم وتجدر اإلشارة إلى أن األ
انين "يقدم الموثقون نصائحهم الى األطراف لتكون اتفاقات هؤالء منسجمة مع القو  4المادة  13تنظيم التوثيق

مين تنفيذها ويعلمون االطراف بمدى التزاماتهم وما لكل منهم من حقوق أالتي تخضع اليها ويقومون بت
اإللتزامات التي سيخضعون لها ويبينون لهم أخيرا االحتياطات والوسائل التي ويشرحون لهم جميع اآلثار و 

 يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان تنفيذ إرادتهم".

معظم التشريعات  عنه تالمتعلق بقانون التوثيق الفرنسي والذي أخذ 25 رقم فانتوز ن قانونإ و 
، فإنه لم يشر إلى التزام الموثق بإسداء النصيحة الى الزبائن ينظام التوثيق الجزائر  بما فيها14المقارنة

ساسيا يقع على عاتق الموثق إضافة إلى التزام أصبح التزاما أولكن التزام الموثق بتقديم النصح واإلعالم 
باضفاء الرسمية على عقود واتفاقات األفراد ، كما انه يقع على عاتق الموثق التزام النصح حتى ولم يفرغ 

  لك العقود في شكل رسمي. لت
  

  : في ضبط التزام الموثق بالنصح واألعالم القضاءدور  –ثانيا 

مجال تفسير أحكام القانون، ولكن ظهر تدخل القضاء لقد لعب القضاء الفرنسي دورا ال يستهان به في 
التزامات غير  بإنشاء، من خالل تفسير القواعد العقدية تفسيرا يسمح االستهالكاكثر في مجال عقود 

 1135منصوص عليها صراحة في نصوص القانون، حيث اعتمد القضاء الفرنسي على محتوى نص 
مدني جزائري، التي تقرر وجوب تنفيذ العقد  107من القانون المدني الفرنسي، التي تقابلها نص المادة 
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زماته، أي وفقا للقانون لتيضا وفقا لما يعد من مسأليس فقط على اساس ما ورد به من التزامات، ولكن 
  والعرف والعدالة وطبيعة االلتزام.

الذي يجمعه مع الزبون، بل يعتبر  أن التزام الموثق بالنصح ال يرتبط بالعقد ء الفرنسيولقد اعتبر القضا
واجبا مهنيا مثل التزامه باضفاء الرسمية، معتمدا في ذلك على روح وفحوى قانون فانتوز ، واألسباب 

ي مقدمة مشروعه، والتي تقر وتؤكد بأن الموثق هو ضابط عمومي ناصحا محايدا المذكورة  ف
  وليس مجرد كاتبا أو محررا إلتفاقات االطراف.لألطراف

ستشارين ال يمكن اإلستغناء عنهم ـ بان "الموثقين م1841في سنة  15كما قضت محكمة استئناف روان
  ."من األطراف إلى جانب محررين إلرادتهم

الصادر عن الغرفة المدنية  1958اوت  03كما اتجهت محكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ في 
ى فحوى القانون جل مهمة اعطاء الصبغة الرسمية للعقود التي يحررونها، فإن محتو أ"الموثقين ليسوا من 

ال غنى لألطراف  نه اعتبرهم مستشارينالذي يخضعون له، أنه عهد لهم بدور أسمى وال يقل اهمية، فإ
  .16عنهم"

  ومدى مسؤوليته القانونيةنصح البالموثق  إلتزاممضمون المبحث الثاني: 

ي يريد هينا أن التزام الموثق بالنصح واألعالم يعني اعالم الموثق المتعاقد وتنويره بمحتوى العقد الذتنا
ثار القانونية المترتبة عليه، وهذا في النهاية من أجل تحقيق نتيجة تتمثل ابرامه وتحذيره من مخاطره واآل

األمن القانوني أن يتعاقد الشخص عن بصيرة جلية تجعل رضائه حرا مستنيرا، وهذا ما يحقق بدون شك 
كيدة، وخاصة أئلة مسؤوليته تحرير عقود صالحة و يفرض على الموثق تحت طا ، وهو ماللعملية التعاقدية

نه فحسب بل كذلك و مياب تعريف قانوني لواجب اإللزام بالنصح، فإن المحاكم فسرت ليس مضمع غ
، بأن الموثق 1966أكتوبر  11اتجهت محكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ في ، فمحتوى الواجب

  .17ملزم بتوضيح لألطراف ويضمن فعالية وصحة العقود المحررة من طرفه
  المطلب األول: مضمون التزام الموثق بالنصح واإلعالم:

واجب النصيحة يعتبر الزام عام باإلعالم يلزم اذن الموثق من جهة بضمان صحة العقود التي 
ومن جهة أخرى يضمن فعالية هذه اإلتفاقات بإحداث األثر القانوني الذي يريده  (الفرع األول)يتلقاها

  .(الفرع الثاني)تهم في شكل رسميالمتعاقدون من خالل افراغ اراد
  الفرع األول: الموثق ضامن لصحة العقود التوثيقية

وان المقصود بالتزام الموثق باسداء النصح للمتعاقدين، هو أن يقوم اثناء عملية التعاقد باطالعهم على 
به محكمة النقض الفرنسية  مضمون العقد وأثاره، وأن يبين لهم بوضوح التزاماتهم وحقوقهم. وهذا ما قضت

بعد من ذلك فوسع من نطاق أ.ولقد ذهب القضاء الفرنسي إلى 1988يناير  26في قرارها الصادر في 
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صبح مستقال أواجب النصح من واجبات الموثق بل واجب النصح فجعله يشمل جميع األنشطة التوثيقية، ف
لتوثيقية التي يتولى تحريرها إال إذا روعيت ، وال تكتمل ضمانة الموثق لصحة العقود االرسمية وظيفةعن 

  الضوابط القانونية التالية: 
  مالئمة العقود مع العملية القانونية: أوال:

ضابط عمومي مفوض من قبل الدولة أوكله المشرع مهمة افراغ اتفاقات األفراد في شكل الموثق إن 
الموثقة ، والتي تلقاها من ذوي الشأن رسمي، وهذه المهمة تفرض على الموثق أن تكون جميع المعامالت 

 اإللمام، وهذا بدوره ما يفرض على الموثق قانونيةواألحكام الالنصوص ة مع مأن تكون مطابقة ومنسج
، يفترض فيه العلم بجميع بالنظر إلى وظيفتهرجل قانون محترف هذا األخيربجميع مقتضيات القانون، ألن 

  ه.هل بأحكامال يمكنه الجو القانون، وأحكام قواعد 
تعرض للخطأ مما يعرض  وٕاالقواعد القانون وتعديالته صفته رجل قانون قإنه يفترض فيه علمه بموثق بالو 

من  18المادة وهذا ما تفرضه .فالتكوين والمعرفة القانونية حتمية ال مفر منها بالنسبة للموثق، 18مسؤوليته
حسين معارفه تعلى الموثق . التي تنص" يجب2006فبراير  06المؤرخ في  02-06 رقم التوثيق انونق

  ."ومداركه العلمية
فالموثق اذن يجب عليه البحث في مدى صحة السندات المقدمة إليه والشروط القانونية من حيث 

لعقد  هر ير عند تحعلى سبيل المثال فاإللتزامات المترتبة، وكذلك تطبيق القانون ومسائل التزامات األطراف.
بطالن العقد مع وذلك تحت طائلة  قانونا، ملزم بطلب مجموعة من الوثائق والتراخيص المطلوبة عقار بيع

في يتعين على الموثق فإنه مجال البيئي وتجسيدا لواجب اإلعالم والنصحالفي فمثال، تعريضه المسؤولية
إلى الهيئات المعنية للحصول على األطرافأن يوجه  لعقد بيع قطعة أرضية مخصصة للبناءحالة تلقيه 
ن ذلك والغرض م ،الكبرى قبل امضاء عقد البيع باألخطارالمتعلقة  المعلوماتاالطالع على الرخص و 

  .و إعادة البناء على تلك القطعةأمعرفة مدى امكانية البناء 
علق بالوقاية من يت 2004ديسمبر  25المؤرخ في  20-04من قانون  19ألنه تطبيقا ألحكام المادة  

يمكن أن تخضع بعض القطع وعليه. 19األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة
األرضية للمنع وبالتالي يستحيل على المشتري الحصول على رخصة البناء أو شهادة التعمير وأن هذه 

  .20المسألة تمس بطبيعة التزام الموثق كضامن لفاعلية العقد
  التأكد من حقوق االطراف المتعاقدة:ثانيا ـ 

ق التحق يلزمه في مرحلة ثانيةطراف القانون الذي ينطبق على الواقعة محل التعاقد، ألالموثق لتوضيح إن 
نه غير مشوب بالغش في حالة اخفائه أو ركانه ألعقد وطبيعته والبحث عن مدى صحة من محتوى ا

  هلية األطراف وانصراف ارادتهم إلى تحرير العقد.أافر على الموثق التحقق من مدى تو لتصرف أخر.فالبد 
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وٕان اإللتزام بالنصح يحمل الموثق في المعامالت العقارية بواجب اخر وهو التأكد والتحري عن الوضعية 
 Douai الفرنسية ن أو تكاليف، وهذا ما اكدته محكمة دويو ار، والتيقن من أنه غير مثقل برهالقانونية للعق
  .1973ماي  21الصادر بتاريخ في حكمها 

التي و اإللتزامات الهامة الملقاة على عاتق الموثق في مجال المعامالت العقارية،بين يعتبر هذا االلتزاممن و 
ار الوضعية القانونية للعقو صل الملكية العقارية أمن والتأكد وهي التحقق  ،على الموثق البحث عنهاينبغي 

الموثق بصفته ضابط عمومي البد فهنا ، كما هو الشأن في عقد البيع،  نهأالذي يريد األطراف التعامل بش
، هذه المراقبة تكون حق الملكية للبائع ، والتأكد من وجودعقود الناقلة للملكيةالعليه أن يضمن صحة 

  صول الملكية.أبوجود عقود 
 ضمناألمور التي تدخل في فقط  الموثق وتفحصه لحق الملكية يقتصر مراقبةأن القضاء إلى ولقد اتجه 

ال تلزمه اإلنتقال إلى عين مكان تواجد العقار من أجل المراقبة المادية، ومن ثم صالحياته المهنية، 
  .21ملكية البائع عقدمن خالل تفحص مراقبة حق الملكيةحول فقط فواجبه يقتصر 

ة على العقار فيجب على كما اضافة الى ذلك يجب على الموثق مراقبة سلسلة التصرفات المتتابعة الوارد
  الموثق تنبيه األطراف بوجود شروط مدرجة في عقود الملكية وتؤثر على التصرف.

بالمصالح اإلدارية المختصة مثل مصالح لتحقق من حقوق الملكية يجب على الموثق أن يتصل وان ا
يتأكد من مدى ل،فللعقار محل التصر  لإلطالع على البطاقة العقارية المحافظة العقارية ومسح األراضي

أو تخصيص أو امتيازات أخرى تجعل ن رهأي سالمته من و ، ع العقد إلجراءات التسجيل والشهرخضو 
محل ن العقار أ، فلو علم الموثق بوجود رهن أو وتجعل التصرف فيه خطرا على زبائنهمثقالالعقار 

ثار التي قد اآلبخطورة لمشتري اعالم او ولم يقم بواجب تقديم النصح لألطراف، ،مثقل بتكاليفالتصرف 
هذه  المتمثلة في حق الدائنين المرتهنين من التنفيذ على العقار، يكون فيو هذا العقار، هلتترتب عن شراء

بشراء المشتري  قامأما إذا الموثق مخال بالتزامه بنصح المتعاقدين وهو ما يرتب مسؤوليته،  الحالة
دعوى أنه قام بالتحريات ، وتوقيع العقد باعالمه من طرف الموثقبعد تسليم الثمن إلى البائع العقارو 

يتحمل تبعة عمله، وال مجال لمسائلة الموثق بإخالله بواجبه، وهذا ما سارت عليه  ذا األخيره نإبنفسه، ف
  .197122نوفمبر  25محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 

حقيقة وصالحية ارادة ممثلي تفحص التي يتولى توثيقها، يةعقود الرسماليجب على الموثق لضمان صحة و
يجب على الموثق التـأكد من صالحية الوكيل في ف. ، ففي حالة ادراج وكالة في العقداألطراف المتعاقدة

تصرف الذي انصبت حوله إلى بطالن اليمكن أن تؤدي وكالة البطالن تمثيل ارادة موكله، حيث إن 
  .23رتب مسؤولية الموثق محرر العقدهو ما يو  الذي عقدبطالن الالوكالة وبالتالي إلى 

  مراقبة هوية االطراف المتعاقدة ومطابقتها لألصلية:ثالثاـ 
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ذاتهم  دتحقيق ومراقبة لهوية األطراف بح على الموثق اجراء فرض، يوفعاليته ضمان صحة العقدان 
، جب التأكد من صحة العقود الموثقةالتزام هو وافالموثق يقع عليه ، جب عليه بداية التحقق من هوياتهمفي

أن يتاكد من صحة العقود  من قانون التوثيق " يجب على الموثق 01فقرة  12المادة حيث تنص 
  الموثقة..."

من صحة الوثائق المقدمة إليه من أجل اعداد العقود التوثيقية، فاألصل أن  التأكدفال بد على الموثق 
واجبة، ولهذا السبب الالحيطة خذيأالموثق أن لكن يجب على ع األطراف، و حسن النية مفترض في جمي

  يتعين على الموثق أن يتحرز من الزبائن من خالل اشتراط تقديم الوثائق األصلية مرفقة ببيانات الهوية.
واإللتزام بمراعاة صحة العقود هو التزام أصيل يضطلع به الموثق من حيث قيامه بمراقبة شروط العقد 
المتلقى لديه قبل واثناء انجازه، شكال ومضمونا، من خالل التأكد من صحة العقد الرسمي، والتقيد 

  بضوابطها الشكلية المحددة في التشريع والتنظيم والعرف.
ة ووظيفة الموثق، نه يرتبط بوجود مهمالتزام معنوي أل،فهو قي معنوي وقانونيواجب النصح الزام أخال

 25التوثيق الفرنسيرقم  من قانون 09ن نص المادة إعليه قانون التوثيق ، كما نه نص وواجب قانوني أل
، بمعنى ال يجب عليه محاباة طرف على اخر، فيقدم ى الموثق الزام النصح بكل حياديةفانتوز تفرض عل

الحهما متضاربة نصائحه لكال الطرفين في سبيل منه إلى اتفاقهما، لتحقيق التوازن العقدي، رغم أن مص
ا ان واجب النصح ال يقتصر على زبائن الموثق، بل يمتد إلى كل اطراف العقد، مهم فيما بينهما، كما

الة محاباته طرف على أخر، فالموثق ال يمكنه ان يكتفي بتدخله في حكانت مصالحه، فيكون مسؤوال في 
ن يزود الزبون على كل أابرام العقد وتوثيقه باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ، بل يجب عليه قانونا 

  و تجنبه األضرار.أائح التي من شانها حماية حقوقه، التعليمات والنص
فراد أحد أمن تلقى العقود التي يوجد فيها  منع الموثقعالم واالالقانون في مجال النصح كما إن 

النصائح الكافية في وتنويرهم به المتعاقدين يوجالتزام الموثق بتعائلته.وعليه فيدخل ضمن واجب النصح 
طراف العقد مثل الرسوم الجبائية أو رسوم أالواجبات التي يمكن أن تفرض على بيان بي المجال الضريب

ق يخولها داء، مع ما يمكن أن يطالهم من ممارسة الغير لحقو كل عواقب التأخير في األ يل، وكذاالتسج
قانون التسجيل ملزم بنصوص وصوأحكام فالموثق وفقا لنصو حق االفضلية، ألهم القانون، كالشفعة، 

التي تعاقب على كل نقص في القيمة أو اخفاء  القانونية قانونية أن يطلع األطراف على المقتضيات
يبين لهم الغرامات المطبقة على كل تملص من أداء الواجبات و قة تهربا من أداء واجبات التسجيلللحقي

  المفروضة عليهم.
  فعالية العقود:-رابعا
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 المتعاقدة رادة األطرافإا، فيجب عليه بالنتيجة البحث عن الموثق ضامن لفاعلية العقود التي يحرره
  لتحقيق اثارها القانونية، فالعقد يكون فعال وفقا الجتهاد المحاكم هو العقد الذي يتوافر مع ارادة المتعاقدين.

ولكن يجب عليه كأحد التزاماته المهنية تحرير عقود  ،ر عقود صحيحةيحر تقتصر مهمته في ت فالموثق ال
وعلى إطالع تام بنتائج العقود المراد  رافوهذا لحماية ارادة األطفعالة تحقق اثارها الشخصية والمادية. 

  . 24تحريرها
افق يتو شكل رسمي في  افراغهافيجب على الموثق البحث على النوايا الحقيقية للمتعاقدين، والعمل على 

فعالة فإنه يكون قد حقق  ن الموثق باحترامه لمبدأ النصح وتحقيق عقودإالتشريعية. وعليه ف األحكامو 
  برموها.أود التي األطراف عن طريق تنويرهم وتبصيرهم بنتائج واثار العقرادة حماية إل

 12/05/1976صادر في القضت بموجب قرار لها  25ن محكمة النقض الفرنسيةأوفي هذا الصدد نشير 
أثار عقد البيع بنقض حكم محكمة اإلستئناف باريس في قضية ضد موثق بخصوص عدم اخطاره زبونه ب

ن أس اعتمدت على دفوع الموثق بقوله ن محكمة اإلستئناف بباريأيث ، حالمثقل برهن رسمي
نه محترف في المعامالت، لكن محكمة النقض نقضت أالعقار) يعد مثقفا لكونه مهندس و المدعي(مشتري 

ن القرار مشوب بالقصور في التسبيب لكونه لم يستخلص العناصر التي أالقرار وجاء في حيثيات قرارها 
  تبين قيام الموثق بالتزامه في اعالم المدعي باإللتزامات المثقلة للعقار.

عن فعالية أو  أن يبحثإن فعالية العقود كالتزام ينبغي على الموثق تحقيقه كمستشار قانوني لألطراف 

فيجب على الموثق اكتشاف ما يرمي إليه الحقيقة ، طراف ى نية األالبحث علوذلكعن طريق جدوى العقد:
ن أوبالتالي فإن الشكل القانوني إلنجاز ذلك أو الصياغة القانونية يجب  ،األطراف قبل تدوين ذلك بالعقد

و سبب العقد، فينبغي على الموثق اخطار األطراف بخطورة التصرفات (في أتكشف عن الهدف المنشود 
عقد بيع في شكل عقد هبة أو اخفاء المبالغ المتفق عليها في عقد صوري مثال اعتراف حالة اخفاء 

  .)بدين

تثار هذه المسألة في حالة انتقال الملكية العقارية،  إلعالمللة استعمال تقنيات قانونية خاصة مسأأما 
ما يتعلق  محترف في مجال مادة قانون التعمير والعقار فيجب عليه البحث عن كلبصفته فالموثق 

عقار قبل فيجب على الموثق طلب الوضعية العقارية لل ،لعقارية واإللتزامات المثقلة بهابحركية الملكية ا
  ي لحظة يقع رهن على العقار محل البيع.أتحرير العقد. فيمكن في 

ر مبدأ ن الموثقين مطالبين مهنيا بتنوير األطراف حول النتائج واثار عقودهم، وال يمكن انكاأوقد قضى ب
  مسؤوليتهم بحجة أنهم لم يقوموا إال بإضفاء الرسمية التي تلقوها.

فالموثق قاضي ودي للعقود أو قاضي اإلرادة فبالتالي وهو يقوم بواجب النصح للمتعاقدين، ال يحق له أن 
ينصح طرف دون أخر، وال أن يغلب مصلحة أحدهما على األخر، بل يجب عليه التحلي بالحياد التام، ال 
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 بالتاليو المتعاقدة التوازن العقدي بين مصالح األطراف  تحقيقخضع سوى لضميره والقانون، وهذا لي
  .26يضمن األمن القانوني للعقود وبالتالي يقلل المنازعات أمام القضاء

  حدود التزام الموثق بالنصح ومدى مسؤوليته القانونيةالمطلب الثاني:

هل الموثق بصفته ضابط عمومي مهمته افراغ ارادة األفراد في ان اإللتزام بالنصح واإلعالم قد يتقل كا
شكل رسمي ، حيث انه في سبيل تحقيق هذا اإللتزام لفائدة ومصلحة الزبون ابتداء من اللحظة التي تقدم 

وبالتالي فإنه يجب تحديد نطاق التزام الموثق بالنصح واإلعالم فيها إلى مكتبه إلى غاية انتهاء تدخله 
  والحاالت التي تعفي الموثق من التزام النصح واالعالم(فرع ثاني)(فرع أول) 

  عالمود التزام الموثق بالنصح واإلالفرع األول: حد

فالتساؤل الذي ن حدود هذا األخير، أقيام بواجب النصح ، فقد اختلف بشإذا كان القانون ألزم الموثق بال
التزام عام ومطلق بحيث عليه  واإلرشادات لزبائنهيم النصائح الموثق بتقدالتزام هل يعتبر يطرح هنا هو 

  م ثمة حاالت يعفى فيها من هذا اإللتزام ؟أ، أن يوضح للزبائن كل العناصر الجوهرية والفرعية للمعاملة
  التزام يتعلق بجميع النشاط التوثيقي:-

م للموثقين في مواجهة زبائنهم، فيفرض عليهم هذا الواجب كيفما كانت طبيعة الز واالعالم إواجب النصح 
تدخل الموثق المهنية. وبصفة طبيعية يتعين على الموثق تقديم واجب النصح بمناسبة تحرير العقد 
الرسمي أي قبل توقيع العقود وليس بعدها، القرار المبدئي لمحكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية المؤرخ 

" الموثقين دورهم هو اضفاء الصفة الذي قرر أن الذي كمل مبدأ الرسمية 192127يلية جو  21في 
االثار المترتبة عن لهم مهمة شرح للزبائن نتائج و  ألطراف والصيغة الرسمية، كما انالقانونية التفاق ا

  برموها.أعقودهم التي 
لى أن واجب النصح مرتبط ارتباطا إفقه ذهب جانب من ال هل يرتبط الزام النصح بخبرة الزبون أم ال:

وثيقا بمدى خبرة الزبون بغض النظر عن مستواه الثقافي، فقد يتوفر هذا األخير لدى شخص ولكن ال 
خبرة له في مجال المعامالت المالية، في حين هناك فئة ال ثقافة لها، وتتوفر على خبرة واسعة في هذا 

  ا بأن يقدم لهذه الفئة االخيرة النصائح واالرشادات.المجال. وعليه فإن الموثق ال يكون ملزم
وقد قررت محكمة النقض الفرنسية بأن واجب النصح له عالقة بخبرة الزبون القانونية، فالموثق ال يكون 

  ملزما بتقديم النصيحة حول أشياء يعلمها هذا الزبون، أو كان من المفروض عليه العلم بها.
تتعلق بأحد قدماء المحافظين العقاريين الذي أقرض مبلغا من المال عرضت على المحكمة قضية حيث 

وقد ردت المحكمة  ،لضمان قرضهفي المحافظة العقارية غير أنه لم يقم بتقييد هذا األخير  ،مقابل رهن
  دفعه المتمثل في كون الموثق لم يخطره بضرورة القيام بهذا االجراء.
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فإن خاصة بالنسبة للزبائن الذين ال يحسنون القراءة وال الكتابة هميته أكثر أكما إن هذا اإللتزام تبدو 
ميين ال يعرفون القراءة أمر بأشخاص نصحهم عندما يتعلق األقر بالتزام الموثق بأالقضاء الفرنسي 

  والكتابة، أو بأشخاص مسنين أصبحوا بحكم السن غير قادرين على تقدير نتائج تصرفاتهم.
الفرنسية أن الموثق ال يمكنه التملص من واجب النصح، ال بخبرة  محكمة النقضهذا وقضت أيضا 

نه ال يمكن اعفاء الموثق من هذا االلتزام إكما  الشخصية للزبائن، ولو حتى كان الزبون بحذ ذاته موثق.
تشار ر محامي أو موثق، في هذه الحالة حضور هذا المسخآحضر مع الزبائن مستشار قانوني  حتى ولو

حضور مستشار شخصي الى  ن.فقضت محكمة النقض الفرنسية في هذا االطار أاألطرافيكون لتنوير 
  .28جانب الزبائن ال يعفي الموثق من الزام النصح

وذلك بإدراجهم بندا في العقود  ،إدراج بند في العقود يعفي الموثق من مسؤوليته من الزام النصحوٕان 
يشيرون فيه إلى أن االتفاق تم بين الطرفين دون تدخل الموثق و مشاركته، غير أن القضاء لم يعتد بهذا 
البند واعتبره باطال وعديم الجدوى، ألنه يضمن العقد مقتضيات لصالحه وهو شرط لمصلحته مما يجعله 

  .29باطال
  :واإلعالم لنصيحةتزام بالاإل حاالت اعفاء الموثق من

معينة أوجدها التطبيق العملي وأقرها القضاء وتتمثل  حاالتر حدود تطبيق التزام الموثق في يمكن حص
  :هذه الحاالت فيما يلي

ففي مجال مسؤولية الموثق قضت الغرفة الثانية لمحكمة النقض الفرنسية في  بالتعاقد: زبونارادة ال- 1
ن الموثق ال يعد مخال بالتزامه باإلعالم بالنصيحة، لحظة أنه أب، 200130نوفمبر 21م صادر بتاريخ حك

بدى الزبون تمسكه بالتعاقد وتحمله أت التقنية لوكيل عقاري، رغم ذلك أعلم زبونه ببقاء بعض االلتزاما
مسؤولية قراره باستعمال عبارة "قراري بالتعاقد يعد أمرا شخصيا وأتحمل كل ما ينتج عن ذلك".يتبين من 

  ذا الحكم أن قرار المشتري األخير يعد حدا اللتزام االعالم والنصيحة للموثق.خالل ه
إضافة إلى ارادة الطرف األخر بالتعاقد، ودائما في مجال مسؤولية الموثق،  علم العامة بالعيب: - 2

ن أ، ب2001ديسمبر  18در لها بتاريخ قضت الغرفة األولى المدنية لمحكمة النقض الفرنسية في حكم صا
لموثق ال يعد مخال بالتزامه باالعالم وبالنصيحة، عندما يكون العيب معلوما لدى العامة، كعلم السكان ا

يقة عقار أقدم موثق على ابرام عقد بيعه لفائدة مشتري ادعى دالمجاورين بوجود نزاع قضائي على ح
بمسؤولية الموثق الذي لم يعلمه بذلك، فال ضرورة إلى نصيحة أو إعالم شخص يود شراء سيارة فيما لو 

  كانت سياحية أو نفعية ، ألن مثل هكذا توجيه يعد مالوفا لدى العامة.
  عالمإلن واجبه بتقديم النصح واالفرع الثاني: مدى مسؤولية الموثق عن تخلفه ع
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ن لم يقدم النصائح الكافية لزبونه، أل ليس بمنئى عن المسؤولية إذا النصح واإلعالم لتزامبإاخالل الموثق 
ساس مسؤولية الموثق عن اخالله ، لكن ما هو أيعة مهنة التوثيق وأعرافهاهذا االلزام واجب تفرضه طب

  بالتزام النصح واإلعالم؟
  :أو ببدل عناية التزام بتحقيق نتيجةواإلعالمتجاه الزبون  بالنصح الموثق لتزاممدى ا - أوال

ان معرفة و فيما إذا كان التزاما بنتيجة أم بوسيلة ، واجب الموثق بالنصح واالعالم في طبيعة الفقه اختلف 
بال شك معرفة  ما إذا كان التزام الموثق بالنصح واإلعالم التزام بوسيلة أو بلوغ غاية أو نتيجة، يرتب

، فهل يعتبر الموثق التزامه بتحقيق نتيجة والقواعد القانونية الواجب التطبيق عليها طبيعة مسؤولية الموثق
محددة اتجاه زبونه أم ان التزامه ببذل العناية والحرص دون أن يكون ملزما بتحقيق النتيجة ويعتبر مؤذيا 

  .31قق النتيجة المرجوة ويسمى في هذه الحالة إلتزاما بوسيلةإللتزامه في حالة بذله تلك العناية وٕان لم تتح
نعرض واختلف الفقه حول مدى التزام الموثق بالنصح واإلعالم فعل هو التزام ببذل عناية أو تحقيق نتيجة

  ار في الفقرة الثالثة وكما يلي :لكال الرايين في فقرتين مستقلتين ثم نبين الرأي المخت
  بذل عناية اإلعالم التزام بو  االلتزام بالنصحاالتجاه القائل بأن  - : 1

هو التزام ببذل عناية، ويستند  للموثق اإلعالمالنصح و يذهب الرأي السائد في الفقه إلى أن االلتزام ب 
   - أصحاب هذا الرأي في تدعيم وجهة نظرهم إلى األسانيد اآلتية :

لتزام ببذل عناية يتضمن الشروط التي وضعها الشراح لكون اال للموثق اإلعالمالنصح و ب أن االلتزامأ/
ن يكون للدائن أو  ،تيجة احتمالية وليس محققة الوقوعأن النتيجة المطلوبة من االلتزام هي ن والتي تتمثل في

  .ر في تحقيق هذه النتيجة أو منعهادو 
لمطلوبة لاللتزام ستجمع الشروط اي للموثق اإلعالمالنصح و بومن ثم يرى أنصار هذا الرأي أن االلتزام  

ابرامه  من خطورة قد يقعما  هتجنيبالنصح واالعالم للزبون يهدف من وراء  وثقن المببذل عناية ، أل
  ال يضمن الوصول إلى هذه النتيجة.  ولكنه التصرف

محل يقتصر على اإلدالء ببيانات موضوعية وهادفة عن الشيء  للموثق اإلعالمالنصح و االلتزام ب ب.أن
التعاقد وبنود العقد الذي سيتم إبرامه ، ومن ثم ال ينتظر من المدين أن يحل محل الدائن في اتخاذ قراره 

  بالتعاقد من عدمه ، وال ينتظر منه أيضا أن يضمن النتيجة النهائية للعملية العقدية. 
يكون قد أوفى به إذا  وثقن المإما لم يوجد نص صريح في القانون فويبرر جانب من الفقه ذلك بأنه طال

  . ناية كل ما يبذله الشخص العاديبذل في تنفيذه من الع
  هو التزام بتحقيق نتيجةللموثق اإلعالمالنصح و :االلتزام ب  2

 العقود، بعض في نتيجة،وذلك بتحقيق إلتزام أحيانا يكون ،قدللموثق بالنصيحة اإللتزام أن البعض يرى
 الخاصة بالشروط يتعلق فيما ملتزما يكون فهو نتيجة، بتحقيق مستشار ناصح مجردإن الموثق  حيث
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، وبمعنى أخر 32العقدي المضمون القانونية،إزاء بالصحة يتعلق فيما نتيجة بتحقيق التزاما.العقد بفعالية
نه في عة العمل والنشاط التوثيقي، حيث إفإن العلة من وراء التزام الموثق بتحقيق نتيجة تكمل في طبي

كيد على عنصر اإلحتمال في تحقيق النتيجة، ونتيجة لذلك الته يغلب عليه عنصر اليقين والتأجميع حا
فإن التزام الموثق بتحقيق نتيجة يظهر في جميع مراحل تحرير واعداد العقد التوثيقي، فهو يلتزم بتحرير 

ار ومن ثم تمكين األطراف العقد والقيام باإلجراءات القانونية الواجبة قانونا في ذلك العقد من تسجيل واشه
  .33من نسخة أو مستخرج من ذلك العقد، فتخلف الموثق عن تنفيذ التزامه يعتبر مخال ومن ثم مسؤوال

  إللتزام النصح واإلعالم للموثقالطبيعة المزدوجة - ا :نيثا
باإلعالم والتبصير للموثق التزام ذو طابع خاص، وذلك يرجع إلى طبيعة وظيفة التوثيق حيث  ان اإللتزام

 األصل فيهف، 34إن هذا اإللتزام يضيق ويتسع تبعا لنوع العقد ومدى المعرفة العلمية أو العملية لدى اطرافه
كون في األصل التزاما المهني للموثق تجاه ذوي الشأن ي تزاملاال هو ان حسب ما استقر عليه رأي الفقه

حيث تنطبق عليه الشروط الفاصلة بين االلتزامين وهو أن النتيجة المطلوبة من االلتزام هي  ببذل عناية، 
  دور في تحقيق هذه النتيجة أو منعها . زبوننتيجة احتمالية غير محققة الوقوع . وان يكون لل

الموثق ن لمطلوبة لاللتزام ببذل عناية ، ألالشروط ا يستجمعللموثقاإلعالمالنصح و االلتزام بومن ثم فان  
الوصول إلى هذه  التعرض للخطورة ولكنه ال يضمن تعاقدتجنيب الم عالماإلالنصح و من وراء  يهدف
ن يقدم لطالب اإلستشارة النصائح الالزمة إلعداد وتحرير العقد، فهو يقوم ، ألن الموثق يلتزم بأالنتيجة

ثار في العقد الذي يود تحريره، ليه أن يتبعه ويتحمله من نتائج وآلى ما يجب عبتنوير وارشاد الزبون إ
  يضا الضمانات القانونية المتاحة.وأ

من حيث القوة من التزام بوسيلة إلى التزام بنتيجة استثناء  للموثق اإلعالمالنصح و االلتزام بولكن قد يتدرج 
، ففي بعض األحوال يكون هذا طرفي العقدأو وضعية العقد بحسب عدة عوامل ، منها خطورة وحداثة 

االلتزام التزاما بتحقيق نتيجة حيث يجد مجاله الخصب في العقود التي يكون فيها اختالل في المراكز 
 مهني أو صانع أو منتج . فااللتزاالعقدية وخاصة العقود التي يكون فيها المدين شخص محترف أو م

ن أساس وجود هذا االلتزام هو لعالج االختالل كون التزاما بتحقيق نتيجة . ألا يفيهللموثق اإلعالمالنصح و ب
وجد قرينة ال تقبل إثبات العكس على علم هذا المتعاقد المحترف أ، فعدم التساوي هو الذي المراكزفي هذه 

الشخص عناية ذل فال يكفي للتحلل من االلتزام هنا بإثبات القيام ببالمهني.أو الصانع أو التاجر أو 
وعليه فالتزام الموثق بالنصيحة هو التزام ببدل عناية الموثق المعتاد التي يتعين على المضرور ، المعتاد

إثباتها بكافة طرق اإلثبات، ويكون للقاضي الكلمة في تقرير مدى كفاية ما قدمه الموثق من ارشاد 
ر المختلفة التي تساهم في إبراز وايضاح وتحذير للمتعاقد، وله في سبيل ذلك اإلستعانة بكافة العناص

  النصيحة.
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بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة الموثق القضاء الفرنسي ذلك في مجال افتراض علم اتجه وقد هذا 
ن القضاء وسع في فكرة التزام الموثق بتحقيق نتيجة وذلك نظرا لعدم كفاية حيث إ.35العقار محل البيعب

القواعد القانونية التقليدية في المسؤولية المدنية لتوفير الحماية الفعالة للزبون والتي تجد مكانها في نص 
ند من ، ومن ثم اعتنق القضاء فكرة الخطأ االحتمالي دون سمن القانون المدني الفرنسي 1135المادة 

القانون، وذلك من أجل توفير الحماية للشخص العادي من أجل الحصول على حقه ، خاصة وأن الموثق 
  رجل قانون.

  الخاتمة: 

هو من صميم مهام الموثق الذي يسعى جاهدا لدرأ أي نزاع ويحول ان التزام الموثق بالنصح واإلعالم 
، حيث يلتزم الموثق بتقديم نصائحه وارشاداته إلى زبائنه، وهذا اإللتزام وليد دون التدخل الالحق للقاضي

، غير أن أال وهي اضفاء الصفة الرسمية أو مستمد من وظيفة الموثق الرسمية التي خولها القانون للموثق
ة الموثق مادة وحيدة في قانون تنظيم مهن نالحظ أن المشرع الجزائري خصص دراستنا لهذا اإللتزام تجعلنا

في حين أن هذا اإللتزام يطرح منه ،  13وهي نص المادة ، 2006فبراير  06المؤرخ في  02- 06رقم 
يعرقل السير الحسن للعمل ما العديد من النزاعات أمام القضاء ويعرض الموثقين للمتابعة القضائية وهو 

الذي وسع وليد اجتهاد القضاء  -مالتزام الموثق بالنصح واإلعال- أن كان هذا اإللتزام أي التوثيقي، حيث 
بوضع نظام قانوني خاص به  تزاملاإل هذانه يتعين على المشرع ضبط إبالنصح ، ف في فكرة التزام الموثق

تبصير العمالء وتقديم النصيحة في  حيث ان الموثق ال يستطيع،  ويتالئم مع مقتضيات العمل التوثيقي
، والسبب في ذلك هو تعدد اإلجراءات في كل معاملة أو اتفاق كل ما يتعلق بالعناصر الجوهرية والفرعية
يا كانت خبرته ودرايته عامالت، فضال عن ذلك فإن الموثق أالالزمة إلضفاء الصيغة الرسمية على الم

بجوانب القانون فإنه يستحيل عليه اإللمام بجميع المخاطر التي قد تترتب على العملية القانونية التي 
  . ها يتدخل في ابرام

لذلك كان لزاما أن يتدخل المشرع بوضع نظام قانوني خاص بالتزام الموثق بنصح واعالم الزبون، وذلك 
  ى نحو افضل.عن طريق وضع القواعد الالزمة لضبط العالقة بين الموثق والزبون عل

 :الهوامش
                                                 

، ج ر  2006فبراير  20المؤرخ في  02-06ق رقم وثمال المنظم لمهنة قانونوما يليها من ال 05أنظر المادة  -1
الموثق على النحو التالي" الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير  الذي عرف ، 14عدد 

 العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب االشخاص إعطائها هذه الصبغة."
، المحدد لشروط اإللتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها 2008أوت  03المؤرخ في  08/242المرسوم التنفيذي رقم -

 .2008أوت  06، المؤرخة في 45التاديبي وقواعد تنظيمها، ج ر عدد 



 

 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد  مجلة

 
416 

 

                                                                                                                                                         

، 2000سنة ،بنان، طرابلس ، لبدون دار للنشرمحمد خالد مراد، االستشارة القانونية" ألية تكوين الرأي القانوني"  -2
  .02ص

3 - CA Rouen 21 janvier 1841.Sirey 1841,2,253; la cour de Rouen jugeaitque " les notairesont les 
conseilsque la loielle-meme a donnés aux parties qui sontobligées de se confier a eux"; cite par Agnès DUPONT, 
le devoir de conseil en matiere de guaranties, DEA soutenu en Universite Robert SCHUMAN,Faculté de 

Droit;2002,p5.  

، د. مقني  26، ص  1999، جويلية  07أ حمان بكاي ، العقد التوثيقي، مقال منشور  بمجلة الموثق ، عدد  -4
  .104، ص 2013ة، مصر، طبعة بن عمار، مهنة التوثيق في القانون الجزائري، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندري

 ).38الشورى سورة (القرأن الكريم  -5
، لسان العرب، مادة "شور"، أنظر حسن ضياء عتر، ابن منظورمحمد بن محمد مكرم األنصاري المعروف ب -6

بعة الشورى في ضوء القران والسنة، دار البحوث للدراسات اإلسالمية واحياء التراث، دبي، األمارات العربية المتحدة، الط
  . 28، ص2001األولى، 

، أفريل  04صوصيات منهج اإلستشارة القانونية، مجلة القانون واألعمال، عدد خالخامس بن بوعبيد فاضيلي،  -7

 www.droitententreprise.org، المغرب، منشور في موقع 2016
أنه" يمكن الموثق أن يقدم في على  2006فبراير  20المؤرخ في  02-06من قانون التوثيق رقم  13تنص المادة  - 8

حدود اختصاصه وصالحياته استشارات، كلما طلب منه ذلك، واعالم األطراف بحقوقهم والتزاماتهم وكذا اآلثار المترتبة عن 
 تصرفاتهم، دون ان يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد.

، 06/02ن قانون التوثيق الجزائري م 12سار في ركاب التشريعات التي وضعت نصوصا صريحة بهذا اإللتزام نص المادة  -9

المتعلق بالتوثيق العصري المغربي فقد الزمت الموثق بان يقدم لألطراف كل  1925ماي  04من الفصل االول من ظهير  3الفقرة 

 1947ة لسن 68النصائح واإلرشادات الضرورية وان يطلعهم على محتوى ونتائج العقود المراد تحريرها، وقانون التوثيق المصري رقم 

الفقرة األولى منه يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توقيعه، أن يتلو عليهم الصيغة  10حيث نصت المادة 

 .اتالكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم األثر المترتب عليه، دون أن يؤثر في إرادتهم ويوقع هو واصحاب الشأن المحرر والمرفق

، بلحو نسيم، الطبيعة القانونية لمسؤولية الموثق المدنية، مقال منشور في مجلة الفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة -10

  .333ص
  

11 - Henri Senamaud, devoir de conseil des notaires rédacteurs d'actes et la responsabilité née de leur 

silence, op.cit,p.46.،70صالمرجع السابق،  أشار اليه د.محمد الربيعي. 

Edouard Clerc, cité par Henri Senamaud, devoir de conseil des notaires rédacteurs d'actes et la responsabilité née 
de leur silence, Thèse; Toulouse 1924, PARIS, p.45. 
-Brise Marcel, Essai sur le rôle fiscal du notaire, Thèse, Paris, 1937, p.499. 
-Pierre de Gandt, La responsabilité civile des notaires en matière de prêts hypothécaire, thèse, Lille, 1919, P.97. 

أشار اليه: د.محمد الربيعي، األحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم، مكتبة المعرفة،مراكش، المغرب، الطبعة 
  .70ص، 2008األولى، 

 .1035، ص 1988، سنة 1988/ 28انظر ، ج.ر، عدد - 12
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 .1615، ص 1970، سنة 107/1970أنظر، ج. ر، عدد،  - 13
14-  HIن رLMNI25 زLPMNQVentose  SQ درNUVا XYZ [\دN]Vا [^_Vرس  16اNa1803.  

-La loi du 25 ventose an XI; Cf.Jur.gen., V0 Notaire – notariat. 
  

15 -            "Les notaires conseils désintérssés des parties aussi bien que rédacteurs impartiaux de leur volonté. 
-Rouen 21 janvier 1841,Sirey 1841, 2, 253. Cité par: Agnès Dupont, le devoir de conseil en matière de garanties, 
DEA soutenu université Robert SCHUMAN,2002,p.5. 

16 -   
"Les notaires n’ont pas seulement pour mission de donner un caractère d'authenticité aux actes qu'ils rédigent; 
dans son esprit et dans ses motifs mêmes, la loi qui les institue a entendu leur conférez un rôle plus digne et plus 
élevé, elle les considère comme les conseils désintéressés des parties".  

17-  

le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui"-  
18 -  

Le notaire est un juriste professionnel qui, devant connaitre le droit positif, ne saurait commettre une erreur de 
droit (Civ. 1, 6 fevr. 1980, D 80, inf.271.-6 mai 1980, B. 1, n0270.,-Civ. 3, 29 juin 1994, GP 95, 1,pan. 22. Cite 
par: 
Philippe le Tourneau, LoicCadiet, droit de la responsabilité ,Dalloz action,,1998. p630. 

يتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار  2004ديسمبر  25المؤرخ في  20- 04أنظر  قانون -19
  .2004ديسمبر  29المؤرخة ب 84، ج ر عدد التنمية المستدامة

 .38ص ،2015ديسمبر  04عدد  مجلة الموثق ،أ بردان رشيد، - 20
21-Civ. 1re, 13 nov.1991, no 89-15.011, Defrénois 1992, art.35212, no 17, cité par. J. de POULPIQUET.op. cit., 
p.36. 

  .76محمد الربيعي ، المرجع السابق، ص-د - 21
22 –  

La nullitéd’une procuration entraîne la nullité de l’actequ’ellepermet de réaliser et donc la responsabilité du 
notairerédacteur (Civ. 2 mars 1948, D. 1948.256 ; Civ., 2 nov.1955, JCP N 1957.II. 9732).cité par. J. de 
POULPIQUET.op. cit., p. 37. 

24-  
-Philippe le Tourneau, LoicCadiet, op.cit, p630. 

سنة 08في مجلة الموثق، عدد  منشور أشار اليه : فاضل رابح، طبيعة المسؤولية التوثيقية ومجال تطبيقها، مقال -25
  .25، ص2002

 .105مقني بن عمار ، المرجع السابق، ص-26
27

 -  

Civ. 21 juillet 1921 (DP 1925. 1. 29), « Les notaires, institués pourdonner aux conventions des parties les-formes 
légales et l’authenticité qui en est la conséquence, ont également pour mission de renseigner les clients sur les 
conséquences des engagements qu’ilscontractent », cité par. J. de POULPIQUET.op. cit., p.39. 

28-  
CF. J. de POULPIQUET.op. cit., p.40.  

مسؤولية مدنية -أ) ومن معه:موثق- م) ضد (ع-قضية(أ 2006ديسمبر  13قرار بتاريخ  375903ملف رقم أنظر : -29
" تقوم مسؤولية الموثق ويلزم بالتعويض في حالة عدم قيامه بدوره القانوني اإليجابي المتمثل 27-88ق  8تعويض المادة 

 م اتفاقهما والقوانين السارية.في التأكد من صحة العقود الموثقة ونصح الطرفين بما يحقق انسجا
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  أنظر :-30

- Cité par: BORE.(j). les limites du devoir de conseil du redacteur d'actes,L.G.D.I.,2001.P.139. 
، 2015،سكندرية، مصر، األخطأ المهني، دار الجامعة الجديدةأحمد شعبان محمد طه، المسؤولية المدنية عن ال - 31

  .267ص

 19.ص،،  1994 دارالنهضةالعربية،القاهرةأحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك،  -32

 .347بلحو نسيم،المقال السابق، ص -  33
د ابراهيم سامي زيدان، المسؤولية المدنية للموثق بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، -  34

 .262ص، 2017االسكندرية مصر، 
 .263د ابراهيم سامي زيدان، المرجع السابق، ص  -  35
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  الحق في الخصوصية كألية لكبح ممارسة حرية التعبير.
The right to privacy is a mechanism to limit the exercise of freedom of 

expression.  

  
 .المقارن العام القانون: التخصص  - د .م.ل دكتوراه 03 الثالثة السنة - الهادي عبد دّرار

  .- بلعباس سيدي – ليابس جياللي جامعة: المستخدمة المؤسسة
 derrarm@hotmail.fr: االلكتروني البريد

  
  الملخص:

الفكرية أكثر الحريات ممارستا من قبل األفراد، مستندين في  تعد حرية التعبير من بين أهم الحريات

بط ليست مطلقة وأنما لها حدود وضوا ذلك على النصوص القانونية الدولية أو الوطنية. ولكن هذه الحرية

، بإعتبار األخرين أيضا لهم حقوقهم الخاصة بهم تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية االخرينلمبدأ تطبيقا 

  .تحت مظلة ما يسمى بحق الخصوصية وما ينرج تحتها

  .حدود التعبير، الحريات الفكرية، حق الخصوصية، حرية التعبير: الكلمات المفتاحية

Summary: 
Freedom of expression is one of the most important intellectual freedoms 

exercised by individuals, based on international or national legal texts. But this 

freedom is not absolute, but it has limits and limits in the application of the 

principle of your freedom ends when the freedom of others begins, considering 

that others also have their own rights under the law to privacy and under it. 

key words   : Freedom of expression   , The right to privacy,  Intellectual, 

freedom, Limits of expression. 

  

  مقدمة

رتباطها بالجانب همية كبيرة إلأساسية في النظم الديمقراطية ولها يعتبر الحق في التعبير الركيزة األ

يه لغيره من بني جنسه، أذا منحت له فرصه التعبير عن ر إال إنسان الذي لن يشعر بوجوده المعنوي لإل

   .الحرياتو  هك الحقوقكشف لكافة الممارسات التي تنتو  مر الذي يساهم في تقويم المجتمعاأل
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ن ذلك أيه طالما أنسان يملك الحق في التعبير عن ر فاإل، ن حرية التعبير ليست مطلقةإوبالمقابل ف

و تقف أالمقوانين ومن بين هذه الضوابط التي تكبح و  تحددها الدساتير ذيطار المشروعية الإيتم في 

فراد يه بعض الفقهاء بالحياة الخاصة لألو ما يطلق علأمام حرية التعبير الحق في الخضوصية أحاجزا 

 ،ووجوده السوي وحياته الخاصةوليصقة بشخصيته نسان وحده التي تعد من بين الحقوق المتعلقة بكيان اإل

   .و الخوض فيهاأصل من المسائل التي ال تقبل المساس التي هي في األو 

 مانع ليس ميسورا خاصةو الحياة الخاصة بشكل دقيق جامع أن تعريف الحق في الخصوصية إ و 

ولكن هنالك ، جتماعيةختالف البيئة اإلإبعاد مختلفة بأن الحياة الخاصة عباره عن مصطلح له دالالت و أو 

 فن الحياة الخاصة هي كل العناصر التي تتصل بعواطأمحاوالت في تعريف الحياة الخاصة ومفاذها 

 الحياة المهنيةو  حترام حالته الصحيةإ و  صةسراره الخاأحترام إوهي تشمل ، خرينعالقته مع األو  الشخص

   .نسانالمادي لإلو  كل ما يتصل بالجانب المعنويو 

و حق الحياة الخاصة الذين يستمدا أ حق الخصوصيةو  مام هذين الحقين حق حرية التعبيرأ

فراد الذين فكيف يمكن صيانة الحق في الخصوصية أما األ، مشروعيتهما من النصوص الدستورية

حق و  الموازنة بين الحق في حرية التعبيرو  خرى كيف يمكن التوفيقأبحرية التعبير؟ أو بطريقة يتمتعون 

  الخصوصية ؟ 

سوف يتم و  ستداللي لإلجابة على هذا الطرحاإلو  بعد هذا السؤال سوف نعتمد على المنهج التحليلي

  تناوله في نقطتين على التوالي: 

  مشروعية ممارستهامفهوم حرية التعبير ومدى  : ولاأل  المبحث

  نطاق كبح حرية التعبير في مجال حق خصوصية األفراد :الثاني المبحث

  

  .مفهوم حرية التعبير ومدى مشروعية ممارستها: ولالمبحث األ 
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شخص من ممارسة ي ال يجوز حرمان أو  إن حرية التعبير عن الرأي هي حق أساسي لكل إنسان،

  .حقه في هذه الحرية

توجهات و  أفكارو  من أراء، مسؤول بذاته عما يعبر عنه ، هوبير عن رأيهو اإلنسان حر في التع

 ،ستخدام هذه الحريةيء إسِ ن ال يُ يجب أ، لذلكو  أو إجتماعية أو ثقافية أو غيرها .فتصادية سياسية أو إ

 امن المجتمعو  ،الصحة العامةو  االخالقو  المحافظة على االداب حدود ال يتجاوز عند ممارستها لهاو 

  1حريات الدولة .و  حقوقو  ،لةالدو و 

و نظرا ألهمية ممارسة هذه الحرية، فقد اقرت بها معظم الدساتير العالم، ضمن حدود القانون، 

ودون ان تحدد األهداف من التقييد القانوني لها، اما بعضها االخر، فقد نص عليها كحق لكل انسان 

  بصفة عامة .

) 48لكل مواطن بصفة خاصة، حيث نصت المادة (نجد ان الدستور الجزائري، قد كلف هذا الحق 

  . 2منه، على ان الحريات التعبير ...مضمونة للمواطن

حرية التعبير تعني إفساح المجال وتمكين كل إنسـان في أن يعـبر عـن وجهـة نظره وما يجول في 

ق الخير فكره بمختلف وسائل التعبير شفاهة أو كتابة في قضـية خاصـة أو عامة الغاية منه تحقي

  3.والمصلحة لألمة واإلنسانية

يعتقد فيها الصواب  وبهذا فإن حرية التعبير هي أن يعلن اإلنسان عن جملة أفكاره وقناعاته التـي

ج عن عضوية اإلنسـان داخـل المجتمـع اإلنساني نتُ فهو يَ  عتبار حرية التعبير حقاإوب ،والصالح له ولغيره

عتباره جزءا منه ومسؤوال مكلفا فيه وهو مدعو لإلسهام إب -ن المجتمع ألنه ال يستطيع العيش بَمعَزل ع - 

  4اإلنسانية وتحصيًنا لها من العثرات والنواقص. التجربةثراء إلبرأيه 

و أخيرا يمكننا القول ان اغلبية الدول اقرت بالحق في حرية الرأي والتعبير عنه في دساتيرها بشكل 

قرت بهذا الحق في نظامها األساسي للحكم بشكل ضمني (وهي : صريح وواضح، باستثناء دولة واحدة ا

  السعودية )
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والبعض من هذه الدساتيير، اقرت بهذا الحق لكل مواطن، بصفة خاصة (وهي دساتيير دول  

  االردن والجزائر والسودان، سوريا، العراق وليبيا والمغرب وموريتانيا، واليمن ) .

) والعهد الدولي الخاص بالحقوق 1948العالمي لحقوق االنسان (و هذه الدساتير تتشابه مع اإلعالن 

)، من ناحية اقرارها بهذا الحق، ولكنها تختلف مه هذين الميثاقين، من ناحية 1966المدنية والسياسية (

انهما اقرا بهذا الحق لكل شخص بصفة عامة . وانهما حددت األهداف من القيود القانونية التي تخضع 

ه بصورة حصرية (و هي إحترام حقوق أو سمعة األخرين، وحماية األمن الوطني أو النظام لها ممارسة هذ

  5العام أو المصلحة العامة والصحة العامة أو األخالق .)

في حين ان اغلبية الدساتيير اقرت بالحق في حرية الرأي والتعبير في حدود القانون. وأن تخدد 

لها ممارسة هذه الحرية. ومن بين هذه القيود حق االفراد في  األهداف من القيود القانونية التي تخضع

  6الخصوصة أو حق األفراح في الحياة الخاصة

  . خصوصية األفراد كبح حرية التعبير في مجال حقنطاق  الثاني:المبحث 

ن موضوعه ن نطاق الحق في الحياة الخاصة ليس مطلقا ولكن يجب تحديد الموضوع هذا الحق ألإ

والحياة العاطفية والحياة الزوجية، والذمة المالية للشخص  المسكنكثيرة من الحق في  يتضمن حاالت

م أوغيرها، وكذلك االشخاص الذين تشملهم هذه الحماية وهل يشمل الموظفين فقط ... ومهنة الشخص 

   .يشمل عامة الناس

فقه القانوني حاول مادام الفقه لم يتفق على تعريف جامع لموضوع الحياة الخاصة لذلك نرى ان ال

هم مواضيع الحياة الخاصة والمتفق عليها بديهيا والمواضيع االخرى أتعداد بعض الحاالت التي تعد من 

نها من صميم الحياة الخاصة أهم المواضيع المتفق عليها على أدناه أالمختلف عليها وسنتناول في 

  .االصحافة لكونه مجال بحثنالتعبير و  المرتبطة بالنشر عن طريق

  .وال: حرمة المسكنأ
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نسان المتفق عليها هم عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة لإلأتعتبر حرمة المسكن من  

بحيث تستمد حرمة المسكن من ، سرارهأن مسكن الشخص بمثابة مستودع خصوصياته و أعتبار إب

خرين وهذا سماع األإ و ليه بعيدا عن عيون إسرته وبالمقربين أصاحبه، ففي المسكن ينفرد المرء بذاته وب

نسان يجد فيه السكينة ويعيش فيه متحررا من القيود التي تكبله في ن اإلأساس تسمية المسكن، بذلك أ

   7جتماعيةالحياة اإل

برز تطبيقات أولن تنفرد القوانين الوضعية بالنص على حرمة المسكن بل يعتبر هذا الحق من  

سرار ومعقل أن المسكن هو مستودع أعتبار إسالمية على الحق في حرمة الحياة الخاصة في الشريعة اال

طالعهم على عوراته، وقد تقررت إو أخرين منا من تطفل األآن يعيش فيه أخصوصيات الشخص والبد 

تمنع االنسان من التلصص على التي حاديث النبوية الشريفة هذه الحرمة في نصوص القران الكريم واأل

ستراق إعتداء الذي يقع على مترلهم بوتقرر حق ساكينه في مقاومة اإلذن، إو دخوله بغير أبيت غيره 

ومن القران الكريم ما . 8النظر وغيره، والقصد من ذلك هو المحافظة على خصوصيات وعورات الناس

منوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتلموا على آيها الذين أيؤكد ذلك : قال اهللا تعالى : " ي

رجعوا إن قيل لكم إ حدا فال تدخلوها حتى يؤذن لكم و أن لم تجدو فيها إلكم خير لكم لعلكم تذكرون فهلها ذأ

طلع في بيت قومه إ" ومن الحديث النبوي الشريف " ومن  بصيرزكى لكم واهللا بما تعملون أرجعوا هو إف

ره فكانما نظر الى كوة ، ويقول كذلك " ومن نظر الى دار جا"ذنهم ففقعوا عينه فال دية وال قصاصإبغير 

  9"من النار

خرى أحاط المسكن بحماية دستورية و أنه أن االمر كذلك في القانون الجزائري وال سيما أو يبدو 

التي تنص على أن:" تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة المسكن. فال تفتيش من الدستور  47جنائية فالمادة 

  إال بمقتضى القانون، وفي إطار إحترامه.

  ة إشتراط أن يكون أمر التفتيش مكتوب وصادر عن السلطة القضائية المختصة".وٕاضاف

ال بمقتضى إنتهاك حرمة المسكن، وال يمكن تفتيش المنازل إتقضي بعدم ومن مفهوم المادة التي 

  10 .مر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصةأالقانون، ويتم ب



 1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد 

424 

 

بالنسبة ، جراءات الجزائية وكذا قانون العقوباتن اإلو قد وجدت هذه المادة صداها في كل من قانو 

لى مساكن إنتقال ال يجوز لضابط شرطة القضائية اإل هنأتقضى ب 44جراءات الجزئية في المادة بقانون اإل

ستظهار إو قاضي التحقيق، ويجب أذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية إال بإجراء تفتيشها ين إلمالمته

شراف مباشر للقاضي إلى المنزل والشروع في التفتيش، وتنجز هذه العملية تحت إل مر قبل الدخو هذا األ

   .الذي اذن به

نه ال يجوز البدء في تفتيش المساكن قبل أمن قانون االجراءات الجزائية على  47كما نصت المادة 

   .ال اذا طلب صاحب المنزل ذلكإالساعة الخامسة صباحا وال بعد الساعة الثامنة مساءا، 

مسكن، للقانونية الر الحماية ن المشرع الجزائري وفَ أجراءات على شيء، فتدل على ذا دلت هذه اإلوإ 

وال يجوز أن يكون محل ممارسة حرية التعبير من قبل سرار وخصوصيات قاطنيه أنتيجة للمحافظة على 

  - الصحفيين–األفراد وال من قبل المختصين 

المعنون باالعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل في القسم الرابع  ما قانون العقوباتأ

و يقتحم منزل مواطن أو خدعة أة أن كل من يدخل فجأعلى  295والخطف من الباب الثاني في المادة 

 135ج بما تقتضي المادة .د 100000الى 20000لى خمس سنوات وبغرامة من إعقوبته الحبس من سنة 

و القضائي وكل أداري ن كل موظف في السلك اإلأستعمال السلطة، على إساءة إوفي القسم الخاص ب

حد المواطنين بغير أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أو أضابط شرطة وكل قائد 

جراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين رضاه وفي حاالت المقررة في القانون وبغير اإل

بهذه النصوص يكون  107د ج دون االخالل بتطبيق المادة  100000الى  20000ة من لى سنة وبغرامإ

قانون العقوبات وّفر حماية كافية لحرمة المسكن بمقتضى نصوصه السابقة، سواء في مواجهة الفرد او 

  في مواجهة الموظف العام  

زائري يعتد بالمسكن و من خالل االطالع على الكثير من النصوص القانونية اتضح ان المشرع الج

من قانون العقوبات الجزائري وما  15كدته المادة أالمشغول فعال وان يكون سند الحيازة مشروعا وهذا ما 

تجدر االشارة اليه في هذا المقام هو ان المشرع الجزائري في هذا القانون المدني تناول ضمن نصوصه 
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وما بعدها من  709ك في فتح مطالت، والمادة احكام تحمي خصوصيات الغير بالنسبة للمسكن، وتمثل ذل

القانون المدني الجزائري، السكنات وهذه المادة وغيرها تستهدف الحيلولة دون اطالع الجار على 

خصوصيات واسرار جاره، وهذا دليل على اعتبار ان المسكن عنصر من عناصر الحياة الخاصة للفرد 

  11في القانون الجزائري 

  . ة الحياة العائلية والزوجية والعاطفيةثانيا / الحق في حرم

من المتفق عليه ان الحياة العاطفية للشخص تعد من صميم حياته الخاصة، ومن ثم ال يجوز 

ية وسيلة اخرى، كما ان الحياة أو بأالنشر في الصحف حرية التعبير بوسائل المساس بها عن طريق 

ت تعلقت بالزواج او الطالق او البنوة او الخطبة الزوجية تعد من اهم مواضيع الحياة الخاصة سواء كان

نشر معلومات عن الزواج بوصفه زواجا ناجحا ممارسة حرية التعبير في هذه المواضيع بولذلك ال يجوز 

فية لالشخاص فانها تعد من صميم الحياة او زواجا غير ناجح، وكذلك الزواج الجديد وكذلك الحياة العاط

الخاصة وال يجوز نشرها وقد استقر القضاء الفرنسي على ذلك، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم 

جواز نشر المغامرات العاطفية لفتاة صغيرة السن وذلك الن الحياة العاطفية للفتيات تعد من اخص امور 

ر سواء اكانت حقيقية ام غير حقيقية ( من نسج الخيال ) وكذلك الحياة الخاصة وال يجوز نشرها للجمهو 

ال يجوز نشر ما يتعلق بالطالق واسبابه الن ذلك يعتبر من خصوصية االفراد وال يجوز المساس بتلك 

الخصوصية، وكذلك ال يجوز نشر ما يتعلق بالحمل دون موافقة صاحبة الشأن الن ذلك ايضا من 

   12ية.الخصوص

المشرع الجزائري باعتبار الحياة الزوجية والعائلية والعاطفية عنصرا من عناصر  و هذا ما اكده

ن، من خالل أال بموافقة صاحب الشإسرارها أالحياة الخاصة، وبالتالي ال يجوز الكشف او التطفل على 

ة الميالد ما البيانات التي لها صفة العالنية مثل شهادأمن قانون العقوبات "  30صريح العبارة في المادة 

او شهادة الوفاة فيجوز نشرها الن القانون يضفي عليها صفة العالنية، فيجوز نشرها في الصحف اذا 

  13".وجدت حاجة لذلك

  .ثالثا / الحالة الصحية والرعاية الطبية
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مور التي تدخل في نطاق حياة مراض من األأتعتبر الحالة الصحية للشخص وما يعتريه من  

ما يصيبه من امراض، او تصويره وهو  ممارسة حرية التعبير فيمنازع، فال يجوز االنسان الخاصة بال 

التقطت له وهو في  التيكما ال يجوز نشر الصورة  14على فراش المرض اال بعد الحصول على موافقته،

 من قانون العقوبات الجزائري " يعاقب بالحيس من شهر 301وهذا ما اكدته المادة  .هذه الحالة بدون اذنه

دج االطباء والجراحون والصيادلة والقابالت وجميع  100000الى  20000الى ستة اشهر وبغرامة من 

ليهم او إاو الوظيفة الدائمة او المؤقتة على اسرار ادلي بها  االشخاص المؤتمنين بحكم الواقع او المهنة

نفس الشيء بالنسبة " كافشوها في غير الحالت التي يوجب عليهم في القانون افشاؤها ويصرح لهم بذل

كما تقتضي هذه المادة على ان كل االطباء،  11-18رقم  في الجزائر 15من التشريع الصحي 24للمادة 

وجراحو االسنان والصيادلة ملزمين بالسر المهني اال في الحاالت االستثنائية المنصوص عليها قانونا، 

 اي االلتزام بالكتمان السرار الحياة الصحية- من نفس التشريع قد مدت هذه االحكام  226وكذلك المادة 

الى كل مساعدين او عاملين بالمستشفيات، وحتى طلبة المعاهد ومدارس التكوين الشبه الطبي  -للمريض

وغيرهم ممن يتصل عملهم بحالة المريض الصحية، ولهذا التوسع اهمية بالغة للطب والرتباطه الوثيق 

  16ا لألطباء مما ينعكس على سمعة الشخص وعائلته بحياة االنسان الخاصة بأدق تفاصيله

  .رابعا / الذمة المالية للشخص

والتعبير  اي معلومات وٕايداع ان الذمة المالية للشخص تعد من اهم امور حياته الخاصة ونشر 

ته االلتزامات والحقوق المالية الحاضرة والمستقبلية للشخص بدون موافقته يعد انتهاك لحيا هذه عنها بإفشاء

مة بصورة مباشرة، وذلك ذعن عناصر هذه ال الكشف والتعبيرويستوي في هذا الشان ان يكون  الخاصة

و بصورة غير مباشرة وذلك بنشر رقم الضريبة أبنشر حجم العمليات المالية التي يقوم بها الشخص، 

حرص المشرع المفروضة عليه، حيث يكون من السهل حينها معرفة عناصر الذمة المالية لنفسها وقد 

عتبرها من مقومات الشخصية، وثمة إ الجزائري على تحريم افشاء االسرار المتعلقة بالذمة المالية للشخص و 

العديد من النصوص المختلفة التي تحمي سرية الذمة المالية، منها قواعد العامة المنصوص عليها في 

ي لجميع االشخاص المؤتمنين بحكم الواقع التي تقضي بالسر المهن 301القانون العقوبات وال سيما المادة 
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من القانون العام للعامل  37كما قضت المادة  48او المهنة او الوظيفة الدائمة او المؤقتة، وكذا المادة 

  17.بنفس المبدا اال وهو السر المهني للعامل

يض االموال او ال انه استثناءا يمكن الخروج عن القاعدة المذكورة اذا تعلق االمر بالوقاية من تبيإ

علنو على الذمة أرهاب ومكافحته، عندئذ ال يعد السر المهني او البنكي ضد المسيرين اذ ما تمويل اإل

رهاب من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض االموال وتمويل اإل 22المالية للمشتبه فيهم طبقا للمادة 

قانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على من ال 04ومكافحته، وكذلك نفس االستثناء وارد في المادة 

ان يقوم الموظف العمومي باكتتاب تصريح عن ذمته المالية، وهذا لضمان الشفافية وخاصة حماية المال 

   .العام

   خامسا / الحياة السياسية للشخص ومعتقداته الدينية

ق له التصويت لصالح ي شخصية سياسية، ويحأو مع أنسان حر بالمشاركة مع اي حزب ن اإلإ 

و المصالح التي يراها مفيدة ولكن يجب أخدم المصالح المشروعة للوطن يالشخصية السياسية التي يرها 

ن نشر أويت تحميها الدساتير والقوانين في معظم الدول، فقد قضي بصن حرية التعدم الكشف عن ذلك أل

الذي اعطى له صوته يعد  تكشف عن اسم الشخص الصورةصورة شخص يمسك بطاقة االنتخاب و 

  عتداء على حياته الخاصة إ

ن حق انشاء االحزاب السياسية معترف إعلى  2016لسنة  من الدستور الجزائري 52و نصت المادة 

هم مظاهر حرمة الحياة الخاصة في الجزائر حيث انها أحد و أراء السياسية تعد به ومضمون، ونعتقد ان اآل

ي السياسي يرغب في ألخاصة وهو السرية، هذا اذا ما كان صاحب الر تعبر عن جانب هام في الحياة ا

  نتخابات العامة ستفتاءات واإلفصاح عنه ونشره ويظل محتفظا به لنفسه ليدلي به في اإلعدم اإل

عتبارها من إلى إما فيما يخص المعتقدات الدينية للشخص ذهب كل من الفقه والقضاء في فرنسا أ 

اق حرمة حياته الخاصة، ومن ثم فهي عنصرا من عناصر الحق في حرمة مور التي تدخل في نطاأل

ن يعتنق من أن النظام الفرنسي علماني يعطي الشخص الحرية في أالحياة الخاصة، وذلك تأسيسا على 
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لة نفسية تقوم بين أعتقاد الديني مسن اإلأذ إي ديانة على االطالق، أو ال يعتنق أالديانات ما يشاء 

ومن ثم يجب حماية الشخص ضد اي ضغط او اكراه ديني، وسرية العقيدة ضد الفضولية  نسان وربهاإل

خفاء معتقداته لتكون سرا إله عن معتقداته، حيث يحق للفرد أن يسأحد أالغير وليس من حق  وتطفل

  18 .حدن يبوح به ألأخاصا به ال يلزم 

نه أخير الذي يتصف بذا النظام األساس هأما المعتقد الديني في النظام القانوني الجزائري وعلى أ

نه ديني وليس أن يتصف بأديني وليس علماني، وهذا طبقا للمادة الثانية من الدستور التي تقضي ب

سالم دين الدولة ال تعتبر العقيدة الدينية ن اإلأعلماني، طبقا للمادة الثانية من الدستور التي تقضي ب

سالم، كما ان في نه يفترض ان كل جزائري يعتنق اإلألعنصرا من عناصر حرمة الحياة الخاصة، ذلك 

 2016الجزائري  من الدستور 42ن يفصح عن ديانته خاصة وان المادة أحوال يجب على الفرد كثير من األ

تحمي حرية المعتقد، وبالتالي العقيدة الدينية في الجزائر تدخل في نطاق الحياة العامة من حيث واجب 

يمان والتطبيق والتربية الدينية في حد ذاتها تعتبر من حرمة الحياة رجة اإلما من حيث دأعالنها، إ

ن دين أكد بأن الدستور قد أيكرس ضمانات لهذا وفسر هذا ب لمن قانون العقوبات وأالخاصة لكل فرد، 

   19.سالمالدولة هو اإل

  .الخاتمة

فراد على ستها من قبل األرية التعبير وممار نه ال يمكن التسليم بقيام حأإلى خير نشير وفي األ

لمجرد الحق  ن الحياة الخاصة حرمة ال تمسأل، حساب حرمة الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية

  .جنائياو  ن تلك الحياة محمية دستورياأفي حرية التعبير إذ 

حدهما أن أساس ألحقين على حساب التانية على حد اأنقاص من و الحقيقة أن ذلك ال يعني اإل

ن تم و التوفيق بينهما وتحديد مجال ممارسة كل منهما ومأقامة نوع من التوازن إنما إ و ، خراألهم من أ

ها الدستور لحرية التعبير تنحسر ن الحماية التي كفلذلك أل، خرينحرية األ أحرية التعبير تنتهي حيت تبد

   .خرينت ممارستها بمخاطر تهدد حريات األقترنإو أمتها ذا ما فقدت الحرية قيإ
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ن تشكل أسراف ودون إ و  فراطإرس ضمن الحدود المرسومة لها دون ن تماأذن فحرية التعبير البد إ

 .هم من ذلك العاطفيةواأل الصحيةو  سرارهم الماليةأو  فرادتهديدا لخصوصيات األ
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، دار المعتز للنشر  01النظام القانوني للمسؤولية العقدية للطبيب الجراح اتجاه المريض، الطبعة  جالل خضر عبداهللا،  14
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المتعلق  2018يوليو  02الموافق ل  1439شوال  18المؤرخ في  11- 18من قانون الصحة الجزائري رقم  24المادة  15

بقانون الصحة:"  لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وسر المعلومات الطبية المتعلقة به، باستثناء الحاالت 
  نون. ويشمل السر الطبي جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة.المنصوص عليها صراحة في القا

  يمكن أن يرفع السر الطبي من طرف الجهة القضائيةالمختصة.
 كما يمكن رفعه بالنسبة للقصر أو عديمي األهلية بطلب من الزوج أو األب أو األم أو الممثل الشرعي".

، دار 01ية للطبيب: دراسة في القانونين اليمني والمصري، الطبعةنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسئولية المدن 16
 .162ص  ، 2014، -مصر- الفكر  والقانون، المنصورة

 .88،ص2004العولمة والحياة اليومية، مكتبة األجلو المصرية،مصر،  دكتور هاني خميس،  17
سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية)،دار مبادئ حقوق اإلنسان (الكتاب محكم علميًا) ( نجم عبود مهدي السامرائي،  18

 113،ص 2005،-لبنان-الكتب المصرية، بيروت
، مركز الحضارة لتنمية 05التعددية والحرية في اإلسالم : بحث في حرية المعتقد، الطبعة ،  حسن الصفار 19
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  لدكتور كبير يحييا

 أستاذ محاضر بجامعة موالي الطاهر(سابقا)

  سعيدة  كلية الحقوق و العلوم السياسية

  الجزائر نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني

  

  ـيــــــــــــــــــــــــــــــــــد الطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان المقال: العق

  الملخص:

هو صحة  حياةالباختالف مصدرها و اهم شيء في حياة الفرد هي بمثابة درب يتخللها مشاكل مختلفة  ان

في حالة و العالج المناسب لها  بتوفير كل سبل  الوقاية لها وكذا توفيرالتي يجب العناية بها االنسان 

هذا الطبيب الذي يربطه  او الطبيب المصحات سواء كانت عامة اوخاصةاللجوء الى يتم المرض 

  . وتحقيق عافيتهبالمريض عقد طبي غايته بدل العناية الالزمة لشفاء المريض 

Abstract: 

The life of the individual is a path through which different problems vary 

according to their source. The most important thing in life is the health of the 

human being, which must be taken care of by providing all means of prevention 

as well as providing appropriate treatment. In the case of illness, resorts are 

resorted to both public and private, The patient shall have a medical contract for 

which he shall pay the necessary care for the recovery and recovery of the 

patient.  

  ة:ــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

إن حياة الفرد هي بمثابة درب،تتخللها مشاكل مختلفة باختالف مصدرها،ومن أهم المشاكل            

  التي يخشى منها الفرد هي حالته الصحية،التي تقتضي عليه في حالة مرضه اللجوء إلى الطبيب.
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الج،فهو إما أن يتوجه إلى المستشفى أو المصحة المريض حين إقباله على الطبيب لطلب الع        

  العمومية،كما قد يختار و يتوجه إلى الطبيب الخاص،فيقصده إلى مخدعه الطبي أو عيادته الخاصة.

   ).1بمعنى أن العالقة التي تربط بين الطبيب و المريض في الحالة األولى،تختلف عن الحالة الثانية(

لقانون بين هاتين العالقتين و يجعل أحكامهما على قدم المساواة،إلى وكان في الماضي القريب ال يفرق ا

عن محكمة النقض الفرنسية"الغرفة المدنية"الذي 1936ماي20غاية صدور قرار "مارسيي"الشهيربتاريخ

              أحدث ثورة في الميدان الطبي،كونه أصبح يعترف بوجود عقد يربط بين الطبيب و المريض.

بين المريض و الطبيب الخاص،عقد حقيقي،و أن المفهوم الذي كان سائدا في القضاء ومؤدى ذلك ان 

بإعتبار أن مسؤولية األطباء تقصيرية حتى في حالة وجود عقد و اتفاق بين 1936الفرنسي قبل سنة 

                                                ).2الطرفين لم يعد له معنى بعد صدور قرار "مارسيي"(

     

ولقد تبنت معظم التشريعات هذه الفكرة،بما فيها التشريع الجزائري،خاصة بعد انتشار ظاهرة الطب الحر أو 

الخاص،في اآلونة األخيرة،بشكل مفزع،لدرجة أن أصبح يزاحم بل قد يتعدى خدمات القطاع العام،وحتى 

،فاتساع مجال استعماال األكثر قودالدول المتقدمة منها في بعض األحيان،فلقد أصبح اليوم من بين الع

استعماله بين األفراد،أخد يثير الكثير من االنشغاالت القانونية،و المشاكل العلمية،علما أنه عقد ينصب 

                                                     ).3(اإلنسانعلى أقدس مخلوق على وجه األرض أال وهو 

  :ماهي الطبيعة القانونية للعقد الطبي وما خصائصه؟ومن هنا نطرح التساؤل التالي

  .للعقد الطبيأوال:الطبيعة القانونية 

يتطرق القانون  إن تنظيم العالقة بين الطبيب و المريض و تحديد طبيعتها القانونية صعبة جدا،فلم  

المدني و ال القوانين األخرى لهذه الطبيعة،مما اضطر الفقه إلى محاولة سد هذا الفراغ معتمدا على 

                                                             المصادر العامة لاللتزامات و النظريات العامة للعقود.

من يصنفه بأنه عقد عمل والبعض اآلخر يجزم بأنه عقد مقاولة  فمنهم من يراه بأنه عقد وكالة ومنهم    

  له أحكام خاصة.
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  _ العقد الطبي عقد وكالة:1

   بالقدر الذي يتشابه العقد الطبي مع عقد الوكالة في بعض أحكامه،فإنه يختلف عنه في أحكام أخرى.

  أوجه التشابه بين العقدين: أ_

  فريق من الفقهاء إلى تحديد طبيعة العقد الطبي كونه عقد وكالة. ذهب

وعقد الوكالة هو"عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب المكل و 

  ).4باسمه"(

فطرفي عقد الوكالة هما الموكل و الوكيل،وعلى الموكل أن يلتزم في حدود ما وكل إليه للقيام به   

  مه.لحساب موكله و باس

فيرى أنصار هذا الرأي أن الموكل في العقد الطبي(المريض)يوكل الطبيب(الوكيل) للقيام بأعمال   

اقدية تدرج ضمن أحكام عقد الوكالة،ويذهبون ألبعد ض عالقة تعيالطبيب والمر  ، فبينعالجية بغية شفائه

  من هذا،إذ يقسمون طبيعة الخدمة المقدمة إلى نوعين:

  لمقدمة ذات طبيعة مادية فتطبق قواعد إيجار الخدمة._ فإذا كانت الخدمة ا

 ).5_ أما إذا كانت طبيعة الخدمة المقدمة ذات طبيعة معنوية تطبق قواعد الوكالة(

  غير انه يستحيل تصور العقد الطبي أنه بمثابة عقد وكالة نظرا لالنتقادات الموجه ألصحاب هذا المذهب.

  أوجه االختالف بين العقدين:ب_ 

  :أهمهاالعقد الطبي عقد وكالة في عدة جوانب من  أنالرأي القائل  انتقد

_ إن الطبيب ال يلتزم لموكله(المريض)للقيام بما وكل إليه أمام الغير،وال يلتزم الغير في مواجهته،إذ يقوم 

الفحوصات و التشخيصات باسمه وليس لغيره أو موكله  كإجراءبتقديم أعمال شخصية و تقديم خدمات 

  ).6األمر في عقد الوكالة،إذ يتم ذلك بصفة محددة( كما هو
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إال إذا كان هناك اتفاق مخالف لذلك،غير ان الغالب في العقود  _ إن عقد الوكالة عقد تبرعي بدون مقابل

  ).7الطبية هي عقود بعوض(

قيامه _ إن عقد الوكالة يقتضي أن يكون قيام أعمال مفوضة للوكيل لحساب الموكل،غير أن الطبيب عند 

  ).8بأعماله تكون المذاخيل و األتعاب لحسابه وليس لحساب الغير(

_ إن الوكيل مجبر أن يمد الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة و أن يقدم له 

الطبيب غير مجبر بأن يمد المريض بكل المعلومات المتعلقة بتنفيذ أعماله،بل له أن  أنحسابا عنها،غير 

  ).9يخبره فقط بالمعلومات المتعلقة بمرضه(

 أنلهذا و نظرا لالنتقادات الموجه ألنصار هذا الطرح،تم هجر هذا الرأي ليحل محله طرح آخر،باعتبار 

  العقد الطبي عقد عمل.

  _ العقد الطبي عقد عمل:2

  يتشابه العقد الطبي مع عقد العمل في بعض أحكامه،ويختلف عنه في البعض اآلخر.

  وجه التشابه بين العقدين:أ_ أ

  هناك من يرى أن العقد الطبي بمثابة عقد عمل نظرا للعالقة الرابطة بين الطبيب و المريض.

األجير"كل شخص يؤدي  المتعلق بعالقة العمل باعتبار العامل 11_90من القانون 2ولقد عرفت المادة 

عمال يدويا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم و لحساب شخص آخر،طبيعي أو معنوي،عمومي أو 

  ).10"(خاص يدعى المستخدم

وبالمقارنة بين العالقة التي تربط بين المريض و الطبيب و بين العامل و المستخدم يتضح ألن الطبيب   

يبدل جهدا و عمال يدويا و فكريا مقابل أتعاب،في  أنو الرقابة،وعليه  فلإلشرايلتزم بالقيام بعمل خاضع 

  إطار منظم و لحساب شخص.

  ب_ أوجه االختالف بين العقدين:
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بالرغم من تشابه العقدين،إال أنه يجب اإلشارة إلى أن العقد الطبي قد ينقلب إلى عقد عمل في حالة      

هذا اإلشراف و الرقابة يكون من الناحية اإلدارية فقط،مع لو كان الطبيب خاضع إلشراف عميله،و أن 

كحالة إذا ما كان الطبيب يعمل في مستشفى مثال،أو كان طبيبا بقاء الطبيب مستقال من الناحية الفنية،

                     ).11خاصا ألحد األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين،هنا قد تأخذ صورة الطبي مفهوم عقد عمل(

غير أن الطبيب قد يباشر عمله دون إشراف و ال رقابة من مستخدمه كحالة العيادة الخاصة،هنا     

  ).12يتنافى مفهوم عقد العمل مع العقد الطبي(

   مما سمح ببعض الفقهاء اآلخرين،على اعتبار العقد الطبي عقد مقاولة. لهذا انتقد أيضا هذا الرأي،

 _ العقد الطبي عقد مقاولة:3

  عقد الطبي مع عقد المقاولة في كثير من أحكامه،إال انه يختلف عنه في البعض اآلخر.يتشابه ال

  أ_ أوجه التشابه بين العقدين:

  هناك جانب آخر من الفقه،وعلى رأسه األستاذ عبد الرزاق السنهوري،يرى أن العقد بين الطبيب       

  المريض هو عقد مقاولة.و 

المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به  المقاولة"عقد يتعهد بمقتضاه أحد   

                                                                                               ).13المتعاقد اآلخر"(

  الت بما يلي:)يميز المقاولة التي يعتبر بها العقد الطبي،عن بقية المقاو 14غير أن األستاذ السنهوري(

_ إن التزام الطبيب هو التزام ببدل عناية ال بتحقيق نتيجة،فالطبيب إنما يتعهد بعالج المريض دون أن 

يلتزم بشفائه،أما غالبية عقود المقاولة فان المقاول يلتزم فيها بتحقيق نتيجة،فمقاوالت تشييد األبنية مثال 

  المطلوبة مما يتطلب تحقيق عناية.البناء حسب المواصفات  بإنهاءيتعهد بها المقاول 

_ إن المؤهالت الشخصية لطبيب هي محل إعتبار في التعاقد معه،لذلك العقد ينتهي بموته،كما ال يحق 

أيضا لطبيب أن يوكل أمر معالجة المريض إلى غيره من األطباء،في حين يستطيع المقاول في كثير من 
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عقد المقاولة ال ينتهي تلقائيا بموت المقاول كما ينتهي  )،كما ان15عقود المقاولة أن يقاول من الباطن(

                                                                            ).16(العقد مع الطبيب بمجرد وفاته

_ عند فسخ العقد الطبي يلتزم فاسخ العقد أن يعوض الطرف اآلخر،دون أن يعوض المريض مافات 

سب لو أتم العمل،على خالف عقود المقاولة التي يوجب فيها القانون على رب العمل الطبيب من ك

             ).17من القانون المدني الجزائري(566تعويض ما فاته من كسب لو أتم العمل،وهو مانصت عليه المادة 

  ب_ أوجه اإلختالف بين العقدين:

بالرغم من أن هناك جانب كبير من الفقه العربي يؤيد رأي األستاذ السنهوري في إعتبار أن العقد    

بحد ذاتها تخرج  - في اعتقادنا-الطبي هو عقد مقاولة ذو أحكام خاصة،غير أن هذه األحكام الخاصة

من باب األولى أن العقد الطبي من دائرة عقد المقاولة،كون الطابع المميز لها في هذه األحكام الخاصة،ف

ال يصنف و ال يعتبر عقد مقاولة،ويبقى العقد هو عقد طبي هذا من جهة. ومن جهة أخرى،فهناك من 

و يهدف إلى توزيع األشياء و البضائع،ومن  األولىيرى أن عقد المقاولة عقد اقتصادي و تجاري بالدرجة 

ي هي أعمال فكرية بالدرجة األولى تم فهو ينصب تماما على أعمال تختلف تماما عن المهن الحرة الت

. .                                                                                                )18مثلها مثل العقود الطبية(

  ).19ما أن المقاول يعتبر تاجر في حين أن الطبيب ليس تاجرا(ك

ارب اآلراء الفقهية حول الطبيعة القانونية للعقد الطبي إال و في الختام نخلص إلى أنه بالرغم من تض   

  ).20أنه يبقى عقدا يتميز بأحكام و خصائص متميزة عن سائر العقود(

  ثانيا:خصائص العقد الطبي.

   يتميز بخصائص معينة.فهو عقد شخصي بأنهمن خالل التطرق لطبيعة القانونية للعقد الطبي،يتضح     

  بين و قابل للفسخ،و أنه عقد معاوضة و مستمر.و مدني،عقد ملزم لجان

  _ العقد الطبي عقد شخصي و مدني:1

  إن العقد الطبي يعتبر عقدا شخصيا و مدنيا.

  _ عقد شخصي:أ
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في العقد الطبي نجد ان المريض يختار الطبيب الذي يتولى مهمة عالجه،وفقا لما له من   

القطاع  عالجه باختياره الحر ماعدا في مستشفياتمؤهالت،فالمريض يضع ثقته في الطبيب الذي يتولى 

                                                                    العام أو حالة االستعجاالت القصوى.

المتعلق بأخالقيات مهنة الطب على 276-92من المرسوم80و لقد نصت الفقرة الثانية من المادة    

                            ).21في حرية اختياره لطبيب أو جراح األسنان(ضرورة احترام حق المريض 

ولقد أكد األستاذ السنهوري على هذه االعتبارات بقيام العقد الطبي على مؤهالت شخصية التي هي    

  في التعاقد مع الطبيب. اعتبارمحل 

  ب_ عقد مدني:

أن العقد الطبي ال يخرج عن نطاق العقود المدنية،وال يمكن تصنيفه  إن مهنة الطب مهنة حرة،و    

  ضمن العقود التجارية.

فالطبيب ليس تاجرا،كون التاجر هو" كل من يباشر عمال تجاريا و يتخذه حرفة معتادة    

 )والطبيب عمله يتمثل في تقديم العالج الصحي و االرشادات الطبية،التي هي بعيدة كل البعد عن22له"(

األعمال التجارية و ال يمكن تصنيف أعماله من قبيل األعمال التجارية ال بحسب الموضوع و ال بحسب 

  ).23الشكل(

ال يمكن تفسير ذلك على ذلك تاجر،إنما يتحصل على  األتعابالطبيب عند حصوله على مقابل      

د و المضاربة على رأس المبذول من طرفه فقط،وليس بغرض الحصول على الفوائ األتعاب مقابل الجهد

               ).24المال كما هو الحال عند التاجر،إذ يمنع أي عمل طبي يكون الغرض منه جني األرباح(

  _ العقد الطبي عقد ملزم لجانبين:2

  إن العقد الطبي عقد ملزم لجانبين و قابل للفسخ.

  أ_ عقد ملزم لجانبين:
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متقابلة و مرتبطة بعضها  التزاماتإن العقد الملزم لجانبين هو العقد الذي يرتب على عاتق المتعاقدين     

  ).25البعض(

ويرى المشرع الجزائري أنه تكون بصدد عقد ملزم لجانبين متى تبادل المتعاقدان االلتزام لبعضهما       

  ).26البعض(

امات متقابلة،إذ يلتزم الطبيب بعالج المريض و بدل العناية فالعقد الطبي يلقي على عاتق الطرفين التز     

الالزمة و المطلوبة،وبالمقابل يقع على عاتق المريض التزام بمد الطبيب كافة المعلومات المتعلقة 

  ).27بمرضه،ودفع ثمن العالج(

  لذا فالعقد الطبي يعد عقد ملزم لجانبين.

  ب_ عقد قابل للفسخ:

من 119امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ ما التزم به،ولقد نصت المادة  الفسخ هو جزاء يترتب على 

التقنين المدني"في العقود الملزمة لجانبين،إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه،جاز للمتعاقد اآلخر بعد 

            . )28اعذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه،مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك"(

غير انه ال مجال لتعريض حياة المريض للخطر بفسخ العقد في أي وقت كان،خاصة في حالة  

  ).29االستعجال و الضرورة فال يمكن ترك المريض أمام الخطر الالحق به(

  _ العقد الطبي عقد معاوضة و مستمر.3

  من خصائص العقد الطبي أنه عقد معاوضة و مستمر.

  أ_عقد معاوضة:

).وكما نعلم فان الطبيب بمقابل 30عقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابل لما يعطي(  

تقديمه للعالج و النصائح الالزمة للمريض،يلزم بالمقابل مع هذا األخير ثمن العالج.وال مانع من أن يقدم 

ن مثل هذا التصرف ال يخرج الطبيب عالجا مجانيا لزميل له أو ألشخاص تحت كفالته أو لطلبة الطب،وإ 

                       العقد الطبي من كونه عقد بعوض،إذ العالج المقدم مجانا لزمالء إنما بغرض المجاملة فقط.
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ويبقى األصل أن يتحصل الطبيب على قيمة مقابل تنفيذ التزامه،بحيث ال يفتقر عند تنفيذ ماالتزم به   

  ).31نتيجة األتعاب المحصل عليها(

  _عقد مستمر:ب

العقد المستمر(الزمني)هو الذي يكون فيه عنصر الزمن عنصرا جوهريا،حيث تقاس به التزامات المتعاقد   

أو محل العقد،فتكون التزامات المتعاقدين مقترنة بزمن،وقد يكون العقد المستمر محدد المدة أو غير محدد 

                                                                                                 ).32(المدة

فالمريض حينما يعالجه الطبيب ليس بمعنى أن العقد قد انتهى بمجرد انتهاء الفحص،بل العالج      

  ).33يتطلب مهلة و مدة طويلة لبلوغ الهدف المرجى تحقيقه أال وهو الشفاء(

المبيع،وفي نفس الوقت و فورا يدفع ثمنه.بل  شيءع أين يستلم المشتري فالعقد الطبي ليس كعقد البي   

انه يتطلب مدة الزمن،ألن عملية العالج عادة ما تتبع بعملية مراقبة مستمرة خاصة في العمليات الجراحية 

                                                              ).34أثر العالج يتطلب مدة و زمنا معينا ( أنو 

  الخاتمة:

من خالل دراستنا للعقد الطبي،أنه ال يكاد يختلف كثيرا عن بقية العقود من حيث التكوين و اآلثار   

                               المترتبة عنه،لكنه يتميز عن غيره من العقود كونه،يرد على جسم اإلنسان.

يكون ضحية األعمال الطبية،خاصة  اإلشارة إلى أن المريض عادة ما وانطالقا من هذه الفكرة،يتعين    

                                       في اآلونة األخيرة أين أصبح العقد الطبي من العقود األكثر استعماال.

 وال يخفى على أحد أن المريض لم يعد يجد تلك الطمأنينة أو الراحة التي يتوخاها من خالل توجهه    

إلى الطبيب،بل أصبح تخوفه من األخطاء الطبية تفوق خوفه من مرضه الذي يعاني منه،مما يسبب زوال 

                                                      الثقة الرابطة بينه و بين طبيبه،التي هي أساس العقد الطبي.

  الهوامش:

  .7،ص.2007عشوش كريم،العقد الطبي،دار هومة،الجزائر، -1
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وحق الطفل في النسب  ،رفض تثبيت عقد الزواج العرفي النعدام رخصة زواج األجنبي

  (تعليق على قرار)

رقم  00240/16تحت رقم الفهرس   2016-02-03 تعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ

  .األسرةعن المحكمة العليا غرفة شؤون  0942668الملف 

  .، كلية الحقوق جامعة تلمساناهطالب دكتور  يدـــــــعامر العالسيد:  ادإعدمن 

 aidameur202@gmail.comlالبريد االلكتروني: 

  ملخص البحث:

إن آثار أحكام القضاء، تتعدى في بعض األحيان أطراف النزاع إلى خلق وضع اجتماعي معقد، يتطلب 

وهكذا فقد صدرت عدة أحكام وقرارات عن القضاء الجزائري، انتهت بعدم تثبيت عقد الدراسة لمعالجته، 

زواج عرفي، احد أطرافه غير جزائري، بحجة انعدام الرخصة اإلدارية المطلوبة، مع ما لذلك من آثار 

 وخيمة السيما على األطفال،

من إقرار القضاء بصحة شروط إذ يبقى الطفل بناء على هذه األحكام والقرارات من غير نسب، بالرغم  

العقد الموضوعية، وبالرغم من اعتراف والد الطفل به، لمجرد انعدام رخصة إدارية، وهو ما دفعنا للتعليق 

 على إحدى هذه القرارات لمعالجة الموقف والبحث له عن حل.

résumé 

Les effets des jugements du pouvoir judiciaire dépassent parfois ceux des parties au conflit 

pour créer une situation sociale complexe qui appelle une étude, plusieurs décisions ont été 

rendues par la cour suprême algérienne, qui ont abouti à ne pas rendre valide par jugement un 

contrat de mariage traditionnel ou l’une des parties n’est pas algérienne, pour cause que la 

partie non algérienne de contrat na pas obtenu l’autorisation administrative, malgré les graves 

conséquences sur l’enfant.  

L’enfant reste sans filiation a son père étranger a cause de ses jugement, en raison de 

l’absence de l’autorisation administrative, malgré le fait que le tribunal a reconnu la validité 

des clauses de fond du contrat, et malgré la reconnaissance du père de l’enfant, ce qui nous a 

amené à commenter l’une de ces décisions pour remédier à la situation et cherchez une 

solution. 
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  ة:ـــــــمقدم

ركن عقد  أن، ونص صراحة على األسرةمن قانون  09 عقد الزواج بالمادة أركانحدد المشرع الجزائري 

باقي المقتضيات هي شروط زواج، ورتب  أنمكرر على  09نص بمقتضى المادة الزواج هو الرضا، و 

  .1لإلبطالعلى انعدام ركن الرضا البطالن، في حين رتب على انعدام الشروط القابلية 

بالنص على ان الزواج يبرم أمام  18كما حدد القانون الجزائري طرق إبرام عقد الزواج بأحكام المادة 

 لألركانمكرر المحددتان  09و 09ام المادتين الموثق، او أمام ضابط الحالة المدنية، مع مراعاة أحك

والشروط، ونص المشرع على ان عقد الزواج يثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم 

  من قانون االسرة. 22تسجيله يثبت بحكم قضائي، طبقا الحكام المادة 

ي الذي كان سائدا في المجتمع، فان وان كان الزواج العرفي قديما منتشر بشكل كبير، نظرا للمستوى الثقاف

، 2005هذه الظاهرة تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات االخيرة، السيما بعد تعديل قانون االسرة سنة 

اعتبارا لظهور بعض القيود اإلجرائية التي فرضها المشرع على االزواج، السيما ما تعلق منها بالرخص، 

اج بشكل عرفي، ثم السعي الى تثبيت الزواح بحكم، لاللتفاف وهو ما دفع بعض االزواج البرام عقود الزو 

  على هذه القيود، وطرح االمر على القاضي لمراقبة مدى توفر اركان العقد، وتثبيته.

وقد انتشر هذا النوع من الزواج بشكل كبير لتفادي رخصة الزوجة الثانية، ورخصة زواج القاصر، 

  .2األجنبورخصة زواج 

واذا كان عقد زواج القاصر او زواج الرجل بامراة ثانية لم يلق اي اشكال يذكر، على اعتبار ان القضاة 

في كامل انحاء الجمهورية يثبتون هذا النوع من الزواج العرفي، على قاعدة ان الزواج شرعي، مستهلك، 

ه جزائري واآلخر أجنبي قد ، فان تثبيت الزواج الذي احد طرفي3ولم يعد للرخصة اي معنى او جدوى تراد

هرم الجهاز القضائي بالمحكمة العليا، وقضاة الموضوع  أعلى  اثار اختالفا بين القضاة في مستوى

بالمحاكم والمجالس القضائية، إذ ان المحكمة العليا قد استقر اجتهادها على ان هذا النوع من العقود " 

نتهت الى ابطال كل القرارات واالحكام التي قضت زواج طرف الجزائري باالجنبي" ال يمكن تثبيته، وا

بتثبيت هذا النوع من الزواج، وال شك ان اثار هذه القرارات ال تنعكس على الطرفين فقط، وانما ينصرف 

  اثرها الى االطفال الناتجين عن مثل هذه العالقة.
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ومن هذا المنطلق، فقد انتهى قضاة مجلس قضاء وهران الى تثبيت عقد زواج جزائرية بسوري، بناء على 

قاعدة ان الزواج تم ووقع فيه الدخول، ونتج عنه طفل، وان الرخص لم يعد لها اي دور، وامروا بتثبيت 

لمحكمة العليا ان رخصة الزواج وتسجيل العقد بالحالة المدنية، وٕالحاق نسب الطفل، في حين راى قضاة ا

زواج االجنبي ضرورية، وان عدم الحصول عليها يؤدي الى رفض تثبيت الزواج العرفي، وانتهوا الى إلغاء 

  القرار وبالتبعية لذلك كل اثاره، بما فيها إلحاق نسب الطفل.

ز رأينا في نعرض فيما يلي للرأيين، بالتحليل والنقاش القانوني، بعد عرض موجز للوقائع، على أن نبر 

  الموضوع بعد تحليل الموقفين.

  واإلجراءاتعرض موجز للوقائع 

-14237صدر عن محكمة وهران قسم شؤون االسرة حكم تحت رقم الفهرس  2012-11- 16بتاريخ 

  قضى بعدم قبول دعوى تثبيت زواج عرفي، فتم استئنافه. 12

، قرارا تحت رقم الفهرس اصدر مجلس قضاء وهران، غرفة شؤون االسرة 2013- 04- 01و بتاريخ 

جاء في منطوقه: " إلغاء الحكم المعاد، وحال التصدي من جديد القضاء باثبات الزواج  13- 01285

بتلمسان بين المدعو إ غ المولود بتاريخ.... بحمص سوريا،  ابن  2011- 09- 20العرفي المنعقد بتاريخ 

ا ح وامها ف، مع امر ضابط الحالة المدنية د وص، والمسماة ب ح ر المولودة بتاريخ.... بتلمسان البيه

المختص بتسجيل هذا الزواج في سجالته المعدة لهذا الغرض، والتأشير به على هامش عقدي ميالد 

الطرفين، والحاق نسب االبن .... المولود في .... بتلمسان الى ابيه، مع امر ضابط الحالة المدنية 

  العائلي لوالديه."بتسجيله في سجل الحالة المدنية والدفتر 

طعن النائب العام لدى مجلس قضاء وهران بالنقض في القرار، فأجابت المحكمة  2013- 05- 28بتاريخ 

  بما يلي: 16- 00240تحت رقم الفهرس  2016- 02-03العليا بقرارها بتاريخ 

  " عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون

وجزائرية،  أجنبيبدعوى ان قضاة المجلس في قرارهم المنتقد، قضوا بتثبيت الزواج العرفي، بين رجل 

من قانون األسرة، التي تشترط رخصة من اإلدارة المختصة، إلتمام رسمية عقد  31مخالفين بذلك المادة 
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ضاء قضاة المجلس الزواج، وان االدارة كما يظهر من عريضة الطاعنين قد رفضت طلب المعنيين، وبق

  بتثبيت الزواج يكونون قد خالفوا القانون.

المعدل  2005- 02- 27المؤرخ في  02-05من االمر رقم  31حيث من المقرر قانونا وفقا للمادة 

  والمتمم لقانون االسرة،  يخضع زواج الجزائريين باالجانب من الجنسين الى احكام تنظيمية.

ون ضده إ غ سوري الجنسية، والمطعون ضدها ب ر جزائرية ولما تبين من دعوى الحال  ان المطع

الجنسية، وزواج جزائرية باجنبي يخضع الجراءات ادارية وتنظيمية خاصة، وبقضاء قضاة المجلس في 

قرارهم المنتقد بتثبيت زواج المطعون ضدهما رغم ان طرفي العقد من جنسيتين مختلفتين، جزائرية 

من قانون االسرة، مما يتعين االستجابة للوجه  31نون، السيما المادة وسورية، يكونون قد خالفوا القا

  المثار، ومن خالله نقض القرار المطعون فيه".

وبذلك يكون قضاة المحكمة العليا قد ايدوا قرار المحكمة، ونقضوا قرار المجلس، وان القضاة انقسموا بذلك 

  حول مبدأين قانونيين، يتعين ان نعرض لهما فيما يلي:

  .: عرض الموقفينمطلب اولال

 القائل بضرورة تثبيت هذا النوع من الزواج، الحجج واالثار. الرأي: أولفرع 

 الحجج  - أ

يستند القضاة القائلين بان الزواج العرفي بين الجزائري ذكرا كان او انثى و االجنبي ذكرا كان او انثى، يتم 

من قانون االسرة لالسباب  22تثبيته بشكل عادي كباقي عقود الزواج العرفية استناد الى احكام المادة 

  التالية:

رخصة الزواج، هي مواد تتحدث عن  من قانون االسرة، وكل المواد التي تشترط 31ان المادة  -1

االجراءات السابقة لعقد الزواج، اي قبل ان يبرم العقد، في حين ان مسالة تثبيت الزواج العرفي 

 هي مسالة الحقة للزواج، على اعتبار ان الزواج قد تم، والدخول قد وقع،

ان حكم تثبيت الزواج العرفي هو حكم كاشف للزواج، وليس منشئا له، فالزواج قائم فعال،  -2

وموجود، ومنتج لكل اثاره من شرعية العالقة بين الطرفين، ومن حقوق كل منهما على االخر، 
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ومن حق نسب االطفال الى والدهم، وحقهم عليه بالنفقة والحضانة والتربية والرعاية، الى ما لذلك 

 اثار الزواج. من

ان ركن الزواج الركين هو الرضا، وان باقي المقتضيات هي شروط صحة، وان الرخصة هي  -3

مجرد اجراء اداري يتعلق بعالقة الشخص االجنبي بالدولة، وال يتعلق بعالقته بالطرف الجزائري 

ي اليها، بل كزوج، ذلك ان عالقة الفرد بغيره تختلف تمام االختالف عن عالقته بالدولة التي ينتم

ان من القضاة من يرى انه حتى وان تم طرد هذا الشخص من تراب الجمهورية فال مانع من 

 تثبيت الزواج العرفي حفاظا على حقوق الطرف الجزائري.

ان الزواج يتم امام جماعة المسلمين، وعادة يتم أمام إمام، وان هذا االخير يراعي الشروط  -4

ية منها، وان جماعة المسلمين ال يمكن ان تجتمع على تزويج الشرعية في الزواج السيما الدين

 اجنبي غير جدي في الزواج.

ان تثبيت الزواج من شانه ان يحمي الطرف الضعيف في العالقة كلها وهو الطفل الناتج عن  -5

الزواج، وٕالحاق نسبه بوالده، السيما اذا كان االب هو الطرف االجنبي كما في حالة القرار محل 

 .التعليق

 :اآلثار  -  ب

يترتب على حكم تثبيت الزواج العرفي اثرين هامين على االقل، هما إلحاق نسب األطفال، وفتح المجال 

  لالجنبي ان يتجنس بالجنسية الجزائرية بالزواج بشروط معينة، ونعرض لألثرين فيما يلي:

 :األطفالإلحاق نسب  - 1

، ذلك ان النسب هو ناتج الزواج الشرعي، واثره اإلطالقوهو في نظر هذا القسم من القضاة اهم اثر على 

المباشر، و إلحاق نسب الطفل الى رجل معين، مهما كانت جنسيته، هو احياء له، وليس اصعب على 

  طفل ان يبقى ينتسب الى والدته دون والده، بالرغم من ان والده معروف، 

االجنبي، اال ان هذا االثر في حقيقة  وباالضافة الى ان إلحاق النسب هو اثر لتثبيت الزواج العرفي من

  .4االمر هو الدافع االصلي للقضاة لتثبيت هذا الزواج اعماال لقاعدة احياء الولد

 فتح المجال لالجني للتجنس بالجنسية الجزائرية - 2
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، نصت صراحة على انه يمكن لألجنبي 5مكرر من قانون الجنسية الجزائري 9ذلك ان احكام المادة 

  الجزائرية بالزواج من جزائري او جزائرية بموجب مرسوم، متى توفرت الشروط االتية: اكتساب الجنسية

  ان يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا  منذ ثالث سنوات على االقل عند تقديم طلب التجنس. - 

    االقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على على االقل. - 

    .التمتع بحسن السيرة والسلوك - 

  اثبات الوسائل الكافية للمعيشة. - 

والشك ان تثبيت الزواج العرفي، يحول طبيعة هذا الزواج الى زواج قانوني، ويسمح لالجنبي بالتالي 

  بامكانية الحصول على الجنسية الجزائرية.

 الحجج واالثار  -الراي القائل بضرورة رفض تثبيت هذا الزواج فرع ثاني:

  الحجج  - أ

  الراي من القضاة، السيما قضاة المحكمة العليا، تتلخص فيما يلي:حجة من يدعم هذا 

ان رخصة زواج االجنبي هي رخصة ادارية نص عليها القانون، ويتعين احترامها وهي شرط  -1

 البرام عقد الزواج، كما هو ثابت من القرار محل الطعن.

االستناد الى  6قرار اخر ، ومن االسباب الواردة فيالرأياستقر اجتهاد المحكمة العليا على هذا  -2

 من قانون الحالة المدنية،  73المادة 

ة المدنية توجب على ضابط الحالة من قانون الحال 73قرار " ان المادة وقد جاء في حيثية ال

المدنية، او الموثق، حين تحرير عقد الزواج، ان يبين فيه استيفاءه للشروط المنصوص عليها في 

يانات التي عددتها المادة المذكورة، منها البيان الرابع، وهو الترخيص قانون االسرة، فضال عن الب

 02بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون عند االقتضاء، ولما كان البين من المنشور رقم 

الموجه من وزير الداخلية الى والة الجمهورية، والذي يمنع فيه  1980-02-11المؤرخ في 

ل اي زواج، احد طرفيه اجنبي، قبل الحصول على رخصة ادارية ضابط الحالة المدنية من تسجي

مسلمة من طرف الوالي المختص، فانه ال يمكن تثبيت هذا الزواج، واالمر بتسجيله في سجالت 
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الحالة المدنية، اال اذا استوفت الدعوى لشرط الترخيص المطلوب طالما ان التسجيل بالحالة 

   المدنية مرتبط بشرط مانع وجب تحققه،

، وان كان ال يؤثر على صحة العقد وانعقاده، ولكنه 7جاء في الحيثية ايضا، " .. وهذا الشرط -3

ضروري لتوثيق العقد،  وتسجيله.." اي ان احكام قانون الحالة المدنية تقف عائقا في وجه 

 القاضي في تثبيت عقد الزواج العرفي متى كان احد اطرافه اجنبيا.

وضروريات االمن العام، اذ  جاء في الحيثية ايضا" ...تقتضيه المصلحة دواعي المصلحة العامة  -4

العامة، وتفرضه ضرورات االمن العام.." ذلك ان الجهة المخولة في التحقيق في مدى أهلية 

الشخص األجنبي للزواج بالطرف الجزائري، ومدى جديته، ومدى توفر الشروط المطلوبة لزواجه، 

ذه الجهة لها امكانيات اكبر من القاضي، وان الزواج العرفي تحايل ، وان ه8هي الجهة االدارية

على هذه الجهة وصالحياتها، وتثبيت الزواج العرفي من القضاء يؤدي الى االخالل بعمل هذه 

الجهة، وقد يصل االمر الى المساس بالمصلحة العام وضروريات االمن، ان تبين ان هذا 

 ني او معادي له او اي شيئا من هذا القبيل.االجنبي غير مقبول على التراب الوط

 االثار  - ب

من االجنبي النعدام الرخصة االدارية له آثار وخيمة جدا، على  ال شك ان رفض تثبيت الزواج العرفي 

طرف العالقة الجزائري، وبالخصوص على االطفال الناتجين عن العالقة ان وجدوا، كما في قضية 

  الحال.

 .زائري من العالقة اآلثار على الطرف الج - 1

يبقى العقد العرفي ساري المفعول، على اعتبار ان موضوع الدعوى كان التثبيت، وان عدم التثبيت ال 

العرفية، وال الى اعتبارها عالقة غير شرعية، ومرد هذا التحليل الى كون  الزوجية يتعدى الى حل العالقة

يبنى على اساس دراسة مدى  –دون وجود طرف اجنبي  –دعوى اثبات الزواج العرفي بين الجزائريين 

توفر اركان و شروط الزواج، من رضا وولي وصداق وشاهدين، وان القاضي ان عاين انعدام ركن الزواج 

 او شروطه، يقضي برفض تثبيت الزواج لسبب موضوعي، كأن تكون العالقة غير شرعية مثال، ومن ثمة

كما ذهب اليه هذا الجانب من  ،رفض تثبيت الزواج النعدام الرخصة ان فانه يقر بعدم وجود الزواج، أما

القضاء، فان القاضي يعاين ان الزواج صحيحا، ثم يرفض تثبيته لعدم وجود الرخصة، وبالتالي فالزواج 
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، وهي نتيجة تبدو غير موجود وسليم وينقصه االجراء الشكلي، ويبقى الطرف الجزائري من العالقة معلقا

 كما سيأتي شرحه الحقا. ها اثار اخرى بدورها،منطقية، ول

 االثار على االطفال - 2

ينصرف اثر عدم تثبيت الزواج العرفي الى االطفال بشكل خطير، بل ومأساوي في بعض االحيان، ففي 

قضية الحال، امر مجلس قضاء وهران بتثبيت الزواج العرفي، وٕالحاق نسب الطفل، وانتهت المحكمة 

ال القرار،  وايدت حكم المحكمة االبتدائية التي كانت قد رفضت دعوى اثبات الزواج العليا الى نقض وابط

وٕالحاق النسب برمتها، وقررت المحكمة العليا ان النقض يكون دون حالة، ومن ثمة فان نسب الطفل قد 

  سقط عنه.

لزواج االداري، وال والمعروف ان ضابط الحالة المدنية ال يقوم بتسجيل الطفل باسم والده اال بوجود عقد ا

يمكنه ان يسجل الطفل دون هذا العقد حتى ولو اعترف به والده، فيسجل الطفل باسم والدته، ويصبح كانه 

  معدوم النسب من جهة االب.

 : رأينا حول الموضوعمطلب ثاني

الراي القائل  وان كان لكل راي من الرأيين الذين تطرقنا لهما دوافعه ومبرراته، اال اننا نميل الى تاييد   

بضرورة تثبيت الزواج العرفي، وان كان احد طرفيه اجنبيا، مع انعدام الرخصة، وان مرد ذلك الى ثالثة 

اسباب على االقل، نراها على جانب من االهمية، اولها حق الطفل، واالثار الوخيمة المترتبة على عدم 

رة احترام االجراءات التي تفرضها الدولة، تثبيت زواج والديه، وما نراه من أولوية لهذا الحق على ضرو 

وثانيهما كون حق الدولة في حماية المجتمع وصيانة أمنه، ودواعي المصلحة العامة واالمن العام، ال 

تتعارض على االطالق مع تثبيت الزواج العرفي مع االجنبي، والثالث ان الرخصة االدارية تنظم العالقة 

  نا في عقد الزواج، وهو ما نعرض له فيما يلي:بين االجنبي والدولة، ولليست رك

  :حق الطفل ضرورة تملي تثبيت الزواج العرفيفرع اول: 

توصلنا عند دراسة اثار الراي القائل بعدم تثبيت الزواج العرفي الذي احد طرفيه اجنبي، مع انعدام    

لة، وان الحكم االبتدائي كان قد الرخصة االدارية، الى ان المحكمة العليا انتهت الى نقض القرار بدون احا
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رفض الدعوى االولى برمتها، والتي تضمنت طلب تثبيت الزواج العرفي، مع إلحاق نسب الطفل، وان 

المجلس كان قد الغى هذا الحكم، وامر بالتثبيت الزواج، مع إلحاق نسب الطفل، ومن ثمة فان الوضع 

سب الى والدته، بالرغم من ان الزواج سليم من سيعاد الى ما كان عليه، وان الطفل بالتالي سيظل ين

الناحية القانونية الموضوعية، بل وحتى من الناحية الشرعية، على اعتبار ان الزواج امام جماعة 

  المسلمين يقتضي ان يكون الزوج مسلما. 

وال شك ان الزواج العرفي الذي ينتج عنه االبناء، يخلق واقعا ماديا يتعين عالجه، بالحفاظ على حقوق 

الطفل، وهو الطرف الضعيف في العالقة، فال يعقل ان يبقى من دون نسب، في حين ان نسبه معلوم من 

  شخص موجود ومعروف، وان هذا الشخص يعترف به، ويقرب بنسبه اليه، 

بعدم جواز تثبيت هذا النوع من الزواج،  لي انتهينا اليه في الدراسة، بخصوص الراي القائان االثر الذ

أفضى الى حيثية بقرار المحكمة العليا تبدوا لنا غير منطقية، اذ جاء في الحيثية ما يلي: " ولما كان البين 

الجمهورية والذي الموجه من وزير الداخلية الى والة  1980- 02- 11المؤرخ في  02من المنشور رقم 

يمنع فيه ضابط الحالة المدنية من تسجيل اي زواج، احد طرفيه اجنبي، قبل الحصول على رخصة ادارية 

مسلمة من طرف الوالي المختص، فانه ال يمكن تثبيت هذا الزواج، واالمر بتسجيله في سجالت الحالة 

ن التسجيل بالحالة المدنية مرتبط بشرط المدنية، اال اذا استوفت الدعوى لشرط الترخيص المطلوب طالما ا

مانع وجب تحققه، وهذا الشرط وان كان ال يؤثر على صحة العقد وانعقاده، ولكنه ضروري لتوثيق العقد،  

 وتسجيله، تقتضيه المصلحة العامة، وتفرضه ضرورات االمن العام مما يجعل الوجه سديدا"

الشكلي المتضمن الحصول على الرخصة قبل قيد الزواج وهكذا فقد ربط القرار بين صحة العقد، واإلجراء 

في سجالت الحالة المدنية، وتعدى بهذا اإلجراء في اللزومية من ضابط الحالة المدنية الى القاضي، 

واستنتج ان القاضي بدوره ملزم بعدم تثبيت الزواج، حاله حال ضابط الحالة المدنية، باالستناد الى منشور 

  ى ان هذا االستنتاج غير سديد لما يلي:وزارة الداخلية، ونر 

ان القاضي ليس كضابط الحالة المدنية، بل عليه ان يعالج الحالة المطروحة عليه من كل  -1

جوانبها، وان يعمل بمبدأ تحقيق العدل، وقاعدة إحياء الولد احد ابرز صور العدل في قضايا 

 الزواج.
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احية قد قرر ان عقد الزواج صحيح ان القاضي سيجد نفسه في إشكال قانوني عملي، فمن ن -2

وسليم، وال ينقصه اال الرخصة االدارية، ثم يقرر رفض تثبيت الزواج على هذا االساس، فان قرر 

والد الطفل رفع دعوى النسب، وطلب إلحاق نسب ابنه اليه باالقرار، فانه من ناحية اخرى يجد 

ه ال يوجد اي شيء يعيقه وان نفسه مجبرا على إلحاق نسب الطفل الى والده، على اساس ان

النسب ليس معلقا على الرخصة، حتى وان كان األب أجنبيا، ومن ثمة سيجد القاضي نفسه في 

تناقض، يأمر من جهة بعدم تثبيت الزواج، ثم يقرر إلحاق النسب، ويجد صاحب الشأن وضابط 

ير مقيد، ويضيع حق الحالة المدنية صعوبة إن لم نقل استحالة في قيد طفل عقد زواج والديه غ

 الطفل بسبب رخصة ادارية.

: دواعي المصلحة العامة واالمن العام، ال تتعارض على اإلطالق مع تثبيت الزواج العرفي مع فرع ثاني

  .األجنبي

نرى ان تثبيت الزواج العرفي مع االجنبي ال يتعارض على االطالق مع المصلحة العامة واالمن     

  العام، لالسباب التالية:

ان عالقة الزواج ال تأثير لها اطالقا على عمل مصالح االدارة واالمن، وانه يمكن لهذه المصالح  -1

اتخاذ كل االجراءات الالزمة ضد الزوج االجنبي، بما في ذلك حبسه او ابعاده، مع تثبيت زواجه 

من الطرف الجزائري، ونرى بالعكس من ذلك، ان تثبيت زواجه هو اقتصاص منه اكثر، وهو 

ماية للطرف الجزائري ومحافظة على حقوقه، ما دامت العالقة قد تمت وانتهى االمر، وان ح

اعادة الحال الى ماكان عليه اصبح مستحيال، فحماية الطرف الجزائري اصبح اكثر من ضروري، 

بل وحتى تحميل الطرف االجنبي المسؤولية السيما النسب والنفقة، والتعويضات ان اقتضى 

 ر يقتضي تثبيت الزواج وليس رفض تثبيته.االمر، وهو ام

ان مسالة احتمال تمسك الزوج األجنبي بعقد زواجه لطلب التجنس بالجنسية الجزائرية، هو سبب  -2

غير جدي في حقيقة االمر، على اعتبار ان المشرع الجزائري راعى في حالة التجنس شرط 

ولو كان عقد الزواج صحيحا، ومتوفرا  الجدية، وان السلطة التقديرية تبقى للسلطات الجزائرية حتى

على جميع االركان والشروط بما في ذلك شرط الرخصة، ويمكن للسلطات الجزائرية رفض منحه 

 الجنسية، اي ان الجنسية ليست نتيجة مباشرة للزواج.
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ونرى اكثر من ذلك انه، حتى وان كان الطرف الجزائري من العالقة متواطئ مع الطرف االجنبي  -3

ضرار باالمن الوطني، فانه يتعين تثبيت الزواج لحماية الطفل الناتج عن العالقة، فهذا بغرض اال

االخير ولد من طرف جزائري ولو كان مجرما، وولد على التراب الجزائري، و من مصلحة 

المجتمع ان يحمل هذا الطفل نسبا، وان يعيش بكل حقوقه، على اعتبار انه ال ذنب له فيما 

ان رفض تثبيت عقد الزواج بينهما، هو في النهاية عقاب له عن فعل ال دخل له اقترف والداه، و 

فيه، وهي حالة تتنافى مع مبدا العدالة، ويأنف المجتمع الجزائري ان يعيش بينه طفل يدعي ان 

 حقه مهضوم.

ان تثبيت الزواج في نظرنا يحمي الطفل ويفتح المجال واسعا امام السلطات التخاذ ما تراه من 

  راءات وعقاب في حق والديه.اج

  .الزواج عقد ليست ركنا في والدولة و األجنبيتنظم العالقة بين  اإلدارية: الرخصة فرع ثالث

ان رخصة الزواج  ،9سبق للمحكمة العليا ان توصلت في قرار لها منشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا

العقد، وجاء في قرارها المبدئي ما يلي:" الرخصة المطلوبة من بعض الموظفين، ال تعد ركنا من اركان 

االدارية بالزواج، الممنوحة من بعض الجهات الوصية لموظفيها واسالكها، ال تعد ركنا من االركان 

  من قانون االسرة." 09المنصوص عليها بالمادة 

بالنقض، ضد قرار كان قد ايد حكما قضى بتثبيت زواج عرفي اشترط فيه  وجاء في الوجه الثاني لللطعن

  القانون ضرورة حصول الزوج على رخصة ادارية، وان هذا االخير لم يفعل ما يلي:

" بدعوى ان الطاعن تمسك بالدفوع القانونية التي اثارها طيلة مراحل المرافعة، سواء على مستوى المحكمة 

اكد المدعي في الطعن بان طلب المدعية في الوقت الحالي يتعارض مع نص ام على مستوى المجلس، و 

من قانون الحالة المدنية، التي تشترط االذن والترخيص  77و 73من قانون االسرة والمادتين  21المادة 

من الجهة الوصية التي ينتمي اليها المدعي في الطعن، وانه في غياب الرخصة يعد عقدا باطال، الن 

تعد شرطا في صحة العقد،  وليس صحة الزواج، والقضاء بخالف ذلك يعد مخالفة لعنصر الرخصة 

  من قانون االسرة" 21قانوني وارد في المادة 

  وقد اجابت المحكمة العليا انذاك على هذا الوجه بما يلي:
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ون، وذلك الن من قانون االسرة، كما انه لم يخرق القان 21القرار المطعون فيه لم يخرق المادة " حيث ان 

، وبالتالي ال يمكن إليهاعود يالرخصة التي يدعي الطاعن بكونه لم يحصل عليها من الجهة الوصية التي 

  له الزواج.

ال تعد عنصرا  وأسالكهالكن، حيث ان رخصة الزواج، التي تمنحها بعض الجهات الوصية لموظفيها 

، بل هي من قانون االسرة 09التي نصت عليها المادة  األركانوال تعد ركنا من في الزواج،  أساسيا

يتعين  غير وجيه الثاني هو االخر ال غير، مما يجعل الوجه واإلدارةرخصة ادارية يتعلق امرها بالموظف 

  رفضه"

وان كان االمر هنا يتعلق بالرخص االدارية الخاصة بالجزائريين، اال ان الفكرة العامة واحدة، اذ ان االمر  

ال عالقة لها باركان الزواج، وان كانت الرخصة المعنية في هذا  في نهاية االمر برخصة ادارية يتعلق

القرار تنظم العالقة بين الموظف الجزائري والجهاز الذي ينتمي اليه، فان الرخصة الخاصة باالجنبي تنظم 

  والدولة وال عالقة لها باركان الزواج. األجنبيالعالقة بين الشخص 

من الحالة المدنية، وقد رفضته المحكمة العليا، في حين  73ان وجه الطعن هو نفسه المادة  والمالحظ

هي من اعتمد عليه في القرار محل التعليق، ومن ثمة نرى ان القرار الذي اعتبر ان الرخصة ال عالقة 

، ويسمح بالحفاظ لها باركان الزواج، ما دام الدخول قد تم، وترتبت عن الزواج اثاره، انسب الى التطبيق

على حقوق الطفل والطرف الجزائري في العالقة، وبالتالي فانه يتعين في نظرنا تثبيت عقد الزواج العرفي 

  .األجنبيدون االلتفات الى عدم وجود رخصة زواج 

  خاتمة:

الولد،  إحياءنخلص في نهاية هذا البحث، الى انه، ونظرا لضرورة مصلحة الطفل، وتطبيقا لقاعدة 

حماية الطرف الجزائري في العالقة، يمكن ان يقضي القاضي الجزائري بتثبيت عقود الزواج  وضرورة

أجنبيا، متى توفرت الشروط الموضوعية لعقد الزواج، السيما مراعاة ما نص  أطرافهاالعرفية التي احد 

زواج المسلمة من غير المسلم،  الجزائري، والتي تمنع األسرةمن قانون  30من المادة  األخيرعليه البند 

مكرر من قانون  09و  09الى توفر ركن الرضا و باقي الشروط المنصوص عليها بالمادتين  باإلضافة

، وهي على اطالع على الملف، األسرةفي دعاوى  أصليالنيابة العامة طرف  على اعتبار ان، األسرة
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زائية التي يتيحها القانون ــــتعلق بالمتابعات الجما يتراه ضد الطرفين، السيما  إجراء أيويمكنها اتخاذ 

فيها  وٕاقامتهمالى الجزائر  األجانبالمتضمن قانون شروط دخول  2008-06- 25المؤرخ في  11- 08

  .وأثارهعلى عقد الزواج  تأثير أيودون  وتنقلهم فيها،

  

  الهوامش

  

                                                           

  .يالجزائر  األسرةوما بعدها من قانون  33المادة  راجع  .1

، و�م ا��دة ��ظ��$� ��#�"! �02 ت ر�م 1980- 02-11ورد ��ظ�م ر��	 زواج ا����� ������ور ا���در �ن وز�ر ا�دا�
�	 ���ر��    .2

، ��*�! " ��ظ�م ا�دار 09ت ر�م �  2018-11- 25ا��'
��	 ا���درة �ن وز�ر ا�دا�
�	 وا������ت ا�� 
�	 وا��$�)	 ا�'�را��	، ���ر�� 

  ر��	 ا�زواج ا����
ط".

استقر اجتهاد المحكمة العليا على تثبيت الزواج العرفي في هذه الحاالت، وهناك عديد القرارات المنشورة في هذا الخصوص بالمجلة    .3

 2007العدد االول  –قضائية للمحكمة العليا المجلة ال 2006-06- 14القضائية للمحكمة العليا، راجع على سبيل المثال ال الحصر القرار 

  . 461ص 

 راجع في قاعدة إحياء الولد ما يلي: .4

 2017مصر واالمارات  –دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر  -البصمة الوراثية المفهوم والمشروعية –أوان عبد اهللا الفيضي  -د -

 ، 180ص

في اثبات النسب بالمعقول حيث قالوا:" أصول الشرع وقواعد القياس الصحيح  اخذوا علماء الشريعة االسالميةويشير المؤلف الى ان 

اتصال األنساب، وعدم انقطاعها، ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى األسباب،  إلىيقتضي اعتبار الشبه في إلحاق النسب، فالشارع متشوف 

  "....ان، وظاهر الفراشمن شهادة المرأة الواحدة على الوالدة، والدعوى المجردة مع اإلمك

منشورات  –اثبات النسب واثبات األبوة بالوسائل العلمية في القانون الجزائري  –ناذر بوشاشي  –أنظر هذا االمر ايضا في مؤلف  -

 (رأي مذهب اإلمام أبو حنيفة حول فكرة إحياء الولد) 20الجزائر ص  –بغدادي 
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ومتعدد، فقد صدرت عدة قرارات عن المحكمة العليا انتهت بتثبيت النسب بشكل فيه  وقد اخذ القضاء الجزائري بهذه القاعدة بشكل مكثف -

منشور بالمجلة القضائية  202430تحت رقم  1998-12-15كثير من التسامح، وقد ورد في حيثية قرار للمحكمة العليا صادر بتاريخ 

ما يلي" ... كما ان إثبات النسب يقع  77ص 2001ة" العدد الخاص " االجتهاد القضائي لغرفة االحوال الشخصي للمحكمة العليا

 التسامح فيه ما أمكن ألنه من حقوق اهللا، فيثبت حتى مع الشك وفي األنكحة الفاسدة، طبقا لقاعدة إحياء الولد...." 

 1997ول المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد اال 172333ملف رقم  1987- 10-28وجاء في قرار اخر ايضا، صادر بتاريخ  -

من المقرر شرعا أنه يمكن إثبات النسب بالزواج واإلقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة واألنكحة الفاسدة ما يلي: "  42 ص

 . الولد ألن ثبوت النسب يعد أحياء له ونفيه قتال له أحياءوالباطلة تطبيقا لقاعدة 

والنسب بحجة أن الحكم حاز قوة  ،ولما كان ثابتا أن قضاة المجلس لما قضوا برفض سماع شهادة األقارب في دعوة إثبات الزواج  

الشيء المقضي فأنهم بقضائهم كما فعلوا اخطئوا في تطبيق القانون ألن حجية الشيء المقضي فيه ال تطبق في هده الحالة كإثبات 

إثبات الزواج والنسب بطرق عدة على غرار العقد الصحيح طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية مما يستوجب الزواج والنسب وأنه يمكن 

 .نقض القرار المطعون فيه

   المتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم. 1970-12-15المؤرخ  86-70 األمر  .5

من قانون الحالة المدنية  73ان المادة  ته ما يلي" غير منشور، وجاء في حيثيا 18-01301فهرس رقم  2018-07-04قرار صادر بتاريخ  .6

توجب على ضابط الحالة المدنية، او الموثق، حين تحرير عقد الزواج، ان يبين فيه استيفاءه للشروط المنصوص عليها في قانون االسرة، 

المنصوص عليه بموجب القانون عند االقتضاء،  فضال عن البيانات التي عددتها المادة المذكورة، منها البيان الرابع، وهو الترخيص بالزواج

الموجه من وزير الداخلية الى والة الجمهورية، والذي يمنع فيه ضابط الحالة  1980- 02-11المؤرخ في  02ولما كان البين من المنشور رقم 

المختص، فانه ال يمكن تثبيت هذا  المدنية من تسجيل اي زواج، احد طرفيه اجنبي، قبل الحصول على رخصة ادارية مسلمة من طرف الوالي

الزواج، واالمر بتسجيله في سجالت الحالة المدنية، اال اذا استوفت الدعوى لشرط الترخيص المطلوب طالما ان التسجيل بالحالة المدنية 

عقد،  وتسجيله تقتضيه مرتبط بشرط مانع وجب تحققه، وهذا الشرط، وان كان ال يؤثر على صحة العقد وانعقاده، ولكنه ضروري لتوثيق ال

  العام.." األمنالمصلحة العامة، وتفرضه ضرورات 
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   اإلدارية.الرخصة   .7

   .الوالي  .8

  461، ص2007العدد االول  -المجلة القضائية للمحكمة العليا .9
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 مبدأ الخدمة العمومية في البث اإلذاعي في الجزائر بين التشريع و الممارسة.

  إعداد األستاذ : حسين دوحاجي

  محطة النعامة الجهوية. - صحفي محترف بمؤسسة اإلذاعة الجزائرية

  ربشا -وأستاذ مشارك بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية،جامعة طاهري محمد

douhadji.1977@gmail.comااليميل:  

  

  الملخص:

تخضع مهام الخدمة العمومية في اإلعالم المرئي و المسموع لطبيعة البرامج و الخدمات التي تقدمها القنوات 

  تكون لها أهداف الربح .اإلعالمية، لتستجيب من خاللها لحاجيات الجمهور الواسع بدون أن 

و ترتبط مهام الخدمة العمومية بمقتضيات الديمقراطية و المتطلبات االجتماعية و الثقافية و بضرورة المحافظة 

على التعددية بما في ذلك التعددية اإلعالمية، بل و تشجع على الشراكة مع المتعاملين الخواص بما يشكل 

  بالنسبة لكل البرامج مرجعا للمصداقية و النوعية و اإلبداع

و في ميدان اإلعالم ظهر مفهوم الخدمة العمومية في وسائل األعالم ألول مرة في بريطانيا بعد إنشاء 

  ، و لهذا أصبح مقرونا باإلذاعة و التلفزيون و ليس بالصحافة المكتوبة.1926في   BBCمؤسسة

لمنظمة لعملها إلى االضطالع بمهمات ثالث واإلذاعة الجزائرية مدعوة كلها وفق أحكام النصوص التشريعية ا

هي اإلعالم، التثقيف و الترفيه، و هي تسعى عبر سياستها البرامجية إلى االلتزام بذلك مولية اهتماما كبيرا 

للنهوض باإلنتاج المحلي باعتباره وسيلة للتعبير عن الخصوصية الثقافية المهددة في عصر اإلعالم الجماهيري 

  اطر تنميط األذواق و الثقافات.و االلكتروني بمخ

وتسعى هذه الورقة إلى رصد ومتابعة تجليات مدى تحقيق اإلذاعة الجزائرية لمبدأ الخدمة العمومية انطالقا من 

النصوص التشريعية وصوال إلى الواقع الميداني، حيث تدور إشكالية الدراسة حول مدى تكريس مبدأ الخدمة 

ئري من خالل التشريع والتنظيم وكذلك من خالل ما تبثه اإلذاعة من محتويات العمومية في البث اإلذاعي الجزا

  .ومضامين برامجية

و تكمن أهمية الدراسة في محاولة كشف وتفسير مظاهر التوافق بين الجانب التشريعي من خالل استعراض 

التطور التاريخي للنصوص التنظيمية التي نصت على مبدأ الخدمة العمومية في مؤسسة اإلذاعة الجزائرية 
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إلحدى قنواتها و كيف يمكن  كمرفق عمومي وكذا الجانب الميداني من خالل تحليل مضامين الشبكة البرامجية

 أن تحقق محاور البث اإلذاعي للمحطة على اختالفها وتنوعها مبدأ الخدمة العمومية.

Les fonctions du service public dans les médias visuels et audiovisuels sont soumises 
à la nature des programmes et services fournis par les médias afin de répondre aux 

besoins du grand public sans objectifs lucratifs .Les fonctions du service public sont 
liées aux exigences de la démocratie, ,sociales et culturelles, Ce pluralisme des 

médias, et encourage même le partenariat avec les operateurs privés, comme une 
référence pour la crédibilité, la qualité et la créativité pour tous les types de 

programmes. 

Dans le domaine des médias, le concept de service public est apparu dans les médias 
pour la première fois en Grande-Bretagne après la création de la BBC en 1926, et 

s'est donc associé à la radio et à la télévision et non à la presse écrite. 
La radio algérienne est invitée, conformément aux dispositions des textes législatifs 
organisant son travail, à accomplir les trois tâches des médias, de l'éducation et du 

divertissement et à promouvoir la production locale comme moyen d'expression de la 
vie culturelle menacée à l'ère des médias et du risque électronique. Le stéréotype des 

goûts et des cultures. 

Cet article cherche à surveiller et contrôler la conformité du service public des textes 
législatifs à la réalité du terrain, où le problème de l'étude tourne autour du 

dévouement du principe du service public dans la radio algérienne par la législation et 
la réglementation, ainsi que par le contenu des programmes. 

L'importance de l'étude réside dans la tentative de découvrir et d'expliquer la 
compatibilité entre le volet législatif en examinant l'évolution historique des textes 
réglementaires qui stipulent le principe du service public dans la Société algérienne 
de radiodiffusion en tant qu'établissement public, ainsi que l'aspect sur le terrain par 

l'analyse du contenu de  programme d'un de ses canaux. 
Et comment les canaux de diffusion de la station différents et divers  peuvent 

atteindre le principe du service public.  

  مقدمة

في الجزائر يقتصر على اإلذاعة الوطنية بقنواتها األربعة، فكانت نموذجا  ظل القطاع العمومي لإلعالم اإلذاعي

لإلعالم المركزي و هو ما أدى إلى إهمال حاجات المواطن اإلعالمية في المناطق النائية غير أن الوضع تغير 

على حق  02عدة نقاط إيجابية أهمها تأكيد المادة  تضمن الذيو  1990سنة لبعد صدور قانون اإلعالم 

المواطن في اإلعالم، و في ظل التغيرات التي أفرزتها التعددية السياسية كان لزاما على القطاع اإلذاعي و الذي 

كبرى أن يقترب أكثر من المواطن و هكذا أصبح فتح قنوات إذاعية محلية أمرا ملحا و هذا  استثماراتال يتطلب 

بهدف فك  1991ا شرعت فيه المؤسسة الوطنية لإلذاعة من خالل افتتاح عدة محطات إذاعية منتصف م
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العزلة الثقافية واإلعالمية عن المناطق الداخلية و النائية و تغطية األخبار المحلية و إبراز الثقافة الشعبية من 

لتعايش السلمي و التكامل مع قضايا منطقة ألخرى نظرا للدور المهم الذي تلعبه في نشر الوعي و تشجيع ا

المحلية أساسا إلى تقديم خدمة عمومية إعالمية ترقى إلى مستوى  ة بقنواتهاو تسعى  اإلذاع، التنمية المحلية

  تطلعات المواطن انطالقا من دورها كمرفق عمومي بالدرجة األولى .

ظمة لعملها إلى االضطالع بمهمات ثالث واإلذاعة الجزائرية مدعوة كلها وفق أحكام النصوص التشريعية المن

هي اإلعالم، التثقيف و الترفيه، و هي تسعى عبر سياستها البرامجية إلى االلتزام بذلك مولية اهتماما كبيرا 

للنهوض باإلنتاج المحلي باعتباره وسيلة للتعبير عن الخصوصية الثقافية المهددة في عصر اإلعالم الجماهيري 

  تنميط األذواق و الثقافات. و االلكتروني بمخاطر

قد أكدت مختلف التشريعات المتعلقة بالقطاع السمعي بالجزائر على ضرورة أن تضطلع هذه الوسائل بمهمة  و

تحقيق مبدأ الخدمة العمومية و من ذلك  اإلذاعة الجزائرية على غرار و سائل اإلعالم األخرى و هو ما تضمنه 

المنوطة بمؤسسة اإلذاعة و التي تصب معظمها في إطار أداء الخدمة دفتر الشروط في إطار تحديد المهام 

العمومية ، ومنه سنحاول من خالل هذه الورقة رصد ومتابعة تجليات مدى تحقيق اإلذاعة الجزائرية لمبدأ 

  الخدمة العمومية انطالقا من النصوص التشريعية وصوال إلى الواقع الميداني

كريس مبدأ الخدمة العمومية في البث اإلذاعي الجزائري من خالل التشريع وعليه يمكن أن نتساءل: ما مدى ت

  والتنظيم وكذلك من خالل ما تبثه اإلذاعة من محتويات ومضامين برامجية؟

نعتمد في هذه الدراسة على المنهج المسحي من خالل مسح جملة التشريعات و القوانين الناظمة لسير مهام 

، كما نعتمد كذلك منهج تحليل المضمون من المنظمة لقطاع اإلعالم في الجزائر وكذا القوانين اإلذاعة ؤسسةم

خالل تحليل مضامين الشبكة البرامجية إلحدى قنوات المؤسسة،ونستعين كذلك بالمقابلة لدعم الجانب التطبيقي في 

  مسؤولة اإلنتاج والبرمجة في المحطة. االدراسة والتي شملت كل من مدير المحطة وكذ

  الدراسة عدد من العناصر أبرزها: تشملو 

  .المرفق العمومي الخدمة العمومية والمرفق  فهوم م - 

  العمومي.المرفق المبادئ األساسية التي تحكم  - 

ومختلف قوانين اإلعالم في  تجليات مبدأ الخدمة العمومية من خالل النصوص التنظيمية لإلذاعة الجزائرية - 

  .الجزائر

  من الشبكات البرامجية لمحطة النعامة الجهوية .تحليل مضامين أنموذج  - 

  ي.اإلذاع البث األول: مفاهيم عامة حول المرفق العمومي و الخدمة العمومية فيالفرع 
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 مفهوم الخدمة العمومية - 01

ليس هناك اتفاق على تفسير مرجعي لمفهوم الخدمة العمومية على اعتبار أن هذا المجال مرتبط بالقيم التي تقوم 

  عليها كل دولة، كما أنه خاضع للتطور الذي تفرضه تكنولوجيا االتصال الحديثة.

و التفسير التقليدي يعتبر أن مهام الخدمة العمومية في اإلعالم المرئي و المسموع تخضع لطبيعة البرامج و 

أن تكون لها الخدمات التي تقدمها القنوات العمومية، لتستجيب من خاللها لحاجيات الجمهور الواسع بدون 

  أهداف الربح.

بط مهام الخدمة العمومية بمقتضيات الديمقراطية و المتطلبات االجتماعية و الثقافية وبضرورة المحافظة تو تر 

على التعددية بما في ذلك التعددية اإلعالمية، بل و تشجع على الشراكة مع المتعاملين الخواص بما يشكل 

  )1( ع بالنسبة لكل أنواع البرامج.مرجعا للمصداقية و النوعية و اإلبدا

بالمرفق العام "ذلك  دكما يستمد مفهوم الخدمة العمومية من مفهوم المرفق العام في القانون اإلداري و يقص

المشروع الذي بواسطته يتولى شخص إداري القيام بعمل لتحقيق المنفعة العامة، أو يقصد به إشباع حاجة عامة 

  )2( و ذلك بسبب طبيعته......"

و إذا كان هذا التفريق يركز على وظيفة المرفق العمومي و هي المنفعة العامة ، فإنه يمكن إيراد تعريف أشمل 

لمفهوم المرفق العام حيث يرى سليمان الطماوي أن المرفق العام هو : "مشروع يعمل باطراد أو انتظام ، تحت 

  )3(وعه لنظام قانوني معين "إشراف رجال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خض

و في ميدان اإلعالم ظهر مفهوم الخدمة العامة في وسائل األعالم ألول مرة في بريطانيا بعد إنشاء مؤسسة 

BBC   و لهذا أصبح مقرونا باإلذاعة و التلفزيون و ليس بالصحافة المكتوبة، ونظام الخدمة العامة 1926في ،

و مصداقية لدى جمهورها يرتكز أساسا على المبادئ العامة التي إذا شهرة عالمية   BBCالذي نالت بفضله 

  انعدمت فقد المفهوم داللته و هي كونه:

 ملكية للمجموعة الوطنية. - 

 يعكس الثقافة الوطنية بجميع مقوماتها وخاصة اللغة و القيم الحضارية. - 

 يعكس إجماعا وطنيا على المسائل األساسية و الجوهرية. - 

 ه بنفسه بغرض الحماية من أي ضغوط سياسية أو تجارية.يمول نفس - 

 يتجه إلى جميع المواطنين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو االجتماعي. - 
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 يقوم بوظيفة اإلعالم و التربية و الترفيه. - 

  )4. (الروح المهنية لدى المبلغين - 

  مفهوم المرفق العمومي. -02

  في اتجاهين أساسيين: تتمثل محاوالت تعريف المرفق العمومي

  - مؤسسة - اتجاه يركز على المعيار العضوي(الشكلي)وهو ما يسمى بالمرفق العمومي

  - نشاط –اتجاه يركز على المعيار المادي (الموضوعي) وهو ما يسمى بالمرفق العمومي  و

 المؤسسة: –المرفق العمومي المعيار العضوي:

ة اإلدارية أو المؤسسات اإلدارية بشكل عام، فالمظهر العضوي من هذا المنظور يقصد بالمرفق العمومي األجهز 

  هو الذي يبدو هنا فحيث توجد مؤسسة إدارية يوجد مرفق عمومي.

 -نشاط –المرفق العمومي  المعيار المادي:

يقصد بالمرفق العمومي، من هذا المنظور كل نشاط شرع فيه بهدف تحقيق مصلحة عامة إذن: نشاط المرفق 

و يجب أن ال يهتم  ) l’intérêt généralيز عن النشاط الخاص، فاألول تحركه المصلحة العامة (العمومي يتم

  )5( بتحقيق ربح مادي، أما الثاني فتحركه المصلحة الخاصة و ذلك سعيا وراء تحقيق الربح.

  عامة. وعليه فالمرفق العمومي هو كل نشاط يباشره شخص عمومي قصد إشباع مصلحة

 اسية التي تحكم سير المرفق العمومي:المبادئ األس-03

  ):6( وهيمبادئ أساسية تحكم تسيير المرفق العمومي اإلداري على يتفق معظم فقهاء القانون 

مبدأ استمرارية المرفق العمومي: أي أن المرفق العمومي يقدم خدمة بصورة منتظمة ومستمرة ال يمكن أن تنقطع 

لالنتظام كخدمات الكهرباء والغاز... ، و لهذا أجمع الفقهاء على أن إال لوقت قصير ألسباب قاهرة ثم تعود 

 االستمرارية هي أحد المبادئ األساسية التي تحكم المرفق العمومي.

تمييز دون مية بتقديم خدماتها للمنتفعين العموالمرافق التزام يقصد به و مبدأ المساواة أمام المرفق العمومي:-أ

مساواة جميع المرتفقين أمام سير المرفق العمومي، أي هو من خالل مظهرين أساسيين أولهما ذلك يتجلى و ، 

بالمرفق حاق فهو المساواة في االلتأما ثانيهما  المرتفقين،لجميع المرفق العمومي تقديم نفس الخدمات على أنه 

 العمومي.
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المرفق على تتطور بالضرورة فيجب المجتمع متطلبات و حاجيات أن بما  مبدأ تكييف المرفق العمومي:- ب

في المجتمع تحدث التغيرات التي كل أي أن الجديدة، المتطلبات يدخل التغييرات الالزمة لتلبية أن العمومي 

انصراف المواطنين إلى ، سيؤدي ذلك وفي الحالة العکسية تكيف نشاطها معها،أن اإلدارية على السلطة يجب 

 المستمر.بمبدأ التكيف عنه ما يعبر وهذا ، بالتالي توقف المرفق العمومي عنه

أمام المرفق لمبدأ المساواة ما يفهم مبدأ حياد المرفق العمومي كنتيجة :عادة مبدأ حياد المرفق العمومي-ج

وهو عدم اتجاه معين، في أخذ المرفق العادي هو عدم مفهومه الحياد في ن ل المواطنين، لكلکالعمومي بالنسبة 

 المساواة.يذهب إلى أبعد من الحياد فإن المعنى أخرى، و بهذا أو االلتزام لجانب جهة معينة 

أن الخدمات التي يرتبط مبدأ مجانية المرفق العمومي بفكرة أساسية مقتضاها  مبدأ مجانية المرفق العمومي:-د

ضرورية جدا ، لذا يجب أن يكون تأمينها بصفة مجانية، و بالتالي تعتبر المجانية من النتائج المترتبة مها يقد

تطور كبير في نفقات الدولة و أدى إلى للمرافق العمومية في العدد الکبير ، و لكن التطور الصالح العامعن 

بحت تفرض نفسها أكثر فأكثر من جهة أصالتي الربح   نفقات جماعاتها من جهة و متطلبات المردودية و

أن المجانية ال يمكنها البعض أن يعتبر ولهذا مجال واسع، هذا المبدأ على أخرى، جعلت من العسير تطبيق 

التطبيق في ممكن هذا المبدأ كان فإذا ل المرافق العمومية بمختلف أنواعها و بالتالي لکتكون مبدأ مشتركا 

األخيرة تجلب هذه ن ألوالصناعية العمومية التجارية  المرافقغير ذلك في نه العمومية اإلدارية فإ المرافق

 . يدفعه المرتفقونالذي األساسية من الثمن المالية مصادرها 

و الخالصة أن الخدمة العامة أو المرفق العمومي نشاط تمارسه الدولة بشكل مباشر من خالل مؤسسات تابعة 

  )7( إشرافها وذلك من أجل تلبية حاجة لها عالقة بالمصلحة العامة.لها (وطنية أو محلية...) أو تحت 

  .من خالل التشريعالجزائرية اإلذاعة مبدأ الخدمة العمومية في الثاني:  الفرع

على أن مفهوم اإلذاعة كمرفق عمومي في الجزائر يعتبر مفهوما جديدا، بل يلفه الغموض  اثنانال يختلف 

ذلك  بالنسبة للكثير من الناس، فالحديث عن اإلذاعة كمرفق عمومي في الجزائر يصطدم بقضية داللية شائكة،

والتي تقابلها" الخاص أو ن تكون محل ليس فكلمة "العام أو العمومي" أأن كلمة "عمومي" في اللغة العربية يمكن 

الخصوصي" تحيل بالضرورة على ما هو من مشموالت الحكومة أو الدولة ،بل أنه يستعمل  كمرادف للمفهومين 

  السابقين في كثير من األحيان.

والتي يمولها ويراقبها العموم ،و الجدير بالذكر أن  والمقصود بهيئة اإلذاعة العمومية الهيئة الموجهة إلى العموم،

بمهمات ثالث  االضطالعحكام النصوص التشريعية  المنظمة لعملها إلى أاإلذاعة الجزائرية مدعوة كلها وفق 

هي اإلعالم والتثقيف والترفيه، و هي تسعى عبر سياستها البرامجية إلى االلتزام بذلك مولية اهتماما كبيرا 
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الجماهيري  اإلعالمالثقافية المهددة في عصر المحلي باعتباره وسيلة للتعبير عن الخصوصية  باإلنتاجبالنهوض 

  االلكتروني بمخاطر تنميط األذواق و الثقافات .

  اإلذاعة الجزائرية من خالل التشريعفي الخدمة العمومية -01

أكدت مختلف التشريعات المتعلقة بالقطاع السمعي بالجزائر على ضرورة تطبيق مبدأ الخدمة العمومية في 

على غرار و سائل اإلعالم األخرى و من خالل ما تم التأكيد عليه ضمن دفتر الشروط من اإلذاعة الجزائرية 

) من 3مهام منوطة بمؤسسة اإلذاعة و التي تصب معظمها في إطار أداء الخدمة العمومية، فقد نصت المادة (

  دفتر الشروط :

ار و اإلثراء الثقافي و الترفيه "يجب على المؤسسة أن تتصور حصصها و تبرمجها و تبثها بهدف اقتراح األخب

على مختلف فئات المستمعين و ذلك بحسب المهمة الثقافية و التربوية و االجتماعية المسندة لها بموجب مهمتها 

  كخدمة عمومية ".

المتضمن إنشاء مؤسسة اإلذاعة الوطنية ، في  1986المؤرخ في أول يوليو  146-86و احتوى المرسوم رقم 

  ي:يل ) ما4مادته (

بث البرامج اإلذاعية في كامل التراب  احتكار"تتولى المؤسسة الخدمة العمومية للبث اإلذاعي و تمارس 

  الوطني".

" تخضع المؤسسة  1991أفريل  20المؤرخ في  103- 91) من المرسوم التنفيذي رقم 2كما نصت المادة (

العمومية ضمن الشروط والكيفيات المحددة في العامة لإلذاعة المسموعة اللتزامات االستمرارية و تكييف الخدمة 

  "دفتر الشروط العامة ...

تسهر الدولة على توفير الوسائل الضرورية و الشروط المالئمة للمؤسسة العمومية لإلذاعة المسموعة لكي تقوم 

  ". يالسمع و ذلك قد ضمان استمرارية الخدمة العمومية للبث اإلذاعي، بالتنفيذ الداخلي للمهمة الموكلة إليها

من نفس المرسوم "يتعين على المؤسسة العمومية لإلذاعة المسموعة أن تقوم بنفسها  03المادة  كما تنص

بالخدمة العمومية، و ال يعطي هذا الواجب إمكانية لجوئها تحت مسؤوليتها، إلى ممولين خارجيين جزائريين كانوا 

  .) 8( بمهمتها"أو أجانب، على أن تحتفظ المؤسسة بالتحكم الكامل 

تتمثل مهمة  يلي:" ما 1986المؤرخ في الفاتح يوليو  146-86من المرسوم رقم  05جاء كذلك في المادة 

 : المؤسسة فيما يأتي

المساهمة في تربية المواطنين وتعبئتهم من أجل تحقيق األهداف الوطنية والدفاع عن مصالح البالد         -

 .والثورة
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  .رفع المستوى الثقافي والتكويني لدى المواطنينالمساهمة في         -

  .التنشيط الثقافي و المساهمة في التسلية        -

  "..المساهمة في نشر ذخائر الثقافة الوطنية والتعريف بالتراث الثقافي الوطني والفنون الشعبية       -

وسائل اإلعالم التي تسعى لنشر الثقافة سبق ذكره يدخل في سياق الخدمة العمومية لأن كل ما يظهر جليا منه و 

 .ورفع مستواهم التكويني والتوعية بين المواطنين، الحفاظ على قيمهم ومقوماتهم الوطنية

 

  :1982الخدمة العمومية في قانون اإلعالم -أ

عمومية بداية عندما نتحدث عن الخدمة العمومية في مختلف قوانين اإلعالم فإن اإلذاعة الجزائرية كمؤسسة 

  بالضرورة مشمولة بذلك باعتبارها إحدى تلك الوسائل.

اإلعالم العمومي عبارة عن مرفق عام وظيفته األساسية هي الخدمة العمومية، كونه أوال موجه لكافة الناس دون 

استثناء ويستفيد منه الجميع بالتساوي، كما أنه يقدم خدمات مجانية بدون غرض ربحي وهي الصفات التي أقرها 

الستخراج المفهوم الذي كرسه المشرع   وسنحاول هنا استعراض عدد من هذه المواد وتحليلها، 01- 82قانون 

 .للخدمة العمومية من خالل هذا النص يالجزائر 

نه قطاع ال أ تأكيدحيث جاء في المادة األولى " اإلعالم قطاع من قطاعات السيادة الوطنية"وهذا وحده كاف ل

يتمتع بالجنسية له  كل جزائري و مؤسسة لغرض شخصي أو من أجل منفعة ذاتية،فشخص أ  يتحكم فيه أي

  من خدمات اإلعالم. االستفادةالحق في 

وجاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة ا يلي:" ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية،يعمل اإلعالم على تعبئة كل 

 ." لوطنيةاالقطاعات وتنظيمها لتحقيق األهداف 

يتجلى أن هدف اإلعالم هو خدمة مطامح الجماهير بل هذه المطامح هي السبب في وجوده، كما أن هدفه وهنا 

 .هو تحقيق األهداف الوطنية أو ما يصطلح عليه قانونيا بالصالح العام

أي  وثقافي"، اجتماعيوجاء في المادة الثامنة من نفس القانون :" تعتبر مؤسسات اإلعالم الوطنية ذات طابع  

هذه المؤسسات هو خدمة المواطنين وليس تحقيق الربح وهذا هو جوهر الخدمة العمومية  وجود ن الغرض منأ

  وسيلة لخدمة الصالح العام . التي تجعل وسائل اإلعالم

أول ذكر لمصطلح الخدمة العمومية بهذه الصيغة وهي المرة الوحيدة التي ذكر فيها هذا   29كما جاء في المادة 

 قانون المصطلح في 

، حيث جاء نص المادة في فصل معنون بـ: إنتاج وتوزيع اإلعالم المكتوب والمصور :" تتولى الدولة 82-01

  ..." الخدمة العمومية لإلذاعة والتلفزة الوطنية احتكار

حيث أكد المشرع على أن الدولة هي التي تسير قطاع السمعي البصري في الجزائر، وتحتكر الخدمة العمومية 
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التلفزة  حصرها فقط في إطار اإلذاعة وو قصر فهم معنى الخدمة العمومية  هلكن المالحظ أن ،طارهافي إ

 .الوطنية

لتؤكد:" ال يشكل النقد البناء الرامي إلى  122المتعلق باإلعالم جاءت المادة  01-82وفي نفس القانون أي  

، وهذا يعني أن المشرع فتح الباب تحسين و تنظيم المصالح العمومية وسيرها جريمة من جرائم القذف"

 .)9( من أجل ترقية قطاع اإلعالم الخدمة العموميةمستوى في تحسين  لإلسهام الصحفيين أمام

تصريحا وتلميحا أن المشرع الجزائري لم  01- 82في قانون عن الخدمة العمومية من خالل الحديث والمالحظ  

لكون اإلعالم آنذاك كان كله في يد ، ومرد ذلك  ذكرهيتحدث عنها مباشرة سوى في موضع واحد كما سبق 

  .إعالما عموميا وبالتالي هدفه األساس هو الخدمة العموميةيعني أنه  السلطة

  :1990 اإلعالمالخدمة العمومية في قانون - ب

:" تشارك عناوين اإلعالم وأجهزته السابق ذكرها في ازدهار الثقافة الوطنية وفي توفير ما 05جاء في المادة 

 يحتاج إليه المواطنون في 

واالطالع على التطور التكنولوجي والثقافة والترفيه في إطار القيم الوطنية وترقية الحوار بين  مجال اإلعالم

السلطة لكافة وسائل اإلعالم العمومية والخاصة التي تملكها الدولة أو ن مدعوة وهي ثقافات العالم..."، 

من أجل المشاركة في خدمة حق المواطن في اإلعالم من خالل توفير كل ما  الجمعيات واألحزاب واألشخاص

  يحتاج إليه وهذا جوهر الخدمة العمومية.

عة التابعة للقطاع العام في قناتها المتخصصة :" تتولى أجهزة اإلذاعة الصوتية المسمو 13كما جاء في المادة 

في بث الثقافات الشعبية، التكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية للتبليغ وترسيخ الوحدة الوطنية والقيم العربية 

اإلسالمية في المجتمع الجزائري"،وهذا بالتأكيد من مهام الخدمة العمومية التي تقوم على أساس المساواة بين كل 

طنين والسعي لخدمة الثقافات والقيم الوطنية للمجتمع،بال تمييز وال إهمال أي خصوصية من خصوصيات الموا

، وهو نص صريح  يةقيم العربية اإلسالمو الوهنا ركز المشرع الجزائري على الثقافة واللهجات الشعبية  ،المجتمع

  .التأكيد ضمن هذا القانون على مبدآ الخدمة العمومية في البث اإلذاعي 

عند نشر دورية متخصصة موجهة لألطفال:"  االختصاصعلى ضرورة استشارة ذوي أكدت جهة أخرى من 

 عنىبم"، االختصاصيجب على مدير النشرية المخصصة لألطفال أن يستعين بهيئة تربوية استشارية من ذوي 

  أن المشرع لم يهمل خصوصيات مختلف فئات المجتمع وهو أيضا من ركائز الخدمة العمومية.

تحدد مهام  التي 59فقرات في المادة   في الباب السادس المتعلق بالمجلس األعلى لإلعالم جاءت ثالث

الوطنية بمختلف أشكالها المجلس األعلى لإلعالم ،حيث نجد عبارة" يسهر على إتقان التبليغ والدفاع عن الثقافة 

  جوهر الخدمة العمومية.ذكره كما سبق  اوهذ ،ويروجها السيما في مجال اإلنتاج ونشر المؤلفات الوطنية"
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كما جاء ذكر مصطلح الخدمة العمومية واضحا في فقرة أخرى من نفس المادة في السياق الخاص بتحديد قواعد 

المجلس األعلى لإلعالم وهي " *يحدد قواعد اإلعانات نات حيث تشير الفقرة إلى مهمة من مهام ااإلع

 بمعنى ،"التي تخولها صالحيات الخدمة العمومية المحتملة، والمساعدات التي تمنحها الدولة لألجهزة اإلعالمية

يمكن حيث  ،من أجل ضمان الخدمة العمومية في وسائل اإلعالم النشرياتلفائدة  بدعم ماليأن الدولة تساهم 

تبين حرص الدولة على ضمان  عن الربح وهذه الفقرة االخاص أن يحيد عن وظيفته كونه يبحث أساسلإلعالم 

  التي يملكها الخواص.النشريات  الخدمة العمومية ولو بتقديم مساعدات للصحف و

التي تحدد مهام المجلس األعلى لإلعالم ما يلي:" يجمع كل  كذلك 59كما جاء في فقرة ثالثة من المادة 

المعلومات الضرورية من اإلدارات واألجهزة المكلفة بالخدمة العمومية في اإلعالم، أو من جهاز إعالمي أو 

، لخدمة العموميةعلى مبدأ المشرع  وهو ما يؤكد حرص ، )10( مؤسسة صحفية لتأكيد التزامات كل منها..."

 .المبدأ  مدى التزام الصحف بهذاوجمع المعلومات عن  من مهام المجلس األعلى لإلعالم مراقبة جعلحيث 

 

  :2012الخدمة العمومية في القانون العضوي لإلعالم -ج

 و من هذا القانون عبارة " يمارس نشاط اإلعالم بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي، 02جاء في المادة 

مهام والتزامات الخدمة  - في ظل احترام.. و ذكر مجموعة مبادئ منها: و التشريع التنظيمي المعمول بهما،

  العمومية"، وهنا يبرز جليا أن مبدأ الخدمة العمومية من مهام ومبادئ ممارسة اإلعالم في الجزائر.

لحاجات المواطن في  االستجابة:" تساهم أنشطة اإلعالم على الخصوص فيما يأتي ... 5كما جاء في المادة 

  رف العلمية والتقنية"، وهذا كما سبق الذكر جوهر الخدمة العمومية.مجال اإلعالم والثقافة والتربية والترفيه والمعا

 50جهوية أو محلية أن:" تخصص نسبة  شدد المشرع على كل نشرية دورية لإلعالم العام 10في المادة 

بالمائة على األقل من مساحتها التحريرية لمضامين تتعلق بالمنطقة التي تغطيها"،أي أن يكون جوهر كل 

وهو كذلك من مبادئ الخدمة العمومية أي عدم االقتصار فقط   خدمة المواطن من خالل اإلعالمهو  نشرية

  على المحتوى اإلشهاري والترويجي الذي هدفه الربح.

حديث عن الصالح العام الذي هو ضروري في مضمون المنتج اإللكتروني  70و 68في المادتين  وجاء أيضا

 من صحافة مكتوبة أو 

" يتمثل نشاط الصحافة المكتوبة عبر األنترنت في إنتاج مضمون  على: 68ث تنص المادة سمعي بصري، حي

  أصلي موجه للصالح العام..."

مضمون  إنتاجبنفس الصيغة تقريبا:" يتمثل النشاط السمعي البصري عبر األنترنت في  70جاءت المادة  كما

 .."أصلي موجه للصالح العام
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ت الخدمة العمومية عن اتحدد كيفي"،"السمعي البصري مهمة ذات خدمة عموميةالنشاط ":59المادة  فيكذلك 

  )11( .."طريق التنظيم

  اإلذاعي.نص صريح ومباشر على مبدأ الخدمة العمومية في السمعي البصري والذي من ضمنه البث  هو و

 :2014 السمعي البصري النشاط الخدمة العمومية في قانون -د

  مبدأ الخدمة العمومية في عدة مواضع من هذا النص ونذكر منها مثال: إلىردت اإلشارة  و

 طشاـ: هي ن البصري عيـمـلسـية لـم1مـعـلا مة0ـالخ 07المادة  "تعاريف  "تحت مسمى "لفصل الثاني"افي ما ورد 

 ةـــم0ــخ 3غــتـــســيي 1ــنـــعــم 4خــش 3ـكا ــهــنـــمــضــتي يــلاة ـامــعــلاة ــعــفــنــلمي ذات ا2ــصـبــلاي ـعـمــســلالالتصال 

"، 6لتکيوااالستمرارية  و الموضوعية واة واـــسدئ المــاــــبـــمام 2ـــتــــحا 35ي ـفي 2ـــصـــبــــلاعي ـــمــــســـلا لالتصال

اإلعالم وهو تعريف واضح وصريح  لمدلول الخدمة العمومية ومقصودها في نص هذا القانون في وسائل 

  السمعية البصرية والتي منها اإلذاعة.

 االتصال تاــم0ـــخ :ولألا 3لفصا، "ي 2لبصالسمعي ااالتصال  تما0خبعنوان ":"الباب الثاني ورد كذلك في"

  :مي1لعمع ااــ7ــقــلــة لــعــابـــتــلي ا2ــصــبــلاعي ـــمــســلا

 :لـمتـتي تـلا األخرىت اـسـس9ـلمت وااـئـيـهـلا 8مالبصري عي ــمــســــلـــل مي1ـــمـــعـــلاع اـــ7ـــقــــلا 3کــــشـــتــــي :08لمادة ا

، وهو كذلك تنصيص "مية1لعما الخدمة بمهاملعامة اة ــعــفــنــلمر ااــ>إلع في ــ7ــضــتو ;ـهــألسافة اــة كــلو0ــلاا ــهــيــف

الخدمة العمومية  بمهامنه يشمل كل المؤسسات التي تقوم صريح ضمن تعريفه للقطاع السمعي البصري على أ

  وطبعا في القلب منها اإلذاعة المسموعة.

عي ــمـسـلا االتصال تاـم0ـخن 1ـلـغــتـسـي 8ي<ــلا المعنويين األشخاصى ـلــع =جــي: "10 المادةكذلك ورد في 

مع ـتـــمجـلـهة لـج1ــمج ما2ــباد 0ـعإية ـم1ـمـعـلاة ـم0ـخـلـل ;هـهامـمر اـ>إفي  مي1ـمـعـلع ااـ7ـقـلـة لـعـابـتـلي ا2ــصـبـلا

"، وهو كذلك تأكيد فيه2لتوالثقافة وا بية2ـلتم واإلعالل ااـاته في مجـة حاجـبيـة في تلـساهمـلمـاته لـن1ـکــيع مـجمـب

العمومية  صريح على األشخاص المعويين المستغلين لخدمات السمعي البصري على االضطالع بمهمة الخدمة

  فيما يقدمونه من مضامين ومنها مضامين اإلذاعة المسموعة.

ة ـعــابـتــلا اإلذاعي ?ـبـلت اما0ـخن 1لـغـــتــســـيالمعنويين الذين  األشخاصى ـلــع =جــي" 5المادة كذلك في  ورد

  ";يAلتنا @ي>2 8عالمنشأة  اإلذاعيةات 1لقنف ا2ــ> 8ـمـــة يـــم1ـــمــعـــلا الخدمةم اـــهـــم نماـــض مي1ـــمـعـــلع اا7ـقــلل

على ضرورة اضطالع القنوات اإلذاعية المستغلة لخدمات البث اإلذاعي ؤكد ي احيصر  جاء و هو أهم نص

 بمهمة ضمان الخدمة العمومية.
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ت بيانا ?بج ونتاإ -بـ:لتي تسمح ا سيما االلتزاماتالة ـامـعــلوط ا2ـشـلا 2ـتـفد 8مـضــتـي"48ورد كذلك في المادة 

  .)12(المنفعة العامة"ذات 

ومرادفاتها تها التي من مدلوالفي السمعي البصري ومنه اإلذاعة و  كذلك تنصيص على الخدمة العمومية ووه

  .المنفعة العامةكلمة 

  :مفهوم اإلعالم المحلي واإلذاعات و المحليةالفرع الثالث :

إلحدى القنوات المحلية لإلذاعة الجزائية حري بنا أن نقف بداية  بما أننا سنخصص الجانب الميداني من الدراسة

  .على بعض المفاهيم المرتبطة باإلعالم المحلي واإلذاعة المحلية

: يرتبط اإلعالم المحلي بالبيئة المحلية شكال ومضمونا من حيث اإلرسال أو التوزيع أو مفهوم اإلعالم المحلي

أنه يبث و يستقبل ضمن نطاق البيئة المحلية كما أن مضمونه و النتائج ذلك  االستقبال و البرامج والنتائج،

  المترتبة عليه تتعلق بالمجتمع المحلي.

و اإلعالم المحلي هو:" كل وسيلة من وسائل االتصال الجماهيرية التي تبث برامجها على المستوى المحلي 

ات "ومن أبرز هذه الوسائل اإلذاع واالقتصادية وغيرهاللمجتمع فهي بذلك تهتم بمعالجة القضايا االجتماعية 

  .)13( المحلية

  وتصنف المحطات اإلذاعية بحسب المعيار الجغرافي أو وفقا لقوة إرسالها إلى أربعة أنواع أساسية:

  اإلذاعات اإلقليمية أو الجهوية .-                                                 .اإلذاعات المحلية- 

  اإلذاعات الدولية .-                                     .إلذاعات الوطنية أو المركزيةا- 

  اإلقليمية أو الجهوية. نوعين أساسيين هما: المحلية ، وهنا هو وما يهمنا 

رجة ثانية في تحديد ديأخذ مفهوم المحلية فيها بعدا جغرافيا أو إداريا و يأتي البعد الثقافي ب .اإلذاعة المحلية:1

  اإلعالمية.ما هو محلي و يتم تجسيده عبر البرامج والمضامين 

تلك الوسيلة التي تقوم بخدمة مجتمع محدود ومتناسق من الناحية الجغرافية و "عرفها سعد لبيب على أنها 

  . "االجتماعية و الثقافية على أن ال  تحده حدود جغرافية حتى تشمله رقعة اإلرسال المحلي

أن اإلذاعة المحلية ال شأن لها بالتقسيمات اإلدارية و التخطيطية التي قد تصطلح عليها الحكومة في فترة  بمعنى

قوية الروابط بين أعضاء المجتمع المحلي المتجانس الذي تخدمه و تقوم بربط تزمنية معينة، و هي تتجه ل
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لك فإن أهداف اإلذاعة المحلية ليست واحدة و إنما عالقات وثيقة بين أفراده و توحد اهتماماتهم المشتركة ، و بذ

  .)14(تخضع للمفهوم الذي يعطيه النظام السياسي لإلعالم المحلي

وهنا نشير إلى أن هناك خلط كبير بين اإلذاعة المحلية واإلقليمية عند الكثير،  .اإلذاعة اإلقليمية أو الجهوية:2

الخطأ في اسم بعض اإلذاعات،بحيث يعرفها في كتابه " فعلى حد رأي عبد المجيد شكري فقد أدى هذا إلى 

اإلذاعة المحلية لغة العصر "بأنها" إذاعة تخاطب مجتمعات تعيش داخل إقليم محدد طبقا للتقسيم اإلداري 

فقد يفصل بين هذه األقاليم حاجزا أو أكثر مثل حواجز اللغة و الدين ، وحواجز جغرافية مما يجعل كل  للدولة،

  ل بحد ذاته"إقليم مستق

واإلذاعة اإلقليمية تبث برامجها من عاصمة اإلقليم،وتقدم برامج وخدمات تهم أبناء اإلقليم بأسره،وفي نفس الوقت 

  )15(نجد بالضرورة في كل إقليم مجتمعات محلية متناسقة، ويمكن أن تنشأ بينها إذاعات محلية صغيرة.

  النعامة الجهويةلخدمة العمومية في إذاعة امبدأ  الرابع : رعالف

بداية ينبغي اإلشارة إلى أشغال اليوم الدراسي الذي عقد بالجزائر العاصمة حول موضوع "الخدمة العمومية في 

 (والذي نظمته اإلذاعة الجزائرية بالتعاون مع هيئة اإلذاعة البريطانية  2012/09/03وسائل اإلعالم" بتاريخ  

bbcة أجنبية من ألمانيا و بريطانيا و إسبانيا و فرنسا و تونس في )،حيث استعرض ممثلون عن وسائل إعالمي

مداخالتهم تجارب بلدانهم في الحقل اإلعالمي مشددين على ضرورة "الفصل بين الخدمة العمومية و الخدمة 

وأجمع ممثلو هذه اإلذاعات على أن الخدمة العمومية يجب أن تستجيب لتطلعات المواطنين من  الحكومية"،

المستمع و المشاهد وكذا  و مشاهدين، وأردف المتدخلون أن الخدمة العمومية تقتضي "احترام"مستمعين 

أخالقيات المهنة إضافة إلى تقديم "مادة إعالمية متوازنة و محايدة تحترم الخصوصية و الموضوعية مع عدم 

  التركيز على طرف دون اآلخر".

المسطر من طرف اإلذاعة الجزائرية لفائدة إطاراتها بالتعاون و يأتي هذا اليوم الدراسي ضمن البرنامج التكويني 

تحضير اإلذاعة الجزائرية للمنافسة في ظل الحراك الذي تشهده الساحة “مع البي بي سي و الذي يرمي إلى 

وقد عرف اليوم الدراسي الذي  على القطاع الخاص في مجال السمعي البصري،”اإلعالمية السائرة نحو االنفتاح

يه إعالميون و إطارات من اإلذاعة الجزائرية بمختلف قنواتها الوطنية و الجهوية نقاشات مستفيضة أثرت شارك ف

 .الموضوع و أضاءت عدة جوانب منه
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وهو دليل على مدى اهتمام القائمين على المؤسسة بموضوع الخدمة العمومية والذي ظل محورا للنقاش في 

و الجهوية التي نظمها المؤسسة لقائدة إطاراتها في سبيل  تكوينهم و العديد من الملتقيات والندوات الوطنية 

  رسكلتهم وتوسيع النقاش معهم حول موضوع تكريس مبدأ الخدمة العمومية في اإلذاعة الجزائرية بمختلف قنواتها.

  

  

  

  

  

  

  

  نبذة تعريفية عن إذاعة النعامة الجهوية: -01

تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ:  نوفمبر بوسط عاصمة الوالية النعامة،تقع إذاعة النعامة الجهوية بساحة أول 

، انطلق أول بث 13/05/1998الصادر بتاريخ  0519، تم إنشاؤها بموجب قرار يحمل رقم : 2م118.400

تحت إشراف المندوبية الجهوية للجنوب الغربي و قد حدد الحجم الساعي  25/05/1999تجريبي لها بتاريخ 

موظفين و  10البداية بأربع ساعات من التاسعة صباحا إلى الواحدة زواال بطاقم إذاعي يتكون من  للبث في

دشنت اإلذاعة بصفة رسمية من طرف رئيس  16/01/2002بإمكانيات تقنية محدودة و بسيطة، وبتاريخ 

ة بجهاز إرسال دعمت المحط 2003موظفا و في بداية  17الحكومة في ذلك العهد، و ارتفع عدد عمالها إلى 

ميغاهيرتز  90.9كلم على الموجتين االرتداديتين  250كيلواط و مجال تغطية يقدر بحوالي  10جديد بقوة 

  ميغاهيرتز جنوبا . 104شماال و 

تسهيال لعمل الطاقم   ONATR2000112تم تزويد اإلذاعة بأجهزة رقمية من نوع  22/12/2004و بتاريخ 

انطلق العمل بهذه  01/01/2005من  ابتداءدة إعالمية ذات جودة عالية ، و للمحطة قصد تقديم ما اإلعالمي

ساعة وبلغ إجمالي عدد  12التجهيزات الرقمية الحديثة، و في هذه المرحلة تم توسيع الحجم الساعي للبث إلى 

آخرين بالقطعة، و مع التطورات و استقطاب اإلذاعة ألعداد كبيرة من  20موظف و  27موظفيها إلى 

 17تمديد البث اإلذاعي للمحطة إلى 16/01/2007لمستمعين بفضل برامجها الجوارية المتنوعة تقرر في ا

  ساعة يوميا و ذلك من الساعة السابعة صباحا إلى غاية منتصف الليل .
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 24/24حقق الطاقم اإلذاعي للمحطة التحدي بالبث على مدار  2007و في شهر جويلية من نفس السنة 

  ساعة .

 NSS7موزعة على تسع مناطق عبر إقليم الوالية ، و كذلك على الساتل  FMالمحطة على موجاتتبث 

، و للمحطة موقع على شبكة االنترنيت  16638ترميز  MH12735باستقطاب أفقي تردد 

:www.radionaamafm.com   موظف و  42إلى  2012،بلغ عدد موظفي المحطة مع مطلع العام

  ) متعاونين بنظام القطعة.6ست(

  الخدمة العمومية في إذاعة النعامة الجهوية -02

تبرز الخدمة العمومية في إذاعة النعامة الجهوية من خالل ما تقدمه من مادة  إعالمية سواء تعلق األمر 

من خالل االطالع وتحليل مضامين جداول  التنشيطية أو البرامج المختلفة، و بالمواعيد اإلخبارية أو الفترات

الشبكة البرامجية سواء الموسمية أو الخاصة بشهر رمضان أو تلك الخاصة بالفترة الصيفية، يمكن أن نلمس 

للبث يمكن تقسيم المحاور الكبرى  جليا تحقيق مبدأ الخدمة العمومية في مضامين ماتبثه المحطة، وعموما

  كالتالي:

 اإلخبارية.: يشمل األخبار اليومية و الحصص المحور اإلعالمي -أ

 و اإلرشادي. االجتماعي: مجموعة الحصص ذات الطابع و الديني االجتماعيالمحور  - ب

 :الحصص الثقافية والتربوية و التاريخية.التربوي و التاريخي: المحور الثقافي -ج

 الرياضية ، التحاليل و التعاليق الرياضية.: األخبار المحور الرياضي -د

  : فترات تنشيطية ، منافسات، منوعات غنائية.محور الترفيه و المنوعات -ه

  

وللوقوف ميدانيا على مدى تكريس مبدأ الخدمة العمومية بإذاعة النعامة الجهوية اخترنا المقابلة كأداة للبحث 

) رأينا أنها تفي بالغرض وهي 5خمسة (أسئلة فة وقد ركزنا قصد التعرف على حيثيات الموضوع وجوانبه المختل

  كاآلتي:

  .ماذا تعني لكم الخدمة العمومية في اإلذاعة الجزائرية وفي محطة النعامة الجهوية بالخصوص ؟1

  ؟ .كيف تسعون إلى تكريس مبدأ الخدمة العمومية في إذاعة النعامة الجهوية2

  ة التي تعكس تكريس مبدأ الخدمة العمومية في إذاعة النعامة الجهوية ؟.ماهي أبرز البرامج والفقرات اإلذاعي3
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  .ما مدى تفاعل الجمهور مع مبدأ الخدمة العمومية بإذاعة النعامة الجهوية؟4

  .كيف تنظرون إلى مستقبل وتطور مبدأ الخدمة العمومية بإذاعة النعامة الجهوية ؟5

  المقابلة المذكورة شملت كل من:

هذا القسم هو الذي توكل إليه مهمة تقديم  باعتبارط فريدة المكلفة بقسم اإلنتاج والبرمجة السيدة مراب - 

 بتاريخ و كانت المقترحات البرامجية واإلنتاج اإلذاعي الذي يشكل المادة الموجهة للبث على مستوى المحطة

25/11/2017. )16(  

 االفتتاحيالمسؤول األول والمباشر على تنفيذ الخط  باعتبارهاألستاذ محي الدين عبد الرحيم مدير المحطة - 

  )17(. 30/11/2017تاريخ ب و كانت والسياسة اإلعالمية للمحطة

  وعموما يمكن تلخيص محتوى المقابلتين قيما يلي:

: بداية موضوع الخدمة العمومية لم يتفق حول مفهومه إلى اليوم القائمين على السياسات اإلعالمية لإلذاعة 1ج

دقيق و محدد، و قد كان محل نقاش منذ ما يزيد عن األربع سنوات من خالل ندوات و ورشات عمل  بشكل

متخصصة شارك فيها خبراء وٕاعالميون باإلضافة إلى مدراء مختلف قنوات اإلذاعة الجزائرية ؛وقد تناولت هذه 

ة الجزائرية أن تكون الندوات بشكل مستفيض محاور عدة تدور حول إشكالية رئيسية هي:كيف يمكن لإلذاع

 عامة (موجهة لجميع فئات المجتمع) وفي نفس الوقت عمومية(ملك للدولة) ؟

وبحثت هذه الورشات سبل تطوير مبدأ الخدمة العمومية في المؤسسة حسب وضعية المؤسسة ونطاق تواجدها 

البريطانية كنموذج رائد BBC الجغرافي ومراعاة طبيعة النظام السياسي للبلد ،وقد تمت االستعانة بتجربة مؤسسة

في هذا الميدان مع مراعاة الفوارق المختلفة المتدخلة في الميدان حسب خصوصية كل مؤسسة وبلد وجغرافية 

السكانية ،وتم اإلنفاق على ضرورة تكريس التوصيات المتوصل إليها في محتوى ومضامين الشبكات البرامجية 

  وسيع الفضاء الخدماتي في هذه الشبكات.لمختلف قنوات اإلذاعة الجزائرية من خال ت

أما بالنسبة للمفهوم في رأيي فهو بكل بساطة"أي نشاط تقدمه اإلذاعة يهدف إلى خدمة المواطن دون تلقي مقابل 

  مادي".

العمومية كذلك تبرز من مصدر تمويل المؤسسة الذي هو الخزينة العمومية وبالتالي أموال الشعب التي تخدمه 

  األولى.هو بالدرجة 

: تكريس مبدأ الخدمة العمومية يتجلى من النظرة األولى للشبكة البرامجية التي تعكس هذا المنظور بكل 2ج

(العادية ،الصيفية ، والرمضانية) والتي تتضمن برامج  وح من خالل الشبكات البرامجية السنوية الثالثوض

، وأكثر ما يتجلى ذلك في  ات الزمنية التي تغطيهاوفقرات متنوعة تراعي رغبات المواطن المحلي ومتطلبات الفتر 
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الفترات التنشيطية الخدماتية(خدمات الصباح: مثال مناوبة الصيدليات هي خدمة عمومية بحته)،واألمثلة كثيرة 

:مثال اإلعالن عن  حمالت التلقيح هدفها الصحة العمومية وهي بالتالي خدمة عمومية،مثال في لقاء إعالمي 

ة هدف اإلذاعة هو الوقوف على ما تقدمه الهياكل الصحية من خدمات للمواطن وليست هذه مع مدير الصح

  .الهياكل في حد ذاتها،وذلك من منطلق مبدأ الخدمة العمومية

(التلقيح  ذات الطابع التوعوي واالستثنائيةيكرس مبدأ الخدمة العمومية كذلك من خالل الحمالت الموسمية  - 

(ترشيد  كذلك الومضات الموجهة،  الغاز ، حوادث المرور،حمالت التضامن...)ضد األمراض ،مخاطر 

 الكهرباء ،عدم تبذير الماء...).

إعالن  أبحاث في فائدة العائلة، (إعالنات الزمر الدموية، الخدمات واإلعالنات المجانية غير المحددة بمواعيد

 عن ضياع ،مواعيد الجنائز وٕاعالنات الوفاة والتعازي...)

  كذلك الندوات و البالطوهات الخاصة في المناسبات المختلفة. - 

  التركيز على المباشر وفتح الخطوط الهاتفية أمام المواطن المحلي . - 

  فتح المجال أمام الشركاء العموميين و الخواص لتقديم الخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطن المحلي . - 

ة هي البرامج المختلفة المشكلة لمحاور البث (المحور اإلعالمي، :أبرز ما يكرس مبدأ الخدمة العمومي3ج

وعموما تشكل البرامج ذات الطابع الخدماتي والتي تحقق  الديني، الترفيهي،الرياضي....) االجتماعي،المحور 

مة المحاور العايمكن تلخيص  و، من مجموع الشبكة البرامجية للمحطة بالمئة 46مبدأ الخدمة العمومية مانسبته

 للبث و التي تقدم أساسا خدمة عمومية كالتالي:

: البرامج ذات الطابع اإلخباري (من البلديات ، ملفات التنمية ، المستهلك، منبر اآلراء  المحور اإلعالمي.1

(... 

،  45: البرامج اإلجتماعية منها (عين على المجتمع ، لحظة صفاء ، شباب المحور اإلجتماعي و الديني.2

ئلة ، نبض القلوب...) و الدينية منها ( تنوير السائلين، اإلعجاز العلمي في القرآن و السنة ، أحاديث طبيب العا

 الصباح....)

:الحصص الثقافية(نادي اإلبداع، مواهب..) والتربوية(شؤون تربوية..)و . المحور الثقافي ،التربوي و التاريخي3

 التاريخية(من ذاكرة الثورة..).

األخبار الرياضية ، التحاليل و التعاليق الرياضية(من المالعب ، الحقيبة الرياضية ، نتائج .المحور الرياضي: 4

  و تعاليق رياضية ...).
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: فترات تنشيطية، منافسات، منوعات غنائية( س ج ، آش تقول ، حلو ومالح ، محور الترفيه و المنوعات.5

  أرقام و أنغام ،ألو ألغاز..)

ل الجمهور مع الخدمة العمومية بإذاعة النعامة الجهوية تعكسه المشاركة القوية في مختلف البرامج تفاع :4ج

 التفاعلية و التجاوب الملحوظ من خالل المالحظات و التقييم و سبر اآلراء و االهتمام بما تقدمه اإلذاعة، و

مج المباشرة والتفاعلية ومن مؤشرات إلذاعة من خالل التواصل والمشاركة في البراايبرز تفاعل الجمهور مع 

 ذلك:

  مكالمة هاتفية في هذه البرامج. 35إلى 30تسجيل مابين  - 

متصل في البرنامج الواحد ولمدة  60بعض البرامج ذات الطابع التنافسي والتثقيفي يصل عدد المتصلين إلى - 

  دقيقة. 52

 7500مثال إلى أزيد من  2017وبر معدل االستماع لإلذاعة عن طريق االنترنت وصل خالل شهر أكت - 

  . 29200حوالي  2013مستمع، بينما تجاوز خالل نفس الشهر من العام 

: بالنسبة لمستقبل الخدمة العمومية أرى أنها أصل وأساس استمرار وتطور المحطات الجهوية، ونجاحها 5ج

 اهتماماتية ببعديها الجغرافي (مرتبط بمدى تكريس مبدأ الخدمة العمومية،وهذا من خالل تحقيق مفهوم الجوار 

المواطن في محيطه الجغرافي المحلي ) والعاطفي (ارتباطه العاطفي بقيمه الحضارية والروحية )، وبالنسبة 

مستقبل الخدمة العمومية بإذاعة النعامة الجهوية يضمنه الحفاظ على المكتسبات المحققة و تطوير تصورات ل

  العمومية و غرس روح العمل الجماعي و التنسيق بين مختلف أقسام المحطة.فريق العمل اإلذاعي للخدمة 

  أهم النتائج المتوصل إليها من خالل الدراسة: :الدراسة استنتاجات

: أكدت مختلف التشريعات المتعلقة بالقطاع السمعي بالجزائر على ضرورة تطبيق بالنسبة للجانب التشريعي

الجزائرية على غرار و سائل اإلعالم األخرى و هو ما يتجلى من خالل ما تم مبدأ الخدمة العمومية في اإلذاعة 

التأكيد عليه ضمن دفتر شروط المهام منوطة بمؤسسة اإلذاعة و التي تصب أساسا في إطار أداء الخدمة 

، كما تجلى ذلك أيضا في الجزائرية اإلذاعةمختلف المراسيم التي تنظم سير مصالح مؤسسة  كالعمومية، وكذل

القانون و  90 قانون و 82قانون  سواء تلميحا أو تصريحا بداية اإلعالمتنظم قطاع جاءت لمختلف القوانين التي 

  . 2014قانون النشاط السمعي البصري وانتهاء ب 2012العضوي 

  بالنسبة للجانب المضاميني:
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البرامجية، وأكثر ما يتجلى في الفترات ات شبكالمختلف  تكريس مبدأ الخدمة العمومية يتجلى من خالل - 

هدفها  التنشيطية الخدماتية (خدمات الصباح:مثال مناوبة الصيدليات)، مثال: اإلعالن عن حمالت التلقيح

  الصحة العمومية و هي بالتالي خدمة عمومية.

الطابع التوعوي ( التلقيح يكرس مبدأ الخدمة العمومية كذلك من خالل الحمالت الموسمية واالستثنائية ذات - 

ضد األمراض ،مخاطر الغاز ، حوادث المرور،حمالت التضامن ....)، كذلك الومضات الموجهة (ترشيد 

  الكهرباء ،عدم تبذير الماء...) .

كذلك الندوات و البالطوهات الخاصة في المناسبات المختلفة، والتركيز على المباشر وفتح الخطوط الهاتفية - 

  المحلي . أمام المواطن

  فتح المجال أمام الشركاء العموميين و الخواص لتقديم الخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطن المحلي . - 

بالمئة من مجموع الشبكة  46تشكل البرامج ذات الطابع الخدماتي والتي تحقق مبدأ الخدمة العمومية مانسبته - 

  البرامجية للمحطة.

العمومية باإلذاعة من خالل التواصل والمشاركة في البرامج المباشرة  يبرز تفاعل الجمهور مع الخدمة- 

مكالمة هاتفية في هذه البرامج، و بعض البرامج ذات  35إلى 30والتفاعلية، ومن مؤشرات ذلك تسجيل مابين 

  .متصل في البرنامج الواحد  60الطابع التنافسي والتثقيفي يصل عدد المتصلين إلى 

 7500مثال إلى أزيد من  2017لإلذاعة عن طريق االنترنت وصل خالل شهر أكتوبر معدل االستماع  - 

  . 29200حوالي  2013مستمع، بينما تجاوز خالل نفس الشهر من العام 

الخدمة العمومية هي أصل وأساس استمرار وتطور المحطات الجهوية، ونجاحها مرتبط بمدى تكريس مبدأ  - 

فاظ على المكتسبات المحققة و تطوير تصورات ونظرة فريق العمل اإلذاعي الخدمة العمومية، ويضمن ذلك الح

  لخدمة العمومية.مبدأ ل

  خاتمة

و طبقا لدفتر الشروط ، فهي تضطلع بواجب  المنظم لها باعتبار اإلذاعة الجزائرية مرفقا عموميا وفقا للتشريع

التي تحكم سير المرفق العمومي، و اإلذاعات وفق المبادئ ،أداء الخدمة العمومية من إعالم وتثقيف و ترفيه 

الجهوية كإحدى قنوات هذه المؤسسة و جزء ال يتجزأ من هيكلها التنظيمي العام تضطلع بدورها بنفس المهمة في 

  أداء واجب الخدمة العمومية للمجتمع المحلي ضمن اإلطار الجغرافي الذي تمتد فيه .

( إذاعة  قنوات اإلذاعة الجزائريةبثقة عن الشبكة البرامجية إلحدى هم البرامج  المنلأ ناو من خالل استعراض

على مبدأ تقديم الخدمة العمومية من منظور أساسا النعامة الجهوية )، فإن اإلذاعات الجهوية في الجزائر تقوم 
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ها القنوات المرئي و المسموع تخضع لطبيعة البرامج و الخدمات التي تقدم اإلعالمأن مهام الخدمة العمومية في 

العمومية، لتستجيب من خاللها لحاجيات الجمهور الواسع بدون أن تكون لها أهداف الربح،  وذلك من منطلق 

من  هإلى تكريس الجزائريةتسعى اإلذاعة  ماوفقا ل م وو وانطالقا من هذا المفهاألولى، أنها مرفق عمومي بالدرجة 

ومن صميم مهام هذه صيل أان مبدأ الخدمة العمومية جزء فخالل ما تبثه من برامج وفقرات مختلفة ومتنوعة 

  .المؤسسة

  : الهوامش

سك، ترجمة محمد قدوش، تاريخ اإلذاعة و التلفزة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  بيير ألبير، أندري جان تود - )1(

،1984 .  

  .12ص  ،1984، نظرية المرفق العام في القانون المقارن، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، رياض عيسى -)2(

  .87ص،الجامعية المطبوعات ان1دي ،)الجزائر(  األول الکتابالعامة، المرافق ية2Aن ولة0ال يفة5و ر17تحماد محمـد شطا، -)3(

 .58ص ، 1987العصر، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر،عبد الحميد شكري ،اإلذاعات المحلية لغة  -)4(

  .178ص ،2006الجزائر، ، 6ي7س األولى، بعة7ال ،اإلداري ن1القان في Bجي1ال ،لباد 2ناص -)5(

  .186، صسابق مرجع ،اإلداري ن1القان في Bجي1ال ،لباد 2ناص -)6(

 2004، 3عبد الحميد الهرقام ،اإلذاعة والتلفزيون مرفقا عموميا في الوطن العربي ، مجلة إتحاد اإلذاعات العربية ، العدد -)7(

 .08،ص

  . 91أفريل 24،التاريخ 28،السنة 19، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد103-91مرسوم  -)8(

  .82فبراير 09،التاريخ 19،السنة 6للجمهورية الجزائرية،عدد، الجريدة الرسمية 01- 28قانون اإلعالم  -)9(

  .1990أفريل  04،التاريخ 27،السنة 14، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد07-90قانون اإلعالم  -)10(

  . 2012جانفي  15،التاريخ 49، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد، السنة 05- 12قانون عضوي لإلعالم  -)11(

 2014مارس  23،التاريخ 51،السنة 16،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد04- 14قانون النشاط السمعي البصري  -)12(

.  

  . 9ص ، 20099اإلذاعة الجزائرية بين الخدمة العمومية والتوجه التجاري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، شيد فريح،ر  -)13(

  . 29ص ،،اإلذاعة الجزائرية بين الخدمة العمومية والتوجه التجاري، مرجع سابق رشيد فريح -)14(

  .30،ص اإلذاعة الجزائرية بين الخدمة العمومية والتوجه التجاري، مرجع سابق رشيد فريح ، -)15(

 .25/11/2017بتاريخ مقابلة مع السيدة فريدة مرابط،المكلفة بقسم اإلنتاج والبرمجة بإذاعة النعامة الجهوية،  -  )16(

  .30/11/2017بتاريخ  مقابلة مع األستاذ محي الدين عبد الرحيم، مدير إذاعة النعامة الجهوية، -)17(



 
1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

472 
 

و تفويض المرفق العام على ضوء  جديد تعريف الصفقة العموميةفي قراءة 

  :247-15المرسوم الرئاسي الجديد 

  
  عماري العربي / طالب دكتوراه سنة رابعة

  كلية الحقوق والعلوم السياسية (قسم : الحقوق) -جامعة طاهري محمد / بشار

 larbiesgn@gmail.comالبريد االلكتروني:  -  0658.85.49.26الهاتف: 

 

  :الملخص
يشكل قطاع الصفقات أداة محورية في رسم التطلعات االستراتيجية التي تساهم في تحقيق أهداف 

  المحيط االقتصادي و القانوني من الضروريات. التكيف الدائم معبقى يالسياسة العامة للدولة. لهذا 
العمومية و تفويضات المرفق العام آخر  المتضمن تنظيم الصفقات 247- 15يعتبر المرسوم الرئاسي 

  االصالحات التي يسعى من خاللها الناظم مسايرة البنيان االقتصادي و االجتماعي.
إن مفهوم الصفقة العمومية من منظور التشريعات السابقة و مقارنته بما تضمنه قانون الصفقات 

 التغييرات و التعديالت.العمومية الجديد يفيد باستنساخ نفس المعايير مع بعض 
  .247- 15، المرسوم الرئاسي : الصفقات العمومية، تفويضات المرفق العامالكلمات المفتاحية

 
Abstract : 

Aujourd’hui, les marchés publics sont de plus en plus utilisés dans la perspective 
stratégique, visant à poursuivre des divers objectifs de politiques publiques.En 
effet une adaptation constante à l’évolution de l’environnement économique et 
juridique s’impose. 
La reforme la plus récente vienne avec le décret présidentiel 15-247 tente de 
parfaire cette transformation profonde de la structure économique et sociale. 
L’étude analytique de la notion « marché public » prévue dans l’ancienne 
règlementation des marchés publics d’une part, et sa comparaison en quelques 
aspects avec le nouveau code d’autre part, a montré qu’ils partagent les mêmes 
critères, avec quelques modifications et amendement.  
Mots clés : Marchés publics – délégation de service publics – décret présidentiel 
15-247. 
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  مقدمة :

أن الصفقات العمومية تشكل أحد أهم الوسائل ألجل إشباع الحاجيات العمومية بالدرجة األولى فيه شك  الما م
من قبل اإلدارة ومختلف المصالح العمومية في الدولة، والتي نص تنظيم الصفقات العمومية على خضوعها ألحكامه، 

إدراج المؤسسات العمومية المعنية  مع االختالف بينها فيالتي تدرجت زمنيا، وذلك في مختلف النصوص القانونية 
  بخضوعها ألحكام تنظيم الصفقات العمومية.

اول قانون منظم للصفقة العمومية تلته جملة  1967فقد عرفت الجزائر صرحا تنظيميا للصفقات العمومية منذ 
ظل اإلصالحات في  1991ثم المرسوم  1982من النصوص القانونية لم يعرف فيها المشرع استقرارا من خالل مرسوم 

الذي  236- 10ثم تاله المرسوم   2008و  2003عرف تعديلين في سنة  250-02التي عرفتها الجزائر، فالمرسوم 
  .247- 15لكن سرعان ما استبدل بالمرسوم الرئاسي األخير  2013و  2012، 2011هو اآلخر لحقه ثالث تعديالت 

لجديدة التي أدخلها المشرع الجزائري بموجبه  ومن أهمها وقد تضمن المرسوم الرئاسي الحالي جملة من القواعد ا
النص وألول مرة على تفويضات المرفق العام، وكذا االهتمام بمجال االستثمار وعالقة الصفقات العمومية باالستثمار 

الصناعي و من قانون المالية بهدف توسيع قاعدة االنتاج  66طبقا لما ورد في المادة  ودورها في التنمية االقتصادية
  .ائري مجال ودور الصفقات العمومية، مما وسع معه المشرع الجز الفالحي و السياحي

ويرجع ذلك أساسا إلى تعدد  من البحوث الصعبة والمعقدة، يعد البحث في موضوع الصفقات العموميةغير أن 
 والمصطلحات القانونية وعدم تجانس أو تعارض الكثير من النصوص االختصاصات الداخلة فيه وكذا تعقيد وغموض

   .الميدان التي تحكم هذا
مدى تأثر تعريف فالمتتبع لإلطار المفاهيمي و المعايير التي اعتمدها الناظم من خالل القوانين السابقة، يكتشف 

 بسبب الحركية االقتصادية و كثرة األحداث التي التي صاحبتها التعديالت، الصفقة العمومية في بعض المراحل الزمنية
طبقا للتصورات المجسدة للقرار العمومي في سعيه لتلبية الحاجيات االجتماعية واستهداف  أثرت في هذا النظام القانوني

ارتباطا بالظروف االجتماعية االقتصادية والسياسية من جهة، وبقدرات   و تحقيق النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية،
، المنظومة القانونية و التشريعية  في االرتقاء بآلية الصفقات العمومية للحوكمة واالبتعاد عن منافذ الفساد بكل أشكاله

  من جهة أخرى.
 247- 15المرسوم الرئاسي هامة في الية نوعالنقلة بال المشرع اإلصالحات الجديدة التي أحدثها لهذا يمكن وصف

، من خالل إعادة تعريف الصفقات العمومية وفق النظرة الجديدة تماشيا مع تحقيق نجاعة الطلب العمومي من جهة و 1
حوكمة الصفقات العمومية من جهة أخرى، و بالتالي رسم جديد لمجال التطبيق و شموليته للصفقات العمومية و 

التي تبرمها المصلحة العقود  في كلمبادئ الطلب العمومي ام، فضال على تبني مبدأ شمولية تفويضات المرفق الع
  .3التي يكون محلها أمواال عمومية ، و2كان مبلغها مهما المتعاقدة
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  : اإلشكالية

إلى أي مدى قد وفق المشرع في وضع تعريف للصفقة العمومية يتماشى مع متطلبات الحوكمة و ترشيد اإلنفاق 
  العام من جهة، و تكريس مرونة على مجال التعاقد اإلداري في مجال الطلب العمومي من جهة أخرى؟

  سنتناول اإلجابة على هذه االشكالية من خالل اتباع الخطة التالية :
 تعريف الصفقة العمومية  المعايير التي اعتمدها المشرع في  :المبحث األول

   في تشريعات الصفقات لصفقةل المفاهيمياالطار تطور  : المطلب األول
المعايير المعتمدة في تعريف الصفقة بين االستنساخ و التجديد على ضوء المرسوم الرئاسي  :الثانيالمطلب 

  247-15-الجديد 
  أهمية تحديد مدلول الصفقة العموميةالثالث: المطلب 
  .الجديد تفويض المرفق العام كأسلوب مستحدث في المرسوم :الثانيالمبحث 
   ظهور تفويض المرفق العام :األولالمطلب 
  .العام كآلية لحماية المال 247-15إخضاع تفويضات المرفق العام ألحكام المرسوم  الثاني:المطلب 

  
 المعايير التي اعتمدها المشرع في قانون الصفقات العموميةالمبحث األول 

داللة  "صفقة"فكلمة  أما في االصطالح، 4رابحة أو خاسرةإن كلمة "صفقة" لغة هي العقد أو البيعة ويقال صفقة 
بحته احتكرتها اللغة  على نقل السلع أو الخدمات من شخص آلخر، كما يتضمن المفهوم أيضا صيغة تجارية

  .5االقتصادية وتداولته كمصطلح خاص بعالم المال واألعمال
لكن تطلق تسمية  ،صورة من صور العقود اإلدارية في المفهوم االصطالحي فهي الصفقات العمومية أما

و يبقى اصطالح العقد اإلداري وارد على تلك العقود المعتادة و التي  ،العقود ذات األهمية الصفقات العمومية على
  .6كبيرة و غطاء ماليا يماثل ما هو معمول به في الصفقات العمومية ليست لها أهمية

اإلدارية، في حين تم اإلشارة إلى  تعريفا للصفقة العمومية كنوع من أنواع العقودقدم  7كل من المشرع والقضاء إن
المتضمن قانون اإلجراءات المدنية  09-08رقم  قانونالفي فقرتها الرابعة من  804مصطلح العقد اإلداري في المادة 

با أمام المحاكم اإلدارية في المواد أعاله، ترفع الدعاوى وجو  803" خالفا ألحكام المادة  واإلدارية التي جاء  فيها:
  أدناه: المبينة

  في مادة األشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه. -2
إبرام العقد  في مادة العقود اإلدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان-3

  يذه....".أو تنف
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في ظل النصوص المنتظمة أما بخصوص التعريف التشريعي للصفقات العمومية فقد شهد اختالف في صياغته 
تدّرج وتطّور بتطور مراحل الدولة الجزائرية طبقا للتصورات المجسدة للقرار ، 8بين مرحلة و أخرى للصفقات العمومية

ارتباطا  و داف تحقيق النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية،العمومي في سعيه لتلبية الحاجيات االجتماعية واسته
بالظروف االجتماعية االقتصادية والسياسية من جهة، وبقدرات  المنظومة القانونية والتشريعية  في االرتقاء بآلية 

  .9الصفقات العمومية للحوكمة واالبتعاد عن منافذ الفساد بكل أشكاله
  الصفقة العمومية في القانون الجزائريتعريف تطور  المطلب األول: 

الصفقات العمومية كما يلي" إن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة  90- 67المادة األولى من األمر  عرفت 
تبرمها الدولة أو العماالت أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات 

ولعل أهم ما مّيز نظام الصفقات العمومية خالل تلك الفترة هي ليها في هذا القانون". ضمن الشروط المنصوص ع
تجسيد طابع الدولة المصنعة والمستثمرة والزارعة، من خالل ما كان يعرف بالثورات الصناعية والزراعية والتربوية 

عل األساسي للقيام بالحاجيات المجتمعية، والثقافية والصحية، أي أن تلك المرحلة كانت فيها النفقات العمومية هي الفا
واألمر هاهنا ال يتعلق بسرد تاريخي لتلك المرحلة بقدر ما يتعلق بالبحث عن بذور إهدار النفقات العمومية والتأسيس 
لعدم التوازن بين فواعل المجتمع، بحيث تم تغليب القطاع العام ومنحه الفرص الكاملة والشمولية في التصرف في المال 

لعام، مع تقليص مساهمات ودور القطاع الخاص والتضييق عليه في غياب مجتمع مدني حقيقي لعل ذلك مرتبط أيضا ا
بانعدام الوعي في الحفاظ على المال العام، وكذلك التوجه إلى الصناعات المصنعة باستغالل موارد قطاع المحروقات 

لى التمويل الريعي، واعتبار أن المال العام هو عائدات كأساس للمال العام، وهو ما أسس أيضا لذهنية االعتماد ع
 .الجباية البترولية دون بقية الموارد األخرى

المتعّلق بالصفقات اّلتي يبرمها  1982أفريل  10المؤرخ في  145-82كما عرفت المادة الرابعة من المرسوم 
مومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع المتعامل العمومي الصفقات العمومية على أنها: " صفقات المتعامل الع

 الساري على العقود، ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز األشغال أو اقتناء المواد والخدمات".
تعتبر هذه الفترة من أصعب الفترات في مسيرة الدولة الجزائرية بعد األزمة االقتصادية الخانقة، وبعد انكشاف زيف 

أجل حياة أفضل، فأدى ذلك إلى إعادة النظر في اإلطار القانوني للصفقات العمومية، وتم إصدار المرسوم  شعارات من
إعطاء ، و دج 500.000ى دج ال 2000و من مستجدات هذا المرسوم هو رفع السقف من   .82/145التشريعي 

كون  التي جاءت مرتبة ثانيا، بالنظر إلىاألولوية في التعاقد إلى الصيغ التفاوضية على حساب الصيغ التنافسية و 
النص صراحة إلى أن التراضي هو القاعدة عندما يتعلق األمر بمتعامل ، إلى جانب أغلب المؤسسات تابعة للدولة

 .10، و هذا ما جعله محل انتقاد في مجال حماية المال نتيجة اهمال مبدأ المنافسةاقتصادي

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية مع  91نوفمبر  9المؤرخ في  343- 91المرسوم التنفيذي رقم  و لقد تماشى
المادة الثالثة منه تعريفا للصفقات العمومية كما يلي: " الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب  توتضمن ،سابقيه كثيرا

تناء المواد والخدمات التشريع الساري على العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز األشغال واق
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من منطلق ترتيب األولويات، فإن هذه المرحلة التي عرفت إجماال بمرحلة المأساة  لحساب المصلحة المتعاقدة ".
الوطنية (تعرض اإلطار المؤسسي للدولة وللمجتمع برمته لتحديات العنف والتحطيم والتخريب في ظل انهيار واسع 

وجه االقتصادي والمالي، في إطار اتفاقيات إعادة الهيكلة المبرمة مع صندوق النقد للقطاع العمومي، وتغيير قواعد  الت
مليار دوالر)، فكان البد من إيجاد إطار قانوني في  34الدولي والهيئات المالية والخضوع للمديونية الدولية التي بلغت 

  .91/343تلك المرحلة يتعلق بالنفقات العمومية تجسد في المرسوم التنفيذي 
لصفقات العمومية بقولها: ا قد عرفت المادة الثالثة منهأن  ، نجد 250- 02لى المرسوم الرئاسي و بالرجوع إ

المرسوم  "الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا
مرسوم في و من مستجدات هذا ال حساب المصلحة المتعاقد ".قصد إنجاز األشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات ل

منه، بحيث وسع من مجال الرقابة على  2نه أعطى تفسير مغايرا للمعيار العضوي في المادة أ مجال ترشيد المال العام
   الصفقات العمومية ليشمل كل الصفقات الممولة من المال العام.

عدل و المتمم تم تعريف الصفقة في نص المادة الرابعة منه على الم 236-10ثم بعد صدور المرسوم الرئاسي 
عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد إنجاز  أنها : "

عرفت هذه الفترة زيادة حجم االنفاق و  ." اللوازم و الخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة واقتناءاألشغال 
  : ها ، تمثلت في ثالث برامج أساسيةو رصدت لها مبالغ ضخمة لتجسيدبرامج االستثمارات العمومية 

مليار دوالر من  525تم رصد غالف مالي قدر ب : 11)2004- 2001( برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي •
القاعدية عبر التراب الوطني لجلب  المستثمرين أجل توفير السكن، فتح مناصب شغل توفير المنشآت 

األجانب و المحليين، لذلك فهو يعتبر أهم مشروع يوضع حيز التنفيذ بالنظر إلى المجاالت الكثيرة 
بحيث كان لقطاع األشغال  والقطاعات الحيوية التي طالها و خصص لها مبالغ مالية ضخمة لتنفيذها،

لتنفيذ  و هو ما يجعل الصفقات العمومية محرك رئيسي 12مليار 4503العمومية الحصة األكبر قدرت ب 
 خالل هذه الفترة.هذا المخططات 

 4202,7لقد تم رصد غالف مالي مقدر ب  ):2009- 2005البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي ( •
التي برمجت من كل هذه المشاريع التنموية دينار جزائري، مع تقسيم هذا البرنامج إلى خمسة برامج فرعية. 

خالل البرنامج التكميلي لدعم النمو، و التي أنجزت بواسطة الصفقات العمومية، قدمت مردودا معتبرا في 
جميع القطاعات كالصحة و التعليم و البنى التحتية و تحسين الظروف المعيشية ، لتواصل الجزائر مسارها 

 التنموي و تنفيذ مشاريعها.

تضمن هذا البرنامج استكمال المشاريع الكبرى الجاري ) : 2014-2010برنامج التنمية الخماسي ( •
انجازها خاصة في قطاعات السكة الحديدية و الطرق و المياه ، إضافة إلى إطالق مشاريع جديدة في 

ريس غالف مختلف القطاعات، بحيث استلزم تنفيذ هذه المشاريع تمويل الدولة بميزانية شاملة، تم تك
  مليار دوالر. 286مالي معتبر جدا قدر ب 
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و قد كان لقطاع الصفقات العمومية األثر البالغ في المساهمة في نجاح تلك البرامج ، من خالل المنشآت الكبرى 
نظام وهو ما أدى إلى عدم استقرار و البنى التحتية و الهياكل القاعدية التي تم إنجازها عن طريق الصفقات العمومية، 

، والذي عرف العديد من التعديالت والتغييرات بما يؤشر على  02/250الصفقات العمومية، فتم إيجاد المرسوم الرئاسي 
عدم استيعاب هذه اآللية لحجم األموال العمومية المرصودة والمرتبطة أساسا باالرتفاع المذهل في عائدات الجباية 

  .10/236الرئاسي  البترولية، فكان التعديل الثاني بالمرسوم
على أنها   هنص المادة الثانية منجاء في قد ف 247-15أما تعريف الصفقة في ظل المرسوم الرئاسي الجديد 

"عقود  مكتوبة  في مفهوم  التشريع  المعمول  به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين  وفق  الشروط المنصوص 

صلحة المتعاقدة في مجال  األشغال  واقتناء  اللوازم والخدمات  عليها  في  هذا  المرسوم، لتلبية حاجات الم

   .والدراسات"
في صياغته الجديدة، والمعايير التي اعتمدها في تحديد  مالحظاتال بعض وهو التعريف الذي يمكن إبداء بشأنه

وبيان مضمونها  خروصاله الى جمل مستقلة بعضها عن بعض اآلأوهذا يتطلب تجزئة النص وتقطيع مفهوم الصفقة، 
  لتحديد مفهوم الصفقة العمومية:ثم جمعها في معنى مترابط ضمن االطار العام 

المعتمدة في تعريف الصفقة بين االستنساخ و التجديد على ضوء المرسوم المعايير  : الثانيالمطلب 

  - 247-15- الرئاسي الجديد 

 فقة العمومية المشار إليها أعالهالثانية بخصوص الصمن خالل القراءة الظاهرية للتعريف الذي حملته المادة 
في التعريفات  التقليديةالمعايير  يبدو أن هذا النص يحمل شقا ثابتا مقارنة بالتعريفات السابقة و هو ما يوحي باستنساخ

ت التوجه ، و جزء آخر من التعريف يتسم بالحداثة و التغيير، و هو ما يقودنا بالوقوف على خلفيات ومبرراالسابقة
  الجديد للناظم في المعايير المعتمدة لتحديد مدلول الصفقة. 

    : Critère formel اعتماد المعيار الشكلي-1
إذا كان التعبير عن إرادة اإلدارة يتسم بالطابع الموضوعي ، فإن ذلك ال يمنع من أن تبرم عقدها خارج كل 

ي يستطاع القول أن العقود اإلدارية كما العقود المدنية ال تعتبر صيغة، و دون أن يؤثر ذلك على شرعية العقد، و بالتال
من حيث األصل من قبيل العقود الشكلية، و إنما يكفي اتفاق اإلرادتين لكي تولد الحقوق و االلتزامات. لذلك فغن المبدأ 

الصيغة المكتوبة عند إبرامها العام (المتفق عليه فقها و قضاء في فرنسا و مصر) يتجسد في عدم إلزام اإلدارة باستخدام 
  .   13لعقودها إال عندما يفرضها القانون صراحة

 للصفقة، من خالل عبارة: 14الدالة على الطابع الكتابي مصطلحاتالمشرع لل و بناء عليه يالحظ أن استنساخ
أي ، المرسوم""وفق الشروط المنصوص عليها  في  هذا عبارة و  "عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به"

عاقدة وفقا تاألطراف الم التزاماتتحدد حقوق و  وجوب إفراغ عقود الصفقات العموِمية في شكل مستندات مكتوبة ،
    .لشكليات محددة بموجب النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الصفقات
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ن قبل أطراف الصفقة الكتابة اإلدارية العادية على ورق عادي موقع م 02ويقصد بالكتابة طبقا لنص المادة 
- 15، مع احتوائه على مجموعة من البيانات على سبيل اإللزام، حددها المرسوم15االعمومية ومختوم ويحمل تاريخا معين

24716.  
التحول من نمط التسيير اإلداري التقليدي إلى النمط اإللكتروني أصبح ضرورة حتمية التي يجب أن غير أن 

، و بالتالي الحديث عن بداية ذوبان الكتابة الورقية بالمفهوم التقليدي في زخم تسعى إلى تطبيقها كل دولة عصرية
بصفة  مجال العقود اإلداريةفي . فالمعامالت اإللكترونية أحدثت انقالبا في مفاهيم وأساليب اإلدارة السيما التكنولوجيا

 رقم الملغى مرسومالمرة في  وألولجاء المشرع الجزائري وفي هذا السياق  .بشكل خاص الصفقات العموميةو  عامة
" االتصال وتبادل بالنشر االلكتروني  للصفقات العمومية وخصص له الباب السادس  تحت عنوان  236- 10

، على عكس المرسوم الجديد الذي 17، غير أنه لم يخصص له إال مادة واحدة عقيمة المعلومات بطريقة الكترونية "
متزايد من أجل تعزيز التعامل بالطريق اإللكتروني لمسايرة التطورات  أعطى مساحة معتبرة و أبدى اهتمام

  . 18التكنولوجية
و قد تأثر المشرع الجزائري في ذلك بالمشرع الفرنسي الذي اعتمد مبدأ نزع الطابع المادي عن الصفقات العمومية 

)Dématérialisation des marchés publics صفقات عمومية بالطريقإمكانية إبرام )، و التي يقصد بها 
الذي ينبئ عن . هذا التوجه 19اإللكتروني، إما باستعمال الرسائل اإللكترونية أو استخدام أرضية على شبكة األنترنيت

، بحيث عزم السلطات العمومية على وضع الصفقات العمومية ضمن المجاالت المعنية بسيرورة االنتقال التدريجي
و هو ما يقودنا إلى  20نتقال من اإلدارة الورقية إلى اإلدارة اإللكترونية في هذا المجالتضمن المرسوم الجديد بوادر اال

  التوجه نحو إعطاء مفهوم جديد للكتابة مغاير عما يعتمده المشرع حاليا.
 عکس المتعاقدة للمصالح ملزم غير اإللکتروني اإلعالن أن الشأن هذا في إبدائها يمکن التي المالحظة   
" يمکن" لکلمة المشرع لستعماإ من ذلك ويتضح العمومي لللمتعام الرسمية النشرة في واإلعالن الصحفي اإلعالن

و هو عكس ما يتجه نحوه المشرع  ،في الفقرة الثالثة 15-247من المرسوم الرئاسي األخير رقم   204المادة  في
، الصادرة عن  24/2014ة رقم الفرنسي في هذا المجال، بحيث أنه تحت تأثير قانون االتحاد األوروبي (التعليم

البرلمان األوروبي )، و ضعت فرنسا مخطط زمني من أجل نزع الطابع المادي عن الصفقات العمومية عن طريق 
مارس  25المؤرخ في 22 2016- 360، و المرسوم رقم  2015جويلية  23المؤرخ في  201521- 899األمر رقم 

. 2018أفريل  12بمجموعة من المقررات آخرها صادر بتاريخ  المتضمن قانون الصفقات العمومية ، متبوعة 2016
بالنشر الكترونيا لكل طلبات العروض التي تساوي  2018أكتوبر  01كلها تصب نحو بداية التزام االدارة ابتداء من 

  .23أورو 25.000قيمتها أو تتجاوز 
    : Critère matériel اعتماد المعيار الموضوعي أو المادي -2
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والتي تضمنها   تعداد أنواع الصفقات العموميةمن المرسوم الجديد على  02حافظ المشرع الجزائري في المادة 
وهو التعريف الذي . "في مجال األشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات": المرسوم الرئاسي الملغى باستخدام عبارة 

  الحاجات التي يمكن أن تكون موضوع الصفقة، و هي:  من نفس المرسوم، ينطوي على 29أكدته كذلك المادة 
  la réalisation de travaux األشغالإنجاز صفقة  -1
  l’acquisition de fournitures اللوازماقتناء صفقة  - 2
  la réalisation d’études الدراسات إنجاز صفقة – 3
   la prestation de services  صفقة تقديم الخدمات - 3

الحاجات التي تعتبر بمفهوم المرسوم صفقة جاءت محددة، بمعنى إبعاد إطالق صفة الصفقة على كل إن حصر 
العقود التي تبرمها المصلحة المتعاقدة و تخرج عن نطاق ما حدده المرسوم، فضال عن الحاالت التي نص عليها 

  .24انون الصفقات العموميةصراحة بعدم إخضاعها ألحكام الصفقات، و بالتالي استثنائها من مجال تطبيق ق
    : Critère financier اعتماد المعيار المالي -3

إن وضع المشرع لمعايير الصفقات العمومية من خالل التنظيم المتعلق بهذه األخيرة يزيل اإلبهام في تحديد 
يكون من  إلى المعيار المالي المحدد لقيمة الصفقة فاستنادا .طبيعة العقود المبرمة فيما إذا كانت تعتبر صفقة أم ال

 Procédures"اإلجراءات الشكلية إلى  العتبة المالية تغير المنطقي أن تخضع اإلدارة في كل عقودها مهما بلغ

formalisées "25  التي تتسم بالتعقيد و طول األمد، على عكس العقود التي يقل فيها الحد المالي عما حدده المرسوم
 Procédures adaptées"اإلجراءات المكيفة و التي تخضع في طرق إبرامها إلى ما يسمى ب  247-15الرئاسي 

  ية.لتجنب إرهاق اإلدارة و إجبارها على التعاقد وفق قانون الصفقات العموم ،26"

فالناظم قد حافظ على هذا المعيار في تحديد مفهوم الصفقة و تمييزها عن باقي العقود، و هو الذي تضمنه 
النظام القانوني السابق للصفقات العمومية، مع اإلشارة إلى االختالف في تحديد العتبة المالية في كل مرحلة رافقت 

خذا بعين االعتبار المتغيرات االقتصادية المتحركة التي تؤثر مباشرة النظام القانوني المتبع. و هو ما يعد أمرا طبيعيا أ
  على قيمة العملة المحلية، و ما يصاحبها من آثار جانبية على معدل التضخم و ارتفاع األسعار.

الذي رفع من العتبة المالية التي  13نص المادة  تم تحديد السقف المالي في 247- 15بمفهوم المرسوم الرئاسي 
"كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات  :، بقولها27الملغى 236-10أقل في ظل المرسوم  كانت

المصلحة المتعاقدة اثني عشر مليون دينار أو يقل عنه لألشغال أو اللوازم، وستة ماليين دينار للدراسات أو الخدمات ، 
، وبهذه الصفة تعد ة المنصوص عليها في هذا البابال تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق اإلجراءات الشكلي

المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية إلبرام هذه الطلبات وعندما تختار المصلحة المتعاقدة أحد اإلجراءات الشكلية 
  .المنصوص عليها في هذا المرسوم فإنه يجب عليها إبرام الطلب بنفس هذا اإلجراء"
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أدنى العتبار العقد صفقة عمومية ليخضع لقانون الصفقات العمومية هو  حد ماليرسم يبدو الهدف من وراء 
فكلما كان المبلغ كبير تحملت الخزينة أعباءه ووجب أن يخضع العقد ألصول أحكام إجرائية تكشف  ،ترشيد النفقات

  .للجمهور وتعلن من حيث األصل، كما تخضع ألطر رقابة محدودة
اء العقود المنصوص عليها في المادة أعاله من اإلجراءات الشكلية المتبعة غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن استثن

في الصفقات العمومية بمفهوم التنظيم يصب في هدف إضفاء مرونة أكثر على عملية اإلبرام و تخفيف اإلجراءات ال 
 05وص عليها في المادة غير. فهذا ال يعني اعفائها من االلتزام باحترام المبادئ األساسية للصفقات العمومية المنص

كما يجب أن تكون محل إشهار مالئم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين كتابيًا النتقاء أحسن من نفس المرسوم، 
على الرغم من إعفاء المنظم المصلحة المتعاقدة من الخضوع  . وبالتالي،28عرض من حيث المزايا االقتصادية

الصفقات المذكورة أعاله، إال أنه أخضعها لذات المبادئ التي تقوم عليها  إلجراءات إبرام الصفقات العمومية في
  .  المال العام استعمالحسن  نجاعة الطلب العمومي و ضمانلالصفقات وهذا 

    : Critère organique اعتماد المعيار العضوي -4
لمقاربة التي عبر عنها المشرع تعتبر الصفقة عقد كباقي العقود من حيث وجود طرفي العالقة التعاقدية، و هي ا

السالفة الذكر من خالل تبيان أطراف العالقة العقدية في الصفقة العمومية.  247- 15من المرسوم  02في نص المادة 
"المتعاملين " من جهة، و "المصلحة المتعاقدةهذه العالقة التي تنشأ على شكل صفقة أو عقد بين كل من 

  لح مستحدث بموجب هذا المرسوم.  " من جهة أخرى كمصطاالقتصاديين
 247- 15من المرسوم  06فعلى ذكر الجانب العضوي في تحديد مفهوم الصفقة و مجال التطبيق، جاءت المادة 

السالفة الذكر، و تحديد الجهات التي تعتبر  02تحدد كقاعدة عامة المصلحة المتعاقدة المقصودة في نص المادة 
بالتالي تخضع ألحكام هذا المرسوم و اإلجراءات الشكلية الواجبة التطبيق. والعكس  عقودها المبرمة صفقات عمومية، و

ا، تكون مستثناة من مجال تطبيق طرفا فيه 06يكون أحد الجهات المحددة بموجب المادة صحيح بالنسبة للعقود التي ال 
  من مجال تطبيق قانون الصفقات).  قانون الصفقات العمومية، و هو ما سنتناوله الحقا فيما يخص العقود المستثناة 

على مايلي : "ال تطبق أحكام هذا الباب إال على الصفقات  247- 15من المرسوم الرئاسي  06تنص المادة 
  العمومية محل نفقات :

 الدولة؛ -

 الجماعات اإلقليمية؛ -

 المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري؛ -

النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم  -
 او جزئيا بمساهمة مؤقتة او نهائية من الدولة أو من الجماعات اإلقليمية.

  و تدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة".
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ر من لقد شهدت هذه المادة تطورات و تحوالت عديدة عبر التاريخ التشريعي لقانون الصفقات العمومية في الجزائ
  . 29الساري نجد أن المشرع اختزل نوعا ما هذه الهيئات 247- 15و بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي  .2015إلى  1967
المقصود بالدولة هنا كأحد أهم أشخاص القانون العام ، السلطة المركزية، أي الدولة كطرف في الصفقة : -أ

. و ينطوي تحت مفهوم اإلدارة المركزية  30القانون الدستوريالمفهوم الضيق و ليس المفهوم الواسع الذي نعرفه في 
عادة على المصالح اإلدارية الموجودة في قمة الهرم اإلداري، و تشمل رئاسة الجمهورية، الوزارة األولى، الوزارات و 

ية التجارة، مديرية مصالحها الخارجية التابعة لها على مستوى الواليات (المديريات التنفيذية مثل مديرية التربية، مدير 
  . 31السياحة، مديرية األشغال العمومية،...إلخ)

الجماعات المعدل و المتمم على ما يلي : " 1996من دستور  16تنص المادة الجماعات اإلقليمية : - ب
وعة إقليمية ". و هي تمثل مظهر اإلدارة المحلية (الالمركزية) في الجزائر، و هي مجماإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية

  متمتعة بالشخصية المعنوية و تحدث بموجب قانون.
عرف المشرع المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري في المادة  المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري:-ج

  المتعلق بالقانون األساسي للوظيفة العمومية كما يلي :  03-06من األمر  02
 الممركزة غير والمصالح في الدولة المركزية واإلدارات العمومية المؤسسات ومية،العم واإلدارات بالمؤسسات "يقصد

ذات الطابع العلمي  ةيالطابع اإلداري والمؤسسات العمومذات  العمومية والمؤسسات اإلقليمية والجماعات لها التابعة
 خضعيأن  مكني ةيالطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عموم ذات ةيوالثقافي والمهني والمؤسسات العموم

  األساسي" القانون مستخدموها ألحكام هذا
إن المؤسسات العمومية هي أسلوب من أساليب تسيير المرافق العامة إلشباع حاجات الجمهور، تتمتع  

متداد : مؤسسة عمومية وطنية ، بالشخصية المعنوية مستقلة عن الدولة، و هي نوعان بحسب وسيلة االنشاء و اال
 ميزانية خاصة تعد غالبا على نمط ميزانية الدولة، وتلحق بها وتجري.  لهته المؤسسات 32ومؤسسة عمومية محلية

. و هي تتميز عن المؤسسات العمومية ذات الطابع العامة وتعتبر أموالها بحسب األصل من األموال،  33عليها أحكامها
فحيث يكون الصناعي و التجاري من حيث طبيعة النشاط التي تمارسه كال منهما و القانون الذي تخضع له كل فئة، 

وحيث يكون النشاط من نوع األنشطة االقتصادية التي ذات طابع إداري ،  بصدد هيئة عامة النشاط خدمة عامة نكون
ذات طابع صناعي و تجاري أو مؤسسة عمومية  التجارية نكون بصدد مؤسسة عمومية ارته بالوسائلينبغي إد

  اقتصادية. 
غير أن هذا التمييز ليس معيارا حاسما ألن المؤسسات العمومية التجارية و الصناعية و إن كانت تخضع 

البيع و لكنها تبقى خاضعة ألحكام القانون  ألحكام القانون التجاري فإن هذا الخضوع جزئيا يتعلق بعالقات االنتاج و
اإلداري و قواعد سير المرافق العامة فيما يتعلق بعالقتها مع الدولة. كما أن المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
يمكن أن تخضع في بعض الحاالت ألحكام القانون الخاص، عندما تتجرد من معيار السلطة العامة و تتعامل وفق 

  القانون الخاص، خاصة في ظل التحوالت و الحركية االقتصادية التي تشهدها الجزائر.  أساليب
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عملية ممولة كليا  بإنجازعندما تكلف المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري  -د

  : أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات اإلقليمية

تقوم على مصطلح "الهيئة" وذلك نتيجة  34المقصودة في الفقرة السابقةتعريفات للمؤسسة العمومية أن أغلب ال
الخلط الذي وقع فيه المشرع الجزائري في الترجمة بين "الهيئة" و"المؤسسة"، هذه األخيرة التي يتضح لنا تعريفها جليا من 

، يتعلق 2001أغسطس سنة  20الموافق ل  1422عام المؤرخ في أول جمادى الثانية  04- 01خالل ما جاء به األمر 
بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها وخوصصتها في تعريفه للمؤسسة العمومية االقتصادية في مادته 
الثانية على النحو التالي: "المؤسسات العمومية االقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي 

  ضع للقانون العام، أغلبية رأس المال االجتماعي مباشرة أو غير مباشرة. وهي تخضع للقانون العام."آخر خا
اإلدارية المشار إليها سابقا كطرف في  فالمشرع الجزائري قد استخدم مصطلح "مؤسسة" للهيئات العمومية

أفرز لنا خلطا ونقال غير صحيح لما  ونتيجة لهذا االستعمال الخاطئ .وكذا للمؤسسة العمومية االقتصادية الصفقة،
 على الهيئة بينما أطلق مصطلح»   Etablissement« استعمل في النظام الفرنسي حيث أطلق هذا األخير مصطلح 

 »Entreprise    «.إلزالة اللبس سنقوم بمقارنة للتمييز بينهما، إال أنه و  35و رغم وجود عدة معايير على المؤسسة
  بسيطة بين المؤسسة العمومية االقتصادية والهيئات العمومية ليتضح لنا األمر: 

بينما تنشأ  04- 01من األمر  05تنشأ المؤسسة العمومية االقتصادية بعقد توثيقي طبقا لما جاء في المادة - 
  الهيئات العمومية بمرسوم؛

العمومية) فإنها تخضع ألحكام ومبادئ  –از بخصائص مختلفة (المتاجرة المؤسسة العمومية االقتصادية تمت- 
 02مستمدة من القانون التجاري كتاجر، وكشخص عام تستمد بعض األحكام والمبادئ من القانون العام حسب المادة 

بينما تخضع ، ومنه فهي تخضع تارة ألحكام القانون التجاري وتارة أخرى ألحكام القانون العام  04- 01من األمر 
  الهيئات العمومية للقانون العام.

تجدها تستعمل مصطلح  إن المطلع على القانون والمراسيم الحديثة التي خصت فئة المؤسسات العمومية
هو القانون الوحيد الذي استعمل عبارة "هيئة"، وجاء  01- 88عتبر أن القانون التوجيهي ن"مؤسسة" في تقسيماتها، لذا 

، و ميز بين المؤسسات العمومية االقتصادية كلمة "هيئة" عوض "مؤسسة" نجد بحيثالثالث،  ذلك من خالل بابه
والهيئات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي من جهة و بين الهيات العمومية ذات الطابع اإلداري من جهة 

  .36أخرى
ئة يمكننا استخالص أن مصطلح مؤسسة فمن خالل هذا التمييز البسيط بين المؤسسة العمومية االقتصادية والهي

. و قد استخدم الناظم نفس المصطلح هو أقرب لالقتصاد منه للقانون، يطلق فقط على المؤسسة العمومية االقتصادية
للتعبير عن المؤسسة من منظور اقتصادي  06"مؤسسة عمومية" كأحد أطراف الصفقة في المرسوم الرئاسي في المادة 

ؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري"، و هو التعريف الذي يتطابق إلى من خالل عبارة: "الم
، كما أنه تفاديا لالستعمال المكثف للمصطلحات التي استخدمها في  04-01من األمر  02حد بعيد مع المادة 
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ل "المؤسسات العمومية االقتصادية" ، التي تثير الخلط بين أنواع المؤسسات، اختز  236-10المرسوم الرئاسي الملغى 
من جهة و "المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري" من جهة أخرى تحت اسم المؤسسات التي يخضع 

  نشاطها لنفس القانون و هو القانون التجاري.
بار المؤسسة و في هذا السياق تجدر اإلشارة إلى عدم استقرار الناظم في مجال الصفقات العمومية على اعت

العمومية االقتصادية طرفا في الصفقة عندما تكون ممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة، بحيث أنه نص عليها بموجب 
، ليعود و  236-10الذي عدل المرسوم  03-13، ثم استثناها بموجب المرسوم الرئاسي 236- 10المرسوم الرئاسي 

  .247- 15يدرجها ضمن المرسوم الرئاسي الجديد 
من مجال  االقتصادية المؤسسة العمومية وعليه فإن مختلف النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية استبعدت

والمتضمن تنظيم   03- 13تطبيقها ، وهو حال األحكام التي عالجت هذا الجانب في نص المرسوم  الرئاسي رقم
المؤسسة العمومية االقتصادية  اعاسترجى فيه و في هذا اإلطار هناك من يؤيد هذا االستثناء و ير  .الصفقات العمومية

، غير أن الحاجة إلى حماية المال العام الذي قدرتها للتعاقد بكل حرية في إطار أحكام القانون المدني والقانون التجاري
ينفق عبر قنوات الصفقات العمومية يعتبر مبررا أقوى من سابقه، و هو ما استدعى وضع ضوابط إلى جانب شمولية 

  مبادئ األساسية في جميع الصفقات و العقود في إطار حوكمة الصفقات و ترشيد اإلنفاق العام.ال
  معيار األجر (المقابل المالي) كمعيار جديد: -5

المشار إليها سابقا، المتضمنة تعريف الصفقات  02يظهر جليا من خالل الصياغة الجديدة التي تضمنتها المادة 
في تعريفه للصفقة. إن استخدام   « passés à titre onéreux » "تبرم بمقابل" لعبارةالعمومية استحداث الناظم 

المشرع لهذا المصطلح الجديد يقودنا إلى القول باستحداث معيار آخر تبناه الناظم في المرسوم الرئاسي الجديد يتطلب 
  الخوض في خلفياته و مبرراته.

إلى النظام القانوني الفرنسي الخاص بالعقود اإلدارية بصفة عامة للوقوف على مدلول هذه العبارة ينبغي الرجوع 
و نظام الصفقات العمومية على وجه الخصوص، نظرا لتأثر المشرع الجزائري بمضامينه و محتواه. فالبرجوع إلى قانون 

  :  نجد أن هذا المصطلح قد تضمنته المادة الرابعة منه على النحو التالي 37الصفقات العمومية الفرنسي
Art 04 : « Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs 

acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, 
pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».   

) كمعيار، تم تعريف La rémunérationانطالقا من هذا التصميم القانوني للمشرع الفرنسي القائم على األجر (
الصفقة العمومية على أنها العقود التي يحصل فيها المتعاقد على األجر مباشرة من طرف اإلدارة مقابل تنفيذه للبنود 

فرنسا حاسما للتمييز بين الصفقات العمومية و بين تفويضات المرفق العام. . و هو المعيار الذي يعتبر في 38التعاقدية
إلى حد كبير بنتيجة استغالل  فيها يرتبط األجراألخيرة التي يختلف فيها عنصر األجر عن الصفقة، بحيث  ههات

ن اإلدارة من طرف المنتفعين به و ليس م نتيجة لعائدات استغالل المرفق، يتحصل عليه المفوض إليه المرفق
  .39مباشرة
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فُعرفت الصفقات العمومية  لتعريف العقدين، اعنصر ) La rémunérationاألجر ( اعتبار على الفقه جرى لقد و
وُعرف تفويض المرفق العام على أنه:" العقد الذي ،  ) "prixعلى أنها:" العقد الذي ٌيدفع فيه األجر بواسطة السعر (

 واعتبر الفقه أن غياب السعر دليل على) التي يدفعها المرتفقون. (redevances يدفع فيه األجر بواسطة اإلتاوات
  .40انعدام الصفقة

و قد عمد المشرع الجزائري شكليا على تمييز الصفقة العمومية عن عقود تفويضات المرفق العام التي استحدثها 
للصفقات العمومية وجزء لتفويض جزئين منفصلين: جزء ، بحيث تضمن 247-15ألول مرة في هذا المرسوم الجديد 

المرفق العمومي، ندرك من ورائها أن المشرع أنهى الخلط الدائر في بعض األوساط الفقهية من اعتبار لبعض عقود 
  .41تفويض المرفق العمومي خاصة عقد االمتياز على أنها صفقة عمومية

  أهمية تحديد مدلول الصفقة العموميةالثالث: المطلب 

قات العمومية تبرم بطرق خاصة وتحكمها إجراءات مّعقدة وتخضع ألنواع كثيرة من الرقابة، وّأنها ولما كانت الصف
تتيح لجهة اإلدارة ممارسة جملة من االمتيازات أو السلطات، وجب حينئذ وبالنظر لهذه األسباب خاصة إعطاء تعريف 

رة والمعنية بطرق اإلبرام وبإجراءاته المحددة تنظيما للصفقات العمومية، حتى يتّسنى معرفة العقود التي تبرمها جهة اإلدا
والمعنية بالرقابة المحددة في قانون الصفقات العمومية بأنواعها المختلفة. و بناء على ذلك فإن إعطاء تعريف للصفقات 

  .42فقات العموميةالعمومية يمكننا من الناحية القانونية من معرفة العقود اإلدارية المشمولة بقانون الص
من منظور قانون الصفقات العمومية يكتسي أهمية  لصفقة العموميةل اإلطار المفاهيميتحديد مما ال شك فيه أن 

و مراقبة مدى شرعية  دور هذه األخيرة في تكريس حماية المال العامبالنظر إلى خاصة في مجال الرقابة القضائية، 
  ، بين القاضي الجزائي و القاضي اإلداري.247- 15الصفقات المبرمة وفق أحكام المرسوم 

طبقا للقواعد  القاضي اإلداري صاحب االختصاص األصيل ىإل تؤول نزاعات الصفقات العموميةباعتبار أن 
المادي  المعيار يار العضوي كأصل عام، وعلى أساس المع واإلدارية المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية

  247-15من المرسوم  02  و هذا استنادا إلي نص المادة ،الصفقات العمومية بعض كمعيار ثان فيما يخص منازعات
المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط  تبرمها التي عموميةالصفقات بال يتعلق األمرعند ما 

و نهائية من الدولة أو من الجماعات بمساهمة مؤقتة أ و جزئيالف بإنجاز عملية ممولة كليا أا تكالتجاري، عندم
  اإلقليمية.

يتوجب  0143- 06قانون الفساد الناظر في جرائم الصفقات العمومية بمفهوم  الجزائين القاضي من جهة أخرى، إ
 هاتهعليه  اإللمام التام بالمصطلحات المرتبطة بالصفقات وطرق ابرامها وتحديد مفهوم الموظف العمومي ، 

ولهما الرجوع إلى أالمصطلحات التي تنتمي أصال إلى فرع القانون اإلداري ، وهنا يجد هذا القاضي نفسه أمام خيارين ، 
صل في تحديد هذه المفاهيم، وثانيهما تحديد موقع هذه المصطلحات باعتباره القانون األ قانون الصفقات العمومية

  بالنظر إلى الغاية المنشودة من النص الجنائي على ضوء المصلحة محل الحماية.  
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وعليه، يكتسي تحديد مفهوم الصفقة و تحديد مختلف اإلجراءات التي يجب إتباعها و المبادئ التي يجب 
مية أهمية بالغة بالنسبة للقاضي الجزائي. غير أن ما تجدر اإلشارة إليه هو أن مراعاتها في مجال الصفقات العمو 

غير  )L’examen de la légalité du marché publicالقاضي الجزائي في فحصه لمشروعية الصفقة العمومية (
 Indépendance du juge face aux qualificationsلهذه العقود اإلدارية ( ملزم بالتكييف االداري

contractuelles administratives (44 سواء ذلك الذي اعتمدته اإلدارة (المصلحة المتعاقدة) كأساس في تحديد ،
الذي توصل إليه القاضي االداري بمناسبة نظره أو فصله في اإلجراءات الواجبة التطبيق أثناء اإلبرام، أو ذلك التكييف 

  .نزاع متعلق بصفقة
فمادامت تشكل جزء من  بسيطة،مهما كانت  العمومية،لمبادئ يشمل كل النفقات و في الحقيقة أن نطاق تلك ا

ألن مناط الحماية هنا هي النفقة العمومية محل الصفقات بغض  العامة،المال العام و جبت حمايتها تحقيقا للمصلحة 
ية التي تنطوي على . و هو ما جعل من المشرع أن يشمل جميع العقود اإلدار النظر عن شكل العقد الذي يتضمنها

المال العام بالمبادئ األساسية  المتعلقة باحترام مبدأ المساواة، و حرية المنافسة و شفافية االجراءات ، التي نصت 
  .  247- 15من المرسوم الرئاسي  05عليها المادة 

  المبحث الثاني : تفويضات المرفق العام كأسلوب تعاقد إداري جديد

التعاقد عن طريق تفويض المرفق العام و إدراجها في قانون الصفقات العمومية في الجزائر يبقى استحداث تقنية 
و بهذا المقام فإنه من األهمية بمكان الوقوف على ماهية تفويضات المرفق العام  من المسائل القانونية الجديرة بالدراسة.

تبناه المشرع الجزائري ضمن استراتيجية انفتاح باعتباره أسلوبا جديدا للتعاقد  247- 15على ضوء المرسوم الرئاسي 
تسيير اإلدارة على الخارج و تعزيز الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص كمفهوم جديد لإلدارة الحديثة في مجال 

  المرفق العام، و تمييزه عن الصفقة العمومية.
 L’émergence de la notion Délégation de»المطلب األول : ظهور فكرة تفويض المرفق العام 

service public  »  
أن المفهوم ، إال  19بالرغم من أن معالم ظهور فكرة تفويض المرفق العام امتدت تاريخيا إلى بداية القرن 

في فرنسا،  الثمانينات من القرن الماضي في بدايةالعام والخاص نشأ  كة بين القطاعيناالحديث للتسيير المفوض والشر 
و تنويع سبل استغالله 45أين تم تطوير نماذجه. و في سياق التطورات التي شهدتها توسيع فكرة المرفق العام في فرنسا

الصادر بتاريخ  93- 122رافقه تكريس المشرع الفرنسي لفكرة تفويض المرفق العام من خالل سن القانون رقم 
أو ما يعرف بقانون  46ءات العموميةااالقتصادية و اإلجر الحياة  شفافيةودعم  الفسادبالوقاية من المتعلق  29/01/1993
 "Sapin بموجب هذا القانون تم اخضاع تفويض لفكرة تفويض المرافق العامة القانوني اإلطار المرجعي"، الذي يعتبر .

  المرفق العام إلى اجراءات التنافس التي تحكم الصفقات العمومية.
" هو غياب تعريف لتفويضات المرفق العام، مما Sapinه الفقه في فرنسا لقانون " غير أن االنتقاد الذي وجه

 ، إلى غاية ظهور قانون "47شكك في مرجعيته نظرا للغموض الذي شاب مجال هذا النوع من العقود بالتحديد
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MURCEF"48  منه، و هو التعريف الذي ارتبط بالمفهوم الفقهي  03الذي تضمن تعريفا تشريعيا لهذه الفكرة في المادة
  ، عرف كما يلي : 49للمرفق العام

إلى عام تسيير مرفق عام بكل مسؤولياته، معنوي شخص يعهد العقد الذي من خالله تفويض المرفق العام هو 
. المرفق استغالل من عائداتمباشرة  يتحصل عليهبمقابل مالي أو خاص، المفوض إليه سواء كان شخص معنوي عام 

  .لمرفقا لسيرضرورية  يمكن للمفوض إليه أن يكلف بإنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات
Article 03 de Loi n° 2001-1168 : « Une délégation de service public est un 
contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un 
service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont 
la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du 
service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir 
des biens nécessaires au service ».  

 Délégation de serviceفقد ارتبطت فكرة تفويضات المرفق العام ( االمتيازنظرية هد م فرنساباعتبار 

public)فيها بفكرة االمتياز (Concession ،(لف ن كان ال يختإ المرفق العام والذي و  ليكون نظرية جديدة في تسيير
و هو ما يفسر موقف المشرع الفرنسي  ،االمتياز رغم بعض الخصوصيات وشمولية تفويض المرفق العام في جوهره عن

منه على استبدال  59المتعلق بعقود االمتياز الذي نص صراحة في المادة  201650- 65في آخر تعديل لألمر رقم 
في «CGCT » عبارة "تفويض المرفق العام" بعبارة "عقد امتياز" التي تضمنها التقنين العام للجماعات المحلية 

 اليوم يعرف ما لىإ االمتياز تطور فقد االنجلوسكسونية  أما في بعض الدول وخاصة منها الدول .L.1425-1  51المادة
«BOT » بعقود البوت

52 .  
أما المنضمات الدولية و منها األمم المتحدة ، فقد ذهبت في العقد األخير من القرن العشرين، إلى وضع دراسات 
و توصيات من خالل لجانها و هيئاتها تتعلق باالستثمارات في القطاع الخاص ، السيما في مشاريع البنى التحتية و 

العالم تنتمي إلى تيارين مختلفين في المجال القانوني ،  دور القطاع الخاص في تمويلها. و على الرغم من أن دول
إحداهما األنجلوسكسوني و الثاني تيار القانون الروماني "الالتيني"، إال أن إحدى لجان و هيئات األمم المتحدة 

« CNUDCI »  ه ، إلى وضع تقرير تم تبيين 2000، قد توصلت في دورتها الثالثة و الثالثين من شهر جويلية عام
كإطار و مرجع لعمليات بناء و استثمار مشاريع البنى التحتية في دول العالم، بالرغم من التفاوت واالختالف في 

  .53المدارس القانونية
كانت الهيمنة في النهج االشتراكي  تعود للدولة، حيث ال يسمح هذا النظام  بإشراك  فقد لجزائرلأما بالنسبة 

إال أنه مع تغير النظام االقتصادي وتبني النظام الرأسمالي الذي يرتكز على النهج  ،الخواص في تسيير المرافق العامة
االقتصادي الحر وانسحاب الدولة من الساحة االقتصادية واالكتفاء بالدور الرقابي، بدء التفكير في إشراك القطاع 

لنفقات، ويعد عقد االمتياز من أهم الخاص في تسيير المرافق العامة بغية تطويرها وتخفيف العبء عن الدولة وربح ا
  .األساليب التي تكفل هذا األمر
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اعتبارات، وأخذت  لهذا تطورت الشراكة بين القطاع العام والخاص في تسيير المرفق العام بشكل كبير بسبب عدة
يث التطبيق، لكن عدة أشكال ومفاهيم قانونية وٕان كانت تنطلق كلها من فكرة االمتياز الذي تعود إليه كل األنواع من ح

  االختالف يكمن في التقنية والتسمية والوجه القانوني لباقي العقود.
  ا35<2دئ ا:0657806929 012345  247-15العام ألحكام المرسوم  إخضاع تفويضات المرفقالمطلب الثاني: 

 ،أخرى ني، وتلتها قوان 1990لسنة  ةيوالبلد ةيقانون الوال المرفق العام كان في ضيأول مرة استعمل مصطلح تفو 
 لتطبيق القانوني اإلطار. هذا األخير الذي يعتبر 54منه 101في نص المادة  12- 05رقم  اهيقانون المتعلق بالمالثم في 

. كما تم 55والتطهير، و الذي شهد نجاح عدة نماذج و فشل تجارب أخرى المياه خدمات على من العقود النوع هذا
و في الفصل الرابع تحت عنوان "االمتياز و  15056في المادة  10-11طلح في قانون البلدية استخدام هذا المص

  . 57تفويض المصالح العمومية"
للمفهوم الفرنسي  الم يكن مطابق المشرع الجزائري لمصطلح تفويض المرفق العام  استعمالو مما ال شك فيه أن 

المتعلق بالمياه تناول هذا القانون  05-12 ففي القانون خالصا وخاصا.أعطاه مفهوما جزائريا  لتفويض المرفق العام بل
و انطالقا من التأصيل  .58عقدين أساسين لتسيير مرفق المياه وهما :عقد االمتياز وتفويض مرفق المياه والرخصة

فويض المرفق العام و التاريخي لفكرة تفويض المرفق العام كما رأينا في فرنسا، نجد أن عقد االمتياز هو نوع من عقود ت
تطور ليصل بالشكل الذي هو عليه حاليا، و هو ما يؤدي بنا إلى القول أن مكانة هذا النوع الجديد من العقود في 
التشريع الجزائري أصله عقد االمتياز الذي تبنته الدولة كوسيلة مفضلة لتسيير المرفق العام منذ بداية فتح السوق على 

  .  59في عدة قطاعات 1989االستثمار الخاص سنة 
)  إال أننا نكتفي Concessionو قد تعددت التعريفات القضائية و الفقهية في تحديد االطار المفاهيمي لالمتياز (

بمقتضاه و على  - فردا كان أو شركة–بما أخذ به الدكتور سليمان الطماوي، الذي اعتبره "عقد إداري يتولى الملتزم 
تصادي و استغالله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، مع خضوعه للقواعد األساسية مسؤوليته، إدارة مرفق عام اق

  .  60الضابطة لسير المرافق العامة فضال عن الشروط التي تضمنها اإلدارة عقد االمتياز"
لدولة و عرف جانب من الفقه في الجزائر عقد االمتياز بأنه : عقد أو اتفاق ، تكلف اإلدارة المانحة سواء كانت ا

أو الوالية او البلدية بموجبه شخصا طبيعيا (فرد) أو شخصا معنويا من القانون العمومي (بلدية مثال) او من القانون 
الخاص (شركة مثال) يسمى صاحب االمتياز، بتسيير و استغالل مرفق عمومي لمدة محددة ، و يقوم صاحب االمتياز 

متحمال المسؤولية الناجمة ذلك، و في مقابل القيام بهذه الخدمة أي تسيير  بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله و أمواله و
  .   61المرفق العمومي، يتقاضى صاحب االمتياز مقابل مبلغ مالي يحدد في العقد يدفعه المنتفعين بخدمات المرفق

ود تفويض عرف عقي أول نص عام في الجزائر 247- 15يعتبر المرسوم رقم أما في مجال الصفقات العمومية ف
حدد أنواعه ليؤكد على نظام التفويض كوسيلة أساسية لتسيير المرافق العمومية وهذا في الباب الثاني منه يالمرفق العام و 
. وبالرغم من االختصار الشديد وما يعتريه من نقص إال أنه خطوة إيجابية لتوحيد النظم 210الى  207في المواد من

  .العام ،خاصة من حيث التعريف واألنواع والتي سبقتنا إليه تشريعات مقارنة عديدةالقانونية المتعلقة بالمرفق 
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يمكن منه بقولها : " 207و قد عرف تنظيم الصفقات العمومية تفويض المرفق العام بشكل عام في نص المادة 

وذلك   فوض لهالشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام ، أن يقوم بتفويض تسييره إلى م

  مالم يوجد حكم تشريعي مخالف.

  يتم التكفل بأجر المفوض له ، بصفة أساسية من استغالل المرفق العام.

وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير المرفق 

  العام بموجب اتفاقية.

للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسير وبهذه الصفقة، يمكن السلطة المفوضة ان تعهد 

  عمل المرفق العام".

وفقا لمضمون هذا نص المادة أعاله يمكن القول أن عقد تفويض المرفق العام شأنه شأن عقود الصفقات 
ع يتمحور حول األطراف التي تخض )Organiqueعضوي (العمومية، يرتكز على ازدواجية عنصرين: األساس األول 

) يجد أساسه من فكرة Matériel( موضوعي ماديلتنظيم الصفقات العمومية في إبرامها لعقد التفويض، و الثاني 
) الخاضع لتنظيم L’objet de contrat) و موضوع العقد (Le risque d’exploitationخطر االستغالل (

  الصفقات العمومية. 
 ف متعاقدة وهي السلطةاوجود أطر  فترضيالمرفق العام باعتباره عقدا،  ضيإَن تفو :  من حيث األطراف -1
  .واستغالل المرفق العام رييوالمفوض له المكلف بتس 62مانحة التفويض المفوضة

أن تكون الدولة أو  مكني فهي بذلك شخص معنوي خاضع للقانون العام، ضيفالسلطة المفوضة هي مانحة التفو 
  المرفق. ريوتس ميمسؤولة عن تنظ تكون ذات الطابع اإلداري التي ةيأو المؤسسات العموم ةيالجماعات المحل

 تحققيصورة حتى  أحسن واستغالل المرفق العام على ريتس تولىيالذي  ض،يالمفوض له هو صاحب التفو 
المفوض له شخصا  كونيأن  مكنيبه ف خاص شكل قانوني وجديال  ثيالمنفعة العامة ح قيالهدف المرجو، وهو تحق

  .63ايأو معنو  ايعيطب
وفقا  لهيواستغالل المرفق العام وتشغ رييهو تس ضيمحل عقد التفو  كونيأن  جبي : الموضوعمن حيث  -2
  .ضيف ورقابة السلطة مانحة التفو الكن تحت إشر  ضيإنشائه، وذلك من طرف صاحب التفو  من للهدف

تقاسم  هذا األخير دار أما إذا أ 64ضيالتفو  صاحب عاتق على ليالتشغ مخاطر يقتضي أسلوب التعاقد أن ترد
  .65رييالوكالة المحفزة أو عقود التس السلط المفوضة فيلجأ إلى أسلوبومخاطره مع   المرفق ةيمسؤول

  ، يمكن استنتاج شروط تفويض المرفق العام ، كما يلي:على هدي ما سبق
التفويض مرفقًا عامًا  عام، ويجب أن يكون محلالشرط األول : يجب أن ينصب محل التفويض على مرفق  - 

فق االجوهرية، وهي التي يطلق عليها اسم المر  فق التي ترتبط بوظائف الدولةاقابًال للتفويض، فال يجوز تفويض المر 
  الحال في مرفق الشرطة ومرفق الدفاع. ، كما هو Les services régaliensالسيادية 
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المعنوي العام القائم بالتفويض  ن التفويض نشوء عالقة تعاقدية بين الشخصالشرط الثاني : يجب أن يترتب ع - 
  والشخص المفوض له.

، و إدارته ال نقل ملكيته،  الشرط الثالث : يجب أن يتضمن اتفاق تفويض المرفق العام استغالل المرفق العام - 
، بل إن اإلدارة تحتفظ  Privatisation du serviceالمرفق  وبهذا المعنى فإن عملية التفويض ال تقود إلى خصخصة

  .األمر أن المتعاقد يدير هذا المرفق ويستغله فترة زمنية محدودة بدًال من اإلدارة العامة دائمًا بسيادتها عليه، وكل ما في
  « Redevances»على شكل اتاوات  لي للمفوض إليه بنتائج االستغاللالمقابل الما وأن يرتبطالشرط الرابع : - 

 . « Le risque d’exploitation»، و هو ما يجعل المفوض له يتحمل المخاطر المرتبطة باستغالل المرفق العام 

فإذا كان المشرع قد أخضع عقود تفويض المرفق العام كأسلوب تعاقدي إداري جديد لنفس األحكام المطبقة على 
إال أن هذا ال يعني تطابقهما من الناحية الفنية، كما أنه يمكن الصفقات العمومية ألن ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما. 

استخالص الفرق الجوهري بينهما من خالل اعتماد معيار األجر كأساس لتكييف طبيعة العقد، و بالنتيجة التمييز بين 
   .األحكام و اإلجراءات المطبقة على كل عقد، و بصورة أدق تحديد مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية

  
غير أن المالحظة العامة التي يمكن أن نبديها في هذا الخصوص في ظل المرسوم الجديد هي أن صرف وٕانفاق 

، وذلك مهما 66من هذا المرسوم 05المنصوص عليها في المادة  بضرورة احترام المبادئ األساسية المال العام مقيد
تفويض مرفق عام، و مهما كان مبلغ العقد، وبذلك يكون  كانت الوسيلة القانونية في التعاقد، سواء على شكل صفقة أو

المشرع قد ارتقى بتنظيم الصفقات العمومية، حيث رسخ قيم الشفافية وعزز آليات المنافسة بمبادئ أخرى كعدم التمييز 
  .والمساواة و النزاهة و طرق الطعن كدعامات لدولة الحق والقانون

م حول عدم اخضاع هذا الشكل من العقود ذات الطابع االداري على وبهذا يكون المشرع قد أنهى الجدل القائ
شكل امتياز، لمبدأ التنافس في كثير من الحاالت التي كانت تتمتع فيها االدارة بنوع من الحرية في التعاقد وامتالكها 

ء إلى أسلوب التراضي وفي بعض األحيان اللجو  المنافسة والشفافية السلطة التقديرية في االختيار دون اللجوء لقواعد
وفق ما تمليه بعض القوانين، وهو ما اعتبر منفذا للتالعب بالمال العام تحت عنوان هذه العقود التي يتوجب من خاللها 

  الموازنة بين تحقيق المصلحة العامة و حسن تسيير المرفق العام. 
 اختيارالنصوص القانونية الفرنسية لم تكن تقيد كذلك الحال كانت عليه عقود تفويض المرفق العام في فرنسا، ف

المنافسة والشفافية، لكن مع  اإلدارة، بل كانت تملك اإلدارة السلطة التقديرية في االختيار دون اللجوء لقواعد المتعاقد مع
مراعاة المنافسة والشفافية في منح  واشتراطالقانون تقييد حرية اإلدارة  حاول هذا Sapin »  1993» صدور قانون

العمومية، ، و اعتبر خرق هذه القواعد من قبيل الجرائم الماسة بقواعد المنافسة والنزاهة في قانون الصفقات االمتيازات
، وأكدت على ذلك جميع النصوص القانونية والتنظيمية التي تلته بنصوص صريحة، آخرها  ال سيما جنحة المحاباة

  .67، المتعلق بعقود االمتياز2016جانفي  29الصادر في  2016-65رقم األمر 
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  :  لخاتمةا
و قد جاء القانون الجديد لتحقيق مجموعة من  خالصة القول أن الصفقات العمومية هي من أكثر العقود أهمية

زيادة على  األهداف من أهمها التخفيف من حدة اإلجراءات البيروقراطية التي تعرفها عملية إبرام الصفقات العمومية،
إدماج عقود تفويضات المرافق العامة ضمن تنظيم الصفقات العمومية في إطار السياسة االقتصادية للدولة الرامية 

  الخاص. ازل عن تسيير بعض المرافق و المؤسسات العمومية لصالح القطاعلتنل
، وذلك كون 247-15يتبين لنا من خالل الدراسة أهمية  موضوع الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الجديد 

جليا أن  الصفقات العمومية تتسم بحساسية كبيرة خاصة في ظل الوضع االقتصادي الراهن الذي تعرفه الجزائر، ويبدو
عن طريق  رامج التنمويةبقد تأثر إلى حد بعيد بهذه العوامل بما يكفل تحقيق التوازن بين تنفيذ ال المشرع الفرعي

و تعزيز الشراكة بين القطاع العام و الخاص من جهة، و بين الحفاظ على النظام القانوني الذي يضمن  الصفقات
  حوكمة الصفقات العمومية و ترشيد االنفاق.

أهم مظاهر التأثر على المستوى التنظيمي تجلت في التصميم القانوني لتعريف الصفقة العمومية، التي نراها و 
 اعطائها الوصف الذي تستحقه و هو اعتبارهاأعطت البعد االقتصادي و القانوني لعقود الصفقات العمومية بما يمكن 

)، كما أن هذا التعريف الجديد أنهى الجدل  Les contrats publics d’affairesعقود األعمال العامة (من قبيل 
عقد االمتياز على رأسها و أشهرها  ،القائم حول الفصل بين الصفقة العمومية كعقد إداري و بين بعض العقود األخرى

   الذي أخذ شكل تفويض المرفق العام.
العام والتي تخضع ألحكام الصفقة كما أن المشرع ألول مرة ميز بين العقود التي تهف تلبية حاجات المرفق 

العمومية و العقود التي تهدف إلى تسيير و استغالل المرفق العام التي أخضعها ألحكام التفويض المرفق العام، غير 
 المال إنفاق و صرف أن هي ديالجد الخصوص في ظل المرسوم هذا في ايهأن نبد مكنيالمالحظة العامة التي أن 
نت الوسيلة القانونية في التعاقد، سواء على شكل صفقة األساسية ، و ذلك مهما كا المبادئ احترامبضرورة  ديمق العام

ارتقى بتنظيم الصفقات العمومية حيث رسخ  رفق عام ، و مهما كان مبلغ العقد، و بذلك يكون المشرع قدأو تفويض م
و طرق الطعن كدعامات لدولة  أخرى كعدم التمييز و المساواة و النزاهة مبادئبقيم الشفافية وعزز آليات المنافسة 

  .الحق والقانون
 مفتاح  أساسي في يد األجهزة الرقابية بكافةإلى القول بأن تحديد مفهوم للصفقة هو بمثابة  نخلص و في األخير،

أن يمارس رقابته في فحص مدى   ، إذ ال يمكن ألي جهاز رقابي) ، داخلية أو خارجية(إدارية أو قضائية أنواعها
أحكام لألحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال الطلب العمومي، ال سيما مطابقة العقد بصفة عامة 

مالم يحدد طبيعة هذا العقد ، هل ينطبق عليه وصف الصفقة العمومية  أو تفويض مرفق  247- 15المرسوم الرئاسي 
و هو ما يقتضي الرجوع إلى تحديد المفاهيم و من تم تحديد  الشكلية أو الخاصة؟ و هل يخضع لإلجراءات، ؟عام

  االجراءات الواجب اتباعها من طرف المصلحة المتعاقدة.
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يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام، ج  215-09-16المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي  - 1
 .2016سبتمبر  20الصادرة في  50ر: رقم 

:" ال تخضع المؤسسات العمومية ألحكام إبرام الصفقات العمومية  247-15من المرسوم الرئاسي  9 المادة - 2
المنصوص عليها في هذا الباب. ومع هذا يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها، على أساس 

اإلجراءات، والعمل على اعتمادها من طرف  مبادئ حرية االستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المرشحين وشفافية
    ."هيئاتها االجتماعية

: " كل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية وألحكام هذا المرسوم مهما  247-15من المرسوم  11المادة  - 3
على أساس مبادئ كان وضعها القانوني تستعمل أمواال عمومية بأي شكل كان، ملزمة بإعداد إجراءات إبرام الصفقات، 

حرية االستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المرشحين وشفافية اإلجراءات، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها 
ويقصد هنا كل الهيئات غير الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولقانون الصفقات العمومية ولكن تستعمل أمواال  المؤهلة".

 لزمة أيضا باحترام مبادئ الطلب العمومي.عمومية، فهي تبقى م
 ).Tweets about. Almaany. Com( قاموس ومعجم المعاني، عربي عربي، الموقع اإللكتروني -  4

 .).www. Alawma. Org( 2006 ، موقع األوان"مفهوم الصفقة في لغة الشرع والسياسة"فاروق حجي مصطفى،  -  5

 .293ص  – 2012 –الجزائر  –دار الهدى عين مليلة  ، "مدخل القانون اإلداري "عالء الدين عشي  -  6

،  2002-12-17 المؤرخ في له غير منشور، بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري فانه عرف الصفقة العمومية في قرار - 7
مقاولة أو  لدولة بالخواص حولوالذي جاء فيه:" ... وحيث أنه تعرف الصفقة العمومية بأنها عقد يربط ا ، 6215تحت رقم 

 انجاز مشروع أو أداء خدمات...".

  كما يلي: ،إن تنظيم الصفقات العمومية مر بعدة مراحل منذ االستقالل -  8
  .1976لسنة  52الجريدة الرسمية عدد 1967جوان  17المؤرخ في  90-67األمر   -

  .1982لسنة  15عدد الجريدة الرسمية  1982افريل  10المؤرخ في  145- 82المرسوم   -
  .1991لسنة  57الجريدة الرسمية  1991نوفمبر  9المؤرخ في  434-91المرسوم التنفيذي   -
  .2002لسنة  52الجريدة الرسمية  2002جويلية  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي   -
  .2010لسنة  58الجريدة الرسمية  2010اكتوبر  7المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي   -
لسنة  50الجريدة الرسمية  2015نوفمبر  16المؤرخ في  247-15 رقم مرسوم رئاسيوصوال إلى إصدار آخر   -

2015. 

يتضح من خالل الّنصوص السابقة والتي صدرت في حقب زمنية مختلفة و في مراحل اقتصادية وسياسية مختلفة  -  9
، و على مدى إصرار المشّرع الجزائري على إعطاء تعريف للصفقات العمومية وٕان اختلفت صياغته بين مرحلة وأخرى 

  ألسباب اآلتية :الد، اضافة إلى اذلك الرتباطها بالمال العام و لما لها من أهمية في اقتصاد الب
إّن الصفقات العمومية تخضع لطرق إبرام خاصة وإلجراءات في غاية من التعقيد، لذا وجب إعطاء تعريف لها لتمييزها - 1

  عن باقي العقود األخرى.
  إّن الصفقات العمومية تخضع ألطر رقابية خاصة داخلية وخارجية.- 2
عمار ( .إلدارة مجموعة من السلطات االستثنائية غير المألوفة في عقود أخرىإّن الصفقات العمومية تخول جهة ا- 3

 ).37ص ، المرجع السابق، العمومية شرح تنظيم الصفقات -بوضياف
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مداخلة في إطار المشاركة في ،  "دور قانون الصفقات العمومية في ترشيد اإلنفاق العام "، غيتاوي عبدالقادر -  10
و التشريعات  247-15بالصفقات العمومية و تفويض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي الملتقى الدولي الموسوم 

 .04، ص 2016أكتوبر  19- 18: المسيلة يومي –جامعة محمد بوضياف ، المقارنة

تم اإلعالن عن برنامج اإلنعاش االقتصادي من طرف رئيس الجمهورية بمناسبة خطابه في افتتاح الندوة الوطنية  -  11
،  2004- 2001، يهدف إلى دعم إنعاش التنمية في البالد لسنوات ما بين  2001أفريل  26ارات األمة بتاريخ إلط

 اضافة إلى اعتماد مخطط استعجالي لتمية واليات الجنوب.

"، مذكرة "تمويل نفقات االستثمار العمومي للدولة، دراسة حالة برامج دعم النمو االقتصاديدحماني عبد الكريم،  -  12
 .60، ص  2012-2011لنيل شهادة ماجيستير في الحقوق، الدولة و المؤسسات العمومية، 

13
،  منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، "اإليجاب و القبول في العقد اإلداري (دراسة مقارنة)"مهند مختار نوح،  -  

  .408، ص ، دمشق (سوريا)2013

  عليها في مختلف القوانين المنظمة للصفقات العمومية لسببين إثنين:الكتابة و التأكيد  يرجع سبب اشتراط -  14
أن الصفقات العمومية أداة لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية و المحلية و مختلف البرامج االستثمارية، لذا يجب ان تكون - 1

  مكتوبة؛
إن الصفقات العمومية تتحمل اعبائها المالية الخزينة العامة، فهي ترتبط بقواعد المحاسبة المالية العمومية التي تشترط - 2

  الكتابة.  
 .59، ص 2011التوزيع، الطبعة الثالثة، جسور للنشر و  "، ةشرح تنظيم الصفقات العموميعمار بوضياف، " -  15

"يجب أن تشير كل صفقة عمومية إلى التشريع المعمول بهما و إلى هذا  : 247-15من المرسوم  95المادة  -  16
 المرسوم. و يجب أن تتضمن على الخصوص البيانات اآلتية: ......"

 الملغى. 236- 10من المرسوم الرئاسي  174المادة  -  17

القسم ة و خصص من سبل عصرنة اإلدارة في مجال الصفقات العمومي  247-15عزز المرسوم الرئاسي الجديد  - 18
 ). 206إلى  203(المواد من  ول و الثاني من الفصل السادس ألحكام التعامل اإللكتروني في هذا المجالاأل

الملتقى الوطني السادس حول  "المعامالت االلكترونية في مجال الصفقات العمومية"مداخلة بعنوان  ،خيرة مقطف - 19
ص ,2013ماي  20جامعة د.يحي فارس المدية يوم  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،"دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام "

04. 

جراءات على حامل ورقي يمكن ان تكون إل:  " كل عملية خاصة با 247- 15من المرسوم  02/ 204تنص المادة  - 20
 تكييف مع اإلجراءات على الطريقة اإللكترونية" محل

21 - Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, JORF N° 0169 du 24 juillet 2015 
22

 - Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics JORF n°0074 du 27 mars 2016 texte n° 28. 
23

 - Mes Laurent FROLICH et Justine DEUBEL, Avocats « Une dématerialisation generalisée à compter du 1er 
octobre 2018 », article publié sur la page : http://www-village-justice.com/marchés-publics-une-
dematerialisation-generalisée-compter-1er-octobre-2018,28419.html , consulté le : 13/03/2018. 

 اآلتية:........".: " ال تخضع ألحكام هذا الباب، العقود  247-15من المرسوم  07المادة  -  24

العمومية فيما أسماها باإلجراءات  إجراءات معينة بدقة لضبط أغلب آليات إبرام الصفقاتهي  اإلجراءات الشكلية - 25
وال بد منها لصحتها، وٕاال اعتبرت الغية،  الشكلية، بحيث يجب أن يرتبط إبرام وتطبيق الصفقات بشكليات محددة وبعينها

كانت طبيعة الصفقة أو موضوعها (أشغال، لوازم،  بصورة عقالنية، صادقة ودقيقة، ومهمامن تحديد للحاجات  بداية
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إنجازها (صفقة بحصة وحيدة، أو محصصة، عقد برنامج، صفقات  دراسات أو خدمات) ومهما كان مداها، ومهما كان نمط
، ثم تحضير دفتر شروط يؤشر التقنية تهاحسب تعقيدها أو تعقيد مواصفا طلبات، صفقة بأقساط، صفقة عمالة) وعلى

ممثال في التراضي، ثم إيداع  لالستثناءعلى أساس القاعدة: طلب عروض أو تبعا  عليه، وكذلك مهما كان نمط اإلبرام إما
ا وأنواعها وتسوية النزاعات، تفعيل تهوشروطه، تقييم العروض ومعاييره، فترة الطعون وكيفيا العروض وكيفياته، فتح األظرفة

ا (مشروع الصفقة)... كل ذلك بخصوصياته بهالصفقات، الرقابة المالية المسبقة للنفقات الملتزم  الخارجية للجنة الرقابة
، حدد مالمحها ناظم الميكانزيمالبينية الالزمة كشروط للمرور من نقطة إلى نقطة موالية ضمن معالم هذا  وحتى الفترات

 الصفقات. والقصد من هذا هو إخضاع نفقات الصفقات العمومية لمبادئالعمومية في إخراجه األخير لمنظومة  الصفقات
 حرية الوصول للطلب العمومي وشفافية اإلجراءات والمساواة في معاملة المرشحين.

-15من المرسوم  13كل العقود التي تبرمها اإلدارة يكون مبلغها أقل من السقف المالي المحدد في نص المادة  -  26
تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية  أن االجراءات الشكلية، فيمكن وفقا إبرام صفقة عمومية ال تقتضي وجوب 247

شكل أشبه ما يكون بنظام داخلي  الداخلية المعتمدة من طرفها فيتها تحديد أو إعداد إجراءابمعنى  إلبرام هذه الطلبات،
 هذا على أحد اإلجراءات الشكلية ت المصلحة المتعاقدة فيإذا ما اعتمد. غير أنه ا إتباعه بشأن اإلجراءات المكيفةعليه

 الشكلية، أو أكثر فإنه يجب عليها مواصلة اإلبرام بنفس الشكل.
إال إذا تعلق األمر بقيم  (الملغى) 236 -10ال نكون أمام صفقة معينة تخضع إجراءات إبرامها للمرسوم الرئاسي  -  27

فهذا األخير حدد عتبة مالية بوجودها نكون أمام  صفقة و تحرر اإلدارة المعنية ، همن 06مالية محددة و مبينة في المادة 
، بقولها : "كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ماليين دينار المرسوم هذا من الخضوع إلجراءات اإلبرام المحددة في

راسات أو الخدمات، ال يقتضي و جوبا جزائري أو يقل عنه لخدمات األشغال أو اللوازم و أربعة ماليين دينار لخدمات الد
 .إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم" 

 . 247-15من المرسوم  14المادة  -  28

بتاريخ  23- 12المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي  236- 10في ظل المرسوم الرئاسي الملغى   - 29
، ثم تعديله بموجب المرسوم الصفقات العموميةتنظيم  والمتضمن 26/01/2012بتاريخ :  04، ج.ر عدد 18/01/2012

تنظيم الصفقات  والمتضمن 13/01/2013صادرة بتاريخ:  02، ج،ر عدد  13/01/2013بتاريخ  03-13الرئاسي 
المؤسسات العمومية ذات  –البلديات  –الواليات  –الهيئات الوطنية المستقلة كانت الهيئات المعنية كاآلتي : . العمومية

مراكز البحث التنمية و المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي و المؤسسات  –داري الطابع اإل
ية العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني و المؤسسات العموم

 الدولة.  عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من بإنجاز، عندما تكلف ذات الطابع الصناعي و التجاري
الدولة في القانون الدستوري هي : الشعب ، اإلقليم، السلطة، أي شعي يقطن رقعة جغرافية معينة و يخضع لسلطة  -  30

 سياسية.

 .49ص  ، 2010األولى التوزيع ، الطبعة جسور للنشر و  "التنظيم اإلداري في الجزائر"،عمار بوضياف،  -  31

مثل :   /الوزير)الوزير األولالمختصة ( يتم إنشاء المؤسسات العمومية الوطنية من قبل السلطات اإلدارية المركزية -  32
يبقى أصال  وبناء عليه فإن إنشاء المؤسسات العمومية الوطنيةالجامعات، المستشفيات الجامعية ، الدواوين الوطنية،...الخ. 

أما المؤسسات العمومية المحلية يتم  القانون؛ التنظيم، ماعدا مجال فئات المؤسسات الذي يعود الختصاصمن اختصاص 
 إنشاؤها بمداولة المجالس الشعبية و الوالئية، مثل المؤسسات العمومية الوالئية و المؤسسات العمومية البلدية.
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، الجزائر 2010الطبعة األولى وان المطبوعات الجامعية، ، دي"شرح القانون اإلداري، دراسة مقارنة"فريجة الحسين،  -  33
 .212ص 

باعتبارها هيئة عمومية ذات طابع  247-15من المرسوم الرئاسي  06المشار إليها في المطة الثالثة من المادة  -  34
 إداري.

منها : معيار الخضوع اختلف الفقه في تحديد المعيار الواجب اتباعه للتمييز بين النوعين ، طرحت عدة معايير  -  35
انظر مسعود شيهوب، محاضرات في  ألحكام القانون الخاص، معيار الربح، معيار طبيعة النشاط، المعيار القضائي).

 .15المنازعات اإلدارية ، غير منشورة، ص 

أن "الهيئات العمومية  01-88 من القانون 43الهيئات العمومية ذات الطابع اإلداري حسب ما جاء في المادة  -  36
  التخصص." اإلدارية تخضع للقواعد المطبقة على اإلدارة، ولمبدأ

قاعدة خاصة مرتبطة باستقاللية سيرها  تتمتع هذه الهيئات بنفس النظام المالي والحسابي المطبق على اإلدارة ما لم توجد
  ...."وتسييرها

الصناعي والتجاري الذي نص عليه  الهيئات العمومية ذات الطابعنجد لبسا كبير بالنسبة للدارس في التفرقة بين  لككذا
تزيل نوعا ما اللبس القائم، والتي  01-88من القانون  44المادة فوالمؤسسات العمومية االقتصادية،  01-88 القانون
تاج تجاري، ينجز ناالستغاللية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع إ "عندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل أعبائها تنص:

 والحقوق ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد األعباء والتقيدات التي تعود على عاتق الهيئة مسبقا، دةعطبقا لتعريفه م
فإنها تتخذ تسمية "هيئة عمومية ذات طابع   والصالحيات المرتبطة بها، وكذا عند االقتضاء حقوق وواجبات المستعملين

 "صناعي وتجاري
37

 - Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - Texte en vigueur depuis le 1er 

Avril 2016. 
38

 - Stéphane Braconnier, « Précis du droit de la commande publique », Edition LE MONITEUR, Antony, 

2017, P 112. 
39

 - FLORIAN Linditch, « Le droit des marchés publics », Dalloz, 5ème édition 2009, P20. 
40

 - MAUGÜE Christine, « La Distinction Entre Marchés Publics et Délégation de Service Public en Droit 

Français et en Droit Communautaire », Petites affiches, 02 février 2000 n° 23, P. 26. 

مداخلة بعنوان : "توسيع مجال الصفقات العمومية و إعادة هيكلة و تنظيم إجراءات إبرام الصفقات ية ضريفي، ناد - 41
، كلية الحقوق  247-15العمومية" في اليوم الدراسي التكويني المتعلق بالصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 

 .05، ص المسيلة -،جامعة محمد بوضياف والعلوم السياسية

المحور العقود اإلدارية / الصفقات العمومية  –مادة القانون اإلداري  –محاضرات األستاذ الدكتور عمار بوضياف  - 42
 .03 ص –

43
بتاريخ   14، المتعلق بالفساد و مكافحته، المعدل و المتمم، ج رقم  2006فبراير  20المؤرخ في  01-06قانون  -  

 2010.12.01بتاريخ  50دد ، ج ر ع 2010.08.26المؤرخ في  05-10، عدل بموجب :  األمر رقم  2006.03.08
 . 2011.08.10بتاريخ  44، ج ر عدد  2011.08.02المؤرخ  15-11وعرف تعديل اخر بموجب القانون 

 
44

 - Catherine Prebissy-Schnall, «La pénalisation du droit des marchés publics», Librairie Générale de Droit et de 
jurisprudence –L.G.D.J,  édition2002, Paris, page 246. 
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45

 - François WILINSKI, « L’évolution du droit de la commande publique en France et en Italie à l’aune du 
partenariat public-privé », THÈSE Pour obtenir le grade de Docteur en Droit, L’Université Lille 2 – Droit et 
Santé, soutenue publiquement le 12 décembre 2015, P 73. 

 
46

 - Loi n° 93-122 du 29/01/1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, JORF n° 25 du 30/01/1993. 
47

 - FLORIAN Linditch, Op cit, P 21. 
48

 - Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et 
financier, J.O. 12 décembre 2001. 
49

 - Grégory Kalfleche, « Des marchés publics à la commande publique », L'évolution du droit des marchés  
publics. Droit. Université Panthéon-Assas Paris 2, 2004, P162. https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01423737. 
50

 - Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, JORF n°0025 du 30 janvier 
2016 texte n° 66. 
51

 - Au IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « une délégation de 
service public » sont remplacés par les mots : « un contrat de concession ». 
52- LYONNET DU MOUTIER (M), « Financement sur projet et partenariat Public-Privé : La relation 
entre concédant et concessionnaire dans les BOT d’infrastructure  », Revue trimestrielle, politique et 
management public, Volume 21, N° 01, mars 2003, P5.  

،  مكتبة زين الحقوقية و األدبية، الطبعة الثانية داري""أثر القانون الخاص على العقد اإلعلي عبد األمير قبالن،  -  53
 .354لبنان ،ص  –، الجزء التاني، بيروت 2014

  2005سبتمبر  04الصادرة بتاريخ  60المتعلق بالمياه، ج.ر عدد  2005أوت  04مؤرخ في  12- 05قانون رقم  - 54
،  2008جانفي  27الصادرة بتاريخ  04، ج.ر عدد  2008المؤرخ في جانفي  03- 08معدل و متمم بموجب القانون رقم 
جويلية  22، الصادرة بتاريخ  44ج.ر عدد  ، 2009جويلية  22المؤرخ في  08-09معدل ومتمم بموجب األمر رقم 

2009.  
"يمكن الدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه ألشخاص معنويين خاضعين منه كالتالي :  101جاء نص المادة 

 تفويض كل أو جزء من العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم، كما يمكنها للقانون
 "أو القانون الخاص بموجب اتفاقية تسيير هذه الخدمات ألشخاص معنويين خاضعين للقانون العام

العاصمة، وذلك بناء على االتفاق  ئرالقد تم تجسيد أسلوب التسيير المفوض لخدمات المياه والتطهير ألول مرة بالجز  - 55

،   «Suez-Environnement » والشركة الفرنسية المسماةجهة  ئرية للمياه والديوان الوطني للتطهير مناالمبرم بين الجز 
"سيال" في شكل شركة ذات أسهم تمتلك  مليون أورو، وقد توج ذلك باستحداث فرع 552.295قدر ب العقد  وذلك بمبلغ

ز التنفيذ منذ الوطني للتطهير النصف المتبقي، وقد دخل هذا العقد حي بينما يمتلك الديوان ،بالمائة منها 20ئرية للمياه االجز 
طريق التراضي.  ( و ستة أشهر، بعد أن تم اختيار الشريك الفرنسي عن 02ذلك لمدة خمس سنوات )  و 2006مارس  08

تم تجديده في سبتمبر من السنة نفسها  2011أجال العقد في أفريل  و من المفيد التنويه في هذا اإلطار إلى أنه بعد انتهاء
تيجي لتحقيق أهداف احوكمة المياه كخيار استر " تي عدالناصدر . ( 2016أوت  انقضت في شهر لمدة خمس سنوات

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية وعلوم  ،"ئر وكندااسة مقارنة بين الجز االتنمية المستدامة: در 
  ).193، ص  2012/2013 فرحات عباس، سطيف، التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة

 149 المادة في عليها المنصوص المصالح وحجم عدد " يكيف: المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  150المادة  - 56

  أعاله، حسب إمكانيات ووسائل و احتياجات كل بلدية.
 و يمكن تسيير هذه المصالح......عن طريق االمتياز أو التفويض"
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أطروحة ، "-عقود اإلمتياز-حالة  العامة و هدف المردودية المرفق العام بين ضمان المصلحة "نادية ضريفي،  - 58
 .83ص ،  2011/2012، -  1جامعة الجزائر ، قسم القانون العام، دكتوراه في الحقوق

  : ، أهمهافي الجزائر عبر عدة مراحل زمنية عرف تبني االمتياز في تسيير المرفق في عدة قطاعات -  59
  )؛05-12(القانون  المياه مرفق-
  ؛المتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة 1996سبتمبر  18المؤرخ في  308-96 الطرق السريعة: المرسوم التنفيذي -
االمتياز استغالل خدمات النقل البحري  الذي يحدد شروط منح 57-08 خدمات النقل البحري: المرسوم التنفيذي رقم -

  ؛الذي يحدد مبلغ حقوق امتياز استغالل خدمات النقل البحري 58- 08 التنفيذي رقم وكيفيا ته ، وكذا المرسوم
المحدد لكيفيات منح امتيازات توزيع  114-08و المرسوم التنفيذي  01-02 توزيع الكهرباء و الغاز: من خالل القانون -

  ؛الكهرباء والغاز
  للشواطئ؛ السياحيين تغاللاالسو  لالستعمالالذي يحدد القواعد العامة  02-03القانون -
  ؛المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات 11-01القانون -
 النفايات الخاصة. يتضمن تنظيم نشاط جمع 2009جانفي  20المؤرخ في  19-09المرسوم التنفيذي -

 .106ص ، 2011ار الفكر العربي، الطبعة د "-دراسة مقارنة -األسس العامة للعقود اإلدارية"سليمان الطماوي،  -  60

 .98عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق ، ص  -  61

 .9 ص ، 2000 مصر، ة،العربي النهضة دار العام"، المرفق تفويض" ف،اللطي عبد محمد محمد -  62

 .109، ص  نفس المرجعف، ياللط عبد محمد محمد -  63

لبنان،  ة،يت الحلبي الحقوقا، منشور "سة مقارنةافق العامة، در اطرق خصخصة المر "القطب،  نيمروان محي الد - 64
 442. ص  2009

 .247- 15من المرسوم  210انظر المادة  -  65

: " تخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام ، إلبرامها إلى المبادئ المنصوص  247-15من المرسوم  209المادة  -  66
 هذا المرسوم". من 05عليها في المادة 

67
 - Article 01 de L’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : «  Les 

contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande 
publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers 
publics ». 



 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

497 

 

  المسجد كملك وقفي عام وأثر ذلك في القانون الجزائري    

 أ . بدري عزالدين

  طالب دكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية،

  جامعة جياللي ليابس، سيدي بلعباس.

  azzedineab2@gmail.comبريد إلكتروني :  

  الملخص :

وجود مستقل بذاته حتى عن متولي إدارته، تقتضي طبيعة المسجد باعتباره ملك وقفي عام، أن يكون له      
، فال يمكن لواقفه أن يرجع عن وقفه أو بقي على أبدية منفعته للمجتمعإضافة إلى تمتعه باستمرارية وديمومة تُ 

   هائها صفة المسجد كملك وقفي عام.أن يجعله مؤقتًا بمدة، تنتهي بانت

  الكلمات المفتاحية : المسجد، الوقف العام، األبدية.

Abstract: 

    The disposition of the mosque as a public trust requires that it has an independent existence, until 

on the assuming of its administration. In addition to the trust relishes by continuity and permanence 

which trust keeps on its benefits to society. 

    So, it can't to retreat on the trust or concede temporarily suspend it. 

Key words :  the mosque, public trust, continuity. 

 

  مقدمة :

لقد كان للمؤسسة الدينية دورها األساسي في حياة المجتمع الجزائري، سيما المسجد الذي كان عبر التاريخ      
ونهاية عند نشاطه التربوي الروحي و بمثابة المرفق العام الذي تولى عدد من النشاطات، بداية من نشاطه 

رّباطات وزوايا منتشرة على و س، وجوامع، الدفاعي ضد الغزو االسباني، ثم الفرنسي بعد ذلك؛ في صورة مدار 
ل المسجد بهذا بداية من ؛ ففي عهد األيالة العثمانية التي لم يكن لها سياسة تعليمية تذكر، تكف األرض الجزائرية

  التعليم الذي يوصف بالعالي. غاية التعليم االبتدائي إلى
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أما بعد االستقالل فلم تعرف األوقاف بما فيها المساجد االهتمام الذي يليق بها، نتيجة ضبابية الرؤية      
ت فات االحتالل الفرنسي من انتهاكات طال، وزادتها عتمة مخل ، آنذاكالتي سلكتها الدولة الجزائرية التشريعية
الترسانة القانونية لقطاع األوقاف  بدأتوٕان   ،اليوم واقعها الوقفية والمساجد، وألقت بظلها حتى علىاألمالك 

عمارًة ثم  حمايًة للوقف ورعايًة له الذي جاء ،1991سنة بعد صدور قانون األوقاف  المحكم، سيما تأخذ شكلها
القانون  نظر في اً عام اً وقفي املكً بوصفه  ،اليوم ،فما هي مكانة المسجد، ، وفقًا لتعديالته المتالحقةله واستغالالً 

  الجزائري ؟

ولإلجابة عن هذه االشكالية تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، في المبحث األول تم التعرض لمفهوم      
، في مسألة مدى استقاللية المسجد كملك وقفي عام المسجد كملك وقفي عام وأثر ذلك على ديمومته، ثم معالجة

  .اً عام اً بوصفه وقف تهوحماي تهورعاي المسجد عالقة لصيقة بعمارة امبحث ثاٍن، هذان العنصران اللذان لهم

  ديمومتهالمبحث األول : المسجد كملك وقفي عام وأثر ذلك على 

يتم التطرق لمفهوم المسجد كملك وقفي عام في المطلب األول، ثم  من خالل هذا المبحث، في البداية،     
     المضي بعد ذلك إلى ديمومة أو أبدية المسجد كملك وقفي عام في المطلب الثاني. 

  كملك وقفي عام المسجد مفهوم:  المطلب األول

كأحد األمالك الوقفية فهوم المسجد م، قبل الخوض أكثر في الموضوع، إلى يتم التطرق في هذا المطلب     
لتعريفه لغًة وفقهًا وقانونًا في الفرع األول، ثم التعرض لتعريف الوقف لغًة وفقهًا  ،بدايةً  ،العامة؛ وذلك بالتعرض

  وقانونًا، كفرٍع ثاٍن مع اإلشارة لعالقة المسجد بهذا المفهوم.  

  الفرع األول : مفهوم المسجد

تم اشتقاق اسم المسجد من السجود؛ وهو أشرف أفعال الصالة لشدة قرب العبد من ربه في تلك الحالة،       
َوَأن المَساِجَد هللا َفَال َتْدُعوا َمَع  «؛ فالمسجد بيت اهللا الذي قال فيه عّز وجّل : )1(فقيل  مسجد، ولم يقولوا : مركع

  .)3(»أحب البالد إلى اهللا تعالى مساجدها «، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : )2(»اِهللا َأَحداً 

المسجد لغة : الموضع الذي يسجد فيه، ثم اّتسع المعنى إلى البيت الُمّتخذ الجتماع المسلمين ألداء الصالة      
ُد وسجود، والَمْسَجُد والمسِجد الذي ، فالمسجد من َسَجَد َيْسُجُد سجوًدا أي وضع جبهته باألرض، وقوم ُسج )4(فيه

، أما الجامع فهو نعت للمسجد، سّمي بذلك؛ ألنه يجمع أهله؛ )5(يسجد فيه؛ فكل موضع يتعبد فيه فهو َمسِجٌد 
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وألنه عالمة لالجتماع، فيقال : المسجد الجامع، ويجوز : "مسجد الجامع" باإلضافة، بمعنى مسجد اليوم الجامع، 
  .)6(ُتصلى فيه الجمعة، وٕان كان صغيرَا؛ ألنه يجمع الناس في وقت معلوم ويقال للمسجد الذي

والمسجد في االصطالح الفقهي هو المكان الذي ُأِعّد للصالة فيه على الدوام، وأصل المسجد شرعًا كل      
وجعلت لي  «موضع من األرض ُيسجد هللا فيه، لحديث جابر رضي اهللا عنه، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم : 

 ما رجل من أمتي أدركته الصالة، فليصلوهذا من خصائص نبّينا صلى اهللا » األرض مسجدًا وطهورًا، فأي ،
  . )7(عليه وسلم وأّمته

 377-13أما المسجد في االصطالح القانوني فإنه يعرف، وفقًا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم      
المتضمن القانون األساسي للمسجد، على أنه بيت اهللا يجتمع فيه المسلمون ألداء صالتهم وتالوة القرآن الكريم 

أن المسجد بيت اهللا ومكان عبادته وذكره يطبعه  ؛ والقول)8(وذكر اهللا ولتعلم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم
لتعلم رواده ما ينفعهم في دينهم ودنياهم؛ والتعلم قد  اً بهالة القداسة واالحترام الواجبة له، فضًال عن كونه مكان

المذكور أعاله على هذا  377- 13، ويزيد المرسوم التنفيذي رقم )9(يصل في أحيان كثيرة إلى الواجب الشرعي
المسجد على أنه مؤسسة دينية اجتماعية، وٕان كان ما يهمنا في هذه الدراسة هو المسجد كوقف عام؛  معرفاً 

حيث يعرفه المرسوم ذاته وفقًا لهذا الطرح على أنه وقف عام، ال يؤول أمره إال للدولة المكلفة شرعًا والمسؤولة 
فالوقف ال بد له من والية أو نظارة،  ؛)10(عن حرمته وتسييره واستقالليته في أداء رسالته وتجسيد وظائفه

رعايته، وعمارته، واستغالله، وحفظه، وحمايته، تبعًا لما جاء في النظارة التسيير المباشر للوقف، بوتتضمن هذه 
؛ فالناظر في نهاية األمر هو الذي )11(المحدد لشروط إدارة األمالك الوقفية 381- 98المرسوم التنفيذي رقم 

، غير أنه من خالل صياغة المادة الثالثة من القانون االساسي للمسجد، المذكور )12(ك الوقفيةيتولى إدارة األمال
أعاله، يبدو أن المشرع  قد استثنى المسجد من نظام الوالية المعروف على األمالك الوقفية العامة؛ واعتبر أن 

  لك وقفي عام. الدولة هي المكلفة شرعًا به والمسؤولة عن حرمته وتسييره واستقالليته كم

  الفرع الثاني : مفهوم الوقف وعالقته بالمسجد

الوقف في لغة العرب مصدر وقف ويدل على كثير من المعاني، منها الحبس والمنع، تقول، وقفت الدابة      
أو السيارة إذا حبستها عن السير، كما تقول : وقفت عن السير إذا منعت نفسك عنه، ومنها االطالع، تقول، 

  )13(على معنى كذا أي اطلع عليه، ووقفته على ذنبه، وعلى سوء صنيعه، أي أطلعته عليهوقف 
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عرف المالكية الوقف بأنه : "حبس العين عن أي تصرف تمليكي، ويتبرع بريعها لجهة خيرية، تبرعًا      
صدق بمنفعتها على ، كما ُعّرف على مذهب االمام ابي حنيفة بأنه حبس العين على ملك الواقف والت)14(الزمًا"

، وُيعرف أيضًا على أنه حبس مال يمكن االنتفاع به، مع بقاء )15(جهة من جهات البر في الحال أو في المآل
عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود، أو بصرف ريعه على جهة بر 

ى تعريف واحد للوقف من حيث االصطالح الشرعي، ؛ فلم يتفق الفقهاء عل)16(وخير، تقربًا إلى اهللا تعالى
واختلفت عباراتهم في تعريفهم للوقف، بل واختلف المضمون في كثير من األحيان، وذلك تبعًا الختالفهم في 

ويبدو  ،)17(المذاهب ووجهة نظرها في الوقف من حيث لزومه وعدمه، وتأبيده، ومصير العين الموقوفة وغير ذلك
 لمعاني الوقف عند الذين أجازوه أنه حبس العين، وتسبيل ثمرتها، أو حبس عين للتصدق  تعريفٍ  أْجَمعَ  أن

، واتفق العلماء في وقف المساجد أنها من باب اإلسقاط والعتق، ال ملك ألحد فيها، وأن المساجد هللا )18(بمنفعتها
  .)19(تعالى

من قانون األسرة على  213فقد نصت المادة أما بالنسبة لالصطالح القانوني للوقف في التشريع الجزائري؛      
 10- 91، وعرفه القانون )20(أن الوقف هو حبس المال عن التملك ألي شخص على وجه التأبيد والتصدق

المتعلق باألوقاف في المادة الثالثة منه على أنه حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على 
، فيما عرف قانون التوجيه العقاري األمالك العقارية الوقفية على )21(ه البر والخيرالفقراء أو على وجه من وجو 

أنها األمالك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائمًا تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية 
، )22(لذين يعينهم المالك المذكورذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريًا أو عند وفاة الموصين الوسطاء ا

 وتعتبر المساجد )23(المذكور أعاله األوقاف إلى نوعين؛ وقٌف عام ووقٌف خاص 10- 91ف القانون ولقد صن ،
القانون  أهم األوقاف العامة؛ حيث وضعها المشرع على رأس األوقاف العامة المصونة بموجب المادة الثامنة من

  المذكور أعاله.   المتعلق باألوقاف المعدل والمتمم، 10- 91

يالحظ من خالل التعاريف السابقة سيما القانونية منها أنها تشترك في نقطة أساسية، مرتبطة بمحل الوقف،      
بما  ن الغير،ودًا مستقًال بذاتها عمفادها حبس العين عن التملك على وجه التأبيد؛ بما يقتضي أن يكون لها وج

، سيما بالنسبة لوقف ية منفعتها للمجتمعفي ذلك عن متوّلي إدارتها، وتمتعها باستمرارية وديمومة تُفيد أبد
  المسجد؛ فال يمكن لواقفه أن يرجع عن وقفه أو أن يجعله مؤقتًا بمدة، تنتهي بانتهائها صفة المسجد كملك وقفي.   

  للمسجد كملك وقفي عام المطلب الثاني : الديمومة األثر الحتمي
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في بداية هذا المطلب، وكفرع أول، نتطرق لمدى ديمومة أو أبدية المسجد كملك وقفي عام مقارنة بالملكية      
 العامة، ثم نتطرق بعد ذلك، كفرٍع ثاٍن، لمفهوم استبدال األوقاف وعالقته بمبدأ أبدية المسجد.

  

  مدى ديمومة المسجد كملك وقفي مقارنة بالملك العام الفرع األول :

إن األبدية التي يتصف بها الوقف، ال سيما المسجد هي صفة لصيقة به كملك وقفي عام، فال يمكن      
مقارنتها باالستمرارية النسبية التي تعرفها األمالك العامة، مثًال، المستمدة من صفتها العمومية؛ والصفة العمومية 

العام ليست أبدية؛ حيث يفقدها بزوال المنفعة العامة؛ بخالف الوقف؛ فإنه متصف باألبدية وال تزول عنه للمال 
 24هذه الصفة أبدًا؛ إال إذا خربت أو تعطلت منافعها؛ فتستبدل في الحاالت التي حددها القانون؛ كما في المادة 

؛ فالمساجد تبقى قائمة، كما يثبت الواقع، حتى بعد )24(من قانون األوقاف، فتنتقل صفة األبدية إلى العين الجديدة
زوال الدول التي ُشيدت في عصرها، لكن يختلف األمر بالنسبة لألمالك العامة؛ التي غالبًا ما يتم إدراجها ضمن 
األمالك الوطنية العمومية بقرار إداري انفرادي ال غير، وعلى إثر ذلك تضيق سلطة الهيئة العمومية على 

ا المخصصة للنفع العام؛ لتمنع من التصرف فيها تصرفات ناقلة للملكية طالما كان تخصيصها قائمًا، أمالكه
ما يجعلها تدخل في إطار األمالك الوطنية الخاصة؛ ليسري عليها ما  ،وبإلغاء تخصيصها تزول صفة عموميتها

ملكية عادية كملكية األفراد  يسري على باقي األمالك الوطنية الخاصة؛ فيكون لألشخاص العامة أن تملكها
ألموالهم، ومن ثّمة التصرف فيها وفقًا لما تقتضي القواعد القانونية السارية المفعول، سيما القوانين والتنظيمات 

من  80الموجهة لهذه األمالك إلى أغراض التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي، كما تنص على ذلك المادة 
ية الصفة العموم؛ بالتالي ف)25(وظيفة امتالكية ومالية ، في جوهرها،فهذه األمالك تؤديقانون األمالك الوطنية؛ 

صفة األبدية لصيقة به، ويكتسبها  ليست دائمة، خالفًا لما عليه المسجد كملك وقفي عام وما يلحق به؛ فإن
لدى الموثق تبعًا لنص المادة  قيد وجوبًا بعقديُ  ،بمجرد الشروع في بنائه؛ نتيجة عقد شكلي صادر باإلرادة المنفردة

، المذكور أعاله؛ فالمشرع اشترط اخضاع عقد المعدل والمتمم المتعلق باألوقاف 10- 91من القانون رقم  41
بما أن عقد  ،من القانوني المدني 01مكرر 324الوقف للرسمية، األمر الذي يتفق مع ما نصت عليه المادة 

تحت طائلة البطالن، في شكل رسمي؛ وهذا ما  ،؛ فيجب أن يفرغوقف المساجد يتمحور حول حق عيني عقاري
الذي جاء فيه : " من المقرر أن العقود التي يأمر  1997ماي  23أيده قرار الغرفة العقارية للمحكمة العليا في 

القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي يجب تحت طائلة البطالن أن تحرر على الشكل الرسمي"، وهذا يدل دون 
جال للشك أن العقود الواردة على عقار بما فيها عقد الوقف الوارد على عقار يجب أن يحرر في شكل رسمي م
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المذكور أعاله من أن  10- 91من القانون  35، أما بالنسبة لما جاء في نص المادة )26(تحت طائلة البطالن
فهم بأنها تكريس للرغبة في الكشف إثبات الوقف يكون بجميع طرق االثبات القانونية والشرعية، فينبغي أن ت

واسترجاع األمالك الوقفية التي تعرضت للضياع أو تغيير طبيعتها، خاصة في الفترة االستعمارية وبعد 
؛ وهذا في حقيقته ما هو إال تجسيد لمبدأ ديمومة الوقف، سيما منها المساجد التي تكتسي أهمية )27(االستقالل

حماية لها استحدث المشرع ما يسمى بوثيقة اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك بالغة بين باقي أنواع األوقاف؛ ف
، والتي على )28(المتضمن إحداث وثيقة األشهاد المكتوب 2000/336الوقفي، بموجب المرسوم التنفيذي  رقم 

إثرها يتم إصدار شهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي محل اإلشهاد من قبل المصالح غير الممركز لقطاع 
ماي  26، التي تم تحديد محتواها بموجب القرار المؤرخ في )29(ألوقاف والشؤون الدينية المختصة إقليمياً ا

؛ مما يمكن من استرجاع األمالك الوقفية المختلفة، وٕاضفاء الطابع الرسمي عليها، وٕاعادتها لممارسة )30(2001
  دورها المجتمعي الدائم المنوط بها.     

  أثر مفهوم االستبدال على بقاء المسجد وديمومته الفرع الثاني :

وفي نفس السياق، المتعلق ببقاء الوقف وديمومته، ال يجوز قانونًا التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع      
، ويسري هذا طبعًا على المسجد )31(به، بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أوغيرها

ف مسجدًا فخرب المكان قِ وقفي؛ فقد ذهب الشافعية إلى القول بعدم جواز بيع المساجد وٕان خربت؛ فإن وُ كملك 
،  كما )32(وانقطعت الصالة فيه لم يعد إلى المالك، ولم يجز التصرف فيه، ألن ما زال الملك فيه لحق اهللا تعالى

رحمه اهللا قد منعه منعًا باتًا إذا كان محل الوقف  ، فاإلمام مالك)33(ال يحل شرعًا استبداله بإجماع الفقه المالكي
، وعند دراسة )34(وز استبدال مسجد بأرض مسجدجَ مسجدًا، وذلك متفق عليه بين األئمة ما عدا أحمد فإنه يُ 

ض يتعو  ا تنص على عدم جوازأنه المعدل والمتمم، فإننا نجد المتعلق باألوقاف 10-91من القانون  24المادة 
  ملك آخر، إال في حاالت ضيقة جًدا، فكيف بوقف المسجد، وهذه الحاالت هي :ب استبدالهاعين موقوفة أو 

 حالة تعرض الوقف للضياع أو االندثار. -
 حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم امكان إصالحه. -
 عة اإلسالمية.حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما تسمح به الشري -
أو أفضل  مماثلحالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع قط، شريطة تعويضه بعقار  -

 منه.
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 الحاالت بالذكر أن هذه رويجد هذه الحاالت إال بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة والخبرة؛ تُ بَ ثْ وال تُ      
لم تنص صراحة على حالة وقف المسجد، كما أنها ال تنسجم حقيقة مع استبداله، إذا دعت  المحددة أعاله

الضرورة لذلك، سيما الفقرة الثالثة من هذه المادة، لذا يبدو أن في تعديل هذه المادة ما يبرره؛ خاصة وأن بعض 
المتعلق باألوقاف  10- 91القانون  ، مع العلم أن المادة الثانية منجواز االستبدالالفقه االسالمي قد اتجه إلى 

قد نصت على الرجوع إلى أحكام الشريعة االسالمية في غير المنصوص عليه؛ فهذا مذهب االمام أحمد خالف 
؛ فقد )35(المذاهب األخرى كلها في المسجد فأجاز استبداله، وذلك ما لم يقله غيره، وله في ذلك نظر واقعي سليم

صالح للغاية المقصودة منه، كأن ضاق على أهله، ولم يمكن توسيعه حتى أجاز بيع المسجد إذا صار غير 
يسعهم، أو خربت الناحية التي فيها المسجد، وصار غير مفيد، وال نفع منه، ففي كل هذه األحوال يباع المسجد، 

  .    )36(ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه في مكانه

  جد كملك وقفي عامالمبحث الثاني : مدى استقاللية المس

من خالل هذا المبحث نتطرق للطبيعة المتميزة للمسجد كملك وقفي عام في المطلب األول، ثم نتطرق       
  .  ، كمطلب ثانالكتفاء المسجد بذاته كوقف عام

  المطلب األول : الطبيعة المتميزة للمسجد كملك وقفي عام عن الملكية العامة

لمفهوم الملكية العامة بين الشريعة االسالمية والقانون الجزائري كفرٍع أوٍل،  ،بدايةً  ،من الواجب التعرض     
  . ، كفرع ثانٍ وقف عام، مقارنة بالملكية العامة رض للطبيعة المستقلة للمسجد بوصفهليتسنى بعد ذلك التع

  الفرع األول :  الملكية العامة بين الشريعة االسالمية والقانون الجزائري

ولو بلمحة موجزة ينبغي االشارة لمفهوم الملكية العامة في االسالم، قبل التطرق لمفهوم الملكية العامة في      
التشريع الجزائري حاليًا؛ سيما وأن الشريعة الغراء سبقت في تفرقتها، من جهة، بين الملكية الفردية والملكية 

ة، معيار التخصيص للمنفعة العامة كأهم المعايير العامة كل القوانين الوضعية، ثم وضعت، من جهة ثاني
للتمييز بين األمالك العامة، وفّرقتها إلى قسمين، األولى هي األموال التي تديرها الدولة باسم جماعة المسلمين، 
وفيها ما يخرج عن نطاق التملك كالماء، والكأل والنار الرتباطها المطلق بالنفع العام؛ فهي في حكم ما يشترك 

، واالكتفاء فقط باالنتفاع على شرط عدم االضرار، وفيها ما هو مخصص هاتملكن الناس، ما يقتضي عدم بي
للنفع العام؛ فال يجوز تملكها ما دام تخصيصها قائمًا، كالطرق، الجسور، القناطر، وأراضي الحمى وغيرها، أما 
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تبارها شخصا معنويًا، أي األموال التي نسبت فهي األموال المملوكة للدولة ذاتها، باع من األمالك القسم الثاني
ثمارها، عاقد، أو استغاللها واالنتفاع بلبيت المال؛ فلها حق التصرف فيها، ويمكن تبعا لهذا ان تكون محًال للت

م إلى قاعدة عدم جواز التصرف فيه ومن ثمة عدم وقد أخضعت الشريعة اإلسالمية القسم األول من المال العا
  .)37(م أو الحجز عليهبالتقاد جواز اكتسابه

أما بالنسبة للمشّرع الجزائري، فلقد سلك تماشيًا مع االنفتاح االقتصادي والسياسي الذي عرفته البالد،      
، النهج التقليدي في تقسيم الملكية العامة؛ القائم على التفريق المزدوج لها، األمر الذي لم 1989بموجب دستور 

لي بموجب تعديله األخير على أن األمالك الوطنية من الدستور الحا 20يتغير إلى اليوم؛ حيث تنص المادة 
الجدير أن نالحظ،  ، وٕان كان من)38(تتكون من األمالك العمومية والخاصة التي تملكها الدولة والوالية والبلدية

من القانون المدني بالصياغة القديمة، التي لم يمسها  688، تمسك المشرع الجزائري في المادة خالفًا لهذا
لنهج المعبرة أكثر عن وحدة أمالك الدولة الموروثة عن االيديولوجية االشتراكية بما ال يتماشى مع االتعديل، 

المتضمن قانون األمالك  90/30الذي ينسجم تمامًا مع ما جاء به، فيما بعد، القانون المتبنى حاليًا؛ هذا النهج 
هذا ؛ حيث أقر ها، وجب االنسجام معالذي أحدث تحوّالت جذرية 1989الوطنية، وفقًا لما يقتضي دستور 

نصت على أن األمالك الوطنية تشتمل  التي؛ )39(منه 02مبدأ ازدواجية األمالك العامة من خالل المادة  القانون
"على مجموع األمالك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها االقليمية في شكل ملكية عمومية 

ق مع النظرية التقليدية لألموال العامة التي كان قد تبناها المؤسس الدستوري الجزائري لتوِه أو خاصة"؛ بما يتف
األمالك الوطنية  اً ، معتبر )40(الوطنيةآنذاك، معتمًدا على معيار التخصيص للنفع العام للتفريق بين نوعي الملكية 

، والمصونة )41(م طبيعتها أو غرضهاال يمكن أن تكون محًال لملكية خاصة بحكهي األمالك التي  العمومية
، فيما تم في المقابل تعريف األمالك الوطنية الخاصة على )42(بمبدأ عدم قابليتها للتصرف وال للتقادم وال للحجز

  ؛ فملكية الدولة لها أشبه بملكية األفراد.  )43(أنها تلك األمالك التي تؤدي وظيفة امتالكية ومالية

  الطبيعة المستقلة للمسجد كملك وقفي عام   الفرع الثاني : 

 أي خانة يمكن وضع المسجد؟ في، بعد االشارة لمفهوم الملكية العامة يتبادر إلى ذهن المتلقي فكرة مفادها     
فه في عداد األمالك الوطنية، سيما وأن الغاية المتوخاة منه هي المصلحة العامة؛ بواسطة فهل ينبغي أن نصنّ 

دة ؛ فهو بهذا مرفق عام، واألمالك الموضوعة لفائ)44(ومية الهدف منها ترقية قيم الدين االسالميأداء خدمة عم
من القانون المدني؛ التي تعتبر  688أمالكًا للدولة حسب مفهوم المادة  هافصن هذا األخير ينبغي، جدًال، أن ن

أموال الدولة هي "العقارات والمنقوالت التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو إلدارة، 
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مسجد كملك أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري"؛ وهذا ما يبدو للوهلة األولى أنه ينسجم مع مفهوم ال
وقفي، سيما نتيجة الضبابية التي أفرزتها المرحلة االستعمارية؛ بمصادرة األوقاف وتحويلها عن وجهتها أو ضمها 
لألمالك العمومية، بما في ذلك أكثر األوقاف قداسة المساجد، متجاهلين طبيعتها القانونية المتميزة التي كان 

أعدادها، وتراجع في دورها الحضاري، الشيء الذي استمر حتى  ينبغي مراعاتها، مما أسفر على ذلك تناقص في
، لم يعِط تعريفًا )45(المتضمن نظام األمالك الحبسية العامة 283- 64إبان االستقالل؛ سيما وأن المرسوم 

واضحًا لألمالك الوقفية يميزها عن باقي األمالك التي التبست بها، جراء سياسات االحتالل الفرنسي البائدة 
عاقبة عليها، مما أثر حتما في المساجد بشكل مباشر، نتيجة ما تعرضت له الكثير منها من انتهاكات، فلم المت
لبعضها وجود إال في كتب التاريخ، وفي احسن األحوال صودرت أوقافها؛ فتراجعت عائدات تمويلها،  يبقَ 

  وتناقصت فعاليتها الحضارية تبعًا لذلك.  

من دستور  18ك الوقفية تلقى مكانتها بعد النص عليها دستوريًا من خالل المادة في الحقيقة، بدأت األمال     
المتضمن التوجيه  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90،وفي ضوء هذا التوجه صدر القانون )46(1989
ك منه، إلى أمالك وطنية؛ أمالك خاصة؛ وأمال 23؛ الذي صّنف األمالك العقارية، بموجب المادة )47(العقاري

وقفية، ومن خالل هذا يمكن تصنيف الوقف بالقطاع المستقّل عن القطاعين الحكومي والخاص؛ فالوقف ملكّية 
، والمساجد أهم هذه األمالك العقارية الوقفية، سيما وقد وضعها المشرع )48(من نوع خاص، يتمتع باالستقاللية

، المعدل المتعلق باألوقاف 10-91انون على رأس ما يسمى باألوقاف المصونة، في المادة الثامنة من الق
، حماية لها من جميع أنواع االستالء؛ حيث يدمج المسجد وما يلحق به من مرافق ضمن األمالك )49(والمتمم

؛ فال )51(، ليحبس نهائيًا عن تملك األشخاص الطبيعيين واالعتباريين)50(الوقفية العامة بمجرد الشروع في بنائه
التصرف في وقفه، كما ال يجوز له الرجوع فيه، برأي جمهور الفقهاء، فمتى صدر من يجوز للواقف بعد ذلك 

أهله مستكمًال شرائطه لزم الوقف، وانقطع حق الواقف أو الموقوف عليه أو الناظر عن الرقبة فال يتصرف 
ون المسجد ، وحتى القائلين بعدم لزوم الوقف يستثن)52(أحدهم في عين الوقف تصرفًا ينقصه، أو يخل بمقصده

فبمجرد إنشاء الوقف تتأسس الشخصية المعنوية للوقف وتكون كل األعيان  ؛)53(من ذلك ويرون أنه وقفًا الزماً 
الموقوفة مملوكة لهذه الشخصية التي لها ذمة مالية، واستقالل عن األشخاص الذين أسسوها (الواقفين)، وعن 

  .  )54(عن األشخاص الذين يتولون إدارتها (الُنّظار) األشخاص الذين أسست لمصلحتهم (الموقوف عليهم)، وحتى

  المطلب الثاني : المسجد ملك وقفي عام مكتٍف بذاته
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يفترض في المسجد كملك وقفي عام أن يكون مكتٍف بذاته، حتى يستطيع أداء دوره المجتمعي المنوط به      
  تباعًا في الفرعين اآلتيين.   اهمبكل استقاللية؛ وهذا على الصعيد المالي واإلداري، اللذان نتعرض ل

  الفرع األول : المسجد كوقف عام يفترض أنه مكتٍف بذاته ماليًا 

فضًال عن ما سلف، إن االستقاللية التي يكتسبها الوقف العام بما في ذلك المسجد مبعثها تمتع هذا األخير      
بشخصية حكمية تفصله عضويًا عن الغير بما في ذلك اإلدارة العمومية التي تتولى اإلشراف عليه؛ هذا جوهر 

حيث يتمتع المسجد بكيانه الحكمي بمجرد الشروع  االختالف بين المسجد كملك وقفي والملكية العامة كما رأينا؛
من  05في بنائه؛ بحكم ادماجه ضمن األمالك الوقفية العامة؛ التي تتمتع بالشخصية المعنوية، بمقتضى المادة 

، وتبقى األمالك العامة تابعة لألشخاص المعنوية االقليمية المتمثلة في الدولة )55(قانون األوقاف المذكور سلفاً 
ية والبلدية، تتولى تسييرها واستغاللها، وفي مقابل ذلك ينبغي على الدولة المكلفة شرعًا والمسؤولة عن حرمة والوال

المسجد وتسييره واستقالليته في أداء رسالته وتجسيد وظائفه، بوصفه وقف عام تبعًا لنص المادة الثالثة من 
قاللية؛ بحمايته من االستغالل االيديولوجي ، أن تسعى إلى احترام تلك االست)56(القانون األساسي للمسجد

والسياسي من طرف أجهزتها العمومية وممثليها على المستوى المركزي والمحلي لصالح أهداف خارجة عن 
وظائف المسجد السامية، كما يجب حمايته من األطراف والمجموعات التي تحاول ضمه لصالحها إيديولوجيًا؛ 

ستمدها من وصفه مسجدًا لجميع الجزائريين، تفصله عنهم المسافة نفسها الشيء الذي يخل بمكانته التي ي
االيديولوجيات المتصارعة؛  وسطباختالف فئاتهم، فال ينبغي له أبدًا النزول من منبره العالي، ليصبح طرفًا فاعًال 

لذا فعلى اإلدارة العمومية بحكم مسؤوليتها، طبقًا للمادة الثالثة من القانون األساسي للمسجد، أن تعمل على 
؛ ألنه ليس من عداد وسائلها كاألموال العامة التي تملكها؛ أن يخدمهاخدمة المسجد بوصفه وقف عام ال 
ته عن ملكية الدولة وغيرها من األشخاص، إضافة إلى أن هناك جانب فالمسجد باعتباره وقف عام تخرج ملكي

من الفقه االسالمي يقول بانتقال ملكية الوقف بما في ذلك المسجد إلى اهللا تعالى؛ هذا االفتراض المعنوي يضفي 
تمع على المسجد وغيره من األوقاف قداسة روحية كبرى، ال ينبغي المساس بها باستغالله في غير خدمة المج

  والدين االسالمي.

في الجانب اآلخر، نجد أن المشرع نص على تكليف المصالح غير الممركزة لقطاع الشؤون الدينية      
؛ وأناط )57(واألوقاف بحماية المسجد باعتباره ملك وقفي، على غرار باقي األمالك الوقفية المختصة بها إقليمياً 

ٕادارة األمالك الوقفية والسهر على صيانتها واقتراح تدابير بسلك وكالء األوقاف مراقبة ومتابعة تسيير و 
، ثم وضع تكاليف صيانة المساجد وترميمها وتنظيفها وحراستها وتجهيزها على عاتق الدولة بالنسبة )58(ترميمها
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لدية لجامع الجزائر والمساجد التاريخية والرئيسية، وعلى عاتق الوالية بالنسبة للمساجد الوطنية، وعلى عاتق الب
، وٕان كان الواقع العملي على خالف ذلك؛ حيث غالبًا ما تمول تلك )59(بالنسبة للمساجد المحلية ومساجد االحياء

األشغال بواسطة جمع التبرعات داخل المساجد، أو من عوائد أوقافها الضئيلة؛ ليبقى المسجد كملك وقفي مرتبط 
لمختلفة، التي تظل نفقاتها احتمالية أشبه بالمساعدات إن ه وترميمه وتجهيزه بالسلطات العمومية اتفي شأن صيان

وسيلة تكفي لقيام  ، التي نص عليها القانون األساسي للمسجد،وجدت، فيما ال يمكن اعتبار جمع التبرعات
؛ األمر )60(المسجد بدوٍر حضاري يذكر، مع تراجع ثقافة الوقف على المسجد التي كانت سائدة في الماضي

تحفز المجتمع واألفراد على  )61(تشجيع الوقف على المساجد من جديد، بوضع آليات ناجعة له الذي يتوجب معه
 السير قدمًا في هذا الشأن، مما يضمن للمسجد استقالليته وحرمته وفعاليته في أداء دوره المجتمعي.    

         

  الفرع الثاني :  المسجد كوقٍف عام يفترض أنه مكتٍف بذاته إداريًا  

من خالل نظرة عامة في أقوال الفقهاء حول الوقف وأحكامه؛ نالحظ أنهم يجعلون للوقف ذمة مالية       
مستقلة عن ذمة الغير، وٕان لم يعبروا عنها بالشخصية المعنوية بالمصطلح الحالي؛ إذ اآلثار والنتائج المترتبة 

، ويترتب عن كون المسجد يتمتع )62(ليعنها، هي ذاتها التي توصل إليها القانون الوضعي في العصر الحا
من القانون  50بالشخصية المعنوية، كغيره من األوقاف األخرى، عدد من النتائج قررها القانون بموجب المادة 

المدني التي تنص على تمتع الشخص المعنوي، بما في ذلك المسجد، بجميع الحقوق إال ما كان منها مالزمًا 
ود التي يقررها القانون؛ فيكون له ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للجهة التي لصفة االنسان، وذلك في الحد

أنشأته؛ أي عن الواقف والموقوف عليهم وناظر الوقف إذا اقتضى األمر ذلك؛ حيث تكون ذمته المالية وعاًء 
يز واإلرادة؛ فإنه ال بد له ، وبما أن مقتضى أهلية األداء التمتع بالتمي)63(لحقوقه والتزاماته المترتبة على نشاطه

من نائب عنه يتولى تمثيله والتعبير عن إرادته؛ ولقد درج الفقه على أن تكون الوالية على األوقاف من 
، كما أثبت الواقع العملي أنه )64(اختصاص ناظر الملك الوقفي والذي يتصرف باسم الوقف ويتقاضى باسمه

، فمنذ أن تولت )65(تترافع باسم الوقف في حدود اختصاصها اإلقليمييمكن لنظارة الشؤون الدينية بالوالية أن 
تسيير الشأن الديني إدارات عمومية في تنظيم مركزي ومحلي، أصبح لهاتين األخيرتين دور أساسي في التقاضي 
باسم الوقف أو المسجد الذي هو موضوع الدراسة الحالية، وبذلك فإن الممثل الحقيقي للوقف في القانون 

باسمه، كما خول له أن يفوض هذه السلطات  تقاضىزائري هو وزير الشؤون الدينية واألوقاف، وهو الذي يالج
للمسجد أهليه؛ كانت  أيضًا فإن من القانون المدني 50األخرى التابعة له إداريًا، وبمقتضى المادة  )66(للهيئات
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عوض، وله حق التعاقد والتقاضي، وغير ذلك نه أن يتملك بعوض أو بغير مك ؛ تُ )67(أهلية وجوب أو أهلية أداء
من قانون  48، وفي األخير نصت المادة )68(من السلطات التي تخوله إياه القوانين واألنظمة وقانونه األساسي

الذي يعقد به االختصاص القضائي؛ حيث األوقاف المعدل والمتمم، المذكور سلفًا، على موطن الملك الوقفي 
   في دائرة اختصاصها محل الوقف أو المسجد، النظر في المنازعات المتعلقة به. تتولى المحاكم التي يقع

عن ملك واقفه والمنتفعين منه والمكلفين بإدارته يزيد من جه و خر بإن تمتع المسجد بالشخصية القانونية      
تضفي عليه الطابع  ، ويعطى له مكانة مرتبطة باهللا تعالى ال باألشخاص كيفما كانوا، كما أنهاقداسته الروحية

المؤسسي الذي يمكن معه توظيف أساليب التنظيم اإلداري والمالي، والتخطيط له، حتى يبلغ األهداف المطلوبة 
 تقييمها وتقويمها دوريًا. بعد ذلك تي يتممجتمعيًا، ال منه

  

  الخاتمة : 

، وما تولد عن اً عام اً تطرقنا في مضمون هذه الدراسة لموضوٍع غاية في األهمية وهو المسجد بوصفه وقف     
رى؛ هذان المفهومان وكأنهما من جهة أخ وأبديته، من جهة، المسجد باستقاللية ، تعلقتذلك من وضعية قانونية

عن الواقف والموقوف عليهم، وحتى عن للمسجد  وجودًا مستقالً  المسجد؛ يضمن المبدأ األول منهما إلدارة مبدئين
جهاتها غير الممركزة على واألوقاف على المستوى المركزي، و متولي إدارته؛ الممثلة في وزارة الشؤون الدينية 

 تعطي لوظائف المسجد معناها الديني والمجتمعي، بعيًدا عن االستالءالمستوى المحلى؛ هذه االستقاللية التي 
، طبعاً  ، دون تحيزاإلدارة العمومية علىوبهذا يكون  الفردية والفئوية؛ عليه وتوجيهه لخدمة بعض الميوالت

في أداء رسالته وتجسيد وظائفه، أما فيما يخص مبدأ الديمومة أو األبدية؛ فهو المفهوم  مان استقاللية المسجدض
حياة الدولة التي  حتى بل وتتعدىوقف عليه،  وأالذي يضمن بقاء منفعة المسجد دائمة تتخطى حياة من وقفه 

، ال من بقاء المرفق العام الذي أنشأ في ظلها؛ ألن المسجد يستمد بقاءه من بقاء عبادة اهللا على هذه األرض
يشرف عليه، لذا كان من المجدي دراسة هاتين النقطتين بشيء من التفصيل في هذه الدراسة، التي أفضت إلى 

  : هيت، عدد من االقتراحا

استبداله بملك وقفي آخر يوضع  على عملية ، تجسيدًا لمبدأ أبدية المسجد،ضرورة النص صراحة -
دة منه، سيما وقد ذهب بعض الفقه االسالمي في هذا و الغاية المقص المسجد إذا فقد للغرض ذاته،

 االتجاه.
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 آليات حديثة لتشجيع الوقف على المساجد، دعمًا لمبدأ استقالليته كملك وقفي عام.  تبني -
 فيله طابعًا تنظيميًا حديثًا، يتجاوز المفاهيم التقليدية  بإعطاءالتوسع في المفهوم المؤسسي للمسجد؛  -

 ير المساجد.يتس

لذا  ،حظًا من عملية التحديث والتطوير إلى أن المسجد أقدم المؤسسات وأقلها االشارة ينبغيوفي األخير،      
في شأن  أرحب للبحث للقيم، عن طريق فتح آفاق جٍ نتِ تعطى له المكانة التي تليق به كمُ أن  ، اليوم،من الواجب

    م الدين االسالمي.تولى تقديم خدمة عمومية مضمونها تنمية قيثم كمرفق عام ي كملك وقفي عام، المسجد
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  اسم الباحث: أريوط وسيلة.

  الرتبة العلمية: دكتوراه في القانون الخاص.

  ، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص. -تلمسان -الهيئة:جامعة أبي بكر بلقايد

  ، الرمشي ، تلمسان. 2شارع معطى اهللا بشير لطفي  9العنوان : 

 wassila.transport@yahoo.frالبريد االلكتروني: 

  ملخص:

تكون السفينة في ، و نلمس هذه األهمية عندما ةالربان أهم أشخاص المالحة البحري يعتبر  

ما يخوله مركزا قانونيا فريدا  الدولة و رقابة المجهز، هذاى عن سلطات عرض البحر في منأ

ليس له مثيل في البر، كون عالقات العمل على متن السفينة تختلف عن عالقات العمل 

البري. ومن هنا المركز الوظيفي الخاص به يجعل من تحديد اإلطار القانوني لعقد استخدامه 

سلطات محاطا بالغموض من جهة و من جهة أخرى هذا المركز الوظيفي يجعله يتمتع ب

تمكن من الوفاء بااللتزامات الملقاة على عاتقه و هذا ما يزيد صعوبة تحديد كي ي استثنائية 

 توضيح هذا الغموض في طيات هذا البحث.دفع بنا ل األمر الذي مركزه القانوني

  الكلمات المفتاحية:

  ربان، مجهز، عقد عمل، مركز وظيفي، مركز قانوني.
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Abstract : 

The capitain is considered the most important navigatort , this 

importance is felt when the  vessel is at sea and is not in the hands of 

the state authorities and thebcontrol of the state autorities and the 

control of the supplier.This gives him a unique legal status that has no 

parallel in hand,the fact that the shipselationships on the ship are 

different from the land_based relationships .Hence his special carees 

status makes it possible to define the legal framework for holding his 

use surrouded by ambiguity one the hand, and one the other hand this 

career status makes him enjoy exception al powers enabling it to 

fulffill its obligations this makes it mor difficult to determine its legal 

status. Tis prompted us to clarify this ambiguityin the folds of this 

research.    

Key words : 

Capitain, equiped ,employment , fonctional center ,legal status . 

    

  

  مقال بعنوان : المركز القانوني لربان السفينة.          

  1أر�وط و����.                                                                                                                             

  

 مقدمة:

  

يعد الربان أهم أشخاص المالحة البحرية على ظهر السفينة، كيف ال وهو من يتولى قيادتها ليس من     
  الناحية الفنية فحسب و إنما من الناحيتين اإلدارية و القانونية أيضا.
ي عرض البحر، بعيدة عن سلطات و تظهر أهمية هذا الشخص في الحالة التي تكون فيها السفينة ف

الدولة والرقابة المباشرة للمجهز. وهذا المركز الخاص للربان ليس له مثيل في البر، ذلك أن  قيادة السفينة 
في عرض البحر يؤدي على خضوع عالقات العمل لقواعد قانونية خاصة تختلف عن القواعد القانونية 
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لبحرية قد تطول مما قد يعرض الربان لمشاكل و عقبات هذا التي تحكم العمل البري ، ذلك ألن الرحلة ا
جعل الربان يكتسب مركزا قانونيا فريدا ومميزا. وبالتالي المركز الوظيفي الخاص له يجعل من تحديد 

  اإلطار القانوني لعقد استخدامه محاطا بالغموض.
  

االلتزامات التي عليه تنفيذها والوفاء ملة من الواجبات و حكم سلطاته المتعددة تتولد لديه جكما أنه ب   
بها، خاصة تلك األعمال التي يقوم بها في حاالت الضرورة كاالقتراض من أجل إصالح السفينة و إبرام 

  عقود لصالح المجهز متى كان االتصال بهذا األخير غير ممكن.
بر األمان سالمة،  و ألنه يقود سفينة محملة ببضائع، من واجبه نحو أصحابها أن يضمن وصولها إلى

لكن بالمقابل قد يضطر في ظروف استثنائية لرمي جزء منها في البحر إلتمام عمليات اإلنقاذ أو بيع جزء 
  منها إذا كان االتصال بهم غير ممكن. 

  
وعليه فإن انفراد الربان بمركز وظيفي مميز، جعله يتمتع بسلطات استثنائية تمكنه من الوفاء بااللتزامات   

ة على عاتقه و هذا من أهم المشاكل التي تزيد من صعوبة الوقوف على مركزه القانوني مما دفع بنا الملقا
  لطرح اإلشكال التالي:

            
  كيف ينشأ المركز القانوني لربان السفينة و ما هي طبيعة العالقات التي تترتب على نشوئه؟            

  
  للخطة التالية: سنحاول اإلجابة على هذه التساؤالت وفقا

  
  المبحث األول: طبيعة عقد عمل الربان.
  المبحث الثاني: طبيعة عالقات الربان.

  
  
  
  

  المبحث األول: طبيعة عقد عمل الربان.

      
يرتبط الربان بمالك السفينة أو مجهزها بعالقة عقدية تطلق عليها تسمية " عقد العمل البحري"، هذا     

ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه و بين المجهز، غير أن هذا العقد محاط بكثير 
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لعقد عمله و التي يمارسها بحكم  من المشاكل و الغموض و ذلك راجع لتداخل سلطات الربان عند تنفيذه
  خبرته و كفاءته.

  
  المطلب األول: عقد استخدام الربان.

  
لم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف عقد العمل البحري ، بل اكتفى بتعريف بعض عناصر العقد حيث    

ني و ع 2عرف رجل البحر على أنه: " كل شخص يعمل في خدمة السفينة و مقيد في سجل رجال البحر"
بتعريف الربان كونه قائد السفينة و رئيس طاقمها.و أمام سكوت المشرع عن تعريفه نجد الفقه أعطى له 

  3تعريفات عديدة.
  و لتحديد طبيعة عقد استخدام الربان البد من التطرق لعدة عناصر كما سنفصل فيه في الفرعين التاليين.

  
 

  الفرع األول: تكييف عقد عمل الربان وشروطه.

  

يعتبر عقد تعيين الربان عمال تجاريا من جانب المجهز متى كانت السفينة مخصصة للنقل إال أن     
  4هذا العقد يعتبر مدنيا فيما يخص ربان السفينة.

  
وبغض النظر عن ضرورة توافر بعض الشروط الموضوعية المعروفة والتي ال داعي لذكرها في هذا     

المقام ال بد بالمقابل أن تتوافر مجموعة من الشروط الشكلية في عقد استخدام الربان، بحيث أوجب 
  .5القانون أن يكون هذا العقد مكتوبا

  فقرة "ز" من القانون البحري على مايلي: " يتعين على المجهز: ........ 428حيث تنص المادة 
  اعداد عقود كتابية للبحارة ". - ز-                                                                    

لنوعي لعالقات عمل المحدد للنظام ا 102_05من المرسوم التنفيذي رقم  8ومن جهتها نصت المادة 
على ما يلي: " تبدأ عالقة عمل المستخدمين المالحين لسفن النقل البحري أو  6المستخدمين المالحين 

  التجاري أو الصيد البحري ابتداء من ابرام عقد توظيف مكتوب".
وما يستخلص من هذا النص أنه ال وجود لعالقة عمل دون إبرام عقد توظيف مكتوب ، و بالتالي تعد 

  الكتابة شرطا لبدأ سريان عالقة العمل أي تعد شرطا واقفا  لنفاذ العقد.
أوجبت أن يتضمن عقد التوظيف على  102- 05من نفس المرسوم التنفيذي  11كما أن المادة 

  الخصوص جملة من البيانات وهي:
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 اسم مجهز السفينة و عنوان شركته وموطنه، - 
 تعريف المستخدمين، - 
 ها على متن السفينة، الوظيفة الواجب القيام ب - 
تاريخ التوظيف بالنسبة للعقود ذات مدة محددة وغير محددة، وتاريخ انتهاء العقد بالنسبة للعقود  - 

 ذات مدة محددة،
 مدة فترة التجربة بالنسبة للعقود ذات مدة غير محددة، - 
ب األجور و التعويضات المرتبطة به عند االقتضاء، و في حالة األجر حسب نظام الحصة حسا - 

الدخل الواجب توزيعه وكذلك حصة المستخدمين المالحين المعنيين في مستخدمين مالحين 
 صيادين.

من ذات المرسوم المذكور أعاله أن نماذج عقود توظيف المستخدمين المالحين  12وجاء في نص المادة 
النسبة للمستخدمين تحدد بقرار مشترك بين الوزيرين المكلف بالبحرية التجارية و الصيد البحري والعمل ب

  .7المالحين الصيادين
  

وال شك أن الحكمة من اشتراط الكتابة في العقد هو تقرير الحماية للبحارة التي يأتي على رأسهم الربان     
  بحيث يحفظ حقوقهم و يضمن له بذلك حسن سير عملهم على متن السفينة على أكمل وجه.

  
يقوم بتعيين الربان ، غير أن حريته في تعيينه مقيدة بمبدأ "  و تجدر اإلشارة إلى أن المجهز هو من      

التأهيل القانوني للربابنة " أي كل شخص مؤهل لقيادة السفينة يعد مسؤوال عنها بما في ذلك ضابط 
وسنفصل في هذه النقطة الحقا عندما  8المالحة والمهندسين البحريين الذين يتشكل منهم طاقم السفينة.

المؤهالت المهنية للربان طالما أن اكتساب المركز القانوني الخاص له مرهون بهذه  نصل بالحديث عن
  الشهادات.

  
ونظرا ألهمية المركز القانوني للربان ال مناص من التعرض ولو بإيجاز النقضاء عقد عمله كفرع     

  مستقل الشيء الذي ينفي عنه صفته و ينهي مهامه.
  

  الربان. الفرع الثاني: انقضاء عقد عمل

  

  على العموم فإن عقد عمل الربان قد ينتهي عند توافر أحد األسباب التالية:    
 العزل بواسطة المجهز: - 
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إن كانت سلطة المجهز في تعيين الربان مقيدة فإن له بالمقابل حق عزله في أي وقت، وذلك 
  راجع إلى أن هذا 

جانبه األكبر بعيدا عن المجهز ومن ثم كان  األخير يتمتع بسلطات واسعة في مباشرته لعمله والذي يتم
  حق منح هذا الحق للمجهز إذا ما فقد الثقة في الربان.

  
على مصالح المجهز، فهو ال يخضع لرقابة فعلية من  وعليه بحكم قيادته للسفينة يسيطر سيطرة  كاملة

المجهز ألنه يقود السفينة في عرض البحر بعيدا عن رقابته. لهذا منح له حق العزل و يضاف إلى ذلك 
أن السفينة تعد في حد ذاتها ثروة كبيرة ال يصح أن تبقى في يد من ال يأتمنه المجهز، كما أن الربان 

ل عن أعماله بما ال يتصور معه اإلبقاء عليه إذا ما وجد المجهز في أفعاله نائب قانوني للمجهز و يسأ
من القانون البحري صريحة في هذا المجال" يمثل الربان  583فالمادة  9وتصرفاته ما يخل بتلك النيابة.

  المجهز بحكم القانون".
كوت المشرع الجزائري في على أنه إذا كان عزل الربان تعسفيا فإنه يكون له الحق في التعويض، وس    

   10تقريره مثل هذا الوضع يؤدي إلى الرجوع للقواعد العامة المتعلقة بالوكالة بأجرة.
  

وعليه إذا اهتزت ثقة المجهز في الربان جاز له إقصاؤه و عزله على هذا األساس متى صدر منه     
  تصرف يخل بها  و يضعف منها. 

 استقالة الربان:  - 
قانونية و شرعية لفسخ العقد و انتهاء عالقة العمل و لكن ممارسة حق  تعد االستقالة طريقة
  االستقالة ليس مطلقا

  11ولكن مقيد بعدة قيود تنظيمية ، فهي حق نسبي ال يجوز التعسف في استعماله.
  

وعليه إذا كانت سلطة المجهز في عزل الربان على هذا النحو من اإلطالق، ففي المقابل ال يستطيع     
الربان االستقالة من عمله في أي وقت يشاء، بمعنى ال يتصور أن يستقيل أثناء الرحلة البحرية، بل ال بد 

و لعذر قاهر كالمرض مثال أو من االنتظار حتى إتمامها إال إذا كان ذلك راجع لسبب خارج عن إرادته أ
  عاهة تجعل منه عاجزا عن إتمام رحلته البحرية. 

 
 وفاة الربان: - 

تعد الوفاة سببا ال إراديا إلنهاء عالقة عمل الربان، وعليه إذا توفي الربان خالل الرحلة البحرية 
  يحل محله أعلى
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  12المجهز.ضباط السطح رتبة حتى يعين ربان جديد للسفينة محله مع ضرورة إعالم 
  

هذه هي األسباب التي تؤدي في الغالب إلى انتهاء العالقة العقدية بين الربان و المجهز و التي تؤدي    
إلى زوال مركزه القانوني كربان.وال يفوتنا أن نتحدث عن المؤهالت والشهادات التي على أساسها يتم 

ه الثقة الكاملة و االطمئنان على الرحلة تعيين الربان كقائد للسفينة و اإلقدام على التعاقد معه لمنح
  البحرية التي يديرها.

  
  المطلب الثاني: مؤهالت الربان.

  

ال بد أن يكون الربان مؤهال بدنيا و مهنيا حتى يستأمن على السفينة وما تحمله من أشخاص و     
بضائع وثروات هائلة، ألنه على هذا األساس يتم تعيينه و التعاقد معه و ساعتها ينشأ مركزه القانوني 

  المميز.
 

 

 

  الفرع األول: المؤهالت البدنية للربان.

  
في مجال العمل البحري، مقاييس اللياقة البدنية ثابتة بموجب نص قانوني خاص بحيث ال تخضع      

  للسلطة التقديرية لرب العمل أو لطبيب العمل.
ومن منطلق أن العمل البحري محفوف بمخاطر عديدة مما يتطلب توفير األمن لألشخاص و البضائع 

إبرام عقد عمل بحري مع الربان إال إذا توافرت فيه مجموعة من المنقولة على متن السفينة، فإنه ال يجوز 
  شروط اللياقة البدنية والعقلية التي يحددها القانون.

حيث تنص أحكام القانون البحري على أنه: "  كل شخص يرغب في ممارسة مهنة بحار، يجب أن تتوفر 
  13الشروط المطلوبة و أن يكون:.... ذا لياقة بدنية....."

ن يكون نموه طبيعيا و أن يكون معافى من األمراض العضوية و الوظيفية التي تمنعه أو تعيقه بمعنى أ
  من القيام بمهامه أثناء أدائه لقيادة السفينة.

  
وعلى هذا األساس يجرى له كشف طبي يشمل اختبار البصر، أمراض العظام و المفاصل، أمراض      

  التي تعرقل أداء مهمته. الجهاز التنفسي و إلى غير ذلك من األمراض
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وقد حدد الملحق الوزاري المشترك المتضمن شروط األهلية البدنية لممارسة وظيفة البحري على متن 
   14السفن قائمة األمراض و اإلصابات التي تتعارض مع وظائف البحري على متن السفن.

رئوي، أمراض الحساسية، نذكر من بين هذه األمراض: األمراض المعدية، مرض السل، أمراض الجهاز ال
اإلصابات باألورام الخبيثة، التسممات المزمنة....إلخ. والقائمة محددة بالتفصيل في ملحق القرار المهمش 

  15أدناه.
  

المحدد للنظام النموذجي لعالقات  102- 05من المرسوم التنفيذي  07و في نفس الصدد نجد المادة    
ي: " يخضع المستخدمون المالحون لسفن النقل البحري و عمل المستخدمين المالحين تنص على ما يل

التجاري و الصيد البحري في مجال العمل، لمراقبة طبية دورية للتأكد من لياقتهم البدنية لممارسة مهنة 
  البحار طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما".

  
اقة البدنية المطلوبة عند الترشح و ما يستشف من هذه المادة أنه باإلضافة لضرورة  توافر شروط اللي   

لوظيفة بحار و األمر يمس الربان بالطبع كونه من البحارة، فإنه هناك رقابة دورية الهدف منها التأكد من 
  استمرار هذه اللياقة أثنا القيام بالوظائف و ممارسة المهنة,

  
يجب على كل شخص يرغب في من القرار الوزاري المشترك السابق ذكره على أنه "  2كما ند المادة    

ممارسة مهنة بحار أن يتمتع بصحة كاملة و أن يكون خاليا من جميع األمراض و اإلصابات التي يمكن 
  أن تجعله عاجزا عن المالحة أو أن يكون خطرا على أعضاء الطاقم اآلخرين والمسافرين".

  
أن يكون الطبيب ملما بمشاكل كل المالحة البحرية و شروط العمل على متن السفن للتحقق من  و يفضل

     16إمكانية ممارسة البحار لهذا العمل.
  

إذن األهلية البدنية شرط البد من توافره حتى يتمكن الربان من ممارسة مهنته على متن السفينة      
  شرة من عمره.ناهيك عن شرط الجنسية وبلوغه سن الثامنة ع

وال بد عليه أن يكون مؤهال للقيام بمهمة بحار، وله من الشهادات والكفاءة التي تخوله قيادة السفينة و 
  استئمانه عما فيها من بضائع و أشخاص.

  
  الفرع الثاني: المؤهالت المهنية للربان.
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ر على مؤهالت معينة إن تتعين المجهز للربان ليس مطلقا بل هو مقيد بضرورة حصول هذا األخي    
  تثبت كفاءته للعمل.

فالقانون اشترط على كل من يمارس هذه المهنة أن يكون حاصال الشهادات الالزمة لتأهيله ألداء وظيفته 
على السفينة، على أنه ال يجوز استخدام أشخاص غير مؤهلين و إال عدت السفينة حينئذ غير صالحة 

  17جهز.للمالحة البحرية مما يوجب مسؤولية الم
/ د من قانون البحري المذكورة آنفا،  386حيث جاء النص على شرط المؤهل المهني في نص المادة 

على أن يتم تحديد شروط التأهيل المهني و الحصول على الشهادات البحرية المطابقة، بموجب مرسوم 
صالحة للمالحة البحرية ال وحتى تكون السفينة 18يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحرية التجارية،

  19بد من توافر شرط الكفاية الفنية في بحارتها.
  

المحدد للشهادات و شهادة الكفاءة الخاصة  143 - 02على نفس النسق صدر المرسوم التنفيذي رقم     
الخاصة بمستويات  1978جاء على ضوء االتفاقية الدولية لسنة 20بالمالحة البحرية و شروط إصدارها 

حيث حدد شروط الحصول على 21و إصدار الشهادات و أعمال النوبات للعاملين في البحر التدريب
الشهادات و ذلك بتحديد أنواع المالحة البحرية سواء كانت تجارية أو خاصة بالصيد البحري أو نزهة و 

  كذا االتصاالت الالسلكية.
  

انون وضع مجموعة من القيود و ومن هنا تظهر الخصوصية التي يتميز بها العمل البحري، كون الق   
الشروط لممارسة مهنة البحار على وجه العموم والربان على وجه الخصوص كون هذا األخير يرأس طاقم 
السفينة و يتولى قيادتها و إدارتها، لذا موازاة مع خطورة المهمة التي يتوالها قائد السفينة أوجب حصوله 

     22على شهادات تؤهله للقيام بهذا العمل.
  

بعد أن ألقينا الضوء على اإلطار القانوني لعقد استخدام الربان و تأصيل هذا اإلطار وبيان سنده     
التشريعي، و كذا الوقوف على شروطه الشكلية دون التطرق لشروطه الموضوعية، وكذا األسباب التي 

  شا بنشوء العقد في حد ذاته. تؤدي في الغالب إلى انقضائه و بالتالي زوال المركز القانوني للربان الذي ين
وبعد أن عرجنا على الشروط البدنية و المهنية والتي تعد قيدا على سلطة المجهز في تعيين الربان و 
التعاقد معه و بالتالي منح الضوء األخضر لنشوء المركز القانوني للربان  ما يرتبه من سلطات و 

الروابط والعالقات، هذا ما دفع بنا للبحث في طبيعة اختصاصات ليس هذا فقط بل تنجر عنه جملة من 
  عالقة الربان بالمجهز و الشاحنين في المبحث الثاني.
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  المبحث الثاني: طبيعة عالقات الربان.

  
إن المركز القانوني و الوظيفي للربان يعتريه الغموض و عدم الوضوح في عالقته مع المجهز و     

بحث عالقة الربان بالمجهز كمطلب أول و عالقته بالشاحنين الشاحنين خصوصا، لهذا سنعرض الم
  كمطلب ثان.

  
  .المطلب األول: عالقة الربان بالمجهز

  
على الرغم من أن الربان يرتبط بالمجهز بواسطة عالقة تعاقدية إال أنها من نوع خاص، ففي بعض     

قانونيا له، لكن الغموض الذي  المرات نجده تابعا له تبعية غير مطلقة و في مرات أخرى نجده ممثال
يعتري هذه العالقة يدفعنا للتعرض لمختلف اآلراء الفقهية حول المسألة في فرع أول وموقف المشرع 

  الجزائري من هذه المسألة في فرع ثان.
  

  الفرع األول: االختالف الفقهي حول طبيعة عالقة الربان بالمجهز.

  

ومرد  23قة الربان بالمجهز جدال كبيرا ال يزال محتدما حتى اليوم،أثار تحديد الطبيعة القانونية لعال     
هذا الجدل إلى مواطن عديدة ، إذ نجد الربان بالرغم من أنه يمثل السلطة العامة في أدق 

، إال أنه ال يمكن الجزم بالقول أنه موظف عام أو سلطة عامة ألن هذا القول  ال يتفق مع 24اختصاصاتها
وكيل عنه ، كما أنه ال يمكن أن يكون هناك موظف عام يعينه المجهز أو يعزله، صفته كتابع للمجهز و 

و من جهة أخرى فإن الربان و إن كان تابعا للمجهز فإن  هذه التبعية غير مطلقة إذ ال سلطة لهذا 
  األخير عليه فيما يتعلق بقيادة السفينة.

  
ربط الربان بالمجهز هل هي عقد عمل أو عقد والخالف القائم يدور حول مسالة طبيعة العالقة التي ت    

وكالة. خاصة و نحن نجد الربان أحيانا يقوم بدور النائب القانوني للمجهز في بعض االختصاصات 
التجارية. بل أكثر من ذلك فإنه يجد نفسه في مركز النائب عن المجهز و عن أصحاب البضائع و 

السفينة للخطر أثناء الرحلة البحرية للخطر،  فإنه  الشاحنين دون وجود أي اتفاق و ذلك عندما تتعرض
ملزم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البضائع المشحونة. مما يتطلب منه إنفاق مصروفات ألجل ذلك يحق له 

   25أن يطالبهم بها.
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كما أنه تحقيقا لمصالح المجهز والشاحنين و عند وجود خطر، فقد يتم التضحية ببضائع أثمن و كذا    
  26نة طبقا لقواعد الخسائر المشتركة.السفي

  
وأمام كل هذه الخالفات و الجدل المفر من عرض مختلف هذه اآلراء الفقهية للخلوص ألرجحها و     

  أصحها.
  

  _ الرأي األول: عالقة الربان بالمجهز عالقة عمل.
      

من أبرز اآلراء التي قيلت بخصوص تلك المسألة ما ذهب إلى أن الربان يرتبط مع المجهز بعقد       
فيكون بمثابة أجير لدى المجهز تربطه به عالقة تبعية، بمعنى أنه حين يقوم بعمله على متن  27عمل

  السفينة يكون مشابها لدور العامل حين يخضع لسلطة رب العمل.
   

يؤخذ على هذا الرأي أن اعتبار الربان مجرد عامل تربطه عالقة عمل مع المجهز هو تكييف  لكن     
قاصر، ألنه ال يقوم بأعمال مادية فحسب بل يقوم بأعمال قانونية، في حين أن عقد العمل ال يكون إال 

   28في األعمال المادية دون القانونية.
طاق عقد العمل حيث أنه يمكنه التعاقد مع البحارة في بدليل أن الربان يقوم بأعمال قانونية تخرج عن ن

  الظروف االستثنائية، كما أنه يمارس الوظيفة التجارية لحساب المجهز.
  

  _  الرأي الثاني:عالقة الربان بالمجهز هي عالقة وكالة.
  

د وكيال ، حيث يع29اتجه أنصار هذا الرأي إلى االعتقاد بأن الربان يرتبط مع المجهز بعقد وكالة      
للمجهز ونائبا عــــــــــــــنه و يمثله أمام القضاء،و حسب هذا الرأي ال يعد الربان عامال لدي المجهز وٕانما 

  يرتبط معه بعالقة وكالة.
  

إال أنه يعاب على هذا الرأي أنه يتجاهل ما يقوم به الربان أعمال مادية ال يمكن اعتبارها ملحقة     
كما أن الوكالة ال تنعقد إال باتفاق أطرافها، إال أن الربان يستمد سلطته في باختصاصاته وتابعة لها، 

  تمثيل المجهز من القانون دون الحاجة التفاق على ذلك في عقد العمل البحري.
  

  _ الرأي الثالث: عالقة الربان بالمجهز عمل قانوني شرطي( الرأي الراجح). 
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ال يعتبر ممثال للمجهز إال بعد إبرام عقد العمل، و من هنا يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الربان      

هو مرتبط معه بعالقة قانونية شرطية، أي أن إبرام عقد عمل الربان يعتبر بمثابة شرط يؤدي تحقيقه إلى 
  إسناد مركز قانوني معين للربان.

ال يترتب على العقد المبرم سوى إسناد مركز قانوني موضوعي محدد ابتداء و هو إسناد مركز  بحيث
  الربان إلى شخص معين.

  
ومن هنا و حسب هذا الرأي فإن الربان يعد نائبا قانونيا للمجهز بحيث يستمد نيابته من القانون مباشرة    

نهما ما هو إال " عقد قانوني شرطي  " لتطبيق نظام ال العقد المبرم بينهما. من منطلق أن العقد المبرم بي
  تكفل القانون بتحديده مسبقا ال يملك األفراد أي حرية في تعديله.

  
و ما يؤخذ على هذا الرأي أنه أخرج الرابطة بين الربان و المجهز عن طبيعتها القانونية الصحيحة،     

  30اصة ألن الربان يمثل المجهز و ينفذ أوامره.كونها عالقة تعاقدية تقوم على الرضا لكن لها أحكام خ
  

  الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من عالقة الربان بالمجهز.

  
أمام االختالفات و التضاربات الفقهية حول المسألة  ارتأينا أن نوضح و نعرض موقف المشرع من       

  هذه العالقة.
ح للربان صفتين أوالهما كمستخدم لدى المجهز عندما حيث بتصفحنا للمواد القانونية نجد أن المشرع من

يمارس أعماال مادية يرتبها عقد العمل في ذمته، ويعد من جهة أخرى وكيال للمجهز و ممثال له و مناط 
  نيابته القانون ال عقد العمل.

     
نجد  هناك عدة نصوص قانونية تثبت الصفة األولى للربان أي كونه مستخدم لدى المجهز، حيث     

من القانون البحري حين عرفت البحار فإنها اعتبرته كل شخص يعمل في خدمة  384نص المادة 
  السفينة و مقيد في سجل البحر، و اعتبرت الربان قائد الطاقم ورئيسه .

من نفس القانون تثبت هذه العالقة حيث نصت على أن طاقم السفينة يتكون  411كما نجد نص المادة 
  باط و البحارة اآلخرين و األشخاص العاملين في خدمة البحر.من الربان و الض
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من القانون البحري نجدها تدل أيضا على أن الربان مستخدم لدى المجهز  412و برجوعنا لنص المادة 
حيث نصت على ما يلي:" يوضع الطاقم تحت السلطة المباشرة لربان السفينة الذي يتم تعيينه من المجهز 

  صة باألهلية.طبقا لألحكام الخا
من نفس القانون التي ألزمت المجهز بإعداد عقود توظيف كتابية  428وفي نفس الصدد تنص المادة 

  للبحارة الذي يأتي الربان على رأسهم.
  

المذكور سابقا الذي جاء ليحدد النظام النوعي لعالقات عمل  102-05و نجد المرسوم التنفيذي     
ن لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري يبرز أن العالقة لعالقات عمل المستخدمين المالحي

  هي عالقة عمل.
من المواد المذكورة نستنتج أن المشرع استخدم مصطلح عالقة عمل طاقم السفينة المكون بالطبع من 

  البحارة و الربان.
  

زيادة على كون الربان عامل بحري مستخدما من قبل الربان تجمع بينهما عالقة عمل فإنه يعد وكيال    
عن المجهز و ممثال له و هذه صفته الثانية التي أضفاها عليه القانون،و قد استقر الرأي بين جميع 

  31الفقهاء على اعتبار الربان ممثل أو نائب قانوني للمجهز.
منه نجدها جاءت صريحة بنصها على أنه:" يعد  460لقانون البحري و بدءا بالمادة فبتصفحنا ألحكام ا

  الربان الرئيس السلمي لجميع أفراد الطاقم و يمثل المجهز على متن السفينة".
  

من ذات القانون التي جاء فيها: "  577و يمكن أن نستشف صفة الوكيل من خالل نص المادة      
عماله و أعمال و كالئه في البر والبحر الذين يساعدونه في استغالل يكون المجهز مسؤوال عن أ

  السفينة...."
  و إذا ربطنا النص الثاني باألول نجده يقصد الربان بهذه المادة و يدخله ضمن ممثلي المجهز.

  
صريحا أيضا في اعتباره الربان ممثال للمجهز حيث نصت المادة على أنه  583جاء نص المادة  وقد   

يمثل الربان المجهز بحكم القانون خارج األماكن التي تقع فيها مؤسسته الرئيسية أو الفرع و ذلك في إطار 
  االحتياجات العادية للسفينة والرحلة.

لحق للربان أن يستدين باسم المجهز، و أن يعقد باسمه من ذات القانون ا 584كما أعطت المادة   
عمليات القرض على أن يكون ذلك في الحالة التي تكون فيها هذه العمليات حتمية لتغطية و حماية 
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الحمولة و الستمرار الرحلة بصفة عامة، و إذا علم المجهز و لم يقدم الوسائل والتعليمات الالزمة أو 
  مع المجهز غير ممكنة. عندما يتضح بأن االتصاالت

  
وفي حالة حصول نزاع يتعلق بالسفينة و الرحلة خارج األمكنة التي تقع فيها المؤسسة الرئيسية للمجهز    

أو يقع فيها فرع لها، يقوم بتمثيل المجهز أمام القضاء سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه، إال إذا عين 
  32المجهز لهذا الغرض ممثال آخر عنه.

  
كلما تعلق األمر باألعمال الفنية كقيادة السفينة مثال هي عالقة عمل بموجب عقد العمل البحري، إذن    

أما بالنسبة لالختصاصات اإلدارية و التجارية كإبرام عقود النقل مثال تعد وكالة قانونية نص عليها 
  القانون صراحة وفقا لشروط وحدود معينة.

  
  ين.المطلب الثاني: عالقة الربان بالشاحن

  
من واجب الربان أن يعتني بشكل مناسب بالبضائع التي في عهدته و أن يفعل ما هو ضروري من    

  33أجل المحافظة عليها و هي على ظهر السفينة أثناء الرحلة.
و هذا ما جعل البعض  34إذ قد تستدعي بعض الربان إلى القيام ببعض التصرفات لصالح الشاحنين

  تي تربطه بهم.يتساءل عن طبيعة العالقة ال
  

  الفرع األول: االختالف الفقهي حول عالقة الربان بالشاحنين.

  
تعرض السفينة للخطر يكون لربان السفينة الحق في اتخاذ أي إجراء من أجل المحافظة على  عند    

السفينة و البضائع، فمثال عند نقل البضائع الخطيرة وجد الربان أنه أثناء الرحلة أن أحد العبوات الخطرة 
  يصدر عنها دخان، فهنا عليه إلقاؤها في البحر.

عين عليه اللجوء إلى أحد الموانئ من أجل تفادي الرياح و إصالح و عند انقطاع رباط الشحنة هنا يت
  الرباط من أجل استكمال الرحلة.

  
ونظرا لما للربان من سلطات استثنائية على الشحنة اختلف الفقه حول هذه المسألة أي حول تحديد    

  لى النحو التالي:الطبيعة القانونية لعالقة الربان بالشاحنين و ونجد الفقهاء عبروا عن آرائهم ع
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ذهب رأي أول إلى اعتبار وجود وكالة ضمنية صادرة من الشاحنين للربان مفادها التزام هذا  - 
 األخير باتخاذ كافة 

  اإلجراءات التي تقتضيها المحافظة على حقوق ذوي الشحنة.
  

و يعد هذا  35يه و ما يؤخذ على هذا الرأي أنه ال يمكن تحميل إرادة المتعاقدين قصدا لم تنصرف إل      
  الرد منطـــــــــــــــــــــــــــــقيا و صحيحا لحد ما.

  
في حين ذهب رأي ثان إلى القول بأنه ال عالقة قانونية بين كل من الربان والشاحنين، لكن األول  - 

 مسؤول أمــــــــــــام
  المجهز و األخير مسؤول أمام الشاحنين استنادا لعقد الشحن المبرم بينهما. 

  
و يذهب رأي ثالث و هو الراجح من بين اآلراء الفقهية إلى اعتبار الربان نائب عن الشاحنين  - 

 بنص القانون.
  

و أيا  كانت طبيعة العالقة القانونية التي تربط الربان بالشاحن فالنتيجة واحدة و هي أنه ملزم قانونا       
بالمحافظة على الشحنة البحرية و ملزم أيضا أمام أصحابها استنادا إلى قواعد  المسؤولية التقصيرية 

   36التعاقدية. فضال عن مسؤولية مالك السفينة أو مجهزها طبقا لقواعد المسؤولية
  

وتفريعا على ذلك فإن الشاحنين يلتزمون بنتائج األعمال التي يقوم بها الربان لصالحهم ، ويحق للربان     
  أن يطالبهم بكل المصروفات التي أنفقها ، كما يجوز له أن يتقاضى باسمه كونه ممثال لهم.

  
أن تمثيل الربان للشاحنين ضرورة ال مناص منها إذا روعي أن سندت الشحن تتضمن عادة  والواقع   

شرط اإلذن مما يتعذر معه معرفة أصحاب البضائع المستحقين لها و الرجوع إليهم في كل أمر يتعلق 
  37بها.

  
  الفرع الثاني: السند القانوني لعالقة الربان بالشاحنين.

  

ربان عدة التزامات تجاه الشاحنين ، فمن واجبه أن يعتني بالبضائع التي لقد أملى القانون على ال   
بعهدته و عليه أيضا أن يقوم بكل األعمال الضرورية مثل التهوية ، كما أن من واجبه أيضا أن يتخذ 
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اإلجراءات المعقولة لمنع وقوع خسائر أو تلف البضائع، إذا ما وقع حادث و التي ال يكون مالك السفينة 
  وال عنها في األصل بموجب سند الشحن.مسؤ 

وعليه أن يراعي قواعد التستيف المتعارف عليها حفاظا منه على البضائع و مراعيا توازن السفينة و أن 
يفصل بين البضائع التي إذا شحنت متالصقة أو في نفس القطاع تتسبب في فساد البضائع األخرى أو 

  38ل.تتأثر برائحتها أو قد تتفاعل معها و تشتع
  

تنص على ما يلي: " يجب أن بسهر الربان خالل  591وبرجوعنا ألحكام القانون البحري  نجد المادة     
الرحلة البحرية على حفظ السفينة في حالة جيدة للمالحة و كذلك أمن األشخاص المبحرين على متنها و 

  حفظ الحمولة".
  
اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية و العاجلة التي و من نص المادة السابقة نجد أن المشرع ألزم الربان   

  تتطلبها مصلحة أصحاب الحق في البضاعة. 
إذ قد تشمل تثبيت البضائع و حزمها كي يحول دون حركتها أثناء الرحلة البحرية ، ووضع خشب تستيف 

  39فواصل بين البضائع لتماسكها و توزيع األحمال و السماح بمرور تيارات الهواء لتهويتها.
  

من القانون البحري تعزز ما قيل سابقا و توضح واجب الربان تجاه الشاحنين  العالقة  587و المادة    
التي تربطه بهم حيث جاء فيها: " يجوز للربان في خالة االستعجال أن يتخذ جميع التدابير التحفظية 

الحق في الحمولة ، و يعد الربان بالتالي خالل الرحلة لحفظ حقوق المجــــــــــــــــــــــهز و المسافرين و ذوي 
  كمسير أعمال المسافرين و ذوي الحقوق في الحمولة.

  
من ذات القانون جاءت تنص على واجب الربان في حفظ الحمولة و تفريغها إذ  590أن المادة  كما  

ألزمه بالسهر على أن يكون تحميل البضاعة ورصها و تفريغها متممة مع حفظ االستقرار السليم للسفينة 
على متنها و  و قابليتها للمالحة وأمنها. و في هذا حفظ لبدن السفينة و طاقمها و األشخاص المبحرين

  حمولتها و البيئة البحرية.
  

من القانون البحري على ما يلي: " يتعين على الربان أن يتخذ جميع التدابير  599كما نجد المادة    
  الضرورية لحماية السفينة و البضائع و األشخاص المبحرين على متنها من الضرر".
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ا يلزم الربان بالتزامات قانونية، فهو يخاطبه بوصفه و ما يمكن قوله حول هذه المسألة أن المشرع عندم   
" النائب القانوني عن المجهز الذي يمثله أمام القضاء" و ال شك أن كافة االلتزامات الخاصة بالمحافظة 
على الرسالة البحرية هي التزامات تنقل أصال ومباشرة على عاتق المجهز و بالتالي الربان  لتمتعه بصفة 

  40نية التي أضفاها عليه المشرع.النيابة القانو 
  

و يمكن إجمال ما قيل سابقا في أن هناك بعض الظروف تدفع الربان كي يقوم ببعض التصرفات      
الشاحنين، فمثال عندما تصبح السفينة غير صالحة للمالحة أثناء السفر ة تعذر عليه إصالحها وجب 

لمقصود، لهذا يذهب الرأي الغالب إلى اعتبار عليه استئجار سفينة أخرى لنقل البضائع إلى المكان ا
الربان ممثل قانوني لكل من له مصلحة من الرحلة البحرية ، ولو تطلب منه األمر القيام بعمل مستقل 

  لصالح الشاحنين و نيابة عنهم.
  خاتمة:

      
  في األخير يمكننا الخروج بالنتائج التالية:    

 
يرتبط الربان في تنفيذه لعقد عمله المبرم بينه و بين المجهز و ما يتبع ذلك من ممارسة سلطاته   - 

االستثنائية بقيدين ، أحدهما زماني يتمثل في الوقت الذي تستغرقه السفينة لتبلغ ميناء الوصول و 
 اآلخر مكاني هو ظهر السفينة.

ول رب عمل للثاني غال أن تبعية الثاني عقد العمل المبرم بين المجهز و الربان يجعل من األ - 
 لألول ليست مطلقة.

إن القانون منح للربان صفتين في عالقته مع المجهز و هما صفة المستخدم لدى المجهز و  - 
حينها سيمارس أعماال مادية يرتبها عقد العمل في ذمته، و صفة الوكيل مصدرها القانون ال 

 العقد.
لربان ممثل قانوني للشاحنين و ذلك من منطلق الواجبات يذهب الرأي الغالب إلى اعتبار ا - 

  المفروضة عليه من اجل حماية الشحنة و الرحلة البحرية ككل. 
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  ملخص:

ر غير المألوفة، التي يهدف هذا المقال إلى دراسة الدفوع الموضوعية لدعوى المسؤولية عن مضار الجوا     

  مسؤوليته.ة من أجل دحض مكعليه إثارتها أمام المح لمدعىيمكن للجار ا

وقد تبين من خالل هذا البحث أن دعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة لها دفوع خاصة      

ع دعاوي المسؤولية المدنية كالدفع بسبق الوجود، والدفع بانتفاء صفة الجار، والدفمن  غيرها بها تميزها عن

ة عامة كالدفع بالتقادم، والدفع بانتفاء عالقة كما أن لها دفوع موضوعي .حد المألوفالبعدم تجاوز المضار 

  نشطة.السببية، والدفع بمشروعية األ

وقد تبين أيضا أنه يمكن للجار أن يدفع مسؤوليته كليا أو جزئيا بإثبات خطأ المضرور، لكنه ال يمكن أن     

لمسؤولية عن مضار يدحض مسؤوليته بإثبات خطأ الغير وبإثبات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، ألن ا

  الجوار غير المألوفة تقوم بمجرد حدوث االضرار وتجاوزها أعباء الجوار المألوفة.

مضار الجوار غير المألوفة، الدفوع ، أسبقية الوجود، دعوى المسؤولية، المسؤولية  الكلمات المفتاحية :

  المدنية.

Summary: 

   The purpose of this paper is to review the substantive objections raised with respect to the 

liability action for ordinary neighborhood nuisances, which may be invoked by the neighbor in 

court to rebut liability. 

     In this study, it was found that the liability action for the ordinary inconveniences of the 

neighborhood had its own exceptions which distinguished it from other actions in civil liability, 
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such as the existence exception, the exception of the absence of neighbor status and the 

exception of damage not exceeding the normal limit. 

 It also has general exceptions, such as the exception of presumption, the exception of the 

absence of a causal link, and the exception of the legitimacy of activities. 

    It has also been shown that the neighbor may rebut his responsibility in whole or in part by 

proving the fault of the victim, but he can not refute this responsibility by proving the fault of 

third parties, or force majeure, or fortuitous event, because liability for neighborhood damage 

exists as soon as the damage occurs. 

 

Key words: substantive exceptions - ordinary neighborhood annoyances - liability action - civil 

liability 

  

  مقدمة

لرفع  يحق للجار المضرور الذي يتعرض لمضايقات أو إزعاجات من قبل جاره أن يلجأ إلى المحكمة    

الناتجة عن تلك المضايقات أو  األضرار ، وذلك للحصول على التعويض عن(1)دعوى قضائية ضد جاره

يتوجب عليه إثبات  - ومن ثمة الحكم له بالتعويض -المحكمة قبل من ، ولكي تقبل دعواه(2)اإلزعاجات

، والضرر، وعالقة وهي: نشاط أو فعل الجار عن مضار الجوار غير المألوفة المدنية عناصر المسؤولية

  .السببية بينهما

وٕاذا كان يحق للجار المضرور طرح ادعائه على القضاء فإنه في المقابل يحق للجار المدعى عليه دفع      

ولكن لما كانت المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة تعد صورة مستقلة عن . (3)هذا االدعاء بعدة دفوع

فهل دفع هذه  ،تلك الصورخاصة تميزها عن صور المسؤولية المدنية األخرى، وذات قواعد واحكام 

    المسؤولية يتقرر وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية أم ان هناك دفوع خاصة بها؟

دفع هذه المسؤولية وفقا للقواعد العامة (مطلب أول)، يتوجب علينا التطرق إلى لإلجابة على هذا التساؤل     

   الجوار غير المألوفة (مطلب ثاني).ثم إلى الدفوع الخاصة بدعوى المسؤولية عن مضار 

  دفع المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة وفقا للقواعد العامة.المطلب األول: 

أو  بتقادمها(فرع أول)،المدنية وفقا للقواعد العامة لدفع المسؤولية يمكن للمدعى عليه أن يدفع مسؤوليته      

السببية بين الفعل والضرر(فرع ثاني)، أو أن يدفع بمشروعية  أركانها ، كأن يدفع بانتفاء عالقةأحد بنفي 

 النشاط أو الفعل(فرع ثالث).

    مضار الجوار غير المألوفة. تقادمالفرع األول: الدفع ب
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 يرى بأن الدفع بالتقادم هو من الدفوع الموضوعية (4) فبعض الفقهحول طبيعة هذا الدفع  الفقه اختلف     

، كما أن الحكم الصادر ألنه يتعلق بأصل الحق لكونه يوجه إلى ذات الحق حينما يزعم انقضاؤه بالتقادم

بقبول الدفع بالتقادم يترتب عليه إنهاء النزاع على أصل الحق المدعى به، وهذا الحكم يحوز حجية الشيء 

بينما ،  (5)أمام أي محكمة أخرىالمقضي به فال يجوز تجديد النزاع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو 

ألنه ال يوجه إلى  )7(إلى أن الدفع بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بعدم القبول (6)  ذهب جانب اخر من الفقه

ذات الحق المدعى به وال يوجه إلى إجراءات الخصومة، وٕانما يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب 

   الحق حقه وما إذا كان من الجائز استعمالها أم أن شرط هذا االستعمال غير متوفر.

فإن القانون المدني الجزائري لم تقادم دعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة، ب وفيما يتعلق

لذلك يتعين الرجوع إلى القواعد العامة لتقادم دعوى المسؤولية يتضمن نصا حول تقادم هذه الدعوى، 

سنة  15نجد أن مدة التقادم هي  )9(من القانون المدني الجزائري 133نص المادة فبالرجوع إلى . )8(المدنية

، فإذا لحقت مضار غير مألوفة )10(ر بالضرر وبمحدثه أو لم يعلم، سواء علم المضرو من وقوع الفعل الضار

، )11(لك المضار خالل خمسة عشر سنة من تاريخ وقوع الفعل الضارجار وجب عليه أن يقيم دعواه عن تبال

الدعوى وأصبح بإمكان المدعى  فإن لم يرفع الجار المضرور الدعوى خالل هذه المدة ورفعها بعدها تقادمت

وال يجوز للمحكمة أن تثير التقادم  .)12(عليه أن يدفع بتقادم دعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة

، أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم عليه ىمن تلقاء نفسها، بل يجب أن تقضي به بناء على طلب المدع

جهة اللتقادم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أمام يتمسك به المدعى عليه، ويجوز التمسك با

  .)13(االستئنافية

أن الحقوق بمقتضى الفقه والجدير بالذكر أن الفقه اإلسالمي ال يعرف نظام التقادم كما نعرف، إذ      

الحنفي االسالمي ال تسقط عمال بالقاعدة الفقهية " ال يسقط حق أمرئ وٕان قدم"، غير أن فقهاء المذهبين 

عاما وآخرون بثالثة  والمالكي قد قرروا عدم سماع الدعوى بعد مرور مدة معينة حددها بعضهم بثالثين

دة ليم العثماني تقرر تحديد هذه الموثالثين عاما وفريق ثالث بستة وثالثين عاما، وفي عهد السلطان س

  .)15()1660( دتهاأخذت مجلة األحكام العدلية في ما ، وبهذه المدة)14(بخمسة عشرة سنة

  الفرع الثاني: الدفع بانتفاء عالقة السببية بين فعل الجار والضرر.

وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية يمكن للمدعى عليه أن يدفع مسؤوليته بنفي عالقة السببية، أي     

بإثبات السبب األجنبي الذي يشمل القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، وخطأ أو فعل المضرور، وخطأ أو فعل 

ولية عن مضار الجوار غير المألوفة ، لكن بالنسبة للمسؤ  )16(ق.م.ج. من 127الغير، وذلك حسب المادة 
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فإن األمر يختلف، بحيث أنه ال يمكن للجار المدعى عليه أن يدحض مسؤوليته بإثبات القوة القاهرة أو 

الحادث المفاجئ، ألن الحادث الذي يعتبر قوة قاهرة يشترط فيه أن يكون غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع، 

، )7(جوار غير المألوفة ألن سبب حدوثها يكون متوقع وممكن الدفعوهذا الشرط ليس له مجال في مضار ال

رغم مراعاته للقوانين واللوائح المعمول  –فمثال صاحب المصنع ال يمكن أن يجهل أن قيامه بتشغيل مصنعه 

يسبب للجيران مضايقات تتمثل في الصخب و الضوضاء  –بها ورغم حصوله على ترخيص بمزاولة النشاط 

  شغيل اآلالت والماكينات وفي الروائح الكريهة واألدخنة السوداء والغازات الخانقة.الناتجة عن ت

 كليا أو جزئيا كذلك ال يمكن للجار المدعى عليه أن يدفع مسؤوليته عن مضار الجوار غير المألوفة     

 أساسه أن الضرر إنما يرجع إلى خطأ الغير، إذ تقوم مسؤوليته على أساس الضرر وليس على بإثبات

بأن إثبات الخطأ ليس ضروريا من أجل تقرير مسؤولية  Versailles  وقد قضت محكمة فرساي. )8(خطأال

مضار الجوار، فتتقرر تلك األخيرة حتى ولو كانت المضار ترجع إلى خطأ ليس منسوب إليه sالمالك عن 

وٕانما ينسب إلى شخص الغير، فمالك المنزل الذي تم بنائه حديثا يكون مسؤوال عن المضايقات غير المألوفة 

ل الصوتية بين للجوار الناجمة عن الضوضاء الناتجة عن التصادم واالرتطام الراجع إلى انعدام العواز 

  .)9(الحوائط المتجاورة

بمسؤولية رب العمل عن االضرار غير المألوفة التي لحقت بالجيران،  Aixوقضت محكمة "إكس"     

 - والذي ال تربطه عالقة تبعية برب العمل - والناتجة عن خطأ من جانب المقاول الذي قام بأعمال البناء

فائه من المسؤولية، تأسيسا على أن نظرية مضار الجوار وانتهت  برفض طلب رب العمل المتمثل في إع

  .)10(تفرض عليه التعويض عن تلك االضرار غير المألوفة التي تلحق بالجيران

أن رب العمل بحيث يرى محكمة إيكس السالفة الذكر  إليه تما ذهب )11(وقد أيد جانب من الفقه المصري    

غير المألوفة بإثبات خطأ المضرور، وذلك نظرا للطبيعة الخاصة ال يمكنه دفع مسؤوليته عن مضار الجوار 

والمستقلة لمضار الجوار غير المألوفة، والتي تجد أساسها في فكرة تحمل التبعة، ومن ثم، فإن رب العمل هو 

من عملية البناء على أرضه، فيتعين عليه أن يتحمل مغارمها، وبالتالي ال يستطيع أن يدفع  الذي يستفيد

   ليته بإثبات فعل الغير.مسؤو 

كليا  - غير أنه في المقابل يمكن للجار المدعى عليه أن يدفع مسؤوليته عن مضار الجوار غير المألوفة     

، فالتقصير واإلهمال في أخذ االحتياطات والتدابير الالزمة والضرورية )12(بإثبات خطأ المضرور -أو جزئيا

األضرار، يتيح للمدعى عليه إمكانية دفع مسؤوليته كليا أو جزئيا من جانب الجار المضرور، من أجل تفادي 

في الضرر، بغض النظر عن األساس الذي تقوم عليه تلك المسؤولية، لكن بشرط  ة المضروربقدر مساهم
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ولهذا اعتبر القضاء أن بناء  .)13(أن تكون هناك عالقة السببية بين خطأ المضرور والضرر الذي لحق به

من المطار يعد سببا لإلعفاء الجزئي من المسؤولية، تأسيسا على أن قيام الشخص بهذا البناء مسكن بالقرب 

يكون قد عرض نفسه للمخاطر، مما يستوجب عدم الحكم له بتعويض كامل. وهذا ما قضت به محكمة 

ت باريس وهي بصدد مسؤولية مستغل المطار عن الضوضاء الناتجة عن إقالع وهبوط الطائرات، حيث وزع

المسؤولية واعتبرت أن قيام الشخص بالبناء بجوار المطار يكون قد عرض نفسه لمخاطر المالحة الجوية، 

  .)14(مما يستوجب عدم الحكم له بتعويض كامل

ويقع عب إثبات خطأ المضرور على عاتق المدعى عليه الذي حدث منه الضرر، فإذا اثبت أن خطأ      

المضرور هو السبب الوحيد للضرر، فيعفى كلية من المسؤولية. وٕاذا أثبت أن خطأ المضرور ساهم جزئيا 

  في إحداث الضرر، فإنه يعفى من المسؤولية في حدود تلك المساهمة.

غيرها من دعاوى المسؤولية ر الجوار غير المألوفة تختلف عن دعوى المسؤولية عن مضاوهكذا فإن     

أنه في دعاوي المسؤولية المدنية يمكن للمدعى عليه أن يدفع مسؤوليته بإثبات القوة القاهرة أو دنية بحيث مال

ولية عن مضار الحادث المفاجئ، أو بإثبات فعل المضرور، أو بإثبات فعل الغير، أما في دعوى المسؤ 

  الجوار غير المألوفة فإنه ال يمكن للمدعى عليه أن يدفع مسؤوليته إال بإثبات فعل أو خطأ المضرور.

  .ع الثالث: الدفع بمشروعية األنشطةالفر 

قد تكون أنشطة الجار محدث الضرر مشروعة، وهنا يثار التساؤل التالي: هل يمكن لهذا األخير أن      

  يدفع مسؤوليته عن طريق االحتجاج بمشروعية أنشطته أم أنه ال يمكنه ذلك؟

استقر الفقه والقضاء على أن مشروعية األنشطة مصدر االضطرابات ال تعفي من المسؤولية عن      

جوار غير المألوفة الناتجة عن سير العمل فيها، والتي تجاوزت من حيث شدتها و استمراريتها الحد مضار ال

  .)15(المألوف و المتسامح فيه بين الجيران

فحصول شخص على ترخيص إداري بممارسة مهنة أو نشاط معين وعدم مجاوزته حدود هذا الترخيص      

ال يسبغ على فعله وصف اإلباحة،  ألوفة، ألن الترخيص اإلداريال يعفيه من المسؤولية عن المضار غير الم

 لذلك فإن وجود وثائق إدارية من الجهات المختصة، ال تعطي للجار محدث الضرر حق التمسك بالترخيص

  .)16(مراعاة حقوق االخرينبقصد إعفائه من المسؤولية، ألنها تمنح تحت شرط 

من ق.م على أن الترخيص اإلداري ال  691في المادة  ةأن المشرع الجزائري لم ينص صراح ورغم     

ضاء الجزائري قرر بأن الترخيص االداري إال أن الق، )17(يعفي من المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة

. ال يحق لمالك العقار ال يعفي من المسؤولية، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرار لها جاء فيه:" ..
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التمسك بالرخص ومطابقة األشغال لقواعد العمران قصد إعفائه من مسؤولية مضار الجوار غير المألوفة، 

  .)18(ألن هذه الرخص تسلم تحت شروط مراعاة حقوق الغير"

الكثر حداثة بما كذلك احترام الجار للقوانين و اللوائح المعمول بها واتخاذه جميع االحتياطات الالزمة و ا     

يتفق والسلوك المألوف ال يعفيه من المسؤولية عن المضار التي تتجاوز الحد المألوف. فالشخص الذي يقوم 

يدحض مسؤوليته عن مضار الجوار غير  ه أنيحجب الضوء والهواء عن مسكن جاره ال يمكن بتشييد جدار

لما في  - حصوله على ترخيص وعدم مجاوزته حدوده -المألوفة بحجة أنه راعى القوانين واللوائح المعمول بها

  .)19(من إخالل بالحقوق المتجاورة ذلك

عن مضار وذلك ألن المسؤولية  ويبدوا ان ما ذهب إليه هذا الجانب من الفقه والقضاء جدير باألخذ به     

الجوار غير المألوفة تقوم على أساس الضرر وليس على أساس الخطأ، ومن ثمة فإنه ال يمكن للجار 

أن يدفع بأنه استعمل حقه استعماال  في دعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة المدعى عليه

ح المعمول بها و اتخذ جميع ، و أنه احترم القوانين واللوائمشروعا دون تعسف ودون قصد االضرار بالغير

  أنه تحصل على ترخيص إداري لممارسة نشاطه. االحتياطات الالزمة، و

  بدعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة المطلب الثاني: الدفوع الموضوعية الخاصة

وهي الدفوع التي تميز دعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة عن غيرها من دعاوي      

في: الدفع بسبق الوجود(فرع أول)، والدفع بانتفاء صفة الجار(فرع المسؤولية المدنية، وتتمثل هذه الدفوع 

  ثاني)، والدفع بعدم تجاوز المضار الحد المألوف(فرع ثالث).

  دفع بسبق الوجود. الفرع األول: ال

لو افترضنا أن هناك مصنع أو منشأة مقلقة للراحة موجودة في منطقة ما، ثم يأتي شخص يبني مسكنا بجوار 

تلك المنشأة أو المصنع، ويتضرر من الضجيج أو األدخنة أو الغبار أو الروائح الكريهة المنبعثة منها، ورفع 

ع او المنشأة، فهل يمكن للمدعى عليه أن يدفع الجار المستجد دعوى المسؤولية على صاحب المصن

المسؤولية باالدعاء باألسبقية؟ أي بأنه أسبق من المدعي في الوجود في ذلك المكان، أو بعبارة أخرى هل 

  سبق الوجود يعفي من المسؤولية؟

لقد اختلف الفقه والقضاء حول هذه المسألة فمنهم من وسع من نطاق فكرة سبق الوجود الفردي ومنهم من   

  ضيق منها ، وسنتعرض لهذه االتجاهات على النحو التالية:

  .أوال: االتجاه الذي يوسع من نطاق فكرة سبق الوجود
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وجود الفردي يعفي من المسؤولية عن إلى القول بأن سبق ال )20( ذهب جانب من الفقه الفرنسي القديم   

مضار الجوار غير المألوفة، فلو أقام شخص مصنعا في منطقة نائية و خالية ثم جاءوا أشخاص اخرين و 

سكنوا تلك المنطقة، فإنه ال يمكن لهؤالء المطالبة بالتعويض عن األضرار التي تصيبهم من جراء تشغيل ذلك 

الكريهة المنبعثة من هذا المصنع، ألن مثل ذلك يعد من األمور  المصنع؛ كالضجيج و الغبار و الروائح

المألوفة في المناطق الصناعية، عالوة على ذلك أن هؤالء الجيران الجدد حينما أقدموا على البناء بجوار 

المصنع كان لديهم علم مسبق بما سيتعرضون له من مضايقات و إزعاجات فيكونوا قد أخطأوا بإقدامهم على 

، ضف إلى ذلك فإن هؤالء الجيران هم الذين يتحملون مخاطر اختيارهم لتلك المنطقة؛ أي انهم قبلوا البناء

  ضمنيا للمخاطر.

بأن الشخص الذي يقدم على شراء  توقد أخذت بعض المحاكم الفرنسية بوجهة نظر هذا االتجاه، إذ قض    

تعويض لعلمه المسبق بما سيحل به من منزل بجواره منزل اخر تمارس فيه الدعارة فال يجوز له طلب ال

. كما قضت محكمة ليون الفرنسية برفض طلب التعويض عن األضرار الناتجة عن سير العمل )21(أضرار

في منشأة صناعية مجاورة على أساس أن المنشأة مصدر المضايقات كانت موجودة قبل قيام الجار ببناء 

انتقادا شديدا من قبل جمهور الفقه والقضاء في فرنسا على  . لكن هذا االتجاه انتقد)22(مسكن له على أرضه

  أساس مجافاته لقواعد العدالة، وتعارضه مع القواعد العامة في القانون.

إلى تأييد فكرة سبق الوجود الفردي بحيث يرى أن الجار الذي )23(وفي مصر فقد ذهب بعض الفقه     

مضار الجوار و لو كانت غير مألوفة، ألنه هو الذي  يستجد على المالك ال يحق له أن يطلب تعويضا عن

  سعى إلى جوار المالك وهو يعلم مسبقا بما في هذا الجوار من مضار، فيكون قد ارتضى بهذا الوضع ضمنا.

من مرشد الحيران؛ والتي تنص على أنه:" إن كان ألحد دار  63وقد استند هذا الرأي إلى نص المادة      

روعا فأحدث غيره بجواره بناء مجددا، فليس للمحدث أن يتضرر من شبابيك الدار يتصرف فيها تصرفا مش

  .)24(القديمة ولو كانت مطلة على مقر نسائه، بل هو الذي يلزمه دفع الضرر عن نفسه"

والشيء االخر الذي استند إليه هذا الرأي هو أن نظرية مضار الجوار غير المألوفة أخذها المشرع من      

ريعة اإلسالمية، ومعظم فقهاء هذه األخيرة يأخذون بمبدأ سبق الوجود الفردي، ومما كتب في هذا أحكام الش

المجال:" أن إقدام المالك على إقامة منزل بجوار مصنع يعتبر رضاء منه بما قد يصيبه من ضرر هذا 

  . )25(المصنع وآذاه، وعليه يكون بذلك متنازال عن حقه لعلمه بالضرر وٕاقدامه عليه"

على أساس أن ما ذهب  )26(غير أن هذا االتجاه تم انتقاده من طرف الفقه المصري في مجموعه      

إليه هذا األخير من شأنه أن يضع الجار المستجد أمام أحد ثالث أمور: إما أن يختار نفس نوع االستغالل 
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لمألوفة دون أن يكون له الحق الذي اختاره جاره القديم الذي سبقه إلى المكان، وٕاما أن يتحمل المضار غير ا

  في المطالبة عن االضرار، وٕاما أن يترك المنطقة ويذهب إلى منطقة أخرى.

  ثانيا: االتجاه الذي يضيق من نطاق فكرة سبق الوجود.

يرى هذا االتجاه أن سبق الوجود ال يعفي من المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة إال إذا كان     

يكون من شأنه أن يصبغ الحي أو المنطقة بطابع خاص؛ صناعي أو تجاري أو سكني  سبقا جماعيا بحيث

 - الذي يقيم منزال للسكنى الهادئة - هادئ، فإذا كان الحي أو المنطقة ذات طابع صناعي فإنه ال يمكن للجار

ألوفة لطالما أن يتضرر من ضجيج المصانع واألدخنة والروائح المنبعثة منها ألنها تعد من قبيل األضرار الم

أن الحي أو المنطقة يسودها الطابع الصناعي ذات الصبغة الجماعية، أما إذا كانت المنطقة ذات طابع 

سكني ثم يأتي شخص يقيم مصنعا فيها فإن األخير يسأل عن االضرار الناجمة عن المصنع، لكون أن 

من قبيل األضرار غير المألوفة لطالما الصخب والضجيج واألدخنة والغبار والروائح المقززة الصادرة منه تعد 

  .)27(أن الطبيعة السائدة في الحي أو المنطقة هي الطبيعة السكنية

وقد ايدت بعض المحاكم هذا االتجاه بحيث قضي بالتعويض للجار الذي يتضرر من الغبار المتطاير من    

  .)28(المصنع المجاور له باعتبار ذلك ضررا غير مألوف بحسب طبيعة الحي

، فإقدام شخص على إقامة منزل هو االقرب للصواب ويتماشى مع قواعد العدالة ويبدوا هذا االتجاه     

نشأة الصناعية، مالناتجة عن تشغيل ال األضراربجوار منشأة صناعية ال يمكن له المطالبة بالتعويض عن 

  تصيبه. علمه المسبق بالضرر وٕاقدامه عليه، مما يجعله راضيا باألضرار التيوذلك ل

وبناء على ذلك فإن المدعى عليه صاحب المنشأة الصناعية يحق له دحض مسؤوليته عن مضار      

   الجوار غير المألوفة إذا اثبت أنه االسبق في الوجود. 

: الدفع بانتفاء صفة الجار في شخص المضرور(المدعي) أو في شخص المسؤول(المدعى الفرع الثاني

 عليه).

حينما ترفع دعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة ضد الجار المدعى عليه أول شيء يتأكد      

لقيام هذه هو توافر صفة الجار في الشخص المضرور والمسؤول، وذلك ألنها شرط هذا األخير  منه

حيث جاء فيها "  من القانون المدني الجزائري 691/2، وهذا ما يستفاد من صريح نص المادة المسؤولية

  وليس للجار أن يرجع على جاره ... وٕانما يجوز له ..." . 
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في أي منهما  ،  أوالمسؤول وأ ،صفة الجار في شخص المضرور فإذا تبين للمدعى عليه عدم توافر     

عن  تعويضضده يلزمه بدفع  حكمصدور  أمام المحكمة بانتفاء صفة الجار لتفادي أن يدفعله فإنه يحق 

  وبذلك يكون قد دحض مسؤوليته عن مضار الجوار غير المألوفة. .األضرار غير المألوفة

ويقصد بالجار في هذا المقام كل من يشغل مكانا في نطاق الجوار بغض النظر عن صفته وكونه مالكا      

  .)29(المكان شاغال بسيطا للعين، وبغض النظر عن الفترة الزمنية التي يتم خالله شغل وأو مستأجرا أ

أو  وبناء على ذلك فإنه ال يمكن للجار المدعى عليه أن يثير دفع شكلي بانعدام صفة الجار في المدعي     

التي تشترط الصفة لرفع  )30(من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 13لمادة على أساس ا - المدعى عليه

ألن صفة المالك ليس شرطا لرفع دعوى  أو المدعى عليه المدعيعدم توافر صفة المالك في بحكم  -الدعوى

، فصفة الجار كما اسلفنا ال تقتصر على المالك وحده بل تشمل المسؤولية عن مضار الجار غير المألوفة

جميع األشخاص المتواجدين في نطاق الجوار أيا كانت صفتهم( مالك، أصحاب حق انتفاع أو حق سكني، 

   للمكان) ولو لم تتوافر فيهم صفة الملكية. مستأجرين، او مجرد شاغلين

  .ع بعدم تجاوز المضار حد المألوف: الدفالفرع الثالث

يعتبر هذا الدفع من أهم الدفوع الموضوعية المتاحة للجار المدعى عليه لدرأ مسؤوليته عن مضار      

الجوار غير المألوفة. فلقيام هذه المسؤولية البد أن تكون األضرار المدعاة ناتجة عن مضار تجاوز حد 

" وليس ق.م بقوله: 691من المادة  المضار المألوفة للجار، وذلك ما عناه المشرع الجزائري في الفقرة الثانية

أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي يمكن تجنبها وٕانما يجوز له أن يطلب إزالة هذه  للجار

  المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ...".

ه وقام هذا األخير برفع  دعوى ضد جار  ،فإذا كانت المضار التي يشكو منها الجار مألوفة وعادية     

حد اله بعدم تجاوز المضار فإنه يمكن للجار المدعى عليه أن يدفع مسؤوليت للحصول على التعويض

ضار ، والمحكمة المعروض عليها النزاع ستنظر في هذا الدفع المثار أمامها، فإذا تبين لها أن المالمألوف

وى المدعي لعدم برفض دع ستقضيستستجيب لهذا الدفع ومن ثمة فإنها  فعال  لم تتجاوز حد المألوف

حد للالتأسيس، وذلك لعدم توفر أحد شروط المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة وهو تجاوز المضار 

الحياة المشتركة بين الناس تقتضي وجود قدر معين من األضرار قبل نهايته ال يكون للجار حق فالمألوف، 

الجار أن يتحمل جاره الحد الذي تدعو إليه ضرورة جيران يفرض على التضرر منه، وأن التسامح بين ال

  .)31(الجوار
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وفكرة الضرر غير المألوف هي فكرة نسبية وليست مطلقة، ومن ثم فإنه يجب توافر ظروف معينة حتى      

في وقت قد ال يعد كذلك في وقت آخر، وكذلك  ايمكن القول بعدم مألوفية الضرر، فما يعد ضررا مألوف

تتحكم ظروف المكان والزمان في تحديد طبيعة الضرر، فما يعتبر مألوفا في ناحية مكتظة بالمصانع أو 

، وترتيبا على ذلك )32(المحالت العامة يعتبر غير مألوف في ناحية هادئة خصصت للمساكن دون غيرها

  بلغ درجة معينة تجاوز الحد المألوف بحسب ظروف الزمان والمكان.فالضرر ال يكون غير مألوف إال إذا 

الضرر وما إذا كان مألوفا أو غير مألوف، إذ نصت مستوى ولقد خول المشرع الجزائري للقاضي تقدير     

... وعلى القاضي أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة " من القانون المدني الجزائري على أنه: 691المادة 

  .وموقع كل منها بالنسبة إلى اآلخرين والغرض الذي خصصت له"العقارات 

ويكون المشرع بذلك قد وضع أمام القاضي معيارا مرنا لتقدير ما إذا كان الضرر مألوفا أم غير مألوف      

  .)33(لمتغيرة ويستجيب لمقتضيات كل منهاوعلى القاضي أن يتكيف مع الظروف المختلفة ويواجه الحاجات ا

السالفة الذكر جاءت على سبيل المثال ال الحصر،  691والظروف واالعتبارات التي وردت في المادة      

ومن ثم فإنه يمكن للقاضي أن يستعين بظروف أخرى تكون محل اعتبار عند تقديره للضرر متى كانت 

سمى منتجة في هذا الشأن، ومن بين هذه الظروف أو االعتبارات الوضع الصحي للمضرور أو ما ي

. وتقدير ما إذا كان الضرر يعد ضررا مألوفا أو غير مألوف، يعتبر مسألة )34(بالظروف الخاصة بالمضرور

   .)35(واقع يترك التقدير فيها لقاضي الموضوع

  :خاتمة

  يستخلص من خالل ما سبق النتائج التالية:     

في المدعي على أساس أنه ليس مالك للعقار لكون  ةال يمكن للجار المدعى عليه أن يدفع بانعدام الصف- 

  صفة الجار ال تقتصر على المالك وحده بل تشمل المالك والمستأجر والحائز.

يمكن للجار ان يدفع مسؤوليته عن مضار الجوار غير المألوفة بإثبات خطأ الجار  المضرور لكنه ال - 

ة القاهرة او الحادث المفاجئ، لكون ان مسؤولية يمكن أن يدفع مسؤوليته بإثبات خطأ الغير وبإثبات القو 

  .المألوفةالجار هي مسؤولية موضوعية تقوم بمجرد حدوث االضرار وتجاوزها اعباء الجوار 

ال يمكن للمدعى عليه في دعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة أن يدفع بأنه استعمل حقه - 

ار بالغير، وأنه احترم القوانين واللوائح المعمول بها و اتخذ استعماال مشروعا دون تعسف ودون قصد االضر 

   جميع االحتياطات الالزمة، وأنه تحصل على ترخيص إداري لممارسة نشاطه.
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إن دعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة لها دفوع خاصة بها تميزها عن دعاوي المسؤولية - 

ع بعدم تجاوز المضار حد الوجود، والدفع بانتفاء صفة الجار، والدفالمدنية األخرى تتمثل في: الدفع بسبق 

  .المألوف

  وانطالقا من هذه النتائج فإننا نوصي بما يلي:     

وضع نص خاص يبين حاالت دفع المسؤولية عن مضار الجوار غير  ضرورة التدخل التشريعي من أجل- 

رور أو الجار المسؤول، إذا لم تتجاوز المضار حد المألوفة وهي: إذا لم تتوافر صفة الجار في الجار المض

  بفعل أو خطأ المضرور.المألوف، إذا كان الجار المسؤول له أسبقية الوجود، إذا كان الضرر 

من القانون المدني، وذلك بحذف كلمة "  691وجب على المشرع الجزائري االسراع في تعديل المادة  - 

تشمل المالك والمستأجر  ال تقتصر على الماك وحده بل ة الجارمالك" وجعل مكانها كلمة " جار" ألن صف

   .والحائز والمنتفع

 

 

  الهوامش

، يتضمن قانون 2008فبراير سنة  25المؤرخ في  09-08من األمر رقم  1فقرة  03في هذا الصدد تنص المادة  .1

على أنه:" يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء  2008، سنه 21 اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج.ر، عدد

المؤرخ  58-75من األمر رقم  691من القانون المدني، وتنص المادة  609للحصول على ذلك الحق أو حمايته "؛ المادة 

م على أنه:" ... وليس ، المعدل والمتم1975لسنة  30يتضمن القانون المدني، ج.ر، عدد رقم  1975سبتمبر سنة  26في 

للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة، غير أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد 

  المألوف ...".

هذه المضايقات أو اإلزعاجات هي ما يطلق عليها بمضار الجوار غير المألوفة ونذكر على سبيل المثال : الصخب  .2

عن تشغيل اآلالت والماكينات، والروائح الكريهة والغبار واألتربة واألدخنة السوداء المنبعثة من المنشأة  والضوضاء الناتجة

  الصناعية...الخ.

سيتناول هذا البحث دراسة الدفوع الموضوعية التي يمكن للجار المدعى عليها إثارتها امام المحكمة لدحض مسؤوليته  .3

ة، وبالتالي ال يدخل في نطاق بحثنا الدفوع الشكلية والدفوع المتعلقة بعدم القبول ماعدا المدنية  عن مضار الجوار غير المألوف

  ،الذي سنتطرق له إلى جانب هذه الدفوع الموضوعية. الدفع بالتقادم

ويقصد بالدفوع الموضوعية االعتراض على موضوع الدعوى. أنظر: عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات 

. أو هي دفاع يوجه ضد مزاعم المدعي للقول أنها غير مؤسسة. 277، ص 2006دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  المدنية،

، 2009قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر، الجزائر، أنظر: عبد سالم ذيب، 

إلى ذات الحق المدعى به كأن ينكر وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضائه.  . وهناك من عرفها بأنها الدفوع التي توجه69ص

، ص 2010شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، االردن، أنظر: صالح الدين محمد شوشاري، 

االدعاء الموضوعي المقدم ضده  . وهناك من عرفها بأنها الوسائل الفنية التي حددها القانون ومنحها للمدعى عليه لدفع128
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قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، من المدعي أومن يقوم مقامه. أنظر: أحمد خليل، 

السالف الذكر كما يلي:" الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف  09- 08من األمر رقم  48. وعرفته المادة 327، ص  2004

  ات الخصم. ويمكن تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى".دحض ادعاء

من االمر السالف الذكر الدفوع الشكلية بأنها: " كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة اإلجراءات  49عرفت المادة 

  وانقضائها أو وقفها".

كمة العليا ومجلس الدولة، دار هومه أحمد خالدي، التقادم وآثاره في القانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المح .4

؛ السيد عبد الوهاب عرفه، الشامل في المرافعات المدنية الدعوى المدنية 96، ص 2016للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

؛ ؛ صالح الدين محمد شوشاري، مرجع 75- 74، ص 2009وٕاجراءاتها، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة ، 

  .128 سابق، ص

وهذا على خالف الدفوع الشكلية فالحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي ال يمس بأصل الحق، وبالتالي ال يترتب عليه انهاء  .5

النزاع، وانما يترتب عليه انقضاء الخصومة أمام المحكمة، كما هو الحال بالنسبة للحكم الصادر بقبول الدفع بعدم 

  ضور.االختصاص أو ببطالن ورقة التكليف بالح

؛ أحمد السيد 17، ص 2008أحمد أبوالوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،    .6

؛ عبد السالم ذيب، مرجع سابق، 289، ص 2004صاوى، شرح قانون المرافعات، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، مصر، 

  .78ص 

الذكر الدفع بعدم القبول بأنه: " الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم من االمر السالف  67عرفت المادة  .7

النعدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء األجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه، 

  وذلك دون النظر في موضوع النزاع".

من الزمن، وهو وسيلة تؤدي إلى زوال الحق إذا ما سكت صاحبه عن المطالبة به  التقادم بصفة عامة هو مضي مدة معينة .8

أو استعماله مدة معينة وتمسك من له مصلحة في هذا الزوال به. أنظر: أحمد خالدي، التقادم وآثاره في القانون المدني 

 .15، ص 2016ر والتوزيع، الجزائر، الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة العليا ومجلس الدولة، دار هومه للطباعة والنش

لسنة  30المتضمن القانون المدني، ج.ر عدد رقم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من األمر رقم  133أنظر الماد  .9

  ، المعدل والمتمم.1975

ي السوري، كالقانون المدني المصري، والقانون المدني العراقي، والقانون المدن –وهذا على خالف القوانين العربية    .10

التي تميز بين إذا كان المضرور قد علم بالضرر ومحدثه، فتكون مدة التقادم خالل ثالث سنين   -والقانون المدني الليبي 

) سنة من يوم وقوع 15من يوم هذا العلم، و بين ما إذا لم يكم قد علم بالضرر وال بمحدثه، فتكون مدة التقادم خمسة عشر (

، 2006: علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الفعل غير المشروع. أنظر

  .208ص

تحسب مدة التقادم باأليام ال بالساعات، وال يحسب اليوم األول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها، وذلك ما قررته    .11

ق.م، وعند احتساب مدة التقادم فإنه  3ذلك عمال بنص المادة ق.م، والمدة تحسب بالتقويم الميالدي ال الهجري و  314المادة 

ال يعتد بعدد أيام الشهور أو عدد أيام السنين التي تقع خالل مدة التقادم، إذ أن التقادم يحتسب من تاريخ معين، دون 

القانون المدني الجزائري على االعتداد بعدد األيام الفعلية التي تقع خالل هذه المدة. أنظر: أحمد خالدي، التقادم وآثاره في 

. وينقطع التقادم 57، ص 2016ضوء اجتهاد المحكمة العليا ومجلس الدولة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  ق.م . 317بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه أو الحجز، وذلك ما نصت عليه المادة 
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نتهي الجار المدعى عليه من مناقشة الجانب الشكلي للدعوى يتطرق إلى مناقشة الموضوع، وأول ما يتأكد منه حينما ي   .12

فإنه يجوز له  –سنة  15وهي  –هو المدة القانونية لرفع الدعوى، فإذا تبين له أن المدعي رفع الدعوى خارج اآلجال القانونية 

  أن يدفع بتقادم الدعوى.

  السالف الذكر المتضمن القانون المدني. 75/58األمر رقم  من 321أنظر: المادة  .13

- عبد اهللا تركي حمد العيال الطائي، الضرر البيئي وتعويضه في المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت .14

  .126، ص 2013لبنان، 

لدين والوديعة والعقار الملك والميراث تنص هذه المادة على أنه:" ال تسمع الدعاوي الغير العائدة ألصل الوقف للعموم كا .15

.لية المشروطة والغلة بعد تركها خمسة عشرة سنة". أنظر: 90والمقاطعة في العقارات الموقوفة أو التصرف باالجارتين والتو

  1، ص2005االردن، -جمال عبد الغني مدغمش، مجلة األحكام العدلية، دار االسراء، عمان

ذكر المتضمن القانون المدني تنص على:" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن من األمر السالف ال127المادة  .16

سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا 

  الضرر، مالم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك ".

ئة في محيط الجوار والمسؤولية المدنية عنها، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عين فيصل زكي عبد الواحد، أضرار البي .17

  .769،  ص 1989الشمس، مصر، 

عطا سعد محمد حواس، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،  .18

  .564، ص 2011

19. C.A : Versailles, 18 janv. 1988, Juris-Data, no. 040670. نقال عن عطا سعد محمد حواس، المرجع

564السابق، ص   

20. Civ, 23-2-1976, D,S, 77, 1, R, 108. .         466نقال عن عبد الرحمان علي حمزة، ص  

  .466، ص2006عبد الرحمان علي حمزة، مضار الجوار غير المألوفة والمسؤولية عنها، دار النهضة العربية، القاهرة،  .21

يقصد بخطأ المضرور أو فعل المصاب أن المدعى عليه وهو من وقع منه الفعل الضار، قد اشترك بفعله مع فعل  .22

، 2011المضرور في إحداث الضرر. أنظر: محمد صبري السعدي، النظرية العامة لاللتزام، دار الهدى، الجزائر، 

  .116ص

مسؤولية الناشئة عنها، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة شرين محمد خضر القاعود، مضار الجوار غير المألوفة وال .23

  .368القاهرة، مصر، ب.س.ن، ص 

24. Paris, 27-2-1961 .     789مشار إليه في فيصل زكي عبد الواحد، مرجع سابق، ص   

، 2006نقال عن عبد الرحمان علي حمزة، مضار الجوار غير المألوفة والمسؤولية عنها، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  .    462ص 

؛ عطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولية عن أضرار التلوث، مرجع 792فيصل زكي عبد الواحد، مرجع سابق، ص  .25

  .26سابق، ص

  .142، ص 2016بلحاج العربي، الحقوق العينية في القانون المدني الجزائري، دار هومه، الجزائر،  .26

بأن الترخيص االداري ال يعفي من المسؤولية عن مضار الجوار وهذا على خالف المشرع المصري الذي قرر صراحتا  .27

  من ق.م. 807/2غير المألوفة، وذلك في نص المادة 
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. مشار إليه في جمال سايس، الملكية العقارية 12/09/2007، صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  410719قرار  رقم:  .28

  .669، ص2014زائر، ، منشورات كليك، الج2في االجتهاد القضائي الجزائري، ج

، الجزائر، 01، مجلة المحكمة العليا، العدد13/06/2007صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  404069قرار  رقم  .29

  .197، ص2008

30. DEMOLOMBE, cours de code napoléon, T. 12. 5 Ed, 1872. P. 155, N° 659. 

الجار المضرور ومدى تأثيرها على مبدأ المسؤولية أو الظروف الخاصة بمشار إليه في: محمد محي الدين ابراهيم سليم، 
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  بن عبد الكبير حسان :اللقب واالسم 

  جامعة ادرار -بكلية الحقوق والعلوم السياسية    طالب دكتوراه كالسيك

  اسية جامعة ادراريمخبر القانون والمجتمع بكلية الحقوق والعلوم السل في فرقة بحث تابعة عضو

 hba83@gmail.com:البريد االلكتروني 

  عنوان المقال :

  في الحد من الجرائم البيئةودورها االليات القانونية الوقائية 

  - ملـــخص المقال    -                                   

إن الجزائر كغيرها من الدول السائرة في طريق النمو، والتي تسعى جاهدة من أجل الوصول          

يات االقتصادية والبرامج التنموية والمخططات إلى مستوى ركب الدول الصناعية اعتمدت مجموعة من اآلل

التكنولوجية االستراتجية من أجل تحقيق تنمية إقتصادية شاملة ، لكنها لم تراعي في هذا الجانب التنمية 

الذي  يالمستدامة لمواردها الطبيعية التي أصبحت مهددة بالنضوب  ، إال أن الجزائر ونظرا للخطر االيكولوج

أصبح يهددها غيرت من وجهتها التنموية االقتصادية المحضة إلى خلق توازن بين التنمية االقتصادية والتنمية 

البيئية ، ولهذا اعتمدت مجموعة من اآلليات القانونية ونخص بالذكر االليات القانونية الوقائية من أجل النهوض 

هذه اآلليات الى آليات  قانونية وقائية عامة و آليات قانونية  بهذا القطاع الحساس والهام في الجزائر ،  وتنقسم

  وقائية خاصة وأظهرت هذه اآلليات فعاليتها في الحد من االستنزاف الخطير لموارد الطبيعية.
Résumé 

Algérie, comme les autres pays nouvellement industrialisés dans la voie de la croissance, qui 

cherche à atteindre le niveau des pays industriels installés a adopté un ensemble de mécanismes 

économiques et des programmes de développement et des programmes technologiques stratégiques 

afin de parvenir à un développement économique global, mais n'a pas pris en compte cet aspect du 

développement durable des ressources naturelles qui sont les feuillus menacés Toutefois, l'Algérie 

et compte tenu du risque écologique, qui est devenu menacé par le changement de destination du 

développement économique Ahadjdh pour créer un équilibre entre le développement économique et 

le développement de l'environnement, ce qui a adopté un ensemble de mécanismes juridiques et 

qualifia les mécanismes juridiques De prévention pour la promotion de ce secteur sensible et 

important en Algérie est divisée en ces mécanismes à des mécanismes de prévention et juridiques 

généraux et des mécanismes juridiques et de prévention spéciaux a montré que ces mécanismes 

soient efficaces pour réduire l'épuisement grave des ressources naturelles 
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  : مقدمة

لقد عمد المشرع الجزائري بعد مصادقته على االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة على وضع 

مجموعة من االليات القانونية من اجل النهوض بهذا القطاع الذي اضحى يشكل خطرا على استقرار الدولة في 

ية تستنزف بفعل الجانب االيكولوجي وحتى في الجانب االقتصادي بحيث اصبحت بعض الموارد الطبيع

االستغالل المفرط والغير العقالني مما جعل الدولة تتدخل من اجل انقاض ماتبقى من مواردها الطبيعية ، 

ووضع استتراتيجية وتخطيط محكم وذلك عن طريق وضع محموعة من االليات منها االليات القانونية لحماية 

  يم وحماية البيئة في الجزائر .بحيث تم سن ترسانة من القوانين لتنظمواردها الطبيعية 

لقد أقر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص والقواعد القانونية وهذه القواعد والنصوص تتصف 

وتتوزع على نوعين من القواعد فهناك قواعد قانونية وقائية وهناك قواعد قانونية ردعية، وسوف تقتصر دراستنا 

  على القواعد القانونية الوقائية فقط  .

ان الموضوع الذي نحن بصدد معالجته يطرح اشكالية مفادها الى أي مدى استطاعت االليات القانونية 

  الوقائية الحد من الجرائم االيكولوجية ؟

لمعالجة هذا الموضوع ارتأينا اعتماد المنهج التحليلي الوصفي مقسمين الموضوع الى محورين في 

ونية الوقائية العامة وفي المحور الثاني القواعد القانونية الوقائية المحور االول سوف نعالج فيه القواعد القان

  الخاصة .
 

  القواعد القانونية الوقائية الخاصةالمطلب األول: 

هي تلك القواعد التي تقي من الوقوع في و لقد أقر المشرع الجزائري مجموعة من القواعد القانونية الوقائية        

الضرر أي لديها دور وقائي، وتعتبر من الناحية اإلدارية كرقابة قبلية خولها القانون لإلدارة الوصية أو التي 

تشرف على مراقبة األجهزة المختصة في حماية وتسيير الموارد الطبيعية من حيث ضبط جميع التصرفات التي 

  رد الطبيعية . تعود بالضرر على الموا

فبالنسبة إلى القواعد القانونية الخاصة الوقائية فلقد خول المشرع الجزائري إلى اإلدارة أو األجهزة 

المختصة في تسيير وحماية الموارد الطبيعية مجموعة من الصالحيات والسلطات تستعملها اإلدارة للوقاية من 

لحدوث ومن الوسائل اإلدارية نجد سلطة الضبط اإلداري الوقوع في الضرر أي تمنع من الوقوع في الضرر قبل ا

التي يهدف قانون  1الذي يعتبر كأحد اآلليات القانونية الذي نص عليه المشرع من أجل تحقيق المبادئ العامة
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البيئة إلى تحقيقها ومن بين الوسائل الخاصة القانونية التي نص عليها المشرع نجد نظام الترخيص ونظام 

  نقوم بتوضيح هاتين النقطتين بالتفصيل الحضر وسوف 

  :نظام الترخيص   -الفرع األول

يعتبر الترخيص من اآلليات القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري من أجل الوقاية من الوقوع في 

رية هي اإلعتداء على الموارد الطبيعية، فالحماية أو الرقابة التي يمارسها نظام الترخيص عن طريق األجهزة اإلدا

رقابة قبلية أي قبل الوقوع في الضرر فهو أسلوب أو وسيلة تقي من اإلعتداء على الموارد الطبيعية، ولهذا نجد 

المشرع يشترط الترخيص في بعض النشاطات وٕانشاء ومزاولة بعض المنشآت الصناعية التي تكون أو ُيحتمل أن 

  تسبب إعتداء أو تلويث للبيئة ومواردها الطبيعية .

ترخيص يعتبر عمال من أعمال اإلدارة القانونية فهو ذلك اإلذن الصادر عن اإلدارة لممارسة أو فال

مزاولة نشاط معين بذاته. إذًا من أجل ممارسة النشاط مرهون بموافقة اإلدارة وذلك عن طريق منح الترخيص 

  2طة في القانون اإلداريوالذي يعتبر اإلذن المسبق من طرف السلطات المختصة والتي تسمى بالسلطة الضاب

كما أعتبر أسلوب الترخيص على أنه إشتراط اإلدارة وطبقًا لنصوص القانون والتنظيم على األفراد 

ترخيص معينًا إن هم أرادوا ممارسة نشاط معين، كما لو أراد األفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة مسيرة فمن 

القيام بالنشاط. وٕاال كان عملهم مشوبًا بعيب في  حق اإلدارة أن تفرض عليهم الحصول على رخصة قبل

  مشروعيته . 

  3والرخصة اإلدارية من حيث طبيعتها تعد قرارًا إداريًا أي تصرف إداري إنفرادي

  ومن التراخيص المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية والتي قام المشرع الجزائري بالَنص عليها نجد ما يلي: 

  :ودورها في حماية الموارد الطبيعية الرخص العمرانية   - أوال

لقد أدى التوسع العمراني في الجزائر إلى احتالل نسبة كبيرة من األراضي الزراعية والغابية منها، فأدى 

البناء وخاصة الفوضوي منه إلى إحتالل رقعة واسعة من األراضي حتى ولو كانت على حساب األراضي 

ر أثر تأثيرًا سلبيًا على البيئة ومواردها الطبيعية وهذا بسبب اإلعتداء المخصصة للفالحة والنباتات، وهذا األم

  الغير القانوني على المساحات الخضراء والمسطحات المائية كذلك المخصصة للموارد الطبيعية . 
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ومن أجل الحد من هذه التصرفات العشوائية والحريات المطلقة في مجال البناء. وتنظيم إستغالل األراضي. 

ير أكثر حماية للموارد الطبيعية قام المشرع بالنص على رخصة البناء كشرط ضروري وهام وأّولي من أجل وتوف

  القيام بأي نشاط خاص بالبناء . 

المعدلة والمتممة  91/176و 91/175ونصوصه التنفيذية رقم  4لقد إشترط قانون التهيئة والتعمير

المختصة قبل الشروع في إنجاز أو القيام بأي بناء سواءًا  كان الحصول على رخصة البناء والتي تمنحها اإلدارة 

جديدًا أو ترميم أو تعديل يدخل على البناء ويختلف صدور هذه الرخصة من إدارة إلى أخرى حسب اإلختصاص 

  القانوني لكل إدارة مانحة لهذه الرخصة . 

اية البيئة نجد قانون حماية ومن األمثلة بخصوص القوانين التي نصت على رخصة البناء في مجال حم

ينص على وجوب أن تخضع عمليات البناء واستغالل وٕاستعمال  03/10البيئة في إطار التنمية المستدامة 

البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية إلى مقتضيات حماية البيئة ومواردها الطبيعية 

   وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه .

إشتراط مراعاة علو المجمعات السكنية والبناءات  5 02-02أما القانون المتعلق بحماية الساحل وتنميته 

  األخرى المبرمجة على مرتفعات المدن الساحلية والتقاطيع الطبيعية. 

الشروط التي يجب توفرها للحصول على رخصة البناء وهذه الشروط تختلف  175- 91حدد المرسوم  لقد

ومخطط  PDAUمن حالة إلى أخرى فبالنسبة للحالة األولى وهذا في حالة تواجد المخطط التوجيهي للتهيئة 

قدم الطلب إلى فإنه البد على صاحب البناية إحترام ما جاء في هذين المخططين وي P.O.Sشغل األراضي 

أشهر من تاريخ  3رئيس البلدية ويدرس الطلب من قبل مصالح التعمير لدى البلدية ويصدر القرار في غضون 

  تقديم الطلب. 

أما الحالة الثانية وهذا في حالة عدم تواجد مخطط شغل األراضي فإن البلدية في هذه الحالة تقوم 

الملف وٕابداء وتقديم رأيها فيما يخص منح رخصة البناء ويلتزم راسة بإرسال الملف إلى مديرية التعمير بالوالية لد

   6رئيس البلدية بالقرار الذي تتخذه مديرية التعمير

كما إشترط هذا المرسوم في الجانب التشكيلي تقديم دراسة مسبقة من قبل مكتب دراسات مختص يبين 

طبيعية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رغبة فيه مدى تأثير هذا البناء والمشروع على البيئة ومواردها ال

المشرع في إقحام البعد البيئي في مجال منح رخصة البناء التي تعتبر كأحد اآلليات والتقنيات الحديثة في الحد 
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من التوسع العمراني الغير المنظم والذي أصبح يهدد موارد الطبيعة من خالل إستعمال بعض األراضي الفالحية 

  صصة للبناء مما جعل بعض الموارد الطبيعية تنقضي بفعل هذا التوسع العمراني . كأراضي مخ

  :رخصة إستغالل المنشآت المصنفة  –ثانيا 

المتعلق بحماية البيئة على أنها تملك المصانع  10- 03يقصد بالمنشآت المصنفة حسب القانون 

المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي والمنشآت والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة 

أو معنوي عمومي أو خاص والتي تسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة واألمن والفالحة واألنظمة 

   7البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق الساحلية أو قد تسبب في المساس براحة الجوار

ستنتج أن المشرع لم يقم بتقديم تعريف واضح ومفصل للمنشآت المصنفة وٕانما من خالل نص المادة ن

قام بتعداد المنشآت المصنفة والمتمثلة في المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وجميع 

وبعد  المنشآت التي يستخدمها أو يملكها شخص معنوي أو طبيعي تعود بالضرر على البيئة ومواردها الطبيعية

القيام بعملية التصنيف والتعداد المتعلق بالمنشآت المصنفة أخضع المشرع عملية إستغالل ونشاط هذه المنشآت 

  .  8إلى الترخيص أو التصريح

فالترخيص يكون خاص بالمنشأة األكثر خطورة على البيئة وموارد الطبيعة ويمكن للوزير المكلف بالبيئة أن 

مشاريع الضخمة أو المنشآت التي لديها تأثير كبير على البيئة والموارد الطبيعية يمنح هذه الرخصة في حالة ال

  ولقد إشترط القانون مجموعة من اإلجراءات للحصول على الترخيص نذكر منها على سبيل اإلختصار : 

تقديم طلب ترخيص إلى الهيئة المختصة يوضح فيه جميع المعلومات المتعلقة بصاحب المنشأة وتبيين  -

 قعها وطريقة عمل المنشآة .مو 

قيام مكتب الدراسات المعتمد من قبل وزارة البيئة بدراسة مدى تأثير المشروع على البيئة وموارد الطبيعة  -

 . 

قيام الهيئة المختصة بتحقيق عمومي حول مدى تأثير هذه المنشأة على البيئة وموارد الطبيعة وذلك عن  -

ق اإلعالن للجمهور في مقر البلدية إلبداء رأيهم وبعد ذلك يتم طريق موظفين مؤهلين قانونًا ويتم تعلي

إرسال نسخة من طلب الرخصة إلى المصالح المحلية المعنية بالبيئة والري والفالحة والصحة والحماية 

المدنية ومفتشية العمل ومديرية التعمير والبناء والصناعة والسياحة من أجل إبداء رأيهم ويتم الرد في 

ومًا، وبعدها يقدم التحقيق إلى مقدم الطلب ويقدم له جميع المالحظات والتحفظات الخاصة ي 60غضون 
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يوم وبعد ذلك يرسل الملف إلى الوالي أو رئيس البلدية حسب إختصاص كل  22بالمنشأة في غضون 

واحد منهم من أجل منح أو رفض منح الترخيص بشرط أن يكون مبررا ويمكن للمعني تقديم طعن ولكن 

 .9يمكن للمعني أن يزاول نشاطه إال بعد منح الترخيص له ال

أما فيما يخص التصريح فهو الذي يمنح للمنشأة األقل خطرا على البيئة ومواردها الطبيعية وال نجدها من 

إختصاص الوزير المكلف بالبيئة وهذا ألن هذه المنشأة ال تسبب أي خطر كبير على البيئة وليس لها تأثير على 

الطبيعية ونجدها من إختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، وٕاجراءات منح التصريح سهلة وبسيطة  الموارد

وغير معقدة فما على صاحب المنشأة إال أن يقدم طلب لرئيس المجلس وموقع إنجاز المنشأة ومزاولة نشاطها 

  وكيفية نشاطها. 

بلدية بدراسة الملف والطلب المقدم من قبل ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي رفقة مصالح التعمير لدى ال

صاحب المنشأة من حيث مدى تأثيره على البيئة فإذا وجد ذلك من إختصاصه منح التصريح لصاحب المنشأة 

أما إذا رأى ذلك ليس من إختصاصه وٕانما من إختصاص الهيئات المكلفة بمنح الترخيص رفع الملف إلى 

يص التي تم ذكرها سابقًا ويقوم بإعالم المعني بذلك حتى يتسنى له الهيئات المختصة وطبق إجراءات الترخ

  10القيام بإجراءات الطعن المخولة له قانونا

   :رخصة إستعمال واستغالل الغابات –ثالثا 

المفرط والغير العقالني  رغبة من المشرع في حماية الغابات الخضراء من اإلستغالل واإلستعمال

لمواردها ومحاولة منه تنظيم إستغالل هذه الموارد إستحدث المشرع آلية من أجل حماية الموارد الغابية تتمثل في 

  رخصة إستغالل وٕاستعمال الغابات . 

والغابات  ونظرًا للدور الذي تلعبه الغابة في الحفاظ على إنجراف وٕانهيارات التربة ومن أجل حماية الغابات بصفة

  .11التي تصنف كمعطيات طبيعية

وبين شروط وٕاجراءات كل منهما،  12لقد ميز القانون العام للغابات بين اإلستعمال واإلستغالل

فاإلستعمال الغابي خص به األشخاص المقيمين داخل الغابة وحصره في بعض المنتجات لقضاء الحاجات 

اإلجراءات بهذا الخصوص بالنسبة لإلستعمال الغابي من قبل المنزلية وتحسين مستوى معيشتهم، وبسط المشرع 

المقيمين داخل الغابة ولم يشترط الرخصة في عملية اإلستغالل أما بالنسبة لإلستغالل الغابي الذي يكون من 

وراءه أهداف إقتصادية والمتمثلة في قطع األشجار، ولقد إشترط المشرع مجموعة من الشروط من أجل منح 

  البد على المتعاقد أن يقدم ملف تام بعد تقديم تعهد مسبقاً  - غاللرخصة اإلست
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ــ كما تقوم اإلدارة بوضع دفتر الشروط تحدد فيه الشروط الواجب توفرها في المتعاقد وتحدد كذلك األشجار المراد 

قابة بعد عملية قطعها ووقت قطعها والوسائل المعتمدة في القطع مع إحترام مواسم القطع وكذلك القيام بعملية الر 

  القطع .

ـــ كما يتم تحديد الغابات التي يتم فيها القطع ويتم ذلك من قبل مديرية الغابات المّناحة للرخصة دون أن تنسى 

   13مبدأ إستدامة هذا المورد الحساس

لقد ساهمت رخصة إستعمال وٕاستغالل الغابات بشكل كبير في الحماية والحفاظ على موارد الغابات وذلك من 

  حيث تنظيم وتحديد وحصر إستغالل الغابات بشكل يضمن إستدامة لهذا المورد .

  :رخصة الصيد  –رابعا

رغبة من المشرع في حماية الموارد الحيوانية والتي تعتبر أحد أنواع الموارد الطبيعية  سن المشرع بهذا 

اإلنقراض وجعلها تتكاثر الخصوص مجموعة من التشريعات كان الغرض منها حماية الفصائل الحيوانية من 

  . 14بشكل طبيعي للحفاظ على إستدامتها

ومن أجل ذلك إشترط المشرع الرخصة من أجل صيد بعض الحيوانات وهذا من أجل تنظيم إستعمال وٕاستغالل 

يتضح لنا الشروط الواجب توفرها  15الحيوانات بشكل عقالني ومستدام فمن خالل اإلطالع على قانون الصيد

  لممارسة نشاط الصيد ومن الشروط ما يلي 

أ : البد أن تتوفر لدى الصياد رخصة للصيد أو إجازة الصيد تمنحها له الهيئات المعنية مثل الوالي أو رئيس 

  المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة .

  أن يكون منخرطا في إحدى جمعيات الصيادين المعتمدين . ب :

ج : أن يكون الصياد حائزا على وثيقة تأمين عن األخطار المْحتملة والتي يمكن أن تصيبه من جراء األسلحة 

  التي يستعملها في الصيد . 

أو إعارتها أو  سنوات قابلة للتجديد وال يسمح لصاحبها من التنازل عنها 10د : تحدد صالحية الرخصة ب 

  كرائها . 
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كما نصت القوانين األخرى التي تنظم بعض الموارد الطبيعية على إشتراط الرخصة مثل القانون المتعلق بالمياه 

إشترط الرخصة من أجل إستغالل الموارد المائية من طرف شخص طبيعي أو معنوي ويكون ذلك عن  05-12

  المشرفة على قطاع الموارد المائية . طريق عقد يبرم بين طالب اإلستغالل والهيئة 

يشترط الرخصة من أجل القيام بأعمال التنقيب واالستكشاف على الثروات  10- 01كما نجد قانون المناجم 

  .  16المعدنية والتي تسلم من قبل الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية

الطبيعية وخاصة الموارد الغير المتجددة  لقد ساهم نظام الترخيص بشكل كبير في توفر نوع من الحماية للموارد

والمهددة باإلنقراض ولكن يحتاج هذا الترخيص إلى آليات ردعية تساعده من أجل تحقيق تنمية مستدامة للموارد 

  الطبيعية . 

  :نظام الحظر واإللزام  -الفرع الثاني

أعطى لها صيغة قانونية لقد إستحدث المشرع الجزائري آلية جديدة من أجل حماية الموارد الطبيعية و 

إلزامية معتمدًا على ذلك بإستخدام صفة األمر وهذا ما نلمسه في قانون البيئة بحيث جاءت أغلب مواده على 

صفة األمر فنجد بعض القواعد القانونية جاءت بأسلوب الحضر والذي يتمثل في إجراء قانوني إداري يقصد من 

و عمل سلبي يتمثل في اإلمتناع، أما نظام اإللزام فهو عمل إيجابي وراءه منع القيام بنشاط معين فهو إجراء أ

  يهدف من وراءه القيام بعمل أو إجراء قانوني معين وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل 

   :نظام الحظر - أوال

لقد قدم الباحثون تعريفا قانونيا لنظام الحظر والذي يقصد به الوسيلة التي تلجئ إليها سلطات الضبط 

ي يكون الهدف منه منع القيام ببعض التصرفات بسبب الحظر الذي ينجر عن ممارسته فهو يعتبر من اإلدار 

   17األعمال اإلنفرادية التي تقوم بها اإلدارة بحكم السلطة العامة التي خولها القانون لإلدارة

د الموارد الطبيعية أما الحظر الخاص بالموارد الطبيعية يتمثل في منع أي تصرف لديه خطورة ويسبب ضررا بأح

 .  

لقد جاءت أغلب القوانين البيئية بمواد وقواعد قانونية آمرة تحضر وتمنع بعض التصرفات التي تمس 

بالموارد الطبيعية وهذا ما يتجلى في نصوص ومواد وقوانين حماية البيئة بحيث يحضر أي عمل من شأنه أن 

   18الطبيعيةيضر بالتنوع الطبيعي أو كل مساس بالمجاالت المحمية 
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كما منع قانون حماية البيئة إتالف البيض واألعشاش وتشويه الحيوانات الغير األليفة والفصائل النباتية الغير 

أو عرضها للبيع أو شرائها حية أو ميتة وهذا من أجل التنوع  المزروعة والمحمية وكذا نقلها و أو إستعمالها

  . 19البيولوجي الذي جاء قانون البيئة لحماية الصيد بنصوص قانونية آمرة تحضر كل تصرف يضر بها

كما يمنع قانون الصيد عند تساقط الثلوج أو في الليل أو في فترات تكاثر الطيور والحيوانات كما يمنع إصطياد 

  . 20لمحمية أو القبض عليها، واألصناف المحميةاألصناف ا

كما تم منع أي نشاط صناعي جديد أو بناءات أو منشآت يقام على الساحل أو المناطق المحمية 

  .21والمواقع اإليكولوجية

كما منع قانون المياه بناء أو تشييد أو أي تصرف ينجز من خالله المساس بالوديان أو البحيرات وجميع 

ائية، كما يمنع تفريغ المياه القدرة في اآلبار والحفر والينابيع وأماكن الشرب العمومية والوديان، المسطحات الم

  22وٕاستخدام مواد سامة وغير صحية في المنابع المياه التي يتم الشرب منها والتزود بمياهها .

ارد الطبيعية من اإلعتداء يعتبر نظام الحظر من اآلليات القانونية التي إستخدمها المشرع من أجل حماية المو 

والمساس بها وهي أسلوب رقابي سابق أي يمنع من وقوع الضرر قبل حدوثه ولقد أثبتت هذه اآللية نجاعتها في 

  الحفاظ وحماية الموارد الطبيعية . 

  : نظام اإللزام –ثانيا

من أجل حماية يعتبر نظام اإللزام من اآلليات والوسائل الحديثة التي إعتمدها المشرع ونص عليها 

الموارد الطبيعية من شتى صور اإلعتداء فهي نظام عكس الحظر فهو عمل إيجابي يتمثل في القيام أو إتيان 

تصرف معين،فلقد خول القانون لإلدارة أسلوب اإللزام بمعنى إلزام األشخاص القيام بتصرفات تهدف إلى حماية 

بيعية يعتبر أحد صور اإللزام التي نص عليها القانون اإلداري الموارد الطبيعية وهذا اإللزام الخاص بالموارد الط

  والذي يشمل مجاالت مختلفة ومتنوعة . 

ولهذا الغرض جاءت مجموعة كبيرة من القواعد القانونية اآلمرة تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية من 

قانون حماية البيئة في مجال حماية  اإلعتداء عليها وتوفير تنمية مستدامة للموارد الطبيعية ومن القوانين نجد

الهواء والجو بحيث ألزم الوحدات الصناعية إتخاذ كل التدابير الالزمة للتقليص أو الكف عن إستعمال المواد 

   23المتسببة في التأثير على طبقة األوزون والغالف الجوي
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ا لها بإحترام وٕاتخاذ كل اإلجراءات أما فيما يخص تسيير النفايات فقد ألزم القانون كل منهج للنفايات أو جائز 

   24الضرورية ليتفادى إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن السيما النفايات الغير القابلة لإلنحالل البيولوجي

على مجموعة من اإللتزامات التي يجبر على المتعاقد  02-03كما نص القانون المتعلق بحماية الشاطئ 

حترمها والتي تهدف إلى الحفاظ على الحالة الطبيعية للشاطئ وتنمية المكلف بكراء وٕاستخدام الشاطئ أن ي

  مستدامة تضمن إستفادة األجيال المقبلة بها . 

من خالل عرضنا ألهم الوسائل القانونية الخاصة نستنتج أن المشرع كان يهدف من وراء إستخدام 

لزام هو توفير أكثر حماية للموارد الطبيعة وٕاستحداث هذه اآلليات والمتمثلة في نظام الترخيص ونظام الحظر واإل

المتاحة وضمان إستدامتها كما أن هذه اآلليات في الحقيقة من خالل اإلحصائيات المقدمة أظهرت نجاعتها من 

حيث أن بعض الفصائل الحيوانية والنباتية لم تنقرض وبقيت محمية كما أننا نجد بعض الموارد المائية 

ت حية في الجزائر كما تحتاج هذه اآلليات المتمثلة في نظام الترخيص والحظر والمسطحات المائية ما زال

واإللزام إلى آلية لتساعده على الوصول إلى أعلى مستوى من الحماية المقررة لموارد الطبيعة تتمثل في آلية 

  الردع والعقاب وهما آليتان مكملتان للرسائل القانونية العامة . 

  : القواعد القانونية الوقائية العامة - المطلب الثاني

لقد تم معالجة وتوضيح وتبيين اآلليات القانونية والوسائل القانونية الخاصة والمتمثلة في نظام الترخيص 

ونظام الحظر والمنع وهذان اآلليتان يحتاجان إلى وسائل تكميلية من أجل تحقيق األهداف التي يرتجيها المشرع 

هذه اآلليات ومن الوسائل التكميلية الوقائية العامة نجد كل من نظام التقرير ونظام  من خالل خلق وٕاستحداث

دراسة التأثير، وهذان النظامان يعتبران من الوسائل والطرق القانونية العامة التي تقي من الوقوع في الضرر 

بعدية والتي تقوم بها اإلدارة الماس بالبيئة وموارد الطبيعية، وهما نظامان خول لهما القانون سلطة الرقابة ال

المعنية والمكلفة بتسيير ورقابة أحد الموارد الطبيعية وكذلك يتم ذلك عن طريق الشخص المعني الذي يزاول 

نشاط معين خاص أو متعلق بالموارد الطبيعية وهذا ما نلمسه أو نجده في نظام التقارير الذي يرسله الشخص 

من أجل متابعته ورقابته ومن أجل التفصيل والشرح أكثر أرتأينا تقسيم هذا  صاحب المنشأة إلى الهيئات المعنية

المطلب إلى فرعين نشرح فيهما كل موضوع على حدا، فبالنسبة للفرع األول سوف نعالج فيها نظام التقارير أو 

لفرع الثاني  التقرير، سوف نوضح فيه مفهومه والقوانين التي نصت على تطبيقه وتبيين إجراءات تطبيقه أما في

فسوف نوضح فيها نظام دراسة التأثير بحيث نوضح فيه نظام دراسة التأثير وبعدها نقوم بذكر وسرد القوانين 

  التي نصت على تطبيق إجراءاته .
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    :نظام التقرير -الفرع األول

ير لقد نص المشرع على إقرار نظام التقارير في مجال حماية الموارد الطبيعية والغرض منه هو توف

حماية وقائية للموارد الطبيعية والسهر من أجل ضمان إستدامتها، فهو أسلوب من أساليب الرقابة اإلدارية البعدية 

بمعنى بعدما تمنح اإلدارة للشخص المعني الترخيص بالقيام ومزاولة نشاطه تأتي السلطة اإلدارية المختصة 

سواء بنفسها أو عن طريق الشخص المعني الذي يقوم المانحة للرخصة من أجل اإلستغالل لتقوم بدور الرقابة 

بمزاولة النشاط وذلك عن طريق إرسال تقارير سنوية أو شهرية لإلدارة الوصية التي تقوم بعملية اإلشراف 

  والتوجيه والرقابة . 

ر لقد جاء نظام التقرير ليكمل نظام الترخيص ألن األول يعتبر من صور الرقابة البعدية أي نظام التقري

  أما نظام الترخيص فيعتبر من صور الرقابة السابقة أو القبلية . 

إذًا فالمقصود بنظام التقرير هو إلزامية تقديم تقرير من قبل صاحب المنشأة أو صاحب المشروع بشكل دوري 

ومنتظم يبين فيه ويوضح فيه وضعية نشاط المؤسسة، فهو نظام يفرض رقابة بعدية ومتابعة المشروع بعد منح 

رخصة النشاط فهو يجعل اإلدارة أكثر إطالعًا ومراقبة ومتابعة للمشروع ومن خالل هذا التقرير تتخذ اإلدارة 

  اإلجراءات الواجب إتخاذها إتجاه هذه المؤسسة سواءًا بالسلب أو باإليجاب . 

القانون اإلداري  ويعتبر نظام التقرير في مجال حماية الموارد الطبيعية أحد صور نظام التقرير الذي نص عليه

إال أن هذا الصنف من التقارير خاص بالموارد الطبيعية التي جاء المشرع من خالل إستحداث هذه اآللية والتي 

تعتبر من األساليب الحديثة التي تم إعتمادها من قبل اإلدارة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مجال 

  حماية الموارد الطبيعية . 

مجموعة من القوانين المهتمة بحماية الموارد الطبيعية تنص على آلية التقرير وهذا في لقد جاءت 

مختلف المجاالت، فبالنسبة لقطاع المياه نص القانون على ضرورة أن يقّدم األشخاص الطبيعيين أو المعنويين 

ز أو المفوض لهم الخدمات الحائزين على رخصة إستغالل األمالك العمومية الطبيعية للمياه أو أصحاب اإلمتيا

العمومية للماء والتطهير وأصحاب إمتياز إستغالل مساحات السقي أن يقّدموا تقارير دورية للسلطة المكلفة بنظام 

  . 25تسيير المورد يوضحون فيه جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بنشاطهم خالل فترات زمنية محددة قانونا

في مجال قطاع المياه فلقد نص القانون على ضرورة أو إلزامية تقديم تقرير أما بخصوص أصحاب عقد اإلمتياز 

سنوي للسلطة المختصة المانحة لإلمتياز يبين فيه مدى إلتزام المؤسسة بتنفيذ بنود وشروط العقد المبرم بين 

  . 26المؤسسة وشركة المياه
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تقديم تقرير دوري سواءًا كان سنوي أو ــ أما في مجال الطاقة والمناجم فلقد نص قانون المناجم على ضرورة 

شهري حسب الحالة يبين فيه المتعاقد النشاطات التي يقوم بها صاحب رخصة إستغالل المناجم، ويقدم إلى 

  .  27الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وفي حالة اإلمتناع يعاقب صاحب عقد اإلمتياز الممتنع

نفايات ألزم القانون تقديم تقرير عن الوضعية المتعلقة بالنفايات من قبل مستخدميها ـــ وكذلك في مجال تسيير ال

  .  28أو الحائزين عليها يتضمن اإلجراءات التي تم إتخاذها بخصوص تسيير النفايات

في  لقد أظهر نظام التقرير نجاعته من خالل توفير حماية للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وضمان إستدامتها

  الجزائر 

   :نظام دراسة التأثير -الفرع الثاني

من اآلليات الحديثة القانونية التي إستحدثها المشرع في مجال حماية البيئة ومواردها الطبيعية نجد نظام 

دراسة التأثير والذي يعتبر من الوسائل القانونية الوقائية العامة التي تهدف إلى فرض رقابة سابقة ُتخِول لإلدارة 

وصية على المشروع لمتابعة وتقديم دراسة التأثير على البيئة ومواردها الطبيعية، فهو يهدف إلى معرفة وتقدير ال

  اإلنعكاسات المباشرة والغير المباشرة للمشاريع القائمة على التوازن البيئي . 

ريف القانوني من خالل اإلطالع على قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يتجلى لنا التع

لنظام دراسة التأثير والذي يقصد به" تخضع مسبقًا وحسب الحالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة 

مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع واألعمال الفنية األخرى، وكل األعمال وبرامج البناء والتهيئة 

شرة فورًا، والحقًا على البيئة السيما كل األنواع والموارد واألوساط والفضاءات التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مبا

  .  29الطبيعية والتوازنات اإليكولوجية وكذلك على اإلطار ونوعية المعيشة "

يعتبر نظام دراسة التأثير من األنظمة الشاملة والعامة وأكثر إتساعا من نظام التقرير إذ يشمل جميع 

والمصانع وأي عمل يقوم به في مجال البناء والتهيئة ومن هنا تتجلى لنا مدى األهمية البالغة  المنشآت واألعمال

لنظام دراسة التأثير والذي على أساسه قام المشرع بتخصيص ووضع منظومة قانونية وٕاصدار تشريع خاص 

التأثير بحيث عرفه على أنه والذي قام بتقديم تعريف لدراسة  78- 90بدراسة التأثير يتمثل في المرسوم التنفيذي 

إجراء قبلي يخضع إليه جميع أشغال وأعمال التهيئة والمنشآت الكبرى التي يمكن بسبب أهمتها وأبعادها وآثارها 

  .30أن ُتلحق ضررا مباشرًا بالبيئة والسيما الصحة العمومية والفالحة والمساحات الطبيعية والحيوان والنبات
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هذا الخصوص بأنه دراسة تقام من قبل هيئة مختصة في مجال حماية والمفهوم الذي يمكن أن يقدم ب

الموارد الطبيعية يكون أو يتم فيها دراسة المنشأة الُمراد النشاط بها وتبيين مدى تأثيرها وٕانعكاساتها على البيئة 

ة في مجال والموارد الطبيعية ليتم في األخير البحث عن الحلول واآلليات من أجل الوصول إلى نتائج إيجابي

  حماية البيئة ومواردها الطبيعية .

بتحديد المنشآت والهياكل التي ال تخضع لنظام دراسة  78- 90لقد قام المشرع من خالل المرسوم التنفيذي 

التأثير والتي ال تشكل خطر على الموارد البيئية الطبيعية ومن خالل هذا التحديد وحصر المشاريع والمنشآت 

دراسة التأثير تسهل عملية التحكم وتسيير هذا الملف من قبل المشرفين واألجهزة اإلدارية التي ال تخضع لنظام 

  . 31المختصة في الرقابة على هذا المجال

  ومن الشروط التي تتضمنها محتوى دراسة التأثير حسب ما تم تحديدها من قبل المشروع نجد ما يلي: 

تقديم موجز مفصل عن طبيعة ونوع النشاط المراد القيام به وعن المكان المراد القيام بمزاولة النشاط فيه  -

 ومدى تأثر المكان بالنشاط الممارس فيه . 

 تقديم نسب وٕاحصائيات توضح مدى تأثر البيئة ومواردها الطبيعية بالمشروع المراد إقامته .  -

تُقدم هذه الدراسات من قبل مكاتب الدراسات التي تم إعتمادها من قبل وزارة البيئة إلى السيد الوالي ليقوم  -

 بعدها بتحويلها إلى الوزارة المعنية .

لقد أثبت نظام دراسة التأثير نجاعته من خالل وقاية البيئة وموارد الطبيعية من العديد من األزمات  -

لبيئة وموارد الطبيعية ولكن بفضل نظام دراسة التأثير تم توقيف هذا الخطر البيئية التي كادت تحيط با

  32الذي يكاد يدمر موارد الطبيعية .

  خاتمة 

ور االعتداء عليها صان االليات التي تم اعتمادها من قبل المشرع بخصوص حماية الموارد الطبيعية من شتى 

عقالني للموارد الطبيعية من جهة ومن جهة اخرى التعدي اكان ذلك عن طريق االستغالل المفرط والغير ال سـواء

الثالث التلوث البري والبحري والجوي ، ساهمت بشكل  بأنواعهالخطير على البيئة عن طريق التلوث البيئي 

 والمبرمجان هذه المساهمة لم تصل الى المستوى المطلوب  إالن االعتداء الواقع على البيئة ممقبول في الحد 

  ومن الحلول واالقتراحات التي نراها مناسبة للنهوض بهذا القطاع مايلي :من قبل الدولة 
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على  احتاج الى الية تكميلية تساعدهوبالتالي تالوقائي واللين  تتصف باألسلوبائية ـــاالليات الوق ان -

 .الموارد الطبيعية  ماية ــتحقيق االهداف المرجوة  والمتمثلة في ح

يث نلمس نوع من القصور من قبل هذه ـبالدور المنوط  بها بح  للقيامدارية الجهزة االا تفعيل ودعم  -

عية بحيث لو قامت ـالمخصصة لقطاع الموارد الطبي واالستراتيجياتاالجهزة المكلفة بتطبيق السياسات 

 االجهزة ألثبتت نجاعتها .وجه وتم دعم هذه  بأحسنبدورها 

من اجل ردعية توجب العقاب لكل معتدي على الموارد الطبيـعية االليات الوقائية باليات تكميلية تدعيم  -

 الى نتائج ايجابية بهذا الخصوص ولحققنا االهداف المرجوة والمتمثلة في حماية البيئة . الوصول
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 سلطان محمد  شاكر

السياسية والعلوم الحقوق كلية  طالب دكتوراه 

2 سطيف - جامعة  

  التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية

  ملخص المقال

ومن بينها منازعات يختص القضاء اإلداري وحده دون غيره بجميع المنازعات اإلدارية 
بما له من سلطة  ( مع مختلف االطراف سواء وطنيين او اجانب) العقود اإلدارية
وبطبيعة الحال قد ينجم عن العقد اإلداري منازعات تنشأ بين طرفيه ،القضاء الكامل

لحسم مثل هذه  سرعة  تستلزم ضرورة إنهائها، ، ومن هنا ظهر التحكيم كوسيلة ُمثلى
ًا عن األصل العام في اختصاص القضاء اإلداري بنظر منازعات هذه المنازعات خروج

العقود، فالتحكيم يحقق التوازن بين السلطة العامة المسئولة عن تحقيق العدالة في 
المجتمع وبين إرادة األفراد والشركات في اختيار محكم له خبرة في مجال النشاط الذي 

كان وعليه جل تهيئة مناخ صالح لالستثمار، يتعلق به النزاع، وبذلك يفتح األبواب من أ
حرص وٕاصرار الطرف المتعاقد مع الدولة على ضرورة إدراج شرط التحكيم في العقود 

، كذلك ظهر التحكيم كضمانة )1(المبرمة بينهما ولو على حساب عدم إتمام التعاقد
خلها في الحياة نزول الدولة ميدان التجارة، وتد ، وهذا نتيجة إجرائية لتشجيع االستثمار

ظهور  إلىاالقتصادية, ورغبتها في تحقيق التنمية االقتصادية، وٕاشباع الحاجات العامة 
عالقات بينها وبين أشخاص القانون الخاص الوطنية أو األجنبية، مما ترتب عليها 

  قبول فكرة التحكيم في حال ما قد ينشأ من منازعات تترتب على تلك التعاقدات
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ARTICLE SUMMARY 

Solely Management court is responsible for all Management disputes 

including contracts Managementdisputes. (With various parties whether 

national or foreign)with its full authority of the judiciary. Naturally disputes 

may issues by the Managementcontracts, that disputes entail the needs to 

end it.Hence the arbitrage has emerged as an ideal way to resolve such 

disputes. This is departure from the administrative general principle in the 

field of Management court considering those contracts disputes. 

Arbitration achieves a balance between public authorities; as a responsible 

for achieving justice in society and between the will of the individuals and 

companies.In selecting an arbitrator who has an experience in the field of 

the activitythat concerns the conflict. And thus opens the door to create an 

appropriate atmosphere forinvestment, accordingly it Was keen and the 

insistence of the contracting party with the state on the need to include an 

arbitration clause in the contracts concluded between them, even at the 

expense of non-completion of contracting. Also arbitration has appeared as 

collateralguarantees to encourage investment. This results by state support 

intervention to commerce field and the economic life, desiring to reach the 

economic development. And satisfies the public needs to the emergence of 

relations between them and the people of national or foreign private 

law,which is mandatoryto the acceptance of the arbitration idea in the case 

that may arise from disputes which is imposed on those contracts. 

 

 

 

 



 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

 

564 

 

  

  مقدمة

تلجأ الدولة بصدد قيامها بالتزاماتها إلى العديد من األساليب ، فهي تلجأ إلى 
إصدار قرارات إدارية بغرض إحداث أثر قانوني مشروع استنادا لما تملكه من سلطة إصدار 

  .هذه القرارات بمقتضى القوانين واللوائح 

ات اإلدارية ومن بينها ويختص القضاء اإلداري وحده دون غيره بجميع المنازع
بما له من سلطة  )أجانب أوسواء وطنيين  األطراف( مع مختلف  منازعات العقود اإلدارية

وبطبيعة الحال قد ينجم عن العقد اإلداري منازعات تنشأ بين طرفيه تستلزم ،القضاء الكامل
منازعات لحسم مثل هذه ال سرعة  ضرورة إنهائها، ، ومن هنا ظهر التحكيم كوسيلة ُمثلى

خروجًا عن األصل العام في اختصاص القضاء اإلداري بنظر منازعات هذه العقود، 
فالتحكيم يحقق التوازن بين السلطة العامة المسئولة عن تحقيق العدالة في المجتمع وبين 
إرادة األفراد والشركات في اختيار محكم له خبرة في مجال النشاط الذي يتعلق به النزاع، 

كان حرص وٕاصرار وعليه األبواب من أجل تهيئة مناخ صالح لالستثمار، وبذلك يفتح 
الطرف المتعاقد مع الدولة على ضرورة إدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بينهما ولو 

، ، كذلك ظهر التحكيم كضمانة إجرائية لتشجيع االستثمار)2(على حساب عدم إتمام التعاقد
نزول الدولة ميدان التجارة، وتدخلها في الحياة االقتصادية, ورغبتها في تحقيق  وهذا نتيجة 

ظهور عالقات بينها وبين أشخاص القانون  إلىالتنمية االقتصادية، وٕاشباع الحاجات العامة 
الخاص الوطنية أو األجنبية، مما ترتب عليها قبول فكرة التحكيم في حال ما قد ينشأ من 

تلك التعاقدات، فاللجوء إلى التحكيم من شأنه أن يؤدي إلى  تخفيف  منازعات تترتب على
العبء عن القضاء، وسرعة الفصل في المنازعات بعيدًا عن التعقيدات وطول اإلجراءات 

وعلى الرغم من أهمية التحكيم وضرورته في هذا المجال، إال أنه القى كثيرًا   أمام القضاء .
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سيتم التطرق له لقضاء مابين مؤيد ومعارض، وهذا ما من االعتراضات من جانب الفقه وا
  على النحو التالي : بايجاز

  : ماهية العقد اإلداري وعناصره : األول مبحث ال

  مدى مشروعية التحكيم في العقود اإلدارية الداخلية .  المبحث الثاني

  يالثالث : مدى مشروعية التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدول بحثالم

  ماهية العقد اإلداري :األول مبحث ال

يطلق تسمية العقد في اللغة على أنه:الجمع بين أطراف الشيء وربطها وضده 
الحل، ويستعمل أيضا بمعنى:إحكام الشيء وتقويته ومن معنى الربط الحسي بين طرفي 

ومن معنى األحكام والتقوية  الحبل أخذت الكلمة للربط المعنوي للكالم، أو بين الكالمين
،وقد استقر الفقه والقضاء اإلداريين على تعريف العقد اإلداري بأنه )3(الحسية للشيء التزاما

العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية 
شروطًا استثنائية وغير اإلدارة في األخذ بأحكام القانون العام، ومناط ذلك أن يتضمن العقد 

مألوفة في القانون الخاص، أو يخول المتعاقد مع اإلدارة االشتراك مباشرة في تسيير المرفق 
  .)4(العام

يعرف سليمان الطماوي العقد اإلداري بأنه ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي 
لقانون العام، عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه وتظهر فيه اإلدارة في األخذ بأحكام ا

وأن يتضمن العقد شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، أو أن يخول المتعاقد مع 
  اإلدارة االشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام"
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ورغم اختالف الفقه والقضاء اإلداريين حول وضع تعريف للعقد اإلداري إال انه 
العليا في مصر هو التعريف المتداول والذي  يبقى التعريف الذي وضعته المحكمة اإلدارية

العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام « جاء فيه أن العقد اإلداري  هو:
، أو بمناسبة تسييره وأن تظهر فيه األخذ بأسلوب القانون العام وذلك  بقصد إدارة مرفق عام

  )5(.»لقانون الخاصبتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في العقود ا

 - األول: -يتضح من هذا التعريف أن العقد اإلداري يقوم على ثالثة عناصر وهي:
أن يتصل العقد بمرفق  - أن تكون اإلدارة أو أي شخص معنوي عام طرفًا في العقد، الثاني :

د إتباعها ألسلوب القانون العام وذلك من خالل تضمين العقو -عام تسييرًا وتنظيمًا، الثالث :
  شروطًا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص .

وٕاذا كانت العقود اإلدارية تحظى بهذا االهتمام في مجال دراسات وأبحاث القانون 
اإلداري فإن ثمة مالحظة أساسية تفرض نفسها دائما ، وتعد المدخل الطبيعي لدراسة النظم 

التيني ، حيث تمييز بين نوعين من التي تحكم عقود اإلدارة وبالذات الدول ذات النظام ال
 العقود تتولى جهة اإلدارة إبرامها.

  النوع األول: عقود اإلدارة التي تخضع ألحكام القانون الخاص

 النوع الثاني: عقود اإلدارة التي تخضع ألحكام مبادئ القانون اإلداري.

ذه العقود إذن فعقود الدولة تنقسم من الناحية الفنية وتبعا لألهداف التي تسعى ه
 إلدراكها الى :

عقود دولة تهدف إلى تحقيق المصالح االقتصادية والسياسية للدولة مع صعوبة 
تكييفها بأنها من العقود اإلدارية نظرا لتخلف المعايير التي يضعها القانون اإلداري إلضفاء 

  هذا الوصف على هذه العقود.



 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

 

567 

 

أخرى منها تتوافر بشأنها  إلى جانب هذا النوع من عقود الدولة فإن هناك طائفة
جميع المعايير المتطلبة من أجل إلحاق هذا الوصف بها على نحو يمكن معه أن يطلق 

)6( عليها عقود الدولة ذات الطبيعة اإلدارية أو عقود الدولة اإلدارية.
 

ويقرر الفقه والقضاء اإلداري بصدد التمييز بين نوعي العقود السالفة الذكر نتائج 
، فكالهما يخضع لنظام قانوني وقضائي مختلف، فالعقود المدنية التي تبرمها  أساسية هامة

اإلدارة تخضع للقضاء العادي وتطبق عليها أحكام القانون المدني، أما العقود اإلدارية فإنها 
)7(تخضع للقضاء اإلداري وتطبق عليها أحكام القانون اإلداري.

 

  ط:**أنواع العقد اإلداري من حيث طبيعة النشا

ينقسم العقد اإلداري إلى عدة أنواع ، لذلك فإننا سوف نركز على إبراز أهم أنواع 
  تلك العقود من خالل التطرق إليها باالتي :

  عقد األشغال العامة : - 1

 « على أنه le marche des travaux publics  يعرف عقد ألشغال العامة 

  اتفاق بين اإلدارة واحدة 

"بمقابل إنشاء ، أو صيانة  entrepreneurه هذا األخير "المقاولين يقوم بمقتضا 
 . »عقارات معينة لحساب اإلدارة تحقيقا لمنفعة العامة 

"(على أنه le marché des fournitures يعرف عقد التوريد ":  عقد التوريد - 2
اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد، أو 

   ) 8(لشركة بتوريد منقوالت معينة للشخص المعنوي الالزمة لمرفق عام مقابل ثمن معين"ا
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  :عقد تقديم الخدمات وعقد الدراسات   - 3

 le marché de أ/ عقد تقديم الخدمات : يعرف عقد تقديم الخدمات"

présentation"  على أنه اتفاق بين اإلدارة وشخص آخر (طبيعي أو معنوي ) قصد تقديم
خدمات المرفق العام في إدارته وتسييره مثل: أن تلجأ الجامعة إلى التعاقد مع مؤسسة 

  .)9(للتنظيف قصد السهر على تنظيف األقسام والمدرجات وحماية المحيط"

على أنه (اتفاق   le marché d’études :يعرف عقد الدراسات ب/ عقد الدراسات
بين اإلدارة العامة والشخص األخر (طبيعي أو معنوي ) من ذوي الخبرة واالختصاص يتم 

ما يمكن و  )10(،بمقتضاه القيام بالدراسات واستشارات تقنية في ميدان معين لصالحها 
أخذ بالمعيار العضوي في تحديد العقود اإلدارية سواء طبقا قد  المشرع الجزائريمالحظته ان 

  لنصوص خاصة ببعض الحاالت أو بموجب نصوص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

ومن ثم فالعقد الذي يبرمه األفراد أو الهيئات الخاصة ال يعد إداريا، وضرورة أن 
تكون اإلدارة طرفا في العقد أمر له  مبرره في أن قواعد القانون اإلداري إنما وجدت لتحكم 

  .)11(نشاط اإلدارة

ما تبرمه اإلدارة من عقود لم تكتسب الصفة اإلدارية، فاإلدارة إلى جانب  إن كل
إبرامها لتلك العقود تبرم أيضًا عقودًا مدنية إذا رأت أن مصلحتها تقتضي ذلك، ويعتبر العقد 

، )12(إداريًا باإلضافة إلى كون اإلدارة طرفًا فيه أن يكون على عالقة مباشرة مع المرفق العام
العالقة بالدقة والوضوح الكاملين, ويمكن أن تتمثل العالقة بتسيير أو تنفيذ  وأن تتسم هذه

المرفق كعقود االلتزام، أو اشتراك المتعاقد في تسيير المرفق العام, أو أن يكون العقد وسيلة 
لتنفيذ المرفق العام، وتتمثل هذه الحالة من خالل مساهمة العقد في تسيير المرفق وتنفيذه 

ن أن يقدم المرفق خدماته دون وجود هذا العقد، وكمثال على ذلك ما قرره بحيث ال يمك
حيث اعتبر أن عقود القرض الُمبرمة من  Gulordمجلس الدولة الفرنسي في قضية السيدة 
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قبل مصرف التسليف العقاري الفرنسي مع المرحلين الفرنسيين من تونس إنما تعتبر عقودًا 
  . )13(عام لمساعدة المرحلين الفرنسيين عن تونسإداريًة ألن محلها تنفيذ مرفق 

هو النشاط الذي تتواله الدولة أو األشخاص   le service publicفالمرفق العام 
العامة األخرى مباشرة، وان تعديه إلى اآلخرين كاألفراد أو أشخاص المعنوية الخاصة ولكن 

قا للصالح يع عام تحقتحت إشرافها ومراقبتها وتوجيهيها وذلك إلشباع حاجات ذات نف
  )14(العام

  

  

  

  

  الثاني:مدى مشروعية التحكيم في العقود اإلدارية الداخلية . بحثالم

النظم القانونية في طرق معالجتها للتحكيم في العقود اإلدارية من نظام  تختلف
ألخر، فمنها من أجاز التحكيم في العقود اإلدارية ومنها من منع التحكيم في تلك العقود، 

 والبعض علق جوازه على شرط معين.

  االتجاه المعارض للتحكيم في منازعات العقود اإلدارية: المطلب األول

ب من الفقه األخذ بنظام التحكيم كوسيلة قانونية لفض المنازعات التي يعارض جان
قد تنشأ بين الدولة والطرف الخاص المتعاقد معه بحجة مخالفته لسيادة الدولة، ذلك أن 
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القضاء يمثل مظهرا من مظاهر السيادة غير القابلة للتصرف وال يجوز للدولة أن تتنازل عن 
  القانون الخاص . مقومات السيادة لشخص من أشخاص

كما أن قيام هيئة تحكيم بالنظر في المنازعات بين المستثمر مثال والدولة  
سيستدعي بالضرورة مناقشة وتقييم أعمال الدولة، وفي ذلك إعتداء وتدخل في الشؤون 
الداخلية للدولة، فمثل هذه القرارات ينبغي أن تصدر من محاكم الدولة وطبقا لقوانينها 

  )15(الوطنية.

مبعثها تمسك الدولة بضرورة توفير  اإلداريةإن معظم النزاعات التي تثور في عقود 
، لكي يتمكن من تقبل األخرالمزيد من المرونة في النظام العقدي الذي يربطها مع المتعاقد 

التغييرات الجذرية في الظروف السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية في البالد، في حين 
  تتمسك عادة باستقرار هذه الروابط واستمرارها دون تعديل أو تبديل فيها.أن الشركات 

وذهب هذا االتجاه إلى عدم إمكان اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات 
التي تنشأ عن العقود اإلدارية، فال تصلح هذه المنازعات ألن تكون محًال للتحكيم، ونجد 

  فقه أو القضاء أو حتى في التشريع .تأييدًا لهذا االتجاه سواًء في ال

   موقف الفقـهالفرع األول : 

  * في الفقه الفرنسي :

معنوي ، هو أن الدولة  قدم تبريرا يتمثل في إعتبار RIVEROالفقيه الكبير ريفيرو 
وجب أن تكون قدوة لألفراد ، فال يصح تملص الدولة من الخضوع لرقابة القضاة الذين قامت 
بتعينهم للفصل في المنازعات ، كما اليصح أن تتنازل األشخاص القانونية العامة عن 

  )16(مكانتها السامية المتميزة وتقبل الخضوع لهيئة خاصة.



 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

 

571 

 

  * في الفقه الجزائري :

تمسك فقد الفقهية   واآلراءمن خالل بعض االجتهادات  وأما في الفقه الجزائري 
بعض الفقه بعدم جواز التحكيم في هذه المنازعات انطالقا من فكرة القدوة والمثل ، فإذا كانت 
الدولة نفسها تتهرب من سلطة القضاة الذين أقامتهم للبت في منازعات مواطنيها ، فكيف 

   في العدالة ؟لهؤالء أن يثقوا 

  وقد استند الفقه المعارض للتحكيم لعدة حجج تبرر موقفه على النحو التالي :

 .) 17(تعارض التحكيم مع مبدأ سيادة الدولة واالختصاص األصيل لقضائها  - أوًال :

, وقد استند أنصار االتجاه المعارض للتحكيم في منازعات العقود اإلدارية إلى 
من قانون  10، والتي تقابلها المادة )18(ن مجلس الدولة الجزائري من قانو  9و  8و 7المواد 

  مجلس الدولة المصري لتأييد وجهة نظرهم 

  .)19(تعارض التحكيم مع فكرة النظام العام  - ثانيا :

  .)20(أهلية األشخاص المعنوية العامة مقيدة بما يمنحه القانون لها  -ثالثا :

والمبادئ الجوهرية التي تقوم عليها نظرية العقد اصطدام التحكيم باألسس - رابعا:
  اإلداري:

انطواء التحكيم على إمكانية خالفة أحد الطرفين لآلخر في حقوقه  -خامسا:
  )21(.والتزاماته

   موقف القضاء :الفرع الثاني 
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يعتبر القضاء الفرنسي رائد االتجاه المعارض للجوء إلى التحكيم في منازعات العقود 
اإلدارية، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في أكثر من حكم ببطالن شرط التحكيم الوارد في 

أن نطاق الحظر يقتصر  قد اكدتأحكام القضاء العادي  ،مع مالحظة انالعقود اإلدارية 
ة الداخلية وال يمتد إلى العقود الدولية، ويكتفي لجعل شرط التحكيم على العقود اإلداري

المنصوص عليه في عقد ما صحيحًا إثبات وجود عقد دولي تم إبرامه بناًء على 
  االحتياجات، وبالشروط التي تتفق مع أعراف التجارة الدولية.

  *موقف القضاء الجزائري من التحكيم في العقود اإلدارية الداخلية:

فإن  08/09بعد صدور تعديل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد رقم 
على عدم أهلية األشخاص العامة لطلب التحكيم ،  975القانون نص صراحة في المادة 

  وبهذا يكون قد سد باب الجدل الفقهي وحتى القضائي ، فال إجتهاد مع النص .

   موقف التشريع الفرع الثالث :

  لمشرع الفرنسي من التحكيم في العقود اإلدارية : موقف اأوال

هي منع األشخاص االعتبارية للقانون العام من  هافالقاعدة العامة التي وضع
االتفاق على التحكيم، وال يمكن أن يكون هناك استثناء على هذه القاعدة العامة إال بناء على 

 "Seul une loi peut apporte une exception à cette interdiction "قانون 

  موقف المشرع الجزائري من التحكيم في العقود اإلدارية : -ثانيا

وظهر ذلك جليا ،تبنت الجزائر موقفا سياسيا وأيدولوجيا معارضا للتحكيم بشكل عام 
بنص قانوني واضح يحظر على األشخاص المعنوية العامة اللجوء إلى التحكيم وال يجيزه في 

من قانون اإلجراءات المدنية  442الداخلية ، وذلك بموجب المادة  منازعات العقود اإلدارية
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- 08الجزائري ، وعاد المشرع لتأكيد هذا اإلتجاه في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم 
، أو بسكوت المشرع في أحيان أخرى أو إحالة  1006الصادر حديثا في نص المادة  09

أما  بالنسبة للمشرع التونسي فقد حظر صراحة ،ة أطراف النزاع إلى القضاء أو المصالح
من المجلة  7من المادة  5الداخلية، وقد جاء نصها في الفقرة  اإلداريةالتحكيم في العقود 

التونسية للتحكيم على ما يلي: "ال يجوز التحكيم:  ...خامسا: في النزاعات المتعلقة بالدولة 
الجماعات المحلية، إال إذا كانت هذه المنازعات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية و 

ناتجة عن عالقات دولية، اقتصادية كانت أو تجارية، أو مالية، وينظمها الباب الثالث من 
 هذه المجلة".

 االتجاه المؤيد إلمكان اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود اإلدارية: المطلب الثاني

على النقيض من االتجاه السابق ذهب اتجاه آخر إلى إجازة االتفاق على التحكيم في 
منازعات العقود اإلدارية، فقد وجد هذا االتجاه تأييدًا من الفقه والقضاء في مواجهة 

  االتجاه اآلخر .

وفيما يلي نعرض لموقف الفقه المؤيد لهذا االتجاه في فرع أول ، ثم أعرض    
  في فرع ثاِن .لموقف القضاء 

  موقف الفقه المؤيد للتحكيم في العقود اإلدارية: الفرع األول

ذهب أغلب الفقه إلى تأكيد االتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات 
التحكيم  الناشئة عن العقود اإلدارية، فقد ذهب البعض إلى القول بأنه ال يوجد تعارض مابين

واالختصاص األصيل للقضاء، فهيئة التحكيم تلتزم بناًء على ما يقضي به قانون المرافعات 
باحترام المبادئ األساسية التي تخضع لها الدعاوى أمام القضاء، وال يجوز لها مخالفة 
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القواعد اآلمرة المتعلقة بالنظام العام، وفي حالة خروجها على هذه الضوابط يجوز للطرف 
  .  )22(ي صدر الحكم ضده الطعن في حكم التحكيم بالبطالنالذ

المصري إلى تأييد إمكان لجوء اإلدارة إلى  الفرنسي وكذا الفقه تجه الفقههذا ما او 
إلى إجازة التحكيم في  )23(أما الفقه اللبناني فيذهب جانب منه،التحكيم في العقود اإلدارية

) من قانون أصول 795فقرة الثانية من المادة (العقود اإلدارية الداخلية باالستناد إلى ال
) لسنة 20) من المرسوم التشريعي رقم (1المعدلة بالمادة ( 1983المحاكمات المدنية لسنة 

1985 ، 

  موقف القضاء المؤيد للتحكيم في منازعات العقود اإلدارية: الفرع الثاني

القانون العام اللجوء بالنسبة للقضاء اإلداري الفرنسي فقد كان يحظر على أشخاص 
للتحكيم في منازعات العقود اإلدارية التي تكون طرفًا فيها، إال أنه سمح باللجوء للتحكيم في 
حالة وجود نص تشريعي أو اتفاق دولي ُيرخص للشخص المعنوي العام بذلك في مسألة 

  محددة بالذات.

مه وبعض أما بالنسبة للقضاء المصري، فقد اتجه مجلس الدولة في بعض أحكا
 فتاويه لتأييد االلتجاء إلى التحكيم في العقود اإلدارية .

  موقـف التـشريع : رع الثالثـــــالف

استقر القضاء اإلداري الفرنسي على مبدأ حظر لجوء الدولة وأشخاص القانون 
  العام إلى التحكيم لحسم منازعاتها إال بنص تشريعي صريح يجيز بذلك 
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عربية أحكامًا مماثلة تجيز للدولة واألشخاص و تتضمن بعض التشريعات ال
إلى  كذاالسعودي و  ، والمشرع )24(المشرع اللبنانيكالمعنوية العامة إبرام اتفاقات التحكيم،  

   . )25(سوريال

مدى مشروعية التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع : لثالمبحث الثا

  الدولي

اليوم يتجدد دور الدولة بشكل آخر في التجارة الدولية، من خالل مشاركتها المباشرة 
في أشكال جديدة من العقود مما جعلها منافسا قويا لألفراد والشركات الكبرى العمالقة، ومع 
إنشاء المنظمة العالمية للتجارة، أصبحت عقود الدولة تمثل جزءا أساسيا من اإلقتصاد 

  )26(الذي أعطى لها منظورا جديدا. العالمي، األمر

تم إبرام العديد من اإلتفاقيات التي من شأنها إزالة الحظر الوارد على  وعليه فقد
حرية الدولة وأشخص القانون العام في اللجوء إلى التحكيم في نطاق العالقات التجارية 

  الدولية، فضال عن دور المشرع الوطني في هذا المجال.

  ية العقد اإلداري الدولي ومبررات التحكيم في منازعاتهالمطلب األول :ماه

   مفهوم العقد اإلداري ذي الطابع الدوليالفرع األول: 

والعقد اإلداري الدولي هو عقد تبرمه الدولة بوصفها سلطة عامة أو يبرمه شخص 
معنوي من رعايا الدولة مع شخص طبيعي أو معنوي من رعايا دولة أخرى، وقد يكون 

ستغالل الثروات الطبيعية للدولة، حيث تبرم مع دولة أخرى تعاقدا بهذا الصدد موضوعه إ
  )27(لعدم إمتالكها تقنية علمية تمكنها من ذلك.
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  مبررات اللجوء إلى التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدوليالفرع الثاني:  

المستثمر األجنبي من حياد القضاء الوطني، وتحيزه للدولة التابع لها في  خوف - 1
حال ُعِرض عليه نزاع بمناسبة عقد متصل بالتنمية االقتصادية أو االجتماعية وبسيادة 

  .)28(الدولة

  .خوف المستثمر األجنبي من تمسك الدولة بالحصانة القضائية- 2

رؤوس األموال األجنبية الالزمة رغبة الدولة في تشجيع االستثمار وجذب  - 3
  .لتمويل التنمية االقتصادية

  زّكت ضرورات التجارة الدولية التحكيم كوسيلة لفض منازعات العقود اإلدارية  - 4

  .المتصلة بها

�و"ف ا�� ر���ت �ن �واز ا�����م �� ا���ود ا�دار�� ذات ا�ط�� : ا��ط	ب ا�����
  ا�دو��

نية التي أجازت التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع التشريعات الوط -:األولالفرع 
  الدولي

 موقف التشريع الفرنسي :

يالحظ أن المشرع أجاز التحكيم في جميع العقود الدولية التي تبرمها الدولة 
والمقاطعات والمؤسسات العامة بما فيها العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي والعقود المدنية 

  والتجارية 
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  موقف المشرع المصري : - 2

التحكيم في العقود اإلدارية الوطنية والعقود قبول  حسم المشرع المصري مسألة 
والمعدل بالقانون  1994) لسنة 27اإلدارية ذات الطابع الدولي وذلك بقانون التحكيم رقم (

 ،1997) لسنة 9رقم (

 

  موقف المشرع الجزائري: -   3 

ه العام، حيث بقي يؤكد على جوازية التحكيم الدولي، ساير المشروع الجزائري اإلتجا
ب لعلى أنه: " ال يجوز لألشخاص المعنوية العامة أن تط 1006حيث تنص المادة 

  التحكيم، ماعدا في عالقاتها اإلقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية".

  الطابع الدولي موقف القضاء من التحكيم في العقود اإلدارية ذات: المطلب الثالث

  موقف قضاء الدولة النظامي من التحكيم: الفرع األول

  - الوضع في فرنسا: - أوًال:

وقد أدى التناقض بين موقف القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة إلى تدخل 
المشرع الفرنسي للحد من نطاق تطبيق القاعدة التي تمسك بها مجلس الدولة بشأن عدم 

الذي أجاز في  1986) أغسطس 19اإلدارية، وأصدر القانون رقم (جواز التحكيم في العقود 
مادته التاسعة للدولة, وللمقاطعات، والمؤسسات العامة بقبول شرط التحكيم في العقود 

) من القانون المدني 2060المبرمة مع الشركات األجنبية كاستثناء من حكم المادة (
  .)29(الفرنسي
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  -الوضع في مصر: -ثانيًا:

 1997) لسنة9حتى قبل صدور القانون رقم ( -ضاء العادي المصري أجاز الق
لجوء الدولة وأشخاص القانون العام إلى التحكيم  -  1994) لسنة 27المعدل للقانون رقم (

   ة األجنبيةفي العقود المبرمة مع األشخاص الطبيعية أو المعنوي

  

  

  دارية الدولية.موقف القضاء الجزائري من التحكيم في العقود اإل -ثالثًا:

لقد ساير القضاء الجزائري موقف المشرع المجيز للتحكيم في العقود اإلدارية 
  الدولية التي تكون الدولة الجزائرية أو إحدى هيئاتها العامة طرفا فيها.

، وعلى سبيل )30(فقد رضيت الجزائر بالتحكيم في كثير من عقودها التجارية الدولية
) من عقود التجارة 17المثال نأخذ عينة من هذه العقود، حيث أنه في سبعة عشر عقد (

) عقود تضمنت شرطا تحكيميا يحيل إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية، 10الدولية فإن عشرة (
وأربعة عقود فقط أحالت النزاع للقضاء، ثالثة منها للقضاء الجزائري وواحد للقضاء 

  )31(زي.اإلنجلي

  موقف قضاء التحكيم من التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي : الفرع الثاني

أثبت العمل الدولي برفض إنكار الدولة المتعاقدة إدراج شرط التحكيم الذي سبق لها 
قبوله بدعوى عدم جواز االتفاق على التحكيم في منازعات العقود اإلدارية وفقًا لقوانينها 

  .ة، واعتبرته إخالال بمبدأ حسن النية في المعامالت الدوليةالوطني
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  الخاتـــــمــــــــة :        

أدى نزول الدولة ميدان التجارة، وتدخلها في الحياة االقتصادية, ورغبتها في تحقيق 

ظهور عالقات بينها وبين أشخاص القانون  إلىالتنمية االقتصادية، وٕاشباع الحاجات العامة 

الخاص الوطنية أو األجنبية، مما ترتب عليها قبول فكرة التحكيم في حال ما قد ينشأ من 

منازعات تترتب على تلك التعاقدات، وعلى الرغم من أن التحكيم أصبح من الوسائل 

ة في المجال اإلداري، األساسية لحل مثل هذه المنازعات، إال أن الوضع لم يكن بهذه السهول

فقد القى هذا النظام هجومًا كبيرًا ومعارضة من جانب الفقه والقضاء، حيث انقسمت اآلراء 

الفقهية، وتضاربت األحكام القضائية بين مؤيد ومعارض، واختلفت التشريعات الوطنية حول 

أن المتغيرات مشروعية آلية حسم المنازعات اإلدارية، فعلى الرغم من هذه االعتراضات، إال 

التحكيم لحسم تلك المنازعات  إلىاالقتصادية واالجتماعية فرضت على الدولة قبول اللجوء 

  والتي معظمها تتعلق بالعقود اإلدارية ( الوطنية أو الدولية) .

  قائمة التهميش:

                                                           
. أ.د/ حفيظة السيد الحداد، االتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة اإلدارية ، )1(

  وما بعدها . 6، ص 2001دار المطبوعات الجديدة، سنة 
  وما بعدها . 6، ص نفس المرجع. )2(
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تاريخ الزيارة  www. molousa alamontada. netالعقد.مأخوذ من موقع  مفهوم - )3(

  .2013أفريل  26
أ.د/ عمر حلمي و أ.د/ رمضان بطيخ، العقود اإلدارية ،(األحكام العامة واالختصاص  )4(

  . 12، ص 2004القضائي ) ، دراسة مقارنة، الجزء األول، دار النهضة العربية، سنة 

) لسنة  3713، الطعن رقم ( 9/2/1993ة العليا الصادر بتاريخ حكم المحكمة اإلداري -

ق، مجموعة المبادئ التي قررتها في العقود اإلدارية، إصدار المكتب الفني بمناسبة  33

  .98، ص المصرياليوبيل الذهبي لمجلس الدولة

) 6ق، القضية رقم ( 15، السنة 20/6/1994حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ  -

حتى آخر يونيو  1993ازع، مجموعة األحكام التي أصدرتها المحكمة من أول يوليو تن

 . 880- 875، الجزء السادس، ص 1995
الزين عزري، األعمال اإلدارية ومنازعتها، مطبوعات مخبر االجتهاد القضائي وأثره على - )5(

  .32، ص 2010حركة التشريع، الجزائر، 
األتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة اإلدارية د/ حفيظة السيد الحداد ، - )6(

 .4-3ص2001وأثرها القانون الواجب التطبيق ،دار المطبوعات الجامعية ،
 .25،ص 2000د/ جابر نصار ، العقود اإلدارية، ، دار النهضة العربية ، - )7(
، ص 2006سكندرية، محمد فؤاد عبد الباسط، العقد اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإل- )8(

544.  
  .24-23، ص 2005محمد الصغير بعلي، العقود اإلدارية، دار العلوم، الجزائر،  -)9(
  .24نفس المرجع، ص  - )10(
 .33د/ جابر جاد نصار، المرجع السابق ،ص   - )11(
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يعرف المرفق العام من ناحيتين، فهو من الناحية الشكلية يعني الهيئة أو المنظمة التي  - )12(

س النشاط، ومن الناحية الموضوعية يعني الخدمة أو النشاط الذي يشبع حاجة تمار 

. فهو كل  39جماعية، أ.د/ جابر جاد نصار ،العقود اإلدارية ، المرجع السابق، ص 

 نشاط يتواله أحد األشخاص المعنوية العامة بهدف تحقيق النفع العام.
اإلدارية، دراسة في القانون السوري، د/ حسين شحادة الحسين،  التحكيم في العقود  - )13(

مؤتمر التحكيم التجاري الدولي  ،بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر

التجارية) الذي نظمه مركز اإلمارات  بعنوان (أهم الحلول البديلة لحل المنازعات

، كلية الحقوق, جامعة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة للدراسات والبحوث اإلستراتيجية

  - م. منشور على الموقع االلكتروني:2008أبريل  30-28من 

http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_research.asp  

 
ية في التمييز العقد اإلداري، دار المطبوعات مازن ليلو راضي، دور الشروط االستثنائ -)14(

  .43، ص 2002الجامعية، اإلسكندرية، 
، - المعوقات والضمانات القانونية - دريد محمود السامرائي: االستثمار  األجنبي - )15(

  .340، ص 2006الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
(16)- JEAN RIVERO , personnes morales de droit public et Arbitrage 

. Revue de I 'arbitrage, 1973. p 268 
أ.د/ محسن شفيق، " التحكيم التجاري الدولي "، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة - )17(

 . 40، ص1997
التي تحدد إختصاص مجلس الدولة  98/01. من المرسوم 9. 8. 7 وادأنظر الم - )18(

 الجزائري .
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) من قانون المرافعات المدنية 501ند الفقه المصري المعارض إلى نص المادة (است - )19(

والتي قضت بأنه ال  1994) لسنة 27والتجارية قبل إلغائها بقانون التحكيم المصري رقم (

) من القانون 551يجوز التحكيم في المسائل التي ال يجوز فيها الصلح، وأيضًا نص المادة (

 نص على " عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام" .المدني المصري والتي ت
المستشار حمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود اإلدارية والدولية، منشأة المعارف،  - )20(

 . 139م ، ص 1998سنة 
مدى جواز لجوء الدولة إلى التحكيم في منازعات العقود  د/ جورجي شفيق ساري ، - )21(

 .112، ص م1999اإلدارية ، دار النهضة العربية، سنة 
(22) - Jean RIVERO, " Personnes morales de droit public et arbitrage 

", Rev – arb, 1973, no2, p. 268 . 
اإلدارة اللبنانية ، المجلة اللبنانية للتحكيم، أ.د/ إبراهيم نجار،  البنود التحكيمية في عقود  )23(

 .8ص  ،1999)، لسنة 7عدد (
أ.د/ محيي الدين القيسي، العقود اإلدارية وخصائصها وٕامكانية التحكيم فيها دعمًا  )24(

لالستثمار الدولي في ضوء القانون الجديد في منازعات العقود اإلدارية في لبنان ، بحث 

ربي، سلسة إصدارات المركز اليمني للتحكيم والتوفيق، الطبعة منشور بمجلة التحكيم الع

 . 101م ، ص 2003األولى 
د/ حسن شحادة الحسين،  التحكيم في العقود اإلدارية، دراسة في القانون السوري ،  - )25(

مؤتمر التحكيم التجاري الدولي ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر

التجارية) الذي نظمه مركز اإلمارات للدراسات  البديلة لحل المنازعاتبعنوان (أهم الحلول 

 30-28والبحوث اإلستراتيجية، كلية الحقوق, جامعة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من 

  -منشور على الموقع االلكتروني: ،م2008أبريل 

http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_research.asp  
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د/ أحمد صالح علي مخلوف ، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارية  - )26(

  .293، ص 2001الدولية، دار النهضة العربية، 
راجع د/ حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدولة واألشخاص األجنبية، دار  - )27(

  .37ص  1996عربية، سنة النهضة ال
د/ غسان علي علي، االستثمارات األجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد  )28(

 . 281م، ص 2004تثور بصددها، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة
)29( -   -Conseil d Etat, Avis du 6 mars 1986, Rev – arb , 1992 , no 

2 , p. 397 .  
بالمالحظة أن الطرف الجزائري في عقود التجارة الدولية هو غالبا مصلحة  الجدير - )30(

حكومية، ألن التجارة الخارجية كانت إلى وقت قريب محصورة بيد الدولة عبر الشركات 

  الوطنية لمملوكة من الدولة.
، ص ،الجزء األول، بدون ناشر وسنة نشر د/ عبد الحميد احدب، موسوعة التحكيم - )31(

266.  
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  الحبس المؤقت و أثره على مبدأ الحق في البراءة

    

   جامعة سعيدة كلية الحقوق ،طالب دكتوراه :مــكــي بن ســرحان

  meki.benserhane @ gmail.comرقم البريد اإللكتروني: 

 

  ملخص

يعتبر قانون اإلجراءات الجزائية حامي الحريات و الحقوق الفردية أثناء ممارسة الدعوى العمومية      

فقهاء القانون  اعتبرهالرامية إلى اقتضاء حق النيابة العامة وكيلة للمجتمع و الدولة في العقاب، و ذلك ما 

مل الشطر األول المتعلق بشرعية التجريم و الجنائي بمثابة الشطر الثاني المتعلق بالشرعية الجزائية الذ يك

 عقوبة أ تدابير امن إال بنص "، و يعتبر الحق في البراءة او قرينة " ال جريمة و ال قاعدةالعقاب تحت 

التي توجب رعايتها أثناء سير الدعوى العمومية، ال سيما مرحلة  المبادئى البراءة من أهم الحقوق و 

و فق إجراءات  اتالختصاصلالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، الذي يعد اكثر السلطات القضائية اتساعا 

           عليها من خالل إجراءات مؤقتة التأثيرتوصف بأنها خطيرة نظرا لبثها في الحقوق و الحريات و 

لى قيد و سلب حرية المتهم على ذمة التحقيق بموجب امر بإيداعه الحبس المؤقت، إقد تصل  و تحفظية،

        و الذي يعتبر في جوهره متعارضا مع بدأ الحق في البراءة الذي تضمنته المواثيق و المعاهدات الدولية 

الحيات أية جهة قضائية و الدساتير الوطنية و قوانين اإلجراءات الجزائية الوطنية، ذلك أنه ليس من ص

بمناسبة إصداره لحكم في الدعوى يتضمن القضاء بعقوبة  - أن تقيد حرية المتهم غير قاضي الموضوع

        تتضمنه المحاكمة النهائية من إجراءات وجاهية و استعراض للدليل ما بناء على  -  سالبة للحرية

  .و التدقيق فيه و دحضه من قبل المتهم ودفاعه

قرينة البراءة خالل مرحلة التحقيق، ذلك أنه  أعتبر نظام الحبس المؤقت من بين العقبات أمام مبدو ي     

                ن يكون هو االستثناء و حرية المتهم أثناء التحقيق القاعدة العامة،أيحد من حرية الفرد، لذلك توجب 

و قبول  ،ليه و تحديد مدته و أسبابهتعيين الجهة القائمة عضوابط من خالل  لذلك جعل له المشرعو 

و إنشاء نظام للتعويض عنه في  - غرفة االتهام –األمر الصادر بشأنه للطعن باالستئناف امام جهة عليا 

  حالة الضرر الناتج بسببه في حالة البراءة أو انتفاء وجه الدعوى.
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و أب إطالقه من دون قيد و في هذا الصدد توجب أن نشير إلى أن مبدا الحق في البراءة ال يج     

شرط، ذلك ان نظام الحبس المؤقت قد يكون ضروريا اتجاه بعض المجرمين اللذين يرتكبون أبشع الجرائم 

المروعة في حق المجتمع و األفراد، كما قد يكون حماية للمتهم نفسه، و لذلك توجب التوفيق بين 

 تمتع بأعلى قدر من االحترافية و المهنية.و قبل ذلك ي ،النظامين من خالل قضاء تحقيق محايد و نزيه

 

Résumé  

     La procédure pénale est sœur jumelle de la liberté, ainsi elle est le garant de 

liberté et des droits individuels dans l4éxercice du parquet général de l’action. 

     Elle est considérée par la doctrine comme le revers du principe de légitimité 

sous la règle « il n’y a pas d’infraction ou de sanction ou mesures de sureté sans 

texte », ainsi la présomption d’innocence et considéré comme un des principaux 

droit à respecter notamment pendant l’instruction, n’est-ce pas le juge 

de pouvoir.  rdétenteud’instruction le plus  

     Cette liberté se voit menacer par les mesures de détention, or la détention 

préventive est une mesure exceptionnelle et priver une personne de sa liberté ne 

peut être effective que si la personne est condamnée par le juge du fond. 

     La détention préventive ne peut être ordonnée que dans le cas des faits 

extrêmement dangereux ou comme protection des personnes apriori  L’accusé 

lui-même.     

 

  ةـــدمــقــــم

و بهدف القضاء عليها و مكافحتها نص المشرع  1منه،أتعتبر الجريمة تهديدا لسالمة المجتمع و      

على األفعال التي تعتبر جرائم و قرر لها العقوبات المستحقة لها من خالل قانون العقوبات، و جعل 

قانون اإلجراءات لدعوى العمومية كوسيلة القتضاء حق المجتمع و الفرد في العقاب من خالل اإجراءات 

و ذلك ما يعرف ، الجزائية، الذي نص على إجراءات التقاضي أمام كل جهة قضائية في الميدان الجزائي

و شرعية  ،من جهة 2ساسا على فكرتي شرعية الجرائم و العقوباتأبمبدأ الشرعية الجنائية ، التي تعتمد 

  3اإلجراءات الجزائية من جهة اخرى.

لعقابية، و حق المجتمع في اقتضاء حقه من الجاني عن طريق الدعوى العمومية و فكرة الشرعية ا      

ها بفكرة شرعية اإلجراءات التي تهدف إلى اتباع طرق لبواسطة النيابة العامة، كان ال بد من استكما
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للوصول إلى محاكمة عادلة و منصفة، و فق قواعد تتوخى صون كرامة اإلنسان و قانونية مشروعة 

  ى حقوقه األساسية بما في ذلك الحق في الحرية.الحفاظ عل

و لعل من اهم المبادئ التي حرصت قواعد قانون اإلجراءات الجزائية و قانون العقوبات مراعاتها      

المبدأ المتعلق بالحق في البراءة أو قرينة البراءة، تحت قاعدة:" المتهم بريء حتى تثبت إدانته " و ال يكون 

ائية مختصة و فق إجراءات قانونية صحيحة، في إشارة إلى محاولة التشريع الجنائي ذلك إال من جهة قض

إلى التوفيق بين مصلحة المجتمع و حمايته و بين حماة الحريات و حقوق األفراد حتى لو كانوا ضمن 

لتي دائرة االتهام، و أصبحت مسألة الحفاظ على الحق في البراءة مسألة دستورية تضمنها دساتير الدول ا

، كما تضمنتها المواثيق الدولية و على رأسها تعتبر بمثابة العقد االجتماعي األساسي بين أفراد الدولة

  4اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

الحق في البراءة و حق المتهم في التمتع بحريته إلى أن تتم محاكمته بموجب محكمة مختصة و و      

بموجب قواعد قانونية إجرائية سليمة، قد تعترضه بعض المعوقات أو العقبات التي من شانها أن تحد من 

مرحلة يمكنها أن هذه الحرية و لو بصفة مؤقتة أثناء تحقيق الجرائم و البحث عن أدلتها، و لعل أهم ما 

تمس بحرية المتهم و حقه في التمتع بها، مرحلة التحقيق االبتدائي بمعرفة قاضي التحقيق الذي يمكنه أن 

و المؤقتة ما يتعارض مع مبدأ الحق في البراءة، و لعل أخطرها ما خوله أيصدر من األوامر التحفظية 

قيد للحرية قبل صدور حكم من قاضي الحبس المؤقت، و الذي يعتبر بمثابة أمر  المشرع بإصدار

  الموضوع المختص بإصدار األحكام المتضمنة عقوبات سالبة للحرية في حالة إدانة المتهم.

و تتمحور إشكالية البحث حول مدى تأثير األمر بالحبس المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق على      

رع الجزائري للمتهم للدفاع عن حقه في البراءة مبدأ الحق في البراءة؟ و ما هي الضمانات التي خولها المش

  في ظل إصدار أمر يتضمن حبسه مؤقتا؟     

  و سيتم تناول الموضوع من خالل الخطة التالية:      

  .الحبس المؤقتماهية المبحث األول:    

  .أثر الحبس المؤقت على الحق في البراءةالمبحث الثاني:    

 خاتــمــة.   
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 ماهية الحبس المؤقتالمبحث األول: 

يعتبر قاضي التحقيق الهيئة القضائية المناط بها مهمة التحقيق في الجرائم طبقا لقواعد قانون       

من اللحظة التي يتصل  - الجزائري و خوله المشرع سلطات واسعة في التحقيق  5اإلجراءات الجزائية

ابتداء من استجواب المتهم إلى اتخاذ أمر من  – 06بالقضية بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية

اوامر التصرف في الملف بإحالته على جهات الحكم في مواد الجنح و المخالفات أو األمر بإرسال 

       أو األمر بأال وجه للمتابعة إذا انتفت أركان الجريمة  07المستندات إلى النائب العام في مواد الجنايات،

تخلل إجراءات التحقيق بين بدايتها و نهايتها بأمر من أوامر التصرف، بعض و أدلتها، و يمكن ان ت

  األوامر التحفظية التي يتخذها قاضي التحقيق ضد المتهم و لعل أهمها و أخطرها األمر بحبسه مؤقتا.

 المطلب األول تعريف الحبس المؤقت

دعى عليه في السجن لمدة غير المؤقت على أنه تدبير مانع للحرية يقضي بوضع الميعرف الحبس       

محدودة قد تمتد إلى ما بعد التحقيق أي حتى مثوله أمام المحكمة أو صدور الحكم، و قد تنتهي أثناء 

  8التحقيق أو بعده باتخاذ إجراءات إخالء سبيله.

و تم تعريفه على أنه سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق و مصلحته وفق      

ضوابط قررها القانون و هو ليس عقوبة على الرغم من اتحاده في طبيعته مع العقوبات السالبة للحرية، 

  9ذلك أنه لم يصدر به حكم اإلدانة.

تحقيق يصدر عمن منحه المشرع هذا الحق متضمنا وضع و تم تعريفه على أنه أمر من أوامر ال     

  10المتهم في مؤسسة إعادة التربية لبعض التحقيق أو كله قاصدا سالمة التحقيق.

و تم تعريفه على انه إجراء استثنائي يسلب بموجبه قاضي التحقيق بقرار مسبب حرية المتهم بجناية      

سة العقابية بناء على مذكرة إيداع لمدة محددة قابلة للتمديد أو جنحة معاقب عليها بالحبس، بإيداعه المؤس

  وفقا لما قرره القانون.

  11و هو إيداع المتهم الحبس خالل فترة التحقيق كلها أو بعضها إلى ان تنتهي محاكمته.     

من و يرى جانب من الفقه انه أمر من أوامر التحقيق يهدف إلى المحافظة على أدلة الجريمة خوفا      

  ضياعها و فقدانها.
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و الحبس المؤقت باعتباره قيد لحرية المتهم قبل المحاكمة فإنه يحدث له أذى و يعطيه وصفا قريبا      

من المحكوم عليه، كونه يتعرض لشخصه و سمعته بعزله عن محيطه و وسطه الطبيعي، حتى رأى 

مة عنه، ذلك أ نه ال يساوي بينه و عه بشكل يمكنه من دحض التهبعض الفقهاء أنه يعطله عن إعداد دفا

بين متهم آخر تم اإلفراج عنه على الرغم من تمتعهما بنفس المبدأ المتعلق بالبراءة إلى حين ثبوت التهمة 

  12على كل منهما.

و الهدف من تشريع الحبس المؤقت في غالب األحيان ما يكون لضرورة التحقيق و ضمان سالمته      

تحت تصرف العدالة تستدعيه للتحقيق وقت ما احتاجت غلى ذلك للسير في وضع المتهم من خالل 

إجراءات الملف، و الوقوف بينه و بين تغيير أدلة الجريمة و معالمها او التأثير على أطرافها كالشهود و 

  الضحايا.

كما يعتبر الحبس المؤقت احيانا حماية للمتهم في حد ذاته من مخاطر االنتقام منه، و على سالمته       

الجسدية، أو دون عودته للجريمة من جديد، و قد يكون سببا من أسباب تهدئة مزاج المجتمع من شعوره 

  ببشاعة و فظاعة الجريمة.

و جعله ممكنا للمحافظة أدلة الجريمة المادة وأو لمنع و أخذ المشرع الفرنسي بنظام الحبس المؤقت      

الضغط على الشهود أو للمحافظة على الطابع و المزاج العام للمجتمع خوفا من االضطراب الذي تحدثه 

الجريمة بالنظام العام، او لوضع حد للجريمة أو خوفا من العودة إليها، أو بقاء المتهم تحت تصرف 

من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي أنه ال يتم اللجوء إليه إال إذا كان  144القضاء، و حددت المادة 

الوسيلة الوحيدة لتحقيق األهداف السالفة الذكر و أن إجراءات الرقابة القضائية قد ال تكون كافية لتحقيق 

 13 ذلك.

زائية و ما يليها، و من قانون اإلجراءات الج 123خذ به المشرع الجزائري من خالل المادة أو قد       

جعله أمرا استثنائيا ال يمكن اللجوء إليه إال في حالة عدم كفاية إجراءات الرقابة القضائية، و جعل له 

و التي يؤسس عليها و تتمثل في انعدام موطن مستقر للمتهم او عدم  14مكرر 123أسسا بموجب المادة 

تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو إذا كانت األفعال محل التحقيق خطيرة، أو إذا كان اإلجراء 

الوحيد للمحافظة على أدلتها، أو لمنع الضغط على الضحايا و الشهود، أو لتفادي وقوع الجريمة من 

  جديد.

  لمطلب الثاني: شروط إصدار أمر الحبس المؤقتا
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باعتبار الحبس المؤقت إجراء تحفظي استثنائي ال يتم اللجوء إليه إال في حالة الضرورة، فإنه ال بد      

من توافر شروط قانونية لقاضي التحقيق إلصداره، و ال يمكن أن يتجاوزها هذا األخير و إال كان امره 

اإلجرائية أو الموضوعية جاز لغرفة االتهام باعتبارها جهة رقابة على قاضي باطال، سواء من الناحية 

  التحقيق أن تلغيه.

يتخذ قاضي التحقيق إجراء الحبس المؤقت في مواد الجنح و الجنايات،  أ/ الشرط المتعلق بنوع الجريمة:

و ذلك بحسب نص  15و ال يجوز أن يؤمر به في مواد المخالفات إذا ما عرضت على التحقيق االبتدائي،

من قانون اإلجراءات الجزائية التي أقرت انه ال يجوز في مواد الجنح حبس المتهم مؤقتا إذا  124المادة 

ثالث سنوات، و استثنى من ذلك الجرائم  03كان مقيما في الجزائر و ال يتجاوز الحد األقصى للعقوبة 

  مع ذلك فإنه ال يجوز أن تتجاوز مدته شهرا. التي أدت إلى الوفاة أو ترويع للنظام العام للمجتمع، و

و أما التشريع الفرنسي فإنه كذلك نظم إجراءات الحبس المؤقت، و جعلها قصرا على مواد الجنايات      

 03و مواد الجنح ، و حدده في مواد الجنح بأن ال يتخذ إال إذا كانت الجنحة عقوبتها تساوي او تفوق 

من قانون  1- 143ثالث سنوات، و لم يأمر به في مواد المخالفات، و ذلك ما تضمنه نص المادة 

 Art. 143-1 CPPF «  sous réserve des dispositions de l’article 137, la détentionا.-,ا*()اإلجراءات 

provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés 1°- la 

personne mise en examen encourt une peine criminelle. 2°- la personne mise en examen 

encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans 

d’emprisonnement ».   

  

ال يمكن ان يأمر قاضي التحقيق بحبس المتهم مؤقتا إال إذا تم  ب/ الشرط المتعلق باستجواب المتهم:

و يتضمن توجيه التهمة إبالغه بالوقائع المنسوبة إليه و تكييفها القانوني  استجوابه و توجيه التهمة إليه،

بوصفها جنحة أو جناية، و ال يتصور أن يصدر قاضي التحقيق أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت في 

أو غير موجود أمامه، و لكن أجاز له القانون أن يصدر امرا بالقبض عليه طبقا لنص حق متهم فار 

  من ق إ ج. 119المادة 

و يجب التنويه غلى ان مهمة إصدار أمر الوضع رهن الحبس المؤقت في التشريع الجزائري من      

و ما يليها من ق إ ج، و أما في التشريع الفرنسي فإنه  123اختصاص قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 

س و ذلك ما نصت عليه لحبسحب هذا االختصاص من قاضي التحقيق و أناطه بقاضي الحريات و ا
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 15المؤرخ في  516-2000من قانون اإلجراءات الفرنسي المستحدثة بموجب القانون رقم  145المادة 

  16. 52 هفي مادت 2000جوان 

يجب أن ال تعدى مدة الحبس المؤقت ما هو مقرر طبقا : الشرط المتعلق بالمدة و تسبيب األمرج/ 

و سعيا للتخفيف من طول لى الوقائع المرتكبة و محل المتابعة، للقانون، الذي فصل في كل حالة بناء ع

الذي عدل من  02-15امد الحبس المؤقت، خاصة في مواد الجنايات جاء المشرع الجزائري باألمر رقم 

ثمانية أشهر، و  08مدده بحيث تم تخفيفها و ال يمكن بأي حال من األحوال في مواد الجنح أن تتجاوز 

أشهر في  04أشهر يمكن ان يمددها قاضي التحقيق مرتين لمدة أربعة  04فإن مدته في مواد الجنايات 

مرات بأربعة أشهر في كل مرة إذا تعلق  03، و يجوز تمديدها لثالث 1-  125كل مرة طبقا لنص المادة 

ين سنة أو بالسجن المؤبد أو اإلعدام، و يمكن ر عش 20األمر بجناية معاقب عليها لمدة تساوي أو تفوق 

لغرفة االتهام بطلب من قاضي التحقيق في حال استنفاذ آجال فترات تمديده أن تمدد الحبس المؤقت إلى 

مرات إذا اقتضت  04و لها في بعض األحوال أن تمدد الحبس المؤقت أشهر،  04مدة ال تتجاوز 

  17ضرورات التحقيق ذلك في مواد الجنايات.

و تجدر اإلشارة غلى أنه يتوجب على قاضي التحقيق أن يسبب امره على إحدى األسباب الواردة في      

مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية، و أن ينبه قاضي التحقيق من تقرر حبسه  123نص المادة 

ة االتهام التي لها أن أيام ابتداء من يوم صدوره للطعن فيه باالستئناف أمام غرف 03احتياطيا بأن له مهلة 

  تؤيد األمر أو تلغيه و تقرر اإلفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا.

د/ الشرط المتعلق بوجود دالئل كافية على نسبة الجريمة للمتهم: ال يكفي لقاضي التحقيق أن تكون 

الوقائع المحالة إليه تشكل جنحة أو جناية أو أن المتهم لم يقدم ضمانات كافية لمثوله امام القضاء، بل 

        وقائع محل المتابعة للمتهم،لنسبة الة كبيرة وجود مظنعليه ان تتوافر لديه كافة المعطيات الدالة على 

و ال يكون ذلك إال من خالل وجود دالئل كافية تثبت ذلك، و يخضع ذلك للسلطة التقديرية لقاضي 

           التحقيق، الذي يقدر الوقائع و مدى نسبتها للمتهم، ليقرر بشأنها إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت،

أهم العناصر التي تؤدي به إلى اللجوء لهذا اإلجراء الخطير و تعتبر سلطة القاضي التقديرية من 

المتعارض مع مبدأ قرينة البراءة، و حرية األشخاص قيد التحقيق، و هو ما جعل األنظار توجه نحو 

قضاة التحقيق من أجلال االبتعاد عن اللجوء لهذا اإلجراء إال في الحاالت االستثنائية أو القصوى، و ذلك 

  رع إجراء استثنائيا ال يؤمر به إال إذا لم تكن إجراءات الرقابة القضائية كافية.بأن جعله المش
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  أثر الحبس المؤقت على الحق في البراءة.المبحث الثاني: 

ضمانات للمتهم أثناء سير الدعوى العمومية، خاصة خالل أقرت كافة التشريعات الجنائية العالمية       

في المواد التي تسلك مسلكه أهم مرحلة، كونه يؤسس لفترة المحاكمة فترة التحقيق القضائي الذي يعد 

النهائية التي من شأنها أن تقرر المركز القانوني النهائي للمتهم باعتباره  شخص مدان و محكوم عليه أو 

  شخص تم تثبيت براءته التي ولد و هي حق لصيق به.

التجريم و العقاب، و الثاني المتعلق بشرعية  و السرعية الجزائية بشقيها األول المتعلق بشرعية     

اإلجراءات المتخذة في سبيل اقتضاء العقاب، هي التي تحدد السبيل الذي يجب أن يلتزم به القائمون على 

 19، و يقتضي ذلك أن كل إجراء يتخذ في الدعوى العمومية،18تنفيذ القواعد اإلجرائية و المخاطبون بها

م لقيد حريته أو لمحاكمته يجب أن يقوم على أساس افتراض براءته و أن خاصة ذلك الموجه ضد المته

  20يعامل وفقا لذلك.

  تعريف الحق في البراءةالمطلب األول: 

الحق في البراءة يعني ان يفترض في أصال أنه بريء، و قد تم تعريفه من خالل الفقه على أنه:" ال      

، و تم تعريفه على أن أصل 21حكم قضائي بإدانته" تجوز معاملة أي شخص بوصفه مدانا ما لم يصدر

البراءة يقصد به أال يجازى الفرد عن فعل أسند إليه ما لم يصدر ضده حكم بالعقوبة من جهة ذات والية 

و قد تضمنت هذا المبدأ أهم المعاهدات و االتفاقيات الدولية نظرا ألهميته خاصة ضد النظم  22قانونية،

عير اهتماما لحقوق اإلنسان و المحاكمات الجزائية، و من ذلك ما نص عليه االستبدادية التي ال ت

، و تضمنه العهد الدولي للحقوق 1- 11من خالل المادة  1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 

، و نصت عليه االتفاقية 2-14من خالل المادة  1966ديسمبر  16المدنية و السياسية المؤرخ في 

، و االتفاقية 06في مادتها السادسة  1950ة حقوق اإلنسان و حرياته األساسية لسنة األوربية لحماي

  .7/1و الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب في المادة  8/2األمريكية لحقوق اإلنسان في المادة 

الحق في و يعد الحق في البراءة من الحقوق األساسية التي ال يجب مخالفتها، و يترتب على ذلك      

التعويض، و قد نص المشرع الفرنسي على أن لكل شخص الحق في احترام قرينة براءته و أن المساس 

و يجد مبدأ قرينة البراءة أهم تطبيقاته من خالل  23بها يخوله التعويض في مواجهة من قام بالتعدي عليها،

قانون اإلجراءات الجزائية الذي يعتبر قانون حماية الحريات و تنظيمها في مجال المحاكمات الجزائية، 
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أهمها الحياد و النزاهة، و تحيط الحريات و الحقوق تتميز بخائص و مميزات ه حتى قيل بأن قواعد

  24نع من االعتداء عليها أو انتهاكها أو إساءة استعمال السلطة ضدها.الفردية بسياج من الضمانات تم

و تطرقت محكمة النقض المصرية إلى وصف للحق في البراءة بوصف دقيق يخدم معنى الحريات      

و الحقوق األساسية للفرد في مواجهة سلطة الدولة في العقاب، بحيث أكدت على أن أصل البراءة من 

في اإلجراءات الجنائية يقوم عليه حق الدفاع، الذي يعلو على حقوق النيابة العامة المبادئ األساسية 

  25ممثلة المجتمع، التي ال يضيرها تبرئة مجرم بقدر ما يؤذيها و يؤذي العدالة معا إدانة بريء.

ى و قد حضي هذا المبدأ باهتمام كبير في القانون الدولي، و من طرف فقهاء القانون الجنائي حت     

و يعتبر القضاء  26اختزل بعضهم مفهوم الشرعية بشطريها العقابي و اإلجرائي في مبدأ الحق في البراءة،

هو الحارس األساس لهذا المبدأ كونه مخول للنظر فيما مدى نسبة الوقائع المجرمة لمرتكبها بناء على 

  قواعد االنصاف و العدالة و طبقا لمقتضيات المحاكمة العادلة.

و تترتب على اعتماد مبدأ الحق في البراءة للمتهمين في الدعوى الجزائية عدة نتائج و آثار أهممها      

الحرص على ضمان حرية المتهم و كرامته اإلنسانية عبر كافة مراحل الدعوى العمومية من بدايتها إلى 

المتعلق بالحبس المؤقت  نهايتها خاصة ما تعلق بقيد حريته قبل صدور الحكم الفاصل في الموضوع، و

الذي يجب أن يؤسس على أعلى درجات الحيطة و الحرص و االلتزام بقواعده القانونية، كما يترتب على 

اعتماد الحق في البراءة إلقاء عبء اإلثبات على خصومه من النيابة العامة و الطرف المضرور، و ال 

، و يترتب على ذلك أيضا الوصول إلى ادلة يلزم أبدا بإيجاد سبيل و دليل براءته ألنها األصل فيه

الجريمة بطرق مشروعة، إذ ال يكفي تحصيلها بأية وسيلة كانت، بل ال بد أن تنتج أدلة إسناد وقائع 

األفعال المجرمة إلى المتهم من طريق قانوني و مشروع تحترم فيه إجراءات تحصيله، بعيدا عن أي خرق 

انون اإلجراءات الجزائية، و من ذلك االبتعاد عن تعذيب المتهم للقواعد اإلجرائية المعتمدة طبقا لق

  27الستصدار إقرار بارتكابه الجريمة.

التي من كما أنه يتوجب أن تكون األحكام القضائية في المواد الجزائية معتمدة على األدلة القطعية      

على مجرد الشك أو االستنتاج شأنها ان تدل على نسبة أركان الجريمة إلى المتهم، بدال من اعتمادها 

  الذي يفسر لصالح المتهم، إعماال لنبدأ الحق في البراءة.

  الحبس المؤقت إجراء يمس بالحق في البراءةالمطلب الثاني: 
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يعتبر الحبس المؤقت كما تم تعريفه إجراء استثنائي تقوم بموجبه سلطة التحقيق قيد حرية المتهم      

بموجب أمر إيداعه الحبس لبعض التحقيق أو جزئه، و هو بذلك يعتبر إجراء على ذمة التحقيق مؤقتا 

يتعارض من حيث المبدأ مع الحق في البراءة، ألنه يسلب حرية اإلنسان و هو في مرحلة التحقيق و 

البحث عن أدلة الجريمة و أركانها و مدى نسبتها له، أو باألحرى مرحلة االتهام التي تفترض عدم اليقين 

ابه للجريمة محل التحقيق، مما يعطي انطباعا إلى أن الحبس المؤقت عبارة عن عقوبة مسبقة قبل بارتك

ثبوت التهمة في حقه بموجب تحقيق نهائي من جراء محاكمة نهائية أمام قاضي الموضوع، التي تستوجب 

  28مبدأ الوجاهية بين الخصوم و استعراض الدليل و الدفوع الشكلية و الموضوعية.

و إن نظام الحبس المؤقت كونه مقيدا لحرية المتهم قبل محاكمته و ونظرا لحده من مبدأ قرينة      

البراءة، وصف من الفقه الجنائي بأقبح األوصاف من قبيل أنه نظام وحشي مشكوك في شرعيته، و أنه 

   دون حكم قضائي،يعبر عن وحشية القانون في أبلغ صورها، كما تم تكييفه على انه بداية للعقوبة من 

و بالرغم من ذلك فإن معظم قوانين اإلجراءات الجزائية لمختلف الدول ال زالت تعتمده، و ما المحاوالت 

المتكررة لتعديله أو إعادة تنظيمه لم تتجاوز مسألة السلطة المختصة بإصداره مثل ما فعل المشرع 

         التحقيق إلى قاضي الحرياتالفرنسي بأن سحب اختصاص إصدار امر الحبس المؤقت من قاضي 

مشرع الجزائري من خالل أمر ضمن هذه المحاوالت ما قام به ال ، و من2000و الحبس ابتداء من سنة 

عاد ترتيب مدة الحبس المؤقت و الجرائم المسموح به الذي أ 2015جويلية  23الصادر بتاريخ:  02- 15

إذا لم تكن إجراءات الرقابة القضائية كافية، كما أنه جعله  فيها، و جعله أمرا استثنائيا ال يسار إليه إال

بمدد بسيطة في مواد الجنح، و أمرت السياسة العقابية بتوجيه من وزارة العدل في كثير من المناسبات 

  29العامة قضاة التحقيق إلى االبتعاد عن إجراءاته إال في حالة الضرورة القصوى.

المؤقت و عالقته بقرينة البراءة أنه فعال يعتبر من اإلجراءات الخطيرة و ما يمكن قوله بشأن الحبس      

التي تهدد الحرية الشخصية للمتهم، و أن خالل سير الدعوى العمومية قبل مرحلة المحاكمة النهائية 

فيه من قبل قضاة التحقيق من شأنه أن يؤثر على الحريات الفردية و يقيدها في أبشع صورها،  اإلفراط

ن ناحية موضوعية و عملية و بحكم الممارسات القضائية عمليا فإنه أحيانا يكون أكثر من ضرورة لكنه م

في الحفاظ على أدلة الجريمة و معالمها أو حماية للمتهم نفسه من خطر االنتقام، أو من تفاقم الجريمة و 

براءة و نظام الحبس المؤقت تعقدها ببقائه حرا طليقا، و لذلك كان ال بد من التوفيق بين مبدأ الحق في ال
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عبر ضمانات قانونية و عملية من شأنها أن تجعل هذا األخير في إطار قانوني يمكنه أن يخدم حق 

       البراءة.

  ضمانات حماية الحق في البراءة في مواجهة الحبس المؤقت المطلب الثالث:  

لزاما أن يحاط بنوع من الضوابط بما أن الحبس المؤقت إجراء ظرفي مؤقت يمس بحرية المتهم كان      

التي تحد من أثره المطلق و تجعله مقيدا بشكل يخدم الصالح العام للمجتمع و ال يؤثر على حق الفرد في 

ة الجزائية للحفاظ على مركز حريته الشخصية، و هو ما يتعلق بالضمانات التي أقرتها التشريعات اإلجرائي

المتهم و براءته المفترضة إلى حين مرحلة المحاكمة، و لعل أهم الضمانات التي جاءت في هذا الصدد 

  ما يلي:

إن اكبر ضمانة قررها قانون اإلجراءات الجزائية أن جعل أمر الحبس المؤقت يصدر عن جهة   - 01

التشريع الجزائري يصدره قاضي التحقيق قضائية تتمتع باالختصاص و الحياد و النزاهة، و في 

الذي يعتبر قاضيا مختصا في مجال عمله مهمة الرئيسية التحقيق و البحث في الجرائم، و يقف 

موقفا في تحقيق القضايا يخدم الصالح العام لتحقيق العدالة، فهو يحقق لصالح المتهم و ضده، 

يمكنها كذلك  30إلجراءات الجزائيةمن قانون ا 192طبقا لنص المادة كما أن غرفة االتهام 

أمر قاضي إصدار أمر الحبس المؤقت بمناسبة نظرها لملف اإليداع بخصوص استئناف 

التحقيق الرامي إلى توقيع إجراءات الرقابة القضائية أو اإلفراج دون أي تدبير مؤقت، و ال يكون 

قاضي التحقيق التي لم تستجب التي لها حق استئناف أوامر  31ذلك مقبوال إال من النيابة العامة

اللتماسات الوضع رهن الحبس المؤقت دون األطراف المدنية أو الضحايا اللذين ال عالقة لهم 

 بملف اإليداع.

 2000و في التشريع الفرنسي فإن أمر اصدار تدبير الوضع بالحبس المؤقت أصبح بعد سنة 

الذي قررت  Le juge des liberté et de la détentionمن اختصاص قاضي الحريات و الحبس 

من قانون اإلجراءات الفرنسي على أن قرار الوضع في الحبس المؤقت و تمديده  1- 137المادة 

  32و اإلفراج عن الخاضع له يتم من طرف قاضي الحريات و الحبس.

أن المشرع جعل امر الحبس إن من بين الضمانات التي منحت للمتهم و حقه في البراءة   - 02

المؤقت ضد المتهم قيد التحقيق أمرا استشنائيا ال يجوز اللجوء إليه إال إذا كانت إجراءات الرقابة 
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من ق إ ج، و التي جعلت األصل أن يبقى  123غير كافية، و ذلك ما تضمنته نص المادة 

 المتهم حرا أثناء التحقيق القضائي في فقرتها األولى.

لضمانات كذلك أن المشرع جعله في القضايا التي توصف على انها على درجة و من بين ا  - 03

كبيرة أو معقولة من حيث الخطورة، و التأثير على الرأي العام، فلم يجعله مقبوال في مواد 

 تساوي أو تقلالمخالفات على فرض أنها جرائم بسيطة، كما لم يسمح به في الجنح التي 

 ت.ثالث سنوا 03عقوبتها الحبس النافذ لمدة 

و قد قرر المشرع ضمانة قانونية أخرى تتعلق بوجوب تسبيب أمر الوضع رهن الحبس المؤقت   - 04

مكرر من ق إ ج، و المذكورة على سبيل  123على إحدى األسباب المبينة بنص المادة 

 الحصر.

 كما أن من بين الضمانات المخولة للمتهم في مواجهة الحبس المؤقت هي أن الطرف المصدر - 05

لهذا األمر ذاته إذا رأى أن أسبابه زالت و لم تعود موجودة، و ليس هناك مبرر لالستمرار فيه 

 جاز له أن يعدل عنه بإصدار قرار اإلفراج، أو العودة إلى إجراءات الرقابة القضائية.

باإلضافة إلى ذلك يمكن القول أن نظام الرقابة اإللكترونية الذي اعتمده المشرع بموجب أمر   - 06

ليعزز فعالية إجراءات الرقابة القضائية يعد إحدى الضمانات للحد من الحبس المؤقت،  02- 15

 33ذلك ان هذا األخير يأتي بعد فشل إجراءات الرقابة القضائية في الوفاء بالغرض المطلوب.

و من بين الضمانات التي شرعت للمتهم في مواجهة الحبس المؤقت تمتعه بالحق في استئناف   - 07

مكرر  123أيام ابتداء من يوم صدوره، طبقا لنص المادة  03األمر الصادر بشأنه في مهلة 

 فقرة أخيرة من قانون اإلجراءات الجزائية.

ا تبعا لنوع الجريمة، بحيث قصرها كما أن المشرع لم يجعل مدة الحبس المؤقت مطلقة بل حدده  - 08

سنوات، و نتج عنها وفاة  03في الجنح التي ال تفوق عقوبتها   01في الجنح لمدة شهر واحد 

أشهر، و أما  08أشهر يمكن تمديدها مرة أخرى لتصبح  04إنسان، و فيما عداها تحدد بأربعة 

 شهرا لضرورة التحقيق. 32في مواد الجنايات فيمكن أن تصل إلى 

و قد أجاز القانون طلب اإلفراج من المتهم بنفسه أو تلقائيا يلجأ إليه قاضي التحقيق من تلقاء   - 09

 من ق إ ج. 126نفسه، أو بناء على طلب وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 
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كما أقر المشرع نظام التعويض عن الحبس المؤقت في حالة القضاء ببراءة المتهم أو   -10

لدعوى لصالحه، و قد أقر ذلك الدستور و قانون اإلجراءات الجزائية صدور امر بانتفاء وجه ا

مكرر و ما يليها، بحيث أقرت حق المتهم الذي حبس حبسا مؤقتا  137من خالل نص المادة 

غير مبرر خالل متابعة جزائية، إذا لحقه ضررا ثابتا، و أنشأ لذلك لجنة تعويضات، يقع على 

  34عاتق خزينة الدولة الوفاء بها.

  ةــمـــاتـــخ

و ختاما يمكن القول أن الحق في البراءة حق مقدس من الحقوق األساسية للفرد أثناء اإلجراءات      

الخاصة بالمتابعات الجزائية الرامية إلى اقتضاء الدولة لحق العقاب من خالل ممارسة الدعوى العمومية، 

ية ما لم يصدر بشأنها و التي توجب أن يتم خاللها صون كرامة الفرد المتهم و الحفاظ على حقه في الحر 

حكم قضائي عن جهة مختصة وفق إجراءات قانونية، تعبيرا عن الحق في المحاكمة العادلة و المنصفة 

طبقا لمقتضيات الشرعية الجزائية، غير أنه و إن حدث أن دعت مقتضيات التحقيق و ضرورات كشف 

أمر يتضمن حبسه مؤقتا توجب أن  الحقيقة و البحث عن العدالة تقييد هذه الحرية مؤقتا بموجب إصدار

يكون المالذ األخير من بين التدابير الممنوحة لسلطات التحقيق للحفاظ على أدلة الجريمة ومالبساتها، و 

أن ال يلجأ إليه بإفراط مما يجعله قاعدة عامة في حين انه و طبقا للقانون يشكل االستثناء، كما توجب 

استحياء من الرجوع إلى الحق و األصل و هو ى زال سببه دونما على الجهة المصدرة له العدول عنه مت

الحق في البراءة و صون الحرية الفردية بدال من احتجازها و تقييدها، إال أنه و في حقيقة الواقع و بداعي 

اإلنصاف و الحياد كان لزاما من االعتراف لنظام الحبس المؤقت بنجاعته أحيانا في الجرائم الخطيرة التي 

ع أمن المجتمع و تؤثر في انطباعه و مزاجه العام، بحيث ال يمكن أن نجعل من افتراض الحق في ترو 

البراءة أمرا مطلقا بحيث يكون للفرد نوع من السمو تحت ذريعته على القوانين و المجتمع يفعل ما يشاء 

ة لصالح حريات األفراد و مبررا عدم قيد حريته بهذا المبدأ، و منه توجب التوفيق بين مبدأ الحق في البراء

تطبيق نظام الحبس المؤقت لصالح المجتمع و الدولة و ال يكون ذلك إال من خالل تطبيقاتهما من خالل 

  قضاء مستقل و محايد و محترف قبل كل ذلك.

  

  هوامش البحث:

  .21الجريمة، دار الفكر العربي، ص  - اإلمام أبو زهرة، الجريمة و العقوبة في الفقه اإلسالمي/ 1
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يتضمن قانون العقوبات الجزائري:" ال جريمة و ال  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66/ المادة األولى من  األمر رقم 2

 La loi » :من الكاتب األول من قانون العقوبات الفرنسي 2-111و المادة عقوبة أو تدابير امن بغير قانون". 

détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables a leurs auteurs… »   

، ص 2016الكتاب األول، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  –/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في اإلجراءات الجنائية 3

123.  

منه:"  1- 11في المادة  1948األمم المتحدة في العاشر ديسمبر / اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن هيئة 4

كل شخص متهم بجريمة يفترض أنه بريء إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع 

  الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه".

التهام مثل التشريع الفرنسي و التشريع الجزائري، زو / هناك من التشريعات اإلجرائية من فصلت بين جهة التحقيق و ا5

أسندت مهمة التحقيق لقاضي التحقيق كأول درجة و غرفة االتهام او غرفة التحقيق كما يسميها المشرع الفرنسي كثاني 

يسية درجة، بنما هناك تشريعات اخرى جمعت بين سلطة التحقيق و االتهام و جعلت من بين سلطات النيابة العامة الرئ

مر باإلجراءات التحفظية و التحقيق في الجرائم، و مثال ذلك المشرع المصري الذي خول للنيابة العامة تحقيق الجرائم و األ

  المؤقتة.

من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري:" تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث و التحري و ال يجوز له أن  38/ المادة 6

يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق و إال كان الحكم باطال. و له في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن 

بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة يستعين مباشرة بالقوة العمومية. و يختص 

  بادعاء مدني ...".

طبقا للتشريع الفرنسي فإن قاضي التحقيق يمكنه أن يصدر أمرا بإحالة المتهم مباشرة على محكمة الجنايات في مواد / 7

الذي يحيل الملف على غرفة االتهام التي تصدر الجنايات دون اللجوء إلى إجراءات إرسال المستندات إلى النائب العام 

قرار اإلحالة على محكمة الجنايات كما هو معمول به في التشريع الجزائري، و بذلك يالحظ أن المشرع الفرنسي عدل عن 

  إجراء إرسال المستندات.

وانة، ال طبعة األولى دراسة مقارنة، دار المنشورات الحقوقية، الدك - / عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية8

  .527، ص 1993

، 2017/ عبد الرحمان خلفي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن، دار بلقيس، الجزائر، الطبعة الثالثة، 9

  .382ص 

، القضاة/ هشام عبد الحميد الجميلي، الوافي في التحقيق الجنائي و أعمال النيابة العامة من الوجهة العملية، نادي 10

  .381، ص 2015القاهرة، طبعة 

مأمون محمد سالمة، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، / 11

2005،649.  

  .1058/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 12
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13/ Art. 144 PPF, Code de Procédure Pénale, 51°eme Edition, Dalloz, Edition 2010, P 430. 

 155-66، يعدل و يتمم األمر رقم 2015يوليو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7مؤرخ في  02- 15/ األمر رقم 14

 1436شوال عام  7المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 

  .28، الصفحة 40، العدد 2015سنة  يوليو 23الموافق 

/ التحقيق في المواد المخالفات جوازي إذا طلبه وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق بناء على طلب افتتاحي، و ذلك ما 15

  من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 66نصت عليه المادة 

تدريجيا عن نظام قاضي التحقيق، الذي رأى كثير من الفقه لى التخلي إإلى االتجاه  و ذلك سعيا من المشرع الفرنسي/ 16

 و هو يعتنق فكرة االتهام تمس حرمة الحياة الخاصة أنه نظام غير مجدي، كونه يبث في الدعوى بموجب إجراءات خطيرة

و تبقى  و متأثرا بضرورات التحقيق، و اقترح أن يحل محله قاضي مهمته مراقبة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة،

راجع في ذلك: أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  .صالحيات الحبس المؤقت في يد قاضي الحريات و الحبس

876.  

  مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 125/ المادة 17

عمان، الطبعة  دار الحامد للنشر و التوزيع،/ وعدي سليمان علي المزوري، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، 18

  .49، ص 2009األولى، 

فإن  –الشرعية الجزائية  –و من مظاهر الشرعية الجزائية أن قانون اإلجراءات الجزائية إذا خالفت قواعده هذا المبدأ / 19

جزاؤه عدم الدستورية، و من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا خالل فحصها مدى دستورية النص المتعلق بعدم 

، و يكون للمتهم عبء اإلثبات على عاتق المتهم، و قضت بأن عبء اإلثبات يظل على عاتق النيابة العامة دوما نقل

المتعلق بالمحاكمة العادلة و  2012من دستور سنة  77الحق في دحض هذه األدلة، و بالتالي فإن النص لم يخاف المادة 

. راجع في ذلك: أحمد فتحي سرور، الوسيط في 2013ماي  12اريخ: المنصفة، قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية بت

  .131، ص 2016قانون اإلجراءات الجنائية، المرجع السابق، طبعة 

  .105، ص 1977أحمد فتحي سرور، الشرعية و اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، / 20

  .133/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 21

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، السنة  –/ شنة زواوي، الحماية القانونية لقرينة البراءة 22

  .08، ص 2012-2011الجامعية 

، التي نصت في فقرتها 2000جوان  15من القانون المدني الفرنسي المعدلة بموجب القانون المؤرخ في  90/1المادة  /23

  على أن لكل شخص الحق في احترام قرينة براءته، و في الفقرة الثانية قررت حقه غي التعويض عن التعدي عليها. األولى

دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات و للنشر و  -// عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون اإلجراءات الجزائية24

  .15، ص 2011التوزيع، بيروت، الطبعة األولى، 



 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

599 

 

، 1984فبراير سنة  15. و نقض 38، ص 21، رقم 16، مجموعة األحكام للسنة القضائية 1965يناير  25نقض / 25

  .153، ص 31، رقم 35السنة 

26/ Karel Vasak, La convention européenne des droit du l’homme, Paris, 1964.  

  ، / زروقي عاسية27

  .55/ عبده جميل غصوب، المرجع السابق، ص 28

المتضمن قانون  155- 66يعدل و يتمم األمر رقم  2015جويلية  23المؤرخ في  02- 15/ راجع في ذلك األمر رقم 29

و  123اإلجراءات الجزائية  القسم السابع المتضمن الحبس المؤقت من الباب الثالث المتضمن جهات التحقيق من   المادة 

  ما يليها. 

:" إذا 2001جوان  26المؤرخ في  08-01اإلجراءات الجزائية بموجب القانون رقم من قانون  01فقرة  192/ المادة 30

كانت غرفة االتهام قد فصلت في استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا فسواء 

داعه السجن أو القبض عليه فعلى أيدت القرار أم ألغته و أمرت باإلفراج عن المتهم أو باستمرار حبسه أو أصدرت أمرا بإي

  .النائب العام إعادة الملف بغير تمهل إلى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكم ..."

من قانون اإلجراءات الجزائية:" لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة االتهام جميع أوامر  170/ المادة 31

أيام من تاريخ صدور  03بتقرير قلم كتاب المحكمة و يجب أن يرفع في ثالثة  قاضي التحقيق. و يكون هذا االستئناف

  األمر".

/ قاضي الحريات و الحبس في التشريع الفرنسي هو قاض يختص بإجراءات الحبس المؤقتة و ما يتعلق بها، و هو 32

و ال يجوز له أن ينظر قضايا في قاض حكم برتبة رئيس محكمة أو نائب اول له، يعين من قبل رئيس المحكمة االبتدائية، 

  الحكم سبق أن نظرها في موضوع الحبس و الحريات.

:" يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ 03في الفقرة  02- 15المستحدثة بموجب األمر رقم  1مكرر 125/ المادة 33

أعاله..." و  10و 9و  6 2و1ورة في ترتيبات من أجل المراقبة اإللكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير المذك

  التدابير المذكورة تتعلق بالرقابة القضائية.

/ إقرار المشرع بمبدأ التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر الذي رتب أضرارا للمحبوس يعد بمثابة اعتراف منه 34

التي يمكنها أن تحدث بمناسبة تطبيق بقسوة اإلجراء و تناقضه مع الحريات و الحقوق الفردية، و اعتراف ببعض التجاوزات 

  هذا النظام الخطير الذي يقيد الحرية قبل المحاكمة.
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  . ا��� ��� ا���وم ��وص ا�ر�م  ��
�و�� �راءة

  ؟.  إ"راء ��!�
�� ا������، أم ����م ����ظو�� ا���ر����


ح ��د ا�!��ل�ن إ�داد �&�  

��� ا����دة 
!2.  

 

  ملخص :

تعتبر الجباية المحلية الشغل الشاغل للدولة في الوقت الحالي الذي يعرف 

مما أدى إلى تراجع عائدات الجباية البترولية التي تراجعا في أسعار البترول 

تعتبر المورد االساسي لميزانية الدولة  االمر الذي انعكس سلبا على ميزانيات 

البلديات في الجزائر و التي كانت تتغذي بطريقة غير مباشرة من تلك العائدات 

البترولية دون مباالتها بمصادر تمويلها الذاتية و التي تعتلي صدارتها مداخيل 

  الضرائب و الرسوم المخصصة لها .



 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02المجلد الرابع  العدد مجلة القانون والعلوم السياسية          

603 

 

 23إن المنظومة التشريعية الخاصة بالجباية المحلية في الجزائر تتسع ل 

هو ومنها ما  البلدية،لى ميزانية إ مخصص كليامنها ما هو ضريبة و رسم 

  لها.مخصص جزئيا 

لى ميزانية حوم من بين الرسوم العائدة كليا إيعتبر الرسم الصحي على اللو 

من المادة  ابتداءمادة قانونية  23و الذي نضمه في ، البلديات بمنظار المشرع 

،لكن الواقع ر المباشرة من قانون الضرائب غي 468إلى غاية المادة  446

يثبت أنه ليس للبلديات من عائدات ذات الرسم إال االسم (الرسم الصحي على 

تشريع البدون جدوى المداخيل وهذا راجع لعدة أسباب على رأسها  اللحوم )

  ذات الرسم  .المتضمن 

ية الرسم الصحي لى مدى فاعلنود التطرق إ من خالل هذه الورقة البحثية   

  تهطبيعى عليق الوقوف طر انية البلديات في الجزائر عن اللحوم في ميز على 

  

  أهم االختالالت التي  ميزانية البلدية ، و إثراء  ،و كذا دوره في القانونية  



 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02المجلد الرابع  العدد مجلة القانون والعلوم السياسية          

604 

 

تواجه تطبيق الرسم حتى يؤدي دوره كما أراده له المشرع إلثراء ميزانية البلديات 

  .في الجزائر 

  الكلمات المفتاحية :

 )، الرسمtaxe(الرسم  )،Impôts indirects( غير المباشرة الضرائب

، الجباية (Taxe sanitaire sur la viande)الصحي على اللحوم 

    communale(  ميزانية البلدية ،(fiscalité locale)المحلية 

(budget  

Résumé 

La perception des impôts locaux est actuellement la 

principale préoccupation de l'État. On parle de baisse 

des prix du pétrole, ce qui a entraîné une baisse des 

recettes provenant des recettes pétrolières, principale 

ressource du budget de l'État, ce qui a eu un impact 

négatif sur les budgets des municipalités en Algérie, 
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qui se nourrissaient indirectement à partir de ces 

recettes pétrolières. Avec ses propres sources de 

financement, qui sont en tête des recettes fiscales et                                 

des frais qui leur sont alloués. 

Le système législatif pour la collecte locale en Algérie 

se compose de 23 taxes et impôts, qui sont 

entièrement imputés au budget municipal, y compris 

en partie. 

La taxe sanitaire sur la viande est l'un des droits qui 

appartiennent entièrement au budget des 

municipalités aux yeux du législateur, que nous 

incluons dans 23 articles juridiques allant de l'article 

446 à l'article 468 de la loi sur les impôts indirects. 

Mais la réalité prouve que les municipalités n’ont pas 

le produit de la taxe sauf le nom (taxe de sanitaire sur 

la viande) sans bénéfice de revenu, et ce pour 

plusieurs raisons, notamment la législation relative à la 

même taxe. 
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Dans cet article, nous voudrions discuter de l’efficacité 

du schéma de la taxe sanitaire sur la viande dans 

budget de municipalités algériennes en                                                       

Précisant sa nature juridique et son rôle dans 

l’enrichissement du budget de la municipalité, ainsi 

que les principaux déséquilibres qui affectent 

l’application du dessin jusqu’à ce qu’elle remplisse son 

rôle comme elle le souhaitait. Législateur pour enrichir 

le budget municipal en Algérie. 

  مقدمة :

يعد ذبح الحيوانات لغرض االستهالك من تشريع ديننا االسالمي الحنيف وهذا 

 حرمت عليكم الميتة و الدم ولحم": ورة المائدة في سمصداقا لقوله تعالى 

ة والمتردية والنطيحة وما الخنزير و ما أهل لغير اهللا به و المنخنقة و الموقوذ

و ما ذبح على النصب و أن تستقسموا باألزالم ذلكم أكل السبع إال ما ذكيتم 

فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال تخشوهم و اخشون اليوم أكملت لكم 
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دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم االسالم دينا ، فمن اضطر في 

  . " اآليةمخمصة غير متجانف الثم فإن اهللا غفور رحيم

وهذا حفاضا  م سن تشريعات و قوانين توافق الشرع أما في التشريع الوضعي فت

طار منظم يحمي كل من في إالحيوانات ذبح لسيرورة الحسنة لعملية حلى ا

  .نفسهاالثروة الحيوانية  المستهلك في نفس الوقت ويحمي المنتج و

بائية هي مبالغ محددة قانونا يدفعها المواطن و من المعلوم أن الرسوم  الج

و تعد عمليات ذبح الحيوانات في إطار ، عموميةمن خدمة لغرض استفادته 

  منظم من قبيلها.

 بمختلف أنواعها تعدذبح الحيوانات المخصصة لالستهالك عملية  وما دام أن

قانونية  إلجراءاتتخضع  ، وقبيل االعمال المنظمة بمقتضى القانون من 

موجهة لالستهالك  مية تضفي عليها المشروعية ،التي تمكنها من أن تصبحالز إ

سائر تبعات كل أشكال الرقابة التي قد تطالها  من طرف الجمهور ومحمية من

  .في كل وقت من االوقات



 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02المجلد الرابع  العدد مجلة القانون والعلوم السياسية          

608 

 

سمى بالرسم تم استحداث رسم جبائي يللخدمات المتعلقة بالذبح  وكمقابل

، و هو من قبيل الرسوم المحلية المخصصة لفائدة ميزانية 1الصحي على اللحوم

هذه العملية من أكثر العمليات المتداولة عبر االقليم الوطني  البلديات كون أن

. يرجى أن يكون  2ما دام االسالم دين الدولة بمقتضى نص الدستور الجزائري

من أهم الرسوم التي من شأنها إثراء ميزانية البلديات إذا تم التكفل هذا الرسم 

راستنا سيكون ولهذا فإن موضوع د. والعكس صحيح  ،بها على أحسن ما يرام

حول دور هذا الرسم في التشريع الجبائي الجزائري من خالل طرح االشكال 

  االتي :

  ؟. ميزانية البلدية ، و ما تأـثيره في مالرسم الصحي على اللحو  ما مدى فاعلية

  

  الرسم الصحي على اللحوم: - 1
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تم  3ضريبة غير مباشرة يحصل لفائدة البلديات يعد الرسم الصحي على اللحوم

يخضع له ذبح قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  استحداثه بموجب

  .4الحيوانات من قبيل الخيليات و الجمليات والبقريات و الضأنيات والعنزيات 

على أن ذبح  من قانون الضرائب غير المباشرة 446لقد نصت المادة 

ت ضمن االشكال و الحيوانات المبينة أدناه يخضع لرسم مخصص لفائدة البلديا

  فيات المحددة كاالتي :تبعا للكي

: الحصان و الفرس و البغل و البغلة و العير و الحمار و  الخيليات - 

 األتان و العير الفحل .

 الجمليات : الجمل و الناقة و الفصيل . - 

البقريات :الثور المخصي و الثور الفحل و البقرة و العجل و العجل  - 

 الصغير و العجلة .

 الضأنيات : الكبش الفحل و الضأن و النعجة و الخروف الرضيع . - 

 .5العنزيات : التيس و الماعز والجدي  - 
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من قانون الضرائب غير  446تقراءنا لمحتوى المادة من خالل اس

المذكورة أعاله نالحظ أن المشرع صنف الحيوانات محل الذبح  المباشرة

بح بغض النظر عن و المعنية بفرض الرسم عليها عند كل عملية ذ

مكان ذبحها ، إال أن االمر الذي نراه غير طبيعي في تشريع ذات 

عند تحديدها لفئة الحيوانات المعنية المذكورة المادة هو صدارة المادة 

  بالذبح و المتمثل في فئة الخيليات .

صحيح أن الخيليات ( الحصان ، الفرس ، المهر ) تصح ألن تكون 

حمها ال يشوبه أي مانع شرعي أو قانوني ، إال محال للذبح و استهالك ل

أن ذبح الحمير والبغال بمختلف فصائلها  يحتل صدارة الحيوانات القابلة 

د مبتغى النص مع لعملية الذبح بمقتضى ذات المادة ما استوقفنا عن

العلم أن عملية ذبح هذه الحيوانات يكاد ينعدم إن لم نقل أنه منعدم 

أنه ال يمكن بأي حال من االحوال جعله صدارة تماما ، و من هذا نرى 

ل صدارة الحيوانات المعنية بعملية الذبح كون أن االجدر الحتال

ح هو الضأنيات ، العنزيات ، ثم البقريات ، بحكم الحيوانات المعنية بالذب
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االكثر انتاجا للحوم المستهلكة في االكثر عرضة للذبح ،و أنها الحيوانات 

خر في آبها أن تكون  الالئقالمجتمع ،أما بالنسبة للخيليات و غيرها 

النص كون أن عملية ذبحها و كذا استهالك لحمها يبقى استثناء 

في حالة أو ذبحها، لضرورة ال دعتخاصة وفي حالة يستوجب إجراءات 

ل احترام االديان ظ ، أو فيالحيواني  ها لغرض االستهالكستعمالا

  ة الستهالك االجانب غير المسلمين للحوم .بالنسب

لى إعادة النظر حتى تكون نرى أن صياغة ذات المادة تحتاج إ و بهذا

  معطيات واقعية مجدية لذات الرسم.تشريعا مبني على 

  

 المكلفين بدفع الرسم : -  2

 يدفع الرسم من قبل مالك اللحم عند الذبح ،          

من قبل التاجر بالتضامن مع مالك اللحم إذا تم الذبح بواسطة أو 

 6.التاجر
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نالحظ  من قانون الضرائب غير المباشرة 447نص المادة و من خالل 

المكلفين بدفع الرسم على سبيل الحصر. مالك اللحم إذا  حددأن المشرع 

قام بالذبح بنفسه ،أو مالك اللحم بالتضامن مع التاجر إذا تم الذبح 

واسطة هذا األخير بغض النظر على الطبيعة القانونية للمكلفين من ب

حيث أنهما أشخاص طبيعيين أو معنويين .وهذا ما يحسب لصالح 

الزم للمكلفين حتى ال يوسع من دائرتهم و بالتالي لالمشرع في تحديده ا

  يصعب تحصيل ذات الرسم .

لذبح سواء لكنه و بالنظر إلى ذات المادة يستشف أن جميع عمليات ا

وهذا ما ساقنا  ،تمت في المذابح العمومية أو خارجها معنية بدفع الرسم

المتضمن قانون الطب  08- 88من القانون  84إلى نص المادة 

والتي نصت على أنه:" يمنع منعا   البيطري و حماية الصحة الحيوانية

باتا ذبح الحيوانات الصالحة للقصابة إذا تمت خارج  المذابح أو 

  . 7"االماكن التي تعينها السلطات المحلية لهذا الغرض
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 من قانون الضرائب غير المباشرة 447ة نص المادة بمقاربلذلك و 

نالحظ أن  08- 88من القانون  84المذكورة أعاله إلى نص المادة 

 ،مكان الذبحتضمن تحديد يالمكلفين بدفع الرسم و لم النص االول حدد 

بح ال يقتصر على المذابح العمومية بل في وفي هذا إشارة إلى أن الذ

دفع  أي مكان آخر مثل البيوت مادام أن المكلف قام بالتصريح بغية

منع ف النص الثانيحماية قانونية لتحصيل الرسم ،أما وفي هذا الرسم 

و االماكن المرخصة للذبح من قبل مذابح العمومية الذبح خارج ال

ا حماية قانونية للصحة العمومية ، االمر الذي وفي هذالسلطات المحلية 

قانون الضرائب المباشرة و الرسوم مضمون يشكل تضارب قانوني بين 

  المماثلة و قانون الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.

 من قانون الضرائب غير المباشرة 447إن تطبيق نص المادة  

م بمراقبة كل عمليات ليات رقابية من طرف إدارة الضرائب تقو يستوجب آ

الواقع  إال أن ،الذبح اليومية أينما تمت وهذا لغرض تحصيل ذات الرسم

يثبت عكس مبتغى المادة حيث أن االليات المتاحة لضمان الحرص 
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على ذبح الحيوانات لم تعد مجدية حتى في مجال ذبح الحيوانات 

القاصبة المخصص للبيع وهذا من خالل حصيلة الرسم المسجلة في 

لهذا  أي مبلغ بتسجيل ال تأبه معظمهاالتي نرى أن ميزانية البلديات 

فما بالك بمراقبة عمليات الذبح  انيتها،ميز في مدونة  اسمهالرسم سوى 

خارج المذابح أي في البيوت و التي تعد من قبيل العمليات العادية و 

الحيوانية و احصاء الثروة ل انعدم روتينية في المجتمع الجزائري في ظال

يبقى النص حبرا ليات بيعها وانتقال ملكيتها ....الخ ، وبهذا تنظيم آ

  دون جدوى . على ورق  محسوب على ميزانية البلدية

في جانب آخر متعلق بعملية الرقابة للمصالح التقنية التابعة لمصالح و 

 11التجارة و المتمثلة في لجان الرقابة و حماية المستهلك نصت المادة 

كل منتوج معروض  على أنه : "يجب أن يلب 03- 09نون ن القام

لالستهالك الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه و 

منشئه ومميزاته األساسية و تركيبته ونسبة مقوماته الالزمة وهويته 

وكمياته وقابليته لالستعمال و األخطار الناجمة عن استعماله كما يجب 
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للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره و  أن يستجيب المنتوج

النتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ 

ه هالكه وكيفية استعماله و شروط حفظصنعه والتاريخ االقصى الست

 .8واالحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه 

ن طرف فرق مصالح مديريات إن الغرض من القيام بعمليات الرقابة م

في ذات  وهو ،التجارة  هو حماية المستهلك بالدرجة االولى وقمع الغش

كشف الغش تقوم به ذات المصالح التي يناط بها اجراء وقائي  الوقت

عن طريق اجراء عمليات المطابقة و التي عرفها المشرع من خالل 

كل منتوج على أنها :" استجابة  08- 88من القانون  5نص المادة 

موضوع لالستهالك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية ، وللمتطلبات 

  الصحية والبيئية و السالمة واألمن الخاصة به ".

المذكورة  08-88من القانون  84فة نص المادة لمخا و يترتب عن 

صصة له آنفا و المتعلقة بعملية الذبح العشوائي خارج االماكن المخ

في  ةتمثلالعقوبات التي نص عليها القانون و المبمقتضى النص 
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مصادرة اللحم المعروض لالستهالك واخضاع عينات منه للتحليل 

في حالة عدم مطابقة المنتوج يتم حجزه و  المخبري للتأكد من سالمته

بغرض تغيير اتجاهه ،أو إعادة توجيهه ،أو اتالفه دون االخالل 

  . 9أحكام هذا القانون بالمتابعة الجزائية المنصوص عليها في

ألي سبب من  إن تغيير اتجاه المنتوج (اللحم ) عند مصادرته -   

بحجة عدم مطابقته ، وفي حالة ثبوت صالحيته يتم إرساله  االسباب و

إلى هيئات ذات منفعة عامة (الجمعيات الخيرية المعتمدة ، دور العجزة 

باشر وشرعي ، أو ، مراكز الطفولة المسعفة ...الخ )الستعماله لغرض م

و  ،ماله لغرض شرعي بعد تحويلهاعادة توجيهه بإرساله إلى هيئة الستع

زاءات المترتبة على عدم احترام تعد كل هذه االجراءات من قبيل الج

هذه إذا كانت اجراءات ذبح الحيوانات المنصوص عليها قانونا ، لكن 

ما ، ف دون الرسم الصحياالخيرة إجراءات  لغرض حماية المستهلك 

الت المصادرة بحجة عدم افي ح مصير الرسم الصحي على هذه اللحوم

المشرع لم يبين في ما و أن سي ، ال !؟مطابقة االجراءات الخاصة بالذبح
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هذه الحالة كيفية تحصيل الرسم و من المكلف بدفع هذا الرسم الصحي 

كيفية إخطار الجهات المعنية بتحصيل ذات الرسم  عند مصادرة  الو 

اللحوم وتغيير وجهتها إما لالستهالك المباشر للمنفعة العامة أو إعادة 

أو حتى اتالفها في حالة عدم  ،التحويل واستعمالها لغرض شرعي

المطابقة دون االخالل بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها بمقتضى 

و ما يليها بدون ذكر مصير  0310- 09من القانون  68نص المادة 

  الرسم الصحي وبذلك يبقى  بدون فاعلية حبرا على ورق مرة أخرى .

  

  وعاء الرسم الصحي على الذبح: - 3    

على كيفية تحديد وعاء  من قانون الرائب غير المباشرة 448المادة لقد نصت 

ال ما إ للحيوانات المذبوحةوزن الصافي هذا الرسم و الذي يفرض على ال

أستثني منها بمقتضى النص و المتمثل في عملية الذبح الناتجة عن تطبيق أمر 
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صادر عن الجهات المخولة قانونا و المتمثلة في البياطرة الصحيين في حالة 

  . 11وجود خطر يهدد الصحة العمومية

يتم وزن  إن الوزن الصافي الذي يتخذ أساسا لحساب الرسم في المذابح التي

الحيوانات فيها قبل الذبح فقط يحدد بتطبيق النسب المئوية االتية على الوزن 

عن الثيران  %50عن الضأنيات و الخيليات و الجمليات ، %50الحي كالتي :

  عن العجول. %55المخصية و الثيران و الفحول ، 

بها  القرى التي ال توجدأما بالنسبة إلى الوزن الصافي الخاضع للضريبة في 

  :ن طريق االوزان المتوسطة التاليةوسائل للوزن فيحدد ذات الرسم ع مذابح أو

كغ ،الضأنيات و العنزيات  44كغ ، العجول  120البقريات غير العجول ب 

كغ  أما  30كغ ، الحمير ب 110كغ، الخيليات االخرى غير الحمير  12ب 

  كغ . 110الجمليات فيحدد وزنها في هذه الحالة ب 

ل ما تطرقنا إليه أعاله بخصوص منع عملية الذبح خارج المذابح من خال

يه ، و بالنظر إلى ما نصت عل 08- 88من القانون  84بمقتضى نص المادة 
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ذات المادة تحمل  نالحظ أن من قانون الضرائب غير المباشرة 451المادة 

على النحو  08-88من القانون  84قانونيا صريحا لسابقتها المادة  تناقضا

  : التالي

ح بينما تنص المادة تمنع الذبح خارج المذاب 08- 88من القانون  88فالمادة 

على كيفية تحديد الوزن الخاضع للرسم  من قانون الضرائب غير المباشرة 451

وهذا ما نراه تناقضا  في حالة ما إذا تم الذبح في أماكن ال تتوفر على المذابح

أما الثاني فيفرض الرسم على  ،المذابح، فاألول يمنع الذبح خارج بين النصين

و من ثم فأي القانونين واجب  ةقانوني صبغةوبذلك يعطيه  .الذبح خارج المذابح

  ؟التطبيق . وما مصير ذات الرسم عند تضارب القوانين 

  مبلغ الرسم : - 4  

تحدد تعرفة الرسم على اللحوم الطازجة من مصادرها حسب فئة الحيوانات 

 .12دج للكيلوغرام  10المذكورة أعاله ب 
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من خالل استقراءنا تعرفة الرسم نرى أن المشرع ساوى بين جميع الحيوانات 

المعرضة للذبح التي يفرض على عملية ذبحها الرسم الصحي على اللحوم وهذا 

ذبح المشروعة للحيوانات بعملية منطقي حين يساوي عملية الما نراه إجراء غير 

المرخص  لحيوانات المحرمة التي تكون في االصل استثناء لعمليات الذبحذبح ا

تخضع لرسم ذو  ءات وتوجيهات خاصة كأنشروط واجرابها مع اخضاعها ل

مبلغ مضاعف مقارنة بعملية الذبح العادية و التي تستهدف الحيوانات الحالل 

  شرعا .

مالك اللحم أو تاجر يعد هذا الرسم من قبيل الرسوم التصريحية ، حيث يتولى 

ساعة  24لى قابض الضرائب المختلفة المختص إقليميا خالل تقديم تصريح إ

  .13داء أين يسدد مبلغ الرسم الواجب اال

ألزم  من قانون الضرائب غير المباشرة 455رع من خالل نص المادة إن المش

ساعة  24المكلف بتقديم تصريح إلى إدارة الضرائب المختصة إقليميا خالل 

أين يسدد مبلغ الرسم لكننا نرى أن الواقع يثبت انعدام االليات القانونية و حتى 
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جد في بعد المسافة بين مكان توا المادية للقيام بهذا التصريح و المتمثلة

ل انعدام قباضات الضرائب عبر بلديات الوطن المكلفين و إدارة الضرائب في ظ

الضرائب  إلدارةلهيكلي إال ما كان منها مقرا للوالية أو الدائرة بمقتضى التنظيم ا

ات مع انعدام و قلة وسائل المسافتتباعد خاصة في مناطق الجنوب أين تزيد 

ومن هنا نرى أنه ال ضال عن ضآلة قيمة الرسم محل التصريح ، النقل ، ف

لعملية التصريح بالذبح في ضل الواقع المعاش وبهذا يكون ذات النص  فاعلية

  باق خام على أصله بين ثنايا أوراق المنظومة التشريعية .

  تحديد تعرفة الرسم : - 5  

عن اللحوم  دج للكغ 10لقد حددت تعرفة الرسم الصحي على الذبح ب 

الطازجة أو المبردة أو المطبوخة أو المملحة أو المصنعة التي مصدرها 

  . 14الحيوانات االتية : الخيول ، االبل ،الماعز، األغنام ،البقر

عرفة الرسم الصحي على من خالل تطرقنا لدراسة ذات المادة المتعلقة بتحديد ت

حي على اللحوم تسري ع جعل قيمة واحدة للرسم الصنا أن المشر لحوم الحظلا
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 446فا بمقتضى نص المادة نالحيوانات القابلة للذبح و المذكورة آ على جميل

ليه هو إال أن األمر الذي وددنا التطرق إ، من قانون الضرائب غير المباشرة

حاالت اللحم من طازج و مبرد و مطبوخ .....الخ غرض المشرع من تفصيل 

ما دامت عملية  فأين تكمن الفائدة من تلك التفصيل مادام أن مبلغ الرسم واحد 

حاالت  ،أم هناكومبلغ الرسم ثابت الذبح هي العملية التي تستوجب دفع الرسم 

فرض قيمة للرسم مغايرة للقيمة المحددة بنص ذكرها مع أخرى يريد المشرع 

و هذا ما لم نالحظه في النص  من قانون الضرائب غير المباشرة 452المادة 

متعلق بتحديد تعرفة هذا الرسم وبالتالي يبقى النص مثقال بتفصيل ال معنى له ال

 غير إثقال المنظومة التشريعية المتعلقة بذات الرسم .

  الخاتمة :

لى النظام القانوني المتعلق بفرض الرسم الصحي على من خالل تطرقنا إ

ليات تحصيله في المنظومة التشريعية بمختلف مصادرها ق وآاللحوم وطر 

توصلنا إلى أن الرسم الصحي على اللحوم يصح ألن يكون مصدرا من صادر 
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بامتياز نظرا لضرورة االستهالك الواسع للحم من  في الجزائر الجباية المحلية

لكن ما يعاب عنه هو قصر التشريع في تنظيم  ،تلف مصادره الحيوانية مخ

عية ضرورة لحماية نصوص التشريحصيل ذات الرسم كون أن تطابق الفرض وت

ؤدي الغرض الذي شرع من أجله والعكس صحيح في حالة ذات الرسم لكي ت

إلى أن تشريع  باإلضافة، صوص المنظومة التشريعية تكامل بين نلانعدام ا

تراعي خصائص  ذات الرسم يكون بناء على معطيات اجتماعية واقعية معاشة

ث المجتمع الجزائري بصفة عامة و الوسط المحلي بصفة خاصة من حي

في المجتمع كما رأينا  اال أثر له استهالك اللحوم  ال بناء على معطيات نظرية 

أنفا " ذبح البغل ، البغلة ،الحمار و االتان " وهذا ما يسجل سلبا على التشريع 

الجانب الوظيفي لتفعيل ناهيك عن  ،يم من الجانب األدبلهذا الرسالقانوني 

نص قانوني الغرض منه إثراء ميزانية البلديات  و بالتالي يبقى الرسم الصحي 

يعيق الصحة المالية للبلديات حبيس االدراج بدون جدوى المبتغى على اللحوم 

ما التطبيق والتفعيل وٕاال الحذف جدر به إقال كاهل المنظومة التشريعية فاألمث
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، حتى يكون صحيحا اعتباره مصدرا من مصادر الجباية المحلية وٕاال  وااللغاء

 ميزانية البلديات في الجزائر . باألخصو  كان عالة على الجباية المحلية

  : التوصيات

من خالل عرض التشريع الخاص بالرسم الصحي على اللحوم ، و لغرض 

ميزانية البلديات و المتمثلة في إثراء تفعيل تشريعه بغية تحقيق أهداف المشرع 

  كذا المحافظة على النظام العام ( الصحة العمومية ) نقدم التوصيات التالية :

من قانون  446ة إعادة صياغة النص القانوني المتمثل في نص الماد - 

 تالءم مع الواقع وال يتعارض مع الشرع .بما ي ضرائب غير المباشرةال

( قانون  باآلخربعضها  ضرورة مراجعة النصوص القانونية بما يتوافق - 

قانون المتضمن الض م ر م ، قانون حماية المستهلك وقمع الغش ، 

 ).نشاط الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية 

إعادة النظر في تحديد وعاء ذات الرسم بما يتماشى وطبيعة المجتمع  - 

الجزائري و االمكانات المتواجدة للمصالح المكلفة بتحصيل هذا الرسم  
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من  على التوالي 451الى  448خالل مراجعة نصوص المواد من من 

 ائب غير المباشرة.قانون الضر 

غير من قانون الضرائب  452نص المادة  إعادة النظر في صياغة - 

دج على  10التي تقدر ب تعرفة الرسم الصحي و  المتضمنة المباشرة

التي   المطبوخة أو المملحة أو المصنعة أواللحوم الطازجة أو المبردة 

 مصدرها الحيوانات : الخيول ، االبل ، الماعز ، االغنام ، البقر .

لمكلفين بدفع الرسم إعادة النظر في كيفية التصريح بالذبح من طرف ا - 

ضرائب غير المباشرة من قانون ال 455بموجب المادة  المنصوص عليه

. 
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تضمن قانون ، الم1976ديسمبر  9، مؤرخ في 104 - 76من األمر  446المادة  أنظر  4

  المعدل و المتمم. الضرائب غير المباشرة
  ، نفس المصدر. 104- 76األمر   5
نفس  المباشرة،، المتضمن قانون الضرائب غير 104- 76من األمر  447أنظر المادة   6

  المصدر.
، يتعلق بنشاطات 1988يناير  26، مؤرخ في 08 -88من القانون رقم  84المادة رقم   7

  . 4الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، ج ر ج ج د ش ، العدد 

الغش ، ج ، يتعلق بحماية المستهلك و قمع  2009فبراير  25، مؤرخ في  03- 09القانون 

. 15ر ج ج د ش ، العدد  8  
  نفس المصدر . ، 03- 09من القانون رقم  58أنظر المادة   9

  ، مصدر سابق 03- 09من القانون  68أنظر المادة   10
، المتضمن  1976ديسمير  9، المؤرخ في  104- 76من االمر  448أنظر المادة رقم   11

  المعدل و المتمم ، مصدر سابقالمباشرة ،  قانون الضرائب غير
  . نفس المصدر،   104- 76من األمر  452أنظر المادة   12
  ، نفس المصدر .104- 76من األمر  455دة الماأنظر   13
  . ، مصدر سابق 104- 76من االمر  452أنظر المادة   14
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در �  ا�,
�و���:ا�
  

�د�ل  ��2016رس  6، �ؤرخ �  01-16ا�!��ون ر�م  -�، ا�����ن ا�
  . ��2016رس  �7��ر�& ،  14ا�د��وري ، ج ر ج ج د ش ،ا��دد 

  
���ن ���ون ، �1976د����ر  �9ؤرخ �  ،104 -76ا*�ر ر�م  -

 ا���دل و ا����م. ��را�ب ��ر ا�����رةا

  

�-ق ����ط ا�طب ����1988ر  26، �ؤرخ � 08-88ا�!��ون ر�م  -�� ،
��ر�& 4ا���طري و/���. ا�0/. ا�/�وا��.، ج ر ج ج د ش، ا��دد � ،

 .����1988ر  27

 

�-ق �/���. 2009�را�ر  25، �ؤرخ � 03-�09ون ر�م ا�!� -�� ،
 08، �ؤرخ � 15ا����4-ك و ��2 ا�1ش، ج ر ج ج د ش، ا��دد

 .��2009رس 

 

-  �، �/دد  2009�را�ر ��.  21ا�!رار ا�وزاري ا����رك ا��ؤرخ 
. �4���ظ�م ا����0: ا��9ر�7. �8دارة ا�����7. و 60/�� 

 


6ت :,�  ا�
نعيمة ، تحليل و تقييم الجباية المحلية في الجزائر ، مجلة دراسات جبائية،  شخار -

  . 2012، ديسمبر 1العدد 
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  .سعودي عينونة واللقب: االسم

  علوم. دكتوراه الرابعة السنة العلمية: الدرجة

  عقابية. ومؤسسات نظم التخصص:

  سعيدة. موالي الطاهر الدكتور بجامعة مؤقتة أستاذة الوظيفة:

  الطاهر. موالي الدكتور جامعة المؤسسة:

 اإللكتروني: البريد

COM.GMAIL75@MALIKASAOUDI 

  الجزائري. التشريع في العقابي العمل :المقال عنوان

   العربية: باللغة الملخص

 ورللدّ  نتيجة العقابي، التنفيذ أثناء تبعةالمُ  اإلصالحية البرامج أهم أحد العقابي العمل نظام ربتعيُ      

 إدماجهم إعادة أجل من عليهم المحكوم وتأهيل تربية إعادة في حققهيُ  ومازال حققه الذي الفعال

 في والمساهمة جهة، من يباالعق تفريدلل اميةالر  عقابيةال لسياسةل تبعاً  .اإلفراج بعد ومهنياً  اجتماعياً 

   .أخرى جهة من الدولة اقتصاد تطوير

RESUME : 

LE SYSTEME DE TRAVAIL PUNITIF EST CONSIDERE COMME  L’UN DES 

REFORME LES PLUS IMPORTANTS ADOPTES LORS DE L’EXECUTION PUNITIVE, 

 EN RAISON DU ROLE EFFICACE QU’IL A JOUER DANS LA REEDUCATION ET LA 

REHABILITATION DES CONDAMNES, AFIN DE LES REINSERE SOCIALEMENT ET 

PROFESSIONNELLEMENT APRES LEUR LIBERATION. EN FONCTION DE LA 

POLITIQUE PUNITIVE VISANT A ISOLER DE MANIERE PUNITIVE D’UNE  PART,  

ET A CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE D’ETAT D’AUTRE 

PART. 

 ة:ــدمــقــمال
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 صادرة للحرية سالبة عقوبة لتنفيذ عليهم المحكوم فيه ودعيُ  الذي المكان العقابية المؤسسة تعتبر    

 في صالحين أعضاء ليكونوا وتربوياً  ومهنياً  سلوكياً  تأهيلهم بغية قانونًا، مختصة جهة عن

 فيه تنفد للحبس مكان "...هي أنها على 04- 05 القانون في الجزائري المشرع وُيعرفها1المجتمع.

 البدني واإلكراه القضائية، لجهاتا عن الصادرة واألوامر للحرية، السالبة العقوبات للقانون وفقا

 2االقتضاء... عند

 وطاقتها إمكانياتها كل تجنيد إلى الدول تسعى هائلة بشرية قوة على العقابية المؤسسات تحتوي      

 قوي وطني اقتصاد بناء أجل من رية،حال سلب مدة طيلة المحبوسين تشغيل طريق عن البشرية

 العقاب من الهدف كان فبعدما  الميدان، هذا في العالم عرفه الذي السريع التطور ذلك في مواكبة

 يهدف العقابية السياسة تطور مع أصبح العقوبة، من جزء عتبري بحيث النتقاموا والزجر اإليالم هو

 العام النفع هدفها واجتماعية إنسانية وظيفة بمثابة صبحليُ  عليهم، المحكوم وتأهيل إصالح إلى

 عنهم، اإلفراج بعد المجتمع في سينالمحبو  إدماج وسائل من وسيلة فهو ،معاً  والمجتمع للمحبوسين

 وعليه السجون. قطاع فيها بما القطاعات فلمختل التابعة البشرية الطاقات كل استغالل وجب لذلك

  ؟الجزائري التشريع في يالعقاب العمل نظام يتمثل فيماف

 واعتبره 04،3_05 القانون من 99 إلى 96 من المواد في العقابي العمل نظام الجزائري شرعالم نظم

 إدماجهم إعادة أجل من عليهم المحكوم تأهيل إلى والهادفة المتبعة العقابية األساليب أهم أحد

   اإلفراج. بعد إجتماعياً 
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 فيه نعالج األول المبحث ضمن العقابي العمل نظام ماهية معرفة إلى سنتطرق النظام هذا لدراسة

 لعملا نظام ألحكام الثاني المبحث ونخصص ،منه المستهدفة واألغراض العقابي العمل مفهوم

  .العقابي العمل تنظيم وطرق شروط فيه نعالج العقابي

  العقابي العمل نظام ماهية األول: بحثلما

 المشرع تبعويَ  العقابية، ساليباأل من مجموعة إلى العقابي لتنفيذا أثناء عليه المحكوم يخضع     

 العقابي العمل نظام فُيعد األنظمة، هذه من لالستفادة ريجيالتد االحتباس نظام ذلك في الجزائري

 لألنظمة الحقة مرحلة في النظام هذا من عليه المحكوم يستفيد بحيث ،العقابية األساليب هذه أحد

     التمهيدية.

  العقابي العمل نظام مفهوم األول: مطلبال

 بعدة النظام هذا مرّ  بحيث الجنائي، للعقاب التاريخي للتطور تبعاً  عقابيال العمل ظهور تزامن     

 حكامأ يجعل ما هذا ،نفسه العقابي التنفيذ على طرأت التي التغيرات ذلك في مواكباً  مختلفة مراحل

  العقوبة. أهداف بتغير تتغير النظام هذا

  العقابي العمل نظام عن تاريخية محةل األول: الفرع

 الحجارة كتكسير الشاقة األشغال في يتمثل كان القديمة العصور في العقابي العمل نظام إن     

 بقيود قيدتُ  عليهم المحكوم أرجل وكانت األعمال، من ذلك وغير4األشجار وقطع الطرق فصْ ورَ 

 لمدة الحبس أو السجن بعقوبات جسيمة جرائم في عليهم للمحكوم بالنسبة هذا هروبهم، لمنع حديدية

 بالعمل فيلتزمون بسيطة جرائم في قصيرة لمدة بالحبس عليهم للمحكوم بالنسبة أما لة،طوي
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 في للحرية السالبة العقوبة أغراض مع تزامنا كله وهذا جهد، أقل أعمال في الحكومية بالمؤسسات

  5الجاني. من واالنتقام الردع لتحقيق التعذيب أو لإليالم تهدف كانت والتي القديمة، العصور

 هذه لتزمفتُ  والكسالى، والمتسولين المتشردين إيواء إلى تهدف عشر السادس القرن في السجون تكان

 وانجلترا هولندا في السجون من النوع هذا عرف وقد العمل، سجون تسمية عليها فأطلق بالعمل الفئة

 إلى ةاضافي عقوبة العقابي العمل أصبح ثم العمل، على االشخاص هؤالء إلجبار وسيلة فاعتبرت

  6للحرية. السالبة العقوبة جانب

 المحكوم وتأهيل إصالح إلى يهدف العقابي العمل أصبح الحديثة العقابية السياسة بتطور أما

 العمل تدبر أن الدولة واجب من أصبح بل للحرية، السالبة للعقوبة تكملة العمل يعد فلم عليهم،

 واجتماعية إنسانية العقابي العمل وظيفةو  فأصبحت التأهيل، في له كحق عليه للمحكوم المناسب

 والضمانات األجر في كحقه المزايا من العديد له حققفيُ  ،معاً  والمجتمع المحبوس على بالنفع تعود

 أن استطاعته في مادام بالعمل القيام واجب عليه ويقع العمل إصابات عن والتعويض االجتماعية

 األدنى الحد قواعد مجموعة أكدت وقد 7العمل. اجببو  أخل إذا تأديبي لجزاء يتعرض ولذا يؤديه،

 هذا على أكدت كما للعمل، الخاصة الشروط على 76 إلى 71 من المواد في المساجين لمعاملة

 كلها ،1950 عام الهاي ومؤتمر 1837 عام بروكسل مؤتمر منها دولية مؤتمرات عدة النظام

  .عليه المحكوم لتأهيل وسيلة واعتباره بتنظيمه الدولة وٕالزام العقابي العمل بضرورة صتأوّ 

 ورغباته، لمؤهالته المالئم العمل اختيار حرية عليه المحكوم منح فيجب الباحث رأي وجهة حسبو 

 في خبرته من والمجتمع الدولة استفادة أخرى جهة ومن وٕاصالحه، تأهيله في جهة من ساهميُ  حتى

  العمل. هذا
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  يالعقاب العمل تعريف  :الثاني الفرع

 تعينها التي األعمال في للحرية سالبة بعقوبات عليهم المحكوم تشغيل العقابي بالعمل يقصد     

 دون اإلدارة تلك تضعها التي للشروط وفقا ذلك ويتم منهم، قبول على ذلك توقف دون العقابية اإلدارة

  للعقوبة لمكم نشاط ليس فهو مناقشتها، أو الشروط تلك على االعتراض في حق أي لهم يكون أن

 التأهيل إلى يهدف العقابية المعاملة أساليب من أسلوب أو وسيلة هو وٕانما اضافية عقوبة وال

   واإلصالح.

 كما األخرى، العقابية االساليب من كغيره العمل بهذا عليه المحكوم على التزام النظام هذا ينشأ     

  عليه. إلتزام يشكل كما ،ليهع للمحكوم حق النظام هذا يصبح ثم ومن ،التأهيل إلى يهدف

  عليه المحكوم على التزام العقابي العمل نظام أوال:

 المعاملة وسائل احدى كونه له االلزامية الصفة وترجع ،العقابي بالعمل عليه المحكوم يلتزم     

 تنفيذه ووسائل وأسلوب العمل نوع بعدها تحددفي ،رفضها يمكنه الف القانون يفرضها التي العقابية

 قادرين الغير باستثناء فئاتهم اختالف على المسجونين جميع على يفرض نظام فهو وشروطه،

  كالمرضى.

  عليه للمحكوم حق العقابي العمل نظام ثانيا:

 بجميع عمتتي المواطنين كسائر مواطن- للحرية السالبة العقوبة من بالرغم-المحبوس يبقى     

 العقابية السياسة مغزى وهو واإلصالح التأهيل في الحق له كما العمل، في الحق بينها من الحقوق
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 بالعمل ذلك ويتحقق والتأهيل باإلصالح التمتع الجريمة سبيل سلك محبوس كل حق فمن الحديثة،

  العقابي.

 أحد لكونه عليه المحكوم به يلتزم التزام أنه على العقابي العمل نظام الجزائري المشرع فكيّ      

 داخل المحبوسين إدماج إعادة أجل من والتأهيل االصالح إلى تهدف التي العقابية المعاملة أساليب

 وسد العيش من يمكنه بعمل القيام على قادر مؤهالً  عليه المحكوم فيصبح اإلفراج، بعد المجتمع

   8أسرته. وحاجيات حاجيته

  لعقابيا العمل أغراض :الثاني مطلبال

 عليه المحكوم تأهيل إلى تهدف التي العقابية المعاملة أساليب أحد بيالعقا العمل يشكل     

  كالتالي: هي أخرى أغراض تحقيق إلى تهدف كما وٕاصالحه،

  العقابي الغرض األول: الفرع

 بالمشقة يتسم النظام هذا كان فقد ،للحرية السالبة العقوبة ظهور مع العقابي ملالع ظهر       

 وحفر السفن في التجديف بأعمال لزمونيُ  إذ واالنتقام، الزجر العقوبة من الغرض كان عندما والقسوة

 وهو شاءت، إن تفرضه للدولة خالص حق العمل اعتبر ثم ومن المستعمرات، في والعمل المناجم

 العمل اعتبر لهذا و9ا.أجر  عنه يستحق ال وبالتالي عليه المحكوم مواجهة في التزام يقابله ال حق

 الحديثة العقابية النظم ذهبت أغراض لتطور ونتيجة للحرية، السالبة للعقوبة تكميلية وسيلة العقابي

 اعتبار وعدم للحرية السالبة العقوبة في واقتصاره العقابي العمل أغراض بين من اإليالم استبعاد إلى
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 ويساهم نواحي، عدة من عليه المحكوم تأهيل إعادة يكفل العمل فنظام10العقوبة، عناصر أحد العمل

  معنوياته. ويرفع والعقلي النفسي االضطراب شر ويقيه والملل البطالة عن عليه المحكوم درأ في

 فرص على حصل كلما وأتقنها أجادها فكلما معينة حرفة على للتدريب فرصة العمل نظام عديُ      

 لإلجرام، تدفعه قد التي العوامل أهم على بالقضاء وذلك عقوبته، انتهاء بعد الشريف للعمل أوسع

 الوفاء وبتالي يتقاضه، الذي األجر من خاراالد على عليه المحكوم يساعد لمؤسسةا داخل فالعمل

 عدة يزيل ما هذاو  المدنية، والتعويضات المالية تكالغراما المرتكب الجرم عن الناجمة بالتزاماته

 عليه أكد ما هذا11صغير، مشروع إقامة في يساهم قد كما سسة،المؤ  من خروجه بعد تالحقه أعباء

 المالي المكسب توزيع العقابية المؤسسة إدارة تتولى أن على ،04_05 القانون في الجزائري المشرع

 الغرامات لدفع كضمان األولى الحصة تدفع بحيث متساوية، حصص ثالث على للمحبوس

 للتصرف قابلة فهي الثانية الحصة أما االقتضاء، عند القانونية واالشتراكات القضائية والمصاريف

 كاحتياط بها فيحتفظ الثالثة الحصة أما والعائلية، الشخصية حاجاته المحبوس القتناء تخصص

 لمعنى واالحترام التقدير عليه المحكوم نفس في يولد العمل فنظام12عنه، اإلفراج عند للمحبوس تسلم

 معينة أوقات في العمل ممارسة على االعتياد خالل فمن نشاطه، توجيه في والتحكم المنظمة الحياة

  13المسجونين. لمعاملة األدنى الحد قواعد مجموعة عليه أكدت ما وهذا أخرى، أوقات في والراحة

  االقتصادي الغرض الثاني: الفرع

 الربح زيادة تاليوب ،اإلنتاج وزيادة تحقيق خالل من اقتصادي غرض العقابي العمل نظام يحقق     

 حد في هدفاً  يشكل ال كان وٕان السواء، حد على ونزالئها العقابية المؤسسة على بالفائدة يعود مما

 خاصة الذكر) السالف (الغرض واإلصالح التأهيل هدف من خالياً  الربح يكون أن يجوز فال ذاته،
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 هذا ألن بالسلع، لمتعلقةا األعمال على واالقتصار المهني والتدريب التكوين إهمال ناحية من

 الجانب تغليب تم ما وٕاذا أقل، أجر مقابل في وقت ألطول عليهم المحكوم تشغيل على يرتكز األخير

 أناس نفقات يتحملون الضرائب دافعوا من يجعل االقتصادي الجانب على عليهم للمحكوم التأهيلي

  14مجرمون.

 صالح لتحقيق أنه على فأكدت ذلك، على جينالمسا لمعاملة األدنى الحد قواعد مجموعة أكدت     

 من مالي ربح تحقيق في للرغبة بالنسبة ثانويا العمل يكون أال يجب المهني وتدريبهم المسجونين

 فرنسا في األعمال ورجال المصانع أصحاب من طائفة تدمر جعل ما هذا المؤسسة، في ما صناعة

 بفكرة األخذ أن والحقيقة15لمنتجاتهم، السجون جاتمنت منافسة جراء من األمريكية المتحدة والواليات

 الخبرة، حيث من ال بينهما واسعة فروق فنجد العملين بين بالمقارنة ألنه فيه، مبالغ أمر المنافسة

  .اإلنتاج...إلخ العمال،

  النظامي غرضال الثالث: فرعال

 ما وهذا واستقراره، العقابية المؤسسة داخل النظام حفظ في األهمية بالغ دور العمل نظام يلعب      

 استجابت عندما الفوضى، لحد وصلت خطيرة اضطرابات من شهدته ما خالل من الواقع أثبته

 العمل بإلغاء المصانع أصحاب لمطالب وفرنسا األمريكية المتحدة الواليات في العقابية اإلدارة

 عن فالتعطل الداخلي، نظامال حفظ في العمل دور برز وبهذا16العقابية، المؤسسات داخل العقابي

 قساوة األسرة، عن إليها_البعد آل التي السيئة الحالة في التفكير فرصة عليهم للمحكوم يتيح العمل

 للمحبوس النفسية الحالة عل يؤثر ما المجتمع_هذا عن وانقطاعه حريته سلب العقابية، المؤسسة

 بحيث العقابية اإلدارة على يؤثر وبتالي العقابية، بالمؤسسة المطبق النظام على يتمرد يجعله مما
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 الغرض ويظهر العقابية، المؤسسة داخل والعصيان التمرد لمواجهة الرقابي بالجانب منهمكة تصبح

  17نواحي: عدة من عمللل النظامي

 الفراغ ألوهام االستجابة وبين عليه المحكوم بين يحول العقابية المؤسسة داخل العمل _نظام1

          العقابية. المؤسسة أوضاع على والتمرد والبطالة

 فرص العقابية المؤسسة أمام يفتح مما النظام حب عليهم المحكوم نفوس في العمل نظام _يغرس2

      النظام. يسوده جو في والتأهيلية اإلصالحية برامجها تنفيذ

المتبادل. ترامواالح التعاون يجعل مما العقابية واإلدارة عليه المحكوم بين الثقة يدعم النظام _هذا3

    

  العقابي لعملا نظام أحكام الثاني: لمبحثا

 المؤسسة داخل المنتهجة العقابية االساليب أحد العقابي العمل نظام الجزائري المشرع اعتبر

  04.18_05 القانون من 99 إلى 96 من المواد في أحكامه نظم وقد العقابية،

  العقابي العمل شروط األول: المطلب

 تهدف أصبحت والتي للحرية، السالبة العقوبة غرض مواكبا تطور في العقابي العمل غرض إن     

 توافر من بد فال ذلك، لتحقيق الرامية األساليب أحد العقابي العمل أن وبما واإلصالح، للتأهيل

  التالية. الشروط من مجموعة

  منتجا العقابي العمل يكون أن األول: الفرع
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 مادية قيمة له أي منتجا يكون أن بد فال التأهيل، غرض بلوغ في العقابي العمل يساهم لكي    

 ممارسة شأنه من فليس المعنوية الناحية فمن عليهم، المحكوم تأهيل في يساهم لن وٕاال محسوسة،

 والتكاسل اإلذالل لديه سيولد فحتما ذلك، على مجبرا عمله وتأدية الفراغ مأل لمجرد تافه عمل

 ما فهذا وفائدة، قيمة له المبذول الجهد هذا كان إذا أما الشريف، العمل قيمة من وينقص والنفور،

 الناحية من أما عليه، عالة وليس فائدة له فعال كعضو مجتمعه إلى العودة في الرغبة لديه ينمي

 إلتقانه عليه المحكوم يدفع الذي األمر الرزق، لكسب وسيلة باعتباره العمل تحقيق فإن المادية

  19اإلفراج، بعد للرزق وسيلة ذهويتخ

 فثم عليهم، المحكوم المحبوسين تربية إعادة وسائل أهم من العمل نظام الجزائري المشرع اعتبر     

 األشغال كل تنفيذ إلى يهدف17،20_73 رقم األمر بموجب التربية ألشغال وطني مكتب إنشاء

 كما االجتماعية، ترقيتهم و المساجين بيةتر  إطار في يةر الجزائ العاملة اليد بواسطة خدمة كل وتقديم

  العقابية. المؤسسات ورشات تنتجها التي والصناعية التقليدية المواد كل وتسويق صنع في يساهم

 األمر، هذا من 14و 03للمواد وفقا والخدمات، والمبيعات األشغال عائد على المكتب إيرادات تشمل

 عمل شهادة لعقوبته قضائه أثناء عمله خالل من ةمهني كفاءة اكتسب الذي للمحبوس تسلم أن على

 بجميع يتمتع المحبوس أن كما عليه، المحكوم إدماج إعادة في يساهم ما هذا21عنه. اإلفراج يوم

  22.األسبوعية الراحة وأيام العمل ساعات تحديد كذاو  االجتماعي الضمان من واالستفادة الحقوق

 العمل ويتم .2011 سنة خالل محبوس 32136 من أكثر المغلقة بالبيئة للعمل المعينين عدد بلغ 

 المغسلة، المخبزة، المطبخ، مثل: العقابية المؤسسات ورشات و المرافق مختلف مستوى على

  23النشاطات. من وغيرها  لخياطة الميكانيك، النسيج، التلحيم، الدهن، الحدادة، و النجارة ورشات
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  متنوعا العقابي العمل يكون أن الثاني: الفرع

 ومهارات قدرات كاختالف اعتبارات لعدة وفقا أنواع عدة على العقابي العمل يكون أن يعني      

 بعد تستقبلهم سوف التي البيئة االعتبار بعين األخذ مع ورغباتهم، ميولهم وكذا عليهم، المحكوم

 للمحكوم التأهيلو  اإلصالح تحقيق أجل من وصناعية زراعية بين األعمال تتنوع أن فيجب اإلفراج،

 تقرره ما على باالعتماد وذلك وميوله ورغباته المالئم للعمل عليه المحكوم اختيار ضرورة مع عليه

 أن كما لديها، المتوفرة للمعلومات وفقا المناسب القرار اتخاذ على أدرى ألنها العقوبات تطبيق لجنة

 عمل وممارسة إيجاد عليه للمحكوم تيسري لكي البالد احتياجات يالئم أن البد العمل في التنوع هذا

 مالئمة إلى باإلضافة البطالة يجنبهم مما عليهم المحكوم تأهيل يتحقق الشكل وبهذا اإلفراج، بعد

 17،25_73 األمر من نستخلصه ما هذا و24وفير. ماديا دخال يوفر مما العمل لسوق منتجاتهم

  ...إلخ. يكانكيالم التصليح والخياطة والنجارة والبناء الطبخ كأعمال

  الحر للعمل مماثال العقابي العمل يكون أن الثالث: الفرع

 ألن العقابية، المؤسسة خارج يمارس الذي الحر للعمل مماثل العقابي العمل يكون أن يجب     

 والتماثل ،الحرّ  للعمل مماثل كان إذا إال يتحقق ال والتأهيل اإلصالح في والمتمثلة منه الغاية تحقيق

 ووسائل والعمل الراحة وأوقات ساعات من العمل وظروف أدائه ووسط وسائله حيث من يظهر
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 بواسطة الخارج في يتم بينما يدوي عمل على عليه المحكوم تدريب يمكن فال المهنية، السالمة

  26آالت.

 داخل األعمال مماثلة ضرورة على المساجين لمعاملة األدنى الحد قواعد مجموعة أكدت     

 من يبرز ما وهذا27السجناء. إعداد أجل من العقابية المؤسسة خارج األعمال لتلك العقابية المؤسسة

 خدمة أو ما بعمل للقيام المعين المحبوس استفادة ضرورة على أكد الذي 04_05 القانون خالل

 ذلك يتعارض لم ما األحرار العمال على المطبقة االجتماعية والحماية العمل تشريع أحكام من معينة

  28كمحبوس. وضعه مع

 الصندوق إلى بالمائة 7و بالمائة 2 بين تتراوح التي االشتراك أقساط دفع السجون إدارة تتولى     

 المحبوس ويستفيد29ية،المهن واألمراض العمل حوادث ضد للتأمين االجتماعية للتأمينات الوطني

 اليومي العمل مدة تتعدى ال أن على العطل، أيام ومن األسبوع في راحة يوم من بالعمل المرخص

 صندوق من االستفادة إلى باإلضافة ،الحرّ  العامل عمل مدة األحوال جميع في عليه للمحكوم

  30العاملة. اليد استعمال بكيفية المتعلق الوزاري القرار ألحكام طبقا االجتماعي، الضمان

  بمقابل العقابي العمل يكون نأ الرابع: الفرع

 المحكوم يتلقاه مقابل العمل لهذا يكون أن البد وجه، أكمل على العقابي العمل ألغراض تحقيقا     

 وال يعزف وبتالي اإليالم هو الغرض بان النزيل يشعر ال لكي وهذا العقابية، المؤسسة إدارة من عليه

 الطبيعة حول32فقهي جدل ثار31وجهده. عمله بقيمة عليه المحكوم يشعر المقابل فهذا معه، يتجاوب

  عليه. للمحكوم حق أم الدولة من منحة كان إذا فيما المقابل لهذا القانونية
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 العامة للمصلحة تحقيقا عليه للمحكوم الدولة تقدمها مكافأة أو منحة اعتباره إلى األول الرأي ذهب

  العقابية. المعاملة إطار في يدخل ألنه بالعمل ملزم فهو عاقديةالت العالقة النتفاء

 مجرد ال عليه للمحكوم حق هو فالعمل أجر، بمثابة المقابل اعتبار إلى فذهب الثاني الرأي أما

 بمثابة هو المقابل فهذا وبتالي عليه والمحكوم اإلدارة بين تعاقد وجود الضروري من فليس التزام،

 على أكدت بحيث33المساجين، لمعاملة األدنى الحد قواعد مجموعة ليهع نصت ما وهذا أجر،

  منصف. أجور لنظام وفقا عملهم على السجناء مكافأة ضرورة

 فهو المحبوس، يتلقاه أجرا وليس مكافأة العقابي العمل نظام مقابل الجزائري المشرع اعتبر     

 ألخر، محبوس من المنحة نسبة وتختلف34مجهوده، على تشجيعا عليه للمحكوم تقدم منحة بمثابة

 وزير بين المشترك القرار إلى المنح هذه أحكام أحالت والتي 04_05 القانون إليه أشار ما وهذا

 نسبتها تتراوح للمحبوس المالية المنح نسب حدد الذي35بالعمل، المكلف والوزير األختام حافظ العدل

 إلى العقابية العاملة اليد فصنفت ،المضمون ىاألدن الوطني األجر من بالمائة 60و 20 بين ما

 40 النسبة حددت المؤهلة الفئة بالمئة، 20 نسبة لها حددت مؤهلة الغير فالفئة مختلفة، فئات ثالث

 والشهادات اإلجازات في اإلشارة الجزائري المشرع نعم كما بالمئة. 60 المتخصصة والفئة بالمئة

  36حبسهم. فترة أثناء عليها تحصلوا أنهم على للمحبوسين المسلمة

  العقابي العمل تنظيم طرق :الثاني المطلب

 السلطة إلشراف تبعا خارجها، أو العقابية المؤسسة داخل سواء أساليب عدة العقابي العمل يتخذ    

 األجرة، نظام فيه يتبع فقد المتاحة للمجاالت تبعا التشغيل يتنوعف عليه، المحكوم عمل على العقابية
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 في أو الطرق بناء في كالعمل الدولة لحساب يكون فقد المباشر. االستغالل أو التوريد ة،المقاول

 أعمال أو الفنية أو الحرفية أو الصناعية أو الزراعية األعمال أو التصليح أو الصيانة أعمال

  37العامة. الخدمات

  

  

  المقاولة نظام األول: الفرع

 بحيث واستثماره، العقابي العمل إدارة يتولى المقاولين أحد إلى النظام هذا بموجب الدولة تعهد     

 على المشرفين وكذا التصنيع في المستخدمة والمعدات األولية المواد إحضار المقاول يتولى

 ذلك ويكون ،مناسباً  يراه الذي بالشكل تصريفه ليتولى كامال اإلنتاج على ويحصل عليهم المحكوم

 المادية األعباء النظام هذا يخفف وبذلك إشرافه، تحت يعملون الذين للمسجونين كأجر مقابل بدفع

  38والخسائر. اإلنتاج لعملية االقتصادية المخاطر وكذا الدولة، على

 اإلداري اإلشراف سلطة للمقاول يمنح لكونه النظام هذا هجرت الحديثة العقابية السياسة أن إال

 إلى يؤدي مما ممكن إنتاج أكبر تحقيق إلى يسعى فهو العقابية، المؤسسة داخل العمل على والفني

 وال اقتصادي عائد ألكبر المحققة األعمال يختار فالمقاول وتأهيلهم، عليهم المحكوم تدريب إهمال

 منذ فرنسا في النظام بهذا العمل انتهى وقد عليه، المحكوم مصلحة االعتبار بعين يأخذ

  39الصدد. بهذا مبرم عقد أخر تاريخ 01/04/1927

  المباشر االستغالل نظام الثاني: عالفر 



 

1439 رمضان ل الموافق 2018 جوان          08  التسلسلي الرقم  02 العدد  الرابع المجلد        السياسية والعلوم قانونال مجلة  

 

642 

 

 وتتحمل عليهم المحكوم أعمال على الكامل باإلشراف العقابية اإلدارة النظام هذا ظل في تتولى     

 اإلنتاج هذا تسوق ثم لإلنتاج، يلزم ما وكل وأدوات وآالت أجور من المالية النفقات كافة

 العمل ويتم مادية، خسارة إلى ذلك أدى ولو عليه المحكوم تأهيل االعتبار بعين وتأخذ40لحسابها،

 به يأخذ ما هذاو المزارع، في العمل يمكن كما األثاث، صناعة أو الطباعة مجاالت في عادة

  41العقابي. العمل لتنظيم كنمط المصري المشرع

 تقوم أن المفضل منبقولها:" المساجين لمعاملة األدنى الحد قواعد مجموعة النظام هذا على أكدت

 متعهدين طريق عن وليس مباشرة إدارة ومزارعها مصانعها بإدارة السجون حةمصل

  42 خصوصيين..."

  التوريد نظام الثالث: الفرع

 عيوبهما، وتجنب النظامين مزايا بين بالجمع السابقين النظامين بين التوفيق النظام هذا يحاول      

 المقاول ليتولى والفنين واآلالت األولية المواد بإحضار يتعهد الذي المقاولين أحد مع الدولة فتتعاون

 العمل صاحب من المال من مبلغ على الدولة وتحصل لحسابه، وتسويقه اإلنتاج على الحصول

 المكلفون عليهم المحكوم اختيار حق العقابية للمؤسسة يعطي النظام فهذا العاملة، األيدي مقابل

 مثل قبول على األعمال رجال يشجع ال المقابل وفي تأهيلهم، لمقتضيات وفقا األعمال هذه بأداء

 وتعريضهم اإلنتاج سوء إلى يؤدي مما أموالهم رؤوس على الكامل اإلشراف لحرمانهم العقود هذه

  43كبيرة. مادية لخسائر
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 المؤسسات داخل العقابي العمل تنظيم في المباشر االستغالل بنظام الجزائري المشرع يأخذ     

 عمله، عن المحبوس لصالح المالي المبلغ بتحصيل العقابية المؤسسة إدارة وتتولى العقابية،

 النشاطات كل تسويق التربية ألشغال الوطني المكتب يتولىو 44حصص، )03( ثالث من والمتكون

 المخصصة األراضي استغالل الخارجية، الورش في الصناعات أو التقليدية بالصناعة الخاصة

 والمعدات والعقارات المنقولة باألموال خاصة عملية بكل القيام اجها،إنت وبيع العقابية للمؤسسات

  45التجارية. والعمليات التقليدية بالصناعة والمتعلقة والصناعية، المالية

 وذلك عليهم، المحكوم وٕاصالح لتأهيل الرامية األنظمة أنجح هو المباشر االستغالل نظام أن نستنج

 نظام يشجع ما هذا تأهيلي، هدف وٕانما العقابي للعمل لرئيسيا الهدف المادي الربح يصبح ال حتى

  العقابية. المؤسسات داخل العمل

  ة:ــاتمــخ

 للحرية، السالبة العقوبة تنفيذ أثناء المطبقة العقابية األساليب أنجح من العقابي العمل نظام ُيعد     

 إدماجهم إعادة أجل من عليهم المحكوم تربية إعادة في يحققه ومازال حققه الذي الفعال للدور نتيجة

 في والمساهمة جهة، من هذا العقوبة تفريد أساس لىع المبنية العقابية السياسة اطار في جتماعياً ا

 من العديد مع المبرمة اتفاقيات خالل من جلياً  ذلك ويظهر  أخرى، جهة من الدولة اقتصاد تطوير

 تنظيم ثم بحيث ،23/10/2009 بتاريخ والحرف التقليدية للصناعات العامة المديرية منها الهيئات

 والتكوينية التربوية بنشاطاتها جوالتروي العقابية العاملة اليد بمنتوجات للتعريف خاصة صالونات

 ،1997 ،1996 سنة في صالونات )05( خمس أقيمت كما عنهم اإلفراج بعد ما لمرحلة للتحضير

 الدولية والتظاهرات المحلية الصالونات في العقابية المؤسسات ،وشاركت2009 ،2007 ،2000
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 الوطني الصالون ،08/07/2009 بتاريخ والحرف التقليدية للصناعات اإلفريقي الصالون منها

 بالخارج الوطنية والجالية واألسرة الوطني التضامن وزارة طرف من المنظم المصغر للنشاط األول

  2009.46 ديسمبر 27 إلى 24 من الممتدة الفترة خالل

 عيقتُ  التي والعراقيل، الصعوبات من العديد العقابية المؤسسات داخل العقابي العمل نظام واجهيُ      

 نفسها العقابية المؤسسة طبيعة إلى المعوقات هذه وترجع العقابية، بالمؤسسات النظام هذا ةممارس

 التسيير طريقة واألمن، السالمة ظروف المعمارية، الهندسة الجغرافي، الموقعك نواحي عدة من

 أنفسهم النزالء إلى الصعوبات هذه ترجع وقد العقابية، بالمؤسسة المقدم العمل ونوعية نمط والتنظيم،

   47لتشغيلهم. المجتمع تقبل وعدم للتأهيل، كوسيلة بالعمل اقتناعهم ومدى

  بمايلي: النظام هذا سير تعيق التي والصعوبات العراقيل هذه مواجهة ينبغي     

   ورغباته. يتالئم الذي العمل اختيار في عليه للمحكوم التامة الحرية ترك �

 والنوعية الجدية لضمان عليه، المحكوم وقدرات لمؤهالت المالئم العقابي العمل نوع اختيار �

 المحكوم قدرات وتحسين جهة، من الدولة اقتصاد في يساهم الذي األمر واإلنتاج األداء في

  أخرى. جهة من عليه

 وسائلال على االقتصار وعدم االنتاج نوعية لتطوير مستحدثةال المادية هياكلال توفير �

مستحدثة. والغير اليدوية واآلالت

 مع ،العمومية والمؤسسات كالمصانع العقابية المؤسسة خارج إلى العقابي النشاط توسيع �

 والبناء. الزراعة أعمال على االقتصار وعدم عليهم للمحكوم المقدم العمل في تنويع
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 والمراجع: الهوامش قائمة

                                      
 لإلصالح العامة المؤسسة قانون من 02 المادة في الوارد العقابية المؤسسة ومفهوم التعريف هذا يتفق- 1

 دراسة للحرية السالبة العقوبة تنفيذ حسين، علي رجب أنظر المصري؛ السجون قانون من 01 والمادة االجتماعي

 .55 ص ،2011 سنة األولى، الطبعة األردن، عمان والتوزيع، للنشر المناهج دار مقارنة،
 م، 2005 فيفري 06 الموافق ه 1425 الحجة ذي 27 في المؤرخ 04- 05 رقم القانون من 25 المادة- 2

 فيفري 13 بتاريخ الصادر ،12 ج.ر.عدد للمحبوسين، االجتماعي اإلدماج وٕاعادة السجون تنظيم قانون المتضمن

 م. 2005
  الذكر. السالف 04_05 القانون- 3
 إدارة في الحديثة النظم العلمية، الندوة أبحاث العقابية، المؤسسات خصخصة هيزع،الم محمد بن _ناصر 4

 ،21/04/1999_19 من الرياض، األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية واإلصالحية، العقابية المؤسسات
 136ص.

 الجزائر، عكنون، بن الجامعية المطبوعات ديوان العقاب، وعلم اإلجرام علم في موجز منصور، إبراهيم _إسحاق 5

 دراسة الجزائري القانون في العقابية السياسة عمر، خوري كذلك أنظر ؛191 ص  ،2009 سنة الرابعة، الطبعة

 .304 ص م، 2009 سنة طبعة، بدون القاهرة، الحديث الكتاب دار مقارنة،

6- BETTAHAR TOUATI , ORGANISATION ET SYSTEME PENITENTIAIRES EN DROIT ALGERIEN 

OFFICE NATIONAL DES TRAVAUX EDUCATIFS 1ERE EDITION , ALGERIE 2004 P 66 .  
 .304 ص السابق، المرجع خوري، عمر كذلك أنظر ؛191 ص السابق، المرجع منصور، إبراهيم _إسحاق 7
 
 الذكر. السالف 04- 05 القانون من 160 المادة- 8
 ليتم للحرية السالبة العقوبات أقصى باعتبارها الشاقة األشغال عقوبة إقرار إلى اتجه المصري المشرع أن _لإلشارة 9

 المؤقتة؛ الشاقة األشغال كانت إذا المشدد السجن وباسم المؤبدة العقوبة حال في المؤبد السجن إلى التسمية تغيير

 العربية، النهضة دار المصري، والقانون الدولية المواثيق في المسجونين حقوق حافظ، محمد النجار ذلكك أنظر

 .459 ص م،2012 سنة طبعة، بدون مصر،
 وائل دار مقارنة، دراسة األردني القانون في الجريمة من الوقاية في الخاص الردع أثر ، الوريكات اهللا عبد _محمد 10

 .233 ص م،2007 سنة األولى، الطبعة األردن، عمان، للنشر
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 ونبد الجزائر، عكنون، بن الجامعية المطبوعات ديوان والعقاب، اإلجرام علمي في الموجز مينا، فرج _نظير 11

 .192 ص السابق، المرجع منصور، إبراهيم إسحاق كذلك أنظر ؛209 ص النشر، وسنة طبعة
 الذكر. السالف 04_05 القانون من 98 _المادة 12
 المسجونين. لمعاملة األدنى الحد قواعد مجموعة من 4 ،71/3 _المادة 13
 .465 ص السابق، المرجع النجار، حافظ _محمد 14
 األدنى الحد قواعد مجموعة من 72/2 المادة كذلك أنظر ؛466 ص السابق، رجعالم النجار، حافظ _محمد 15

 الذكر. السالفة المساجين لمعاملة
 األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية اإلصالحية، المؤسسات لنزالء الطوعي العمل طالب، مبارك _أحسن 16

 .165 ص ،2000 سنة األولى، الطبعة الرياض،
 .253 ،252 ص السابق، المرجع الكريم، عبد سامي القهوجي، القادر عبد علي -17
  الذكر. السالف 04_05 القانون- 18
 الكريم عبد سامي القادر، عبد علي القهوجي كذلك أنظر ؛463 ص السابق، المرجع النجار، حافظ _محمد 19

 .31 ص السايق، المرجع محمود،

 قانونه وتحديد التربية ألشغال الوطني المكتب ثإحدا المتضمن 1973 أبريل 3 في المؤرخ 17_73 األمر- 20

 األساسي.
 الذكر. السالف 04_05 القانون من  99  المادة- 21
 
 و المهنية األمراض و    العمل حوادث عن بالتعويض المتعلق 1966 يونيو 12 في المؤرخ 183-66 األمر- 22

 بالمعتقلين. الخاصة المهنية األمراض و العمل بحوادث المتعلق 1970يونيو 17في المؤرخ المشترك الوزاري القرار
 .13 ص السابق، المرجع اإلدماج، وٕاعادة السجون إلدارة العامة المديرية العدل، وزارة _- 23
 م،2009 سنة األولى، الطبعة األردن، عمان، شرللن وائل دار العقاب، علم مبادئ الوريكات، اهللا عبد _محمد 24

 .232 ص
 الذكر. السالف 17_73 األمر من 03 _المادة 25
 .119 ص السابق، المرجع حسين، علي _رجب 26
 الذكر. السالفة المساجين لمعاملة األدنى الحد قواعد مجموعة من 71/1 المادة _ 27
 الذكر. السالف 04_05 القانون من 160 _المادة 28
 إلى االنحراف من التحدي اإلدماج إعادة سياسة اإلدماج، وٕاعادة السجون إلدارة العامة المديرية العدل، وزارة _ 29

 .07 ص ،2012 سنة اإلصالح،
 طرف من السجون في العاملة اليد استعمال كيفيات يتضمن 1983 يوليو 26 في مؤرخ مشترك وزاري قرار - 30

 التربوية. لألشغال الوطني المكتب
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 بيروت، الحقوقية الحلبي منشورات اإلصالحية، المعاملة ونظم العقابي الخاص الردع الحسيني،، عباس عمار_ 31

 .167 ص م،2013 سنة األولى، الطبعة لبنان،
 مصر، المنصورة، والتوزيع للنشر والقانون العربي الفكر دار السجون، في اإلنسان حقوق  غنام، محمد _غنام 32

 .192 ص ،م2011 سنة طبعة، بدون

 الذكر. السالفة المساجين لمعاملة األدنى الحد قواعد مجموعة من 76 _المادة 33
  الذكر. السالف 04_05 القانون من 98و 97 _المادتين 34
 يحدد م 2005 ديسمبر 12 ل الموافق ه1426 القعدة ذو 10 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار من 1 _المادة 35

 الذكر. السالف 04_05 القانون من 162 المادة العقابية؛ العاملة اليد تتلقاها التي المالية المنحة نسب جدول
 الذكر. السالف 04_05 القانون من 163 _المادة 36
 في الجنائي اإلحصائي والبحث الجريمة علم موسوعة البكري، بهجت نشأت المشهداني، الرزاق عبد أكرم - 37

 .558 ص ،2009 األولى عمان،الطبعة والتوزيع نشرلل الثقافة دار والسجون، والشرطة القضاء
 .168 ص السابق، المرجع ، الحسيني عباس _عمار 38
 .168 ص السابق، المرجع الحسيني، عباس _عمار 39
 الحرة. األسواق في أو العامة المرافق على المنتجات تسويق _يتم 40
 .365 ص السابق، المرجع الكريم، عبد سامي القهوجي، القادر عبد _علي 41
 الذكر. السالفة المساجين لمعاملة األدنى الحد قواعد مجموعة من 73 _المادة 42
 .366 ص السابق، المرجع القاضي، مصباح _محمد 43
 الذكر. السالف 04_05 القانون من 98و 97 _المادتين 44
 التربية ألشغال طنيالو  المكتب إحداث المتضمن 01/04/1973 في المؤرخ 17_73 األمر من 03 _المادة 45

 األساسي. القانون وتحديد
 .13 ص السابق، المرجع اإلدماج، وٕاعادة السجون إلدارة العامة المديرية العدل، وزارة _ 46
 سنة 226 العدد الرياض، األمنية، للعلوم نايف أكادمية النزيل، سلوك في السجن أثر طالب، أحسن مبارك _ 47

  .166 إلى 161 من ص م،1999
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 يالتّأديب قابة القضائّية على تناسب الجزاءالحديثة للرّ  الّتطّورات

  عيشوبة عمار

 –بلعباس  سيدي – كتوراه بجامعة الجياللي ليابسدطالب 

  تحت إشراف الدكتور ميلوى الزين

Aichoubaammar1@gmail.com 

  ملّخص:

التّناسب بين الخطأ  أي ؛التّأديبي اءالجز تتناول هذه الّدراسة الّتطّورات القضائّية الحديثة لرقابة تناسب 
  .قوبة المقّررة لهذا الخطأ والعالعام  المرتكب من الموظف التّأديبي

وصا في ظّل عدم حصر األخطاء وخص ،هذا التّناسب الذي يفترض أن تراعيه سلطات التأديب
على هذا المجال حّتى ديبّية وورودها على سبيل المثال، األمر الذي استدعى من القضاء فرض رقابته أالتّ 

في مواجهة الّسلطات التّقديرية الواسعة الممنوحة للّسلطات  العام يتمّكن من توفير أكثر الّضمانات للموّظف
  التّأديبّية.

أن ال تغلو في قتضي من الّسلطات التّأديبّية الّتطرق لمفهوم التّناسب الذي ي األمر الذي استوجب منا
ة شّدة أو تساهال، وٕاّنما عليها أن تّتخذ ما يكون الزما وضروريا لمواجهة الخرق اختيارها للعقوبة التّأديبيّ 

  وكذا ما فيه القدر المتيّقن من المعقولّية لردع الموّظف المخالف. ،القانوني

ومن ثم  ،داري المقارناإلمست رقابة التناسب في القضاء ّتطّورات القضائّية التي لاتتبع بعد ذلك لن      
من المبادىء العامة  مبدأ الّتناسب ه الحديث من الّرقابة الذي جعلهذا اإلّتجا، الجزائري داريإلاالقضاء 

   ون حاجة إلى نّص تشريعي يقّره.لزم الّسلطة التّأديبّية دي الذي ،للقانون

  القضائية للتناسب، المبادىء العامة للقانون.  الرقابة التناسب، مبدأ:  الكلمات المفتاحية

Résumé 

Cette étude prend en charge les évolutions judiciaires modernes,  pour un 

contrôle adéquat aux mesures disciplinaires, c’est la proportionnalité entre la faute 

disciplinaire commise par le fonctionnaire; la sanction infligée pour cette faute. 

Cette proportionnalité qu’est prétendue être sous l’égide des autorités 

disciplinaires, surtout si on ne cerne pas les fautes disciplinaires et leur acté à titre 

d’exemple, chose qui a obligé la justice à imposer son contrôle dans ce domaine. 
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afin qu’elle puisse disposer d’une sécurité pour le fonctionnaire public à 

l’affrontement des autorités disciplinaires. 

C’est la raison pour laquelle nous avons été conduits au concept de 

proportionnalité,  qui demande des autorités disciplinaires, pour le choix de la 

sanction  disciplinaire de n’être ni sévère ni tolérant, mais lui doit de prendre tout 

ce qui est nécessaire, et indispensable afin d’affronter la transgression de la loi et 

conséquent tout ce qui est sûr pour être logique, pour punir  le fonctionnaire contra 

venant. 

Nous pour suivons par la suite les évolutions judiciaires qui ont touché le 

contrôle proportionnel dans la justice administrative comparée , et de la justice  

administrative algérienne d’où cette nouvelle orientation de contrôle , qui a fait du 

principe de la proportionnalité l’un des principes généraux de la loi,  qui 

responsabilise l’autorité disciplinaire sans pour autant recourir à un texte 

l’législatif.       

Mots clés : Le pouvoir discrétionnaire,  principe de la proportionnalité,  Le 

contrôle judiciaire de la proportionnalité, les principes généraux de la loi.         

  مقّدمة:

الّسلطة  - يفة العاّمة، فرض ضرورة اإلعتراف لإلدارة ظديب في مجال الو إّن خصوصّية نظام التّأ

  المناسب لهجزاء والالعام ر من الموّظف بقدر كبير من الّسلطة التّقديرّية للّربط بين الخطأ الّصاد -التّأديبّية 

وردع غيره من الموّظفين الذين قد يرغبون في انتهاج  ، بهدف تقويم سلوكات هذا األخير المخالفة للقانون

  نفس الّسلوك.

أّن مجال الوظيفة العاّمة، مجال يصعب معه حصر المخالفات المرتكبة في إطاره، األمر الذي ذلك 

ني عقوبة تأديبّية تقابله، ولكن حرّية الّتصّرف الممنوحة لإلدارة يستحيل معه بالتّبعّية أن يوضع لكّل خطأ مه

قد تجعلها تخطأ في تقديراتها أو تسيئ استعمالها، وخصوصا في ظّل التّفاوت الكبير فيما بينها بصدد تقدير 

  المناسبة لذات األخطاء. لعقوباتا

القرار  - لّنوع من القرارات ط رقابته على هذا اسهذا الوضع فرض ضرورة تدّخل القاضي اإلداري لب

المقّررة، على اعتبار عدالة هذه الّرقابة التي توّفق بين حماية  لعقوباتلتحديد مدى تناسب هذه ا -التّأديبي 

  حقوق الموّظفين وحّرياتهم من جهة، وضمان حقوق اإلدارة وفاعلّيتها من جهة ثانية.
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لتّأديبي، وكذا تتّبع الّتطّورات التي شهدتها الّرقابة ّما يستدعي معه البحث لتحديد مفهوم تناسب القرار ام

كما يقتضي معرفة مدى مسايرة القضاء اإلداري الجزائري لهاته لى التّناسب في المجال التّأديبي، القضائّية ع

 ؟ الّتطورات القضائّية الحديثة

تّأديبي، والتي جاءت خطوة لإّن تسليط الّضوء على الّتطّورات القضائّية الحديثة لرقابة تناسب القرار ا

بين مؤّيد ومعارض له أهمّية بالغة، وذلك إلبراز الّدور الذي يلعبه القاضي اإلداري في مجال خطوة، 

التي تلزم اإلدارة دون الحاجة إلى نّص صريح يقّرها، كما  ،المشروعّية باعتماده على المبادئ العاّمة للقانون

حرصا بر نظام التّأديب في الوظيفة العاّمة المجال الخصب إلعماله، الذي يعت لمبدأ التّناسب" هو الحال "

نظرية  - زيادة على الكشف عن آخر الّنظرّيات على توفير أكبر الّضمانات لحماية الحقوق والحرّيات.منه 

  يبي.واألحكام القضائّية المستجّدة في رقابة تناسب القرار التّأد  -في التقدير  الغلو، نظرية الخطأ الظاهر

  عتماد خّطة من مطلبين: البحث تّم ا ة على اإلشكالية محلوقصد اإلجاب    

التي الحديثة للّتطّورات  نتطرقثّم ( المطلب األول).  –الجانب الّنظري  - مفهوم التّناسب  سيتم تحديد    

 (المطلب الثّاني). -  الجانب الّتطبيقي –التّناسب ى لعوصلت إليها الّرقابة القضائّية 

 اسبالمطلب األّول: مفهوم الّتن

 البحث عن مدلول  هذه الفكرة ديبي يقتضي التطرق إلىإلى مفهوم التناسب في القرار التأإن الوصول     

مصطلحات، وهو ما الثم تمييزها عما يشابهها من  ول).عريفها لغويا واصطالحا( الفرع األوذلك من خالل ت

  ).يثانالفرع السنتاوله في (

  ة الّتناسبّول: الّتعريف بفكر الفرع األ 

معناه الّلغوي (أوّال) المقصود من التّناسب في القرار التّأديبي يقتضي األمر الّتطّرق إلى  إن الوقوف على     

  (ثانيا). االصطالحيمعناه إلى ثّم 

  الّتعريف الّلغويأّوال: 

  معناه في الّلغة العربية -أ  
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ذكر نسبه، وناسبه شاركه  يعني القرابة، وانتسب واستنسب أيلّنسب " وا نسب صل كلمة "أ التّناسب هو    

  .)2(، وفالن (يناسب) فالن فهو (نسيبه) أي قريبه، وبينهما (مناسبة ) أّي مشاكلة)1(في نسبه

والّنسبة تعني الّصلة أو القرابة، وفي علم الّرياضّيات تعني نتيجة مقارنة إحدى كمّيتين من نوع واحد 

  .)3(ناسب أّي الّتشابهباألخرى، والتّ 

  معناه في الّلغة الفرنسّية: - ب

"  تعني في فحواها العالقة      La proportionnalitéتشير قواميس الّلغة الفرنسّية إلى أّن كلمة التّناسب "     

  .)4(أو جعله متناسبا أو متكافئا

لة على أكثر من معنى، وٕان كان يجمع وهكذا يتبّين أّن تعبير التّناسب في الّلغة يمكن استخدامه للّدال    

بينهما أّنها تعّبر جميعا عن عالقة ما أو رابطة معّينة بين شيئين أو أمرين، تّتصف بالّتوافق أو الّتوازن      

  .أو المالئمة

 ثانيا: الّتعريف الفقهي

قطة من موضوع على اعتبار أن تقديم التعاريف وظيفة تناط بالفقه، فسيتم التطرق من خالل هذه الن   

الدراسة إلى التعاريف التي أوردها الفقه اإلداري بخصوص مفهوم التناسب، سواء في الفقه االداري العربي(أ) 

  أو الفقه االداري الفرنسي (ب).

  تعريف التناسب في الفقه االداري العربي -أ

ب في المجال التّأديبي       التّناسب حيث يقول: " إّن مقتضى التّناس محّمد أبو يونسيعّرف الّدكتور     

أو اإلداري بصفة عاّمة هو أن ال تغلو الّسلطة المعنّية بتوقيع الجزاء في اختياره، وٕاّنما عليها أن تّتخذ ما 

يكون على وجه الّلزوم ضروريا لمواجهة الخرق القانوني أو المخالفة اإلدارّية وما يترّتب على اقترافها من 

  .)5(يّقن من معقولّية لردع المخالف وزجر غيره على أن يرتكب ذات الفعل "آثار، وما فيه القدر المت

" أّن مبدأ التّناسب يتجّسد عندما يبسط القضاء اإلداري رقابته على الّسبب  مصطفى فهميويرى الّدكتور     

  منه ". )6(في القرار اإلداري فيما يتعّلق بالمرحلة الثّالثة 
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فتعّرف التّناسب على أّنه " تقدير الواقعة في أهمّيتها ومدى تبرير القرار  أبو دان مايا محمد نزارأّما األستاذة 

  الذي أصدرته اإلدارة، على أساس أّن االدارة تملك في األصل وزن مناسبات العمل وتقّدر أهمّية الّنتائج التي 

  .(7)تترّتب على الوقائع الثّابت قيامها "

أّن مبدأ التّناسب يقتضي من القاضي اإلداري أن يعمل   رزق سلوى حسين حسنوتضيف الّدكتورة     

رقابته على تقدير الّسلطات اإلدارّية خطورة األفعال التي صدر بشأنها القرار، وهل وّفقت في تقدير أهمّيتها 

ى أّنه على الوجه الّسليم أم ال ؟  فال  يقبل أن يكون الفعل المرتكب بسيطا أو تافها في حين قّدرته اإلدارة عل

  .)8(غاية في الجسامة والخطورة أو العكس

أّما في الفقه اإلداري الجزائري يمكن األخذ بما ذهب إليه األستاذان عبد العالي حاحة، وأمال يعيش تمام     

  أّن مبدأ التّناسب فكرة رئيسّية من أفكار القانون اإلداري مكّونة من ثالثة عناصر وهي:

  لتأديب الّصادر ضّد الموّظف).القرار الّصادر ( قرار ا -1

  الحالة الواقعّية ( مثال: مخالفة الموّظف ألخالقيات الوظيفة العاّمة). -2

  الغاية المستهدفة (ضمان سير المرافق العاّمة بانتظام وٕاطراد). -3

  تعريف التناسب في الفقه االداري الفرنسي - ب

ي تلتزم اإلدارة بموجبه أن ال تفرض على األفراد بأّنه: " ذلك الّسلوك الذ  التّناسب  VEDELيعّرف     

  أعباء وأضرارا أكثر مّما تطلبه مهّمة المحافظة على المصلحة العاّمة المنوط بها تحقيقها ".

" ال يجب أن نطلق مثال في تعريف الفقهاء للتّناسب بقوله    BRIBANTوفي هذا الّصدد يضرب الفقيه 

  .)9(ة بمطرقة "الّنار على العصفور، أو نقتل ذباب

الحظ  أّن مبدأ التّناسب قد استعمل من قبل القاضي اإلداري من أجل   PIERRE. MOORأّما الفقيه     

رقابة القرارات ذات الّصفة االستنسابية، وبهذا المعنى يسمح مبدأ التّناسب بتجاوز التّناقض بين رقابة 

بّين نطاق حرّية التّقدير المتروكة لإلدارة، ويرى أّن وبشكل ما من نتائجه أن ي ،المشروعّية ورقابة المالءمة

  مبدأ التّناسب ينقسم إلى ثالث قواعد:
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حيث أّن الوسيلة المختارة يجب أن تكون كافية  :La règle de l’aptitudeقاعدة الكفاية  - 1

  لتحديد الهدف المقصود.

  La règle de nécessitéقاعدة الّضرورة  -2

 La règle de la proportionnalité au sens étroitمعنى الضّيق قاعدة الّتناسب بال -3

وهي توازن بين جسامة نتائج الّتدبير المّتخذ على الحالة الواقعّية للمواطن والّنتيجة المتوّقعة من وجهة نظر 

  .)10(المصلحة العاّمة

  الفرع الثاني: تمييز التناسب عما يشابهه من المصطلحات 

مجال واسعا للسلطة التأديبية إلعمال سلطتها التقديرية حيال تقدير خطورة األخطاء إن فتح المشرع ال    

وما يناسبها من عقوبة تأديبية بما يتالءم والظروف واالعتبارات التي ارتكب فيها  ،المرتكبة من الموظف العام

لسلطة التقديرية(ثانيا). ومن الخطأ التأديبي. يوحي بأن هناك تداخال وتماثال بين التناسب والمالءمة(أوال). و ا

  هنا وجب علينا التمييز بين التناسب وأهم المصطلحات المشابهة له.

  أوال: التناسب و المالءمة

المالءمة هي أكثر المفاهيم التي تتداخل مع مصطلح التناسب، األمر الذي جعل الكثير من الفقهاء     

 يجمعون بين المفهومين.

نوني بوجه عام هي توافق العمل القانوني مع ظروف الزمان والمكان فالمالءمة في االصطالح القا

  واالعتبارات المحيطة بإصداره من كافة جوانبه.

أما في مجال القرارات االدارية فتعني توافق القرار مع الظروف الخاصة التي استوجبت اصداره من حيث     

ا لكل هذه الظروف، كاصداره في الوقت الزمان والمالبسات المصاحبة لذلك، حتى يصدر القرار مالئم

  .)11(المناسب والكيفية المطلوبة

ثر) مع الخطأ يعني المالءمة "، وهو نفس المعنى ن تناسب الجزاء( األ" أالدكتورة سعاد الشرقاوي وترى     

  الذي تبناه الدكتور محمد زكي النجار.

  .)12(بأنها التناسب "في تعريفه للمالءمة " الدكتور السيد محمد ابراهيم وقد ذهب 
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" أن المالءمة صفة تعني التناسب بين سبب القرار      الدكتور نوفال العجارمةوفي نفس الصدد يقول        

  .)13(ومحله وفي مجال التأديب تعني التناسب بين الذنب اإلداري(السبب) وبين الجزاء ومقداره( المحل)

بتحديد الجزاء في اختياره، وال تركب متن الشطط في تقديره وٕانما غير أن التناسب يعني أال تغلو السلطة المعنية 

  .)14(عليها أن تتخير ما يكون على وجه اللزوم ضروريا لمواجهة الخرق القانوني، وما يترتب عليه من آثار

  بالنتيجة  أي تقدير العقوبة التأديبية نوعا ومقدارا بما يتوافق وجسامة وخطورة المخالفة المرتكبة، األمر الذي يؤدي

  .)15(ظاهرة بينهماإلى تحقيق مالءمة مقبولة أو 

ومن خالل التعاريف التي سبق ذكرها يتضح أن المالءمة أوسع نطاقا من التناسب، حيث أن التناسب يعتبر     

أحد عناصر المالءمة كونه يندرج في أحد جوانبها أو مقتضياتها، غير أن ذلك ال يعني انعدام أي تأثير بينهما 

، فقد يحدث أن يصدر القرار في الظروف والمالبسات بي مالئما وغير مناسب في آن واحدد يكون القرار التأديفق

المحيطة و بالكيفية المطلوبة، إال أنه ال يراعي مبدأ التناسب في حال أصدرته السلطة التأديبية غير مراعية 

  ة التأديبية الموقعة على الموظف العام (المحل).ألهمية الوقائع ( األخطاء المرتكبة) ومدى تناسبها مع العقوب

وخالصة ما تقدم أنه ال يوجد تطابق تام بين اصطالحي المالءمة والتناسب، فالتناسب هو أحد جوانب     

   الدكتور السيد محمد ابراهيمالمالءمة في القرار التأديبي ويتجلى في حدوث توافق بين السبب والمحل. ويقول 

اسب في التأديب، قد ولد من رحم المالءمة والتي تتعلق بالصلة بين العمل القانوني وبين ظروف التن أ" إن مبد

وبالتحديد بين سببه  ؛إصداره، فالتناسب يشير إلى الصلة الداخلية بين بعض مكونات القرار االداري أو أركانه

  أي أن العالقة بينهما هي عالقة جزء بكل. ؛ )16(ومحله"

ب من المبادىء القانونية العامة التي يتوجب على السلطة التأديبية احترامها دون حاجة إلى كما أن التناس    

وليس لعدم ، القانوننص صريح يقرها، فالقاضي االداري يلغي القرار التأديبي المخالف لهذا المبدأ لمخالفته 

  .)17(مالءمته

  التقديرية والسلطة  التناسبثانيا: 

كثر، على أن أو ي ذلك الحق الممنوح من المشرع لإلدارة للمفاضلة بين أمرين أإن السلطة التقديرية ه    

  ذلك. خالفواآلخر على ، األمرين مشروعهذا ال يعني مطلقا أن أحد 
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فالسلطة التقديرية هي تمتع االدارة بقسط من حرية التصرف عندما تمارس اختصاصاتها القانونية، بحيث     

أو االمتناع عن اتخاذه، أو اختيار الوقت الذي تراه مناسبا للتصرف، أو اختيار يكون لالدارة اتخاذ التصرف 

 .)18(السبب المالئم

" حق إعمال اإلدارة حرية االختيار في ممارسة  السلطة التقديرية بأنماجد راغب الحلو ويرى الدكتور     

يقال أن لها سلطة تقديرية، أما االختصاص، فعندما يترك القانون لإلدارة حرية التصرف في شأن من الشؤون 

  عندما يقيد حريتها فإن اختصاصها في هذا األمر يكون اختصاصها مقيدا ".

ويضيف قائال أنه يتنازع أمر السلطة التقديرية اعتباران: أحدهما يستلزمه وهو الكفاءة اإلدارية، واآلخر 

  .) 19(يستنكره ويتمثل في الحقوق الفردية

يرى بأّنه توجد سلطة أو صالحية تقديرية عندما تكون السلطة االدارية   LAUBADEREأما األستاذ     

حرة في اتخاذ أكثر من  قرار ولها اإلختيار من بين هذه القرارات، وبمعنى آخر عندما ال يكون تصرفها 

  . )20(محددا بالقانون

لسلطات التقديرية فيرى " أنه ال توجد قرارات تقديرية بل توجد بعض ا  HOURIOUفي حين أن الفقيه 

سلطة تقدير والتي توجد أكثر أوأقل في جميع القرارات، وأن السلطة التقديرية هي بصورة أساسية  ، لإلدارة

  .)21(مالءمة االجراءات االدارية "

"  تكون صالحية االدارة تقديرية إذا كانت الجهة االدارية صاحبة االختصاص حرة   BINOITأما االستاذ 

  .)22(ارستها إذا توافرت الشروط التي تبرر ذلك قانونا "في تقدير مدى مم

يرى في هذا الصدد " أن سلطة االدارة تكون تقديرية، حينما يترك لها القانون   BOUNNARDواألستاذ  

فراد؛ الحرية في أن تتدخل أو تمتنع عن التدخل ووقت معينة بصدد عالقتها مع األ الذي يمنحها اختصاصات

  .)23(ته، ومضمون القرار الذي تصدره في هذا الشأن "هذا التدخل، وطريق

من خالل جملة التعاريف هذه نلمس أن البعض منها يخلط بين السلطة التقديرية والتناسب، وذلك مرده     

ديب بسلطات تقديرية واسعة في تقدير مدى تناسب الخطأ الذي ارتكبه الموظف ألى تمتع سلطات التحسب رأينا إ

  قابله، وهل أن ذلك السلوك يعد خطا أم ال.والعقوبة التي ت
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كما أنه ال يمكن الحديث عن فكرة التناسب في القرار التأديبي إذا لم تمنح سلطات التأديب قدرا واسعا من     

حرية تقدير ما هو مخالف لمقتضيات الوظيفة العامة  من عدمه، ألن األخطاء والمخالفات في مجال 

األمر في قانون العقوبات، حيث  هو عليبيل المثال ال الحصر، على خالف ماهالوظيفة العامة واردة على س

  أنه ال يمكن معاقبة الشخص على فعل ارتكبه لم يرد بشأنه نص يجرمه سابق لحدوثه.

 –مبدأ التناسب ، مصطلح السلطة التقديرية  –إن غالبية الفقه يجمع على وجود تمايز بين المصطلحين     

على وجود فرق بين المصطلحين، وأن التناسب ال يغدو سوى  محمد سيد أحمد محمدر بحيث يؤكد الدكتو 

مظهر من مظاهر السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لإلدارة، ويقول في هذا الصدد أن التناسب يعني تقدير 

أحد أهم  أهمية السبب ومدى توافقه مع محل القرار االداري؛ أي االجراء المتخذ، فهو جزء من كل ويمثل

  .)24(تصرفات االدارة في مجالها التقديري، وليس هو التصرف الوحيد الذي تعمل فيه االدارة حريتها "

إن هذا الرأي يعدا مقبوال ويمكن االعتداد به، ألن التناسب يقتضي من سلطة التأديب أن تقدر أهمية     

جزء من جملة التقديرات التي تتمتع بها  السبب ومدى توافقه مع محل القرار التأديبي المتخذ؛ أي التناسب

  ومن هنا تتضح العالقة الوطيدة بين السلطة التقديرية وتناسب القرار التأديبي. ،)25(اإلدارة

  المطلب الثاني: تطور الرقابة القضائية على تناسب الجزاء التأديبي 

وانما مرت بتطورات عديدة إلى إن رقابة التناسب لم تكن دفعة واحدة ومحل اتفاق بين جميع األقضية،     

أضحى مبدأ التناسب من المبادئ العامة للقانون دون الحاجة إلى النص الذي يقره، ويعترف به صراحة  أن

معرفة مدى مسايرة  القضاء االداري الجزائري  خالل من وأسواء في القضاء االداري المقارن ( الفرع األول). 

  رع الثاني).لهذه التطورات القضائية الكبرى( الف

  

  

  الفرع األول: تطورات الرقابة القضائية على تناسب الجزاء التأديبي في القضاء اإلداري المقارن

كان من المألوف القول بأن على من يتولى توقيع الجزاء أن يراعي التناسب بين الخطأ المرتكب من ا إذ    

يرها، خاصة عندما يمنح المشرع لسلطات الموظف والعقوبة المقررة له، وعدم الغلو أو التساهل في تقد
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التأديب سلطة تقديرية واسعة، حيث ال يطبق " مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص "، وليس ثمة تحديد 

  .)26(لألخطاء التأديبية والعقوبة المقررة لكل مخالفة

ع يتطلب منه فإن القضاء اإلداري وهو يمارس وظيفته في الرقابة على القرارات التأديبية، أمام وض

، وقد اطلق على هذا - السبب والمحل -التدخل كلما اتضح أن هناك عدم تناسب بين حدي القرار التأديبي

      ااالتجاه الحديث، والذي كان نتاج تطورات متتالية والتي كان للقضاء اإلداري المصري سبق الفضل فيه

 )27(على غرار القضاء األردني ء اإلداري العربي( أوال)، كما عرف له تطبيقات عدة في القضا" قضاء الغلو" 

  " (ثانيا)." نظرية الخطأ الظاهر في التقدير القضاء اإلداري الفرنسي من خالل  فيثم ، )28(واللبناني

  داري العربي في القضاء اإلتطبيقات رقابة التناسب أوال: 

(أوال) كونه كان السباق في الوصول  أثرنا أن نعالج تطورات رقابة التناسب في القضاء االداري العربي    

  الى فكرة تناسب الجزاء التأديبي من خالل نظرية الغلو التي أنشاها القضاء اإلداري المصري .

  رقابة القضاء اإلداري المصري لتناسب الجزاءالتأديبي  -أ

والهما أنكر على مر القضاء االداري المصري في رقابته لمدى تناسب الجزاء التأديبي بمرحلتين، ففي أ    

  .)2(، وبعد ذلك عدل عن هذا الموقف)1(نفسه حق الرقابة

  إنكار القضاء المصري إعمال رقابته على تناسب الجزاء التأديبي  - 1

بادىء ذي بدء البد من االشارة إلى أن القضاء االداري المصري في بداية عهده لم يكن يقر بالرقابة     

وظف مع العقوبة المقرر له، حيث قضت محكمة القضاء االداري على تناسب الخطأ المرتكب من الم

" ليس للقضاء االداري أن يتدخل بالرقابة على مدى صالحية الموظف وتناسب الجزاءات مع  :بأنه المصري

المخالفات المنسوبة إليه إذ أن ذلك من المالءمات التي تنفرد اإلدارة بتقديرها بال معقب عليها في ذلك حيث 

  .)29(نطاق رقابة القضاء" تخرج عن

وعموما فإن اختيار العقوبة المناسبة في حق الموظف المخطىء هو سلطة تقديرية بيد سلطة التأديب وال     

يملك القضاء فرض رقابته عليها، األمر الذي يفتح المجال واسعا للسلطات التأديبية في تأثيم سلوكات وأفعال 

  على سبيل الحصر في قانون الوظيفة العامة .الموظفين، ورصد العقوبات المقرة لها 
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للبحث في أهمية أو خطورة   ومبرر هذا االتجاه أن القضاء االداري ال يمكنه أن يتعدى صالحياته    

  السبب، وتقدير مدى التناسب بينه وبين اإلجراء المتخذ على أساسه؛ أي محل هذا القرار ومضمونه.

وتدخل في صميم العمل اإلداري  ،يكون قد خرج على مقتضى وظيفته ألن القضاء اإلداري بهذا التعدي    

  .)30(ومن ثم يغدو الرئيس األعلى لجهة اإلدارة

ومن بين الحجج التي صاغها هذا اإلتجاه أن تقرير أهمية الواقعة وتناسبها، تقدير شاق ودقيق يقتضي     

لوكه وماهيته، ودوافعه، كما يقتضي التوغل في ظروف الواقعة ومالبساتها، وظروف مرتكب الواقعة، وس

دراسة ظروف العمل في المحيط الذي حدثت فيه الواقعة، وهو أمر يرى فيه أنصار هذا االتجاه عدم توافره 

  .)31(لدى القاضي االداري

  قبول القضاء المصري إعمال رقابته على تناسب القرار التأديبي - 2  

خصوص رقابة التناسب، فقد لحقه تطور ملحوظ في هذا تراجع القضاء اإلداري المصري عن موقفه ب    

  الصدد سابقا بذلك مجلس الدولة الفرنسي.

والتي قررت أن عدم  1961إن هذا التطور بدأت بوادره بحكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية في عام     

هو  ،موقعة على مرتكبهااألخذ بمبدأ التناسب بين الخطأ التأديبي المرتكب من الموظف العام والعقوبة ال

مخالفة تشوب القرار التأديبي وتوجب إلغاءه، اعتبارا لمقتضيات العدالة وٕاقامة التوازن بين اعتبارات الصالح 

العام وحقوق الموظف، والتي جاء في حكمها بأنه: " ولئن كانت للسلطة التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية 

وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إال أن مناط مشروعية  سلطة تقدير خطورة الذنب اإلداري

أال يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم   –شأنها كشأن أي سلطة تقديرية أخرى   –هذه السلطة 

المالءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب اإلداري وبين نوع الجزاء ومقداره، ومعيار عدم المشروعية هو 

  .(32)ر موضوعي قوامه درجة خطورة الذنب اإلداري ال تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقدارهمعيا

تؤكد على ضرورة و لزوم مد قضائها الحديث وبالتالي فإن المحكمة االدارية العليا المصرية من خالل     

القضائية على تناسب  تطبيق هام لمبدأ لرقابةكالرقابة القضائية على ما تصدره مجالس التأديب من جزاءات، 

  .)33(وضمانة هامة للمحالين على تلك المجالس ،القرار التأديبي

  رقابة القضاء اإلداري األردني تناسب الجزاء التأديبي - ب
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سار القضاء االداري األردني على نهج القضاء المصري، حيث هو اآلخر كذلك مر بمرحلتين على     

  النحو التالي بيانه:

  للقضاء األردني من رقابة التناسب في مجال التأديب  الموقف السلبي - 1

لم تأخذ محكمة العدل العليا األردنية في البداية بمبدأ التناسب تاركة أمر تقدير مالءمة التصرف لسلطة     

تقدير التأديب في الحاالت التي تتمتع بها بسلطة تقديرية واسعة، حيث قضت في حكم لها بأن: " ... 

  .)34(" دون رقابة عليه من محكمة العدل العليا فرضها متروك أمره للمجلس التأديبي العقوبة الواجب

  الموقف االيجابي من رقابة التناسب في مجال التأديب -2

، واقتدت 1979عدلت محكمة العدل العليا األردنية عن موقفها السلبي من رقابة التناسب بداية من عام     

ها لمشروعية القرارات التأديبية الصادرة بحق الموظفين أن ال يكون هناك بالقضاء اإلداري المصري باشتراط

غلو في توقيع العقوبة التأديبية، أي أن يكون هناك تناسب ما بين الفعل المرتكب والعقوبة الموقعة على 

رض إذا غالت السلطة التأديبية في فمرتكبه، حيث جاء في أحد أحكام محكمة العدل العليا األردنية: " 

إلغاء ذلك ، بحيث يكون ضربا من ضروب اساءة استعمال السلطة مما ينطبق معه العقوبة التأديبية

  .)35("القرار

  رقابة القضاء اإلداري المغربي لمدى تناسب الجزاء التأديبي -ج

تأثر القضاء االداري المغربي هو اآلخر بالتطورات القضائية لرقابة التناسب، حيث أنكر على نفسه     

  ).2)، ليقر بعد ذلك بأحقيته برقابة التناسب في فترة الحقة(1لولوج لهذا النوع من الرقابة(ا

  رفض القضاء اإلداري المغربي لرقابة التناسب  - 1

قرر القضاء اإلداري المغربي في عديد األحكام القضائية الصادرة عنه بأن اختيار العقوبة المناسبة في 

االدارة، وال يملك القضاء فرض رقابته عليها، وهذا ماجاء في أحكام  حق الموظف هو سلطة تقديرية بيد

على أنه: " ليس من اختصاص المجلس األعلى مراقبة قساوة        28/05/1987المجلس األعلى بتاريخ 

أو عدم قساوة العقوبة المتخذة من طرف االدارة في حق الموظف وحيث يستنتج من كل ما سبق أن القرار 
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ه كان مؤسسا قانونا ولم يكن متسما بأي شطط في استعمال السلطة مما يجب معه رفض طلب المطعون في

  .)36(االلغاء "

  قبول القضاء االداري المغربي لرقابة التناسب- 2

ولكن ما لبث أن عدل القضاء االداري المغربي عن موقفه القاضي برفض رقابته على مبدأ التناسب 

طة تقديرية : " إذا كانت االدارة تتمتع بسلأنهب  2002/ 24/04ش بتاريخ حيث أقرت المحكمة االدارية بمراك

فعال المنسوبة إليه، فإنها تخضع  حسب خطورة األال ديبية المناسبة في حق الموظفأفي اتخاذ العقوبة الت

لرقابة القضاء اإلداري في غلو أو خطأ في التقدير بين العقوبة المتخذة والمخالفة المرتكبة من طرف 

  .)37(الموظف "

  الدولة الفرنسي من رقابة التناسبثانيا: موقف مجلس 

يعود الفضل في بزوغ فكرة التناسب في القضاء االداري لمجلس الدولة الفرنسي كآلية يحد بها من السلطة     

ه سرعان ما التقديرية الممنوحة لإلدارة، إال أنه رفض إعمال هذه اآللية في مجال القرارات التأديبية( أ)، إال أن

  السلبي بخصوص رقابة التناسب( ب).عدل عن موقفه 

  الموقف السلبي لقضاء مجلس الدولة الفرنسي من رقابة التناسب   -أ

تواترت أحكام مجاس الدولة الفرنسي الرافضة لفكرة بسط القاضي االداري رقابته على مدى تناسب الجزاء     

قوبة التأديبية من المالءمات المتروكة للسلطة التأديبية التي ال التأديبي من عدمه، على أساس أن اختيار الع

  .1987سنة  إلى غايةيعقب عليها المجلس، وامتد متمسكا بهذا الموقف 

والذي يرى بأن القانون يجهل تماما مبدأ  -مثال  DREFUSاألستاذ  –حتى أن بعض الفقه الفرنسي     

دوات قريبة منه للحيلولة دون تعسف االدارة في استعمال حقها التناسب، وٕان كان القضاء الفرنسي يستعمل أ

  .)38(في مجال التأديب

إن التمسك بهذا الموقف من شأنه أن يمس حتما بالضمانات المقررة للموظف العام في مواجهة السلطات     

لتساهل ما ينقص من التي تتمتع بها السلطة التأديبية، والتي قد تتخذ جزاء ممعنا في الشدة. أو جزاء فيه من ا

  فاعلية االدارة، ألن النظام التأديبي ليس إال وسيلة لضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد.
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  من التناسباالتجاه الحديث لقضاء مجلس الدولة الفرنسي  - ب

نقطة التحول في قضاء مجلس الدولة الفرنسي بخصوص مدى رقابته لتناسب  LEBONيعتبر حكم     

لمد رقابته على الجزاء  " نظرية الخطأ الظاهر في التقدير"لتأديبي، وقد استعمل في هذا الشأن الجزاء ا

  المتبقي من السلطة التقديرية التي تتمتع بها سلطات التأديب .

بعض المؤشرات التي ساعدت بصورة ضمنية مجلس الدولة الفرنسي  LEBONولقد سبقت اصدار حكم 

  . )39(جزاء التأديبيعلى بسط رقابته على تناسب ال

اتهم  ) TOULOUSE(مدرس في أكاديمية بمقاطعة LEBONوتتلخص وقائع القضية " في أن السيد     

  بارتكابه أفعاال واشارات مخلة بالحياء مع تالميذه في الفصل، والتي على أساسها عوقب باإلحالة إلى المعاش 

إلى  09/06/1978الذي رفضه، وخلص بتاريخ  ليرفع دعوى ضد قرار اإلحالة أمام مجلس الدولة الفرنسي

أن هذا الفعل ثابت ويشكل خطأ يبرر عقوبة اإلحالة إلى المعاش، دون أن يشوب ذلك غلط بين أو خطأ 

 .)40(ظاهر في التقدير"

بأن القضاء الفرنسي أصبح يمارس هذا النوع من الرقابة على الرغم من غياب  AUBYويرى األستاذ    

التي تأمر اإلدارة بإقامة التناسب بين الخطأ المرتكب من الموظف العام والعقوبة التأديبية  النصوص القانونية

يعد بمثابة إدخال ضمانة تأديبية االتجاه الحديث لمجلس الدولة الفرنسي الصادرة ضده، ويؤكد على أن هذا 

  .)41(جد هامة في ميدان القانون التأديبي باعتباره حامي الحقوق والحريات

ومن هنا تظهر انعكاسات تطور القضاء اإلداري بتوفير أكثر الضمانات والحقوق لألفراد من خالل الدور     

الخالق الذي يتميز به عن القضاء العادي، هذا التطور الذي تمخض عنه مبدـأ التناسب، والذي أصبح يلزم 

كضابط للحد من تعسف االدارة  السلطات التأديبية دون الحاجة الى نص يقره، ويعتمد عليه القاضي اإلداري

  بسلطتها التقديرية، التي تزداد مرونة واتساعا مع توسع وازدياد نشاط االدارة في ظل الدولة الحديثة.

   : تطور الرقابة القضائية على التناسب في القضاء اإلداري الجزائري الفرع الثاني

الجزائري من رقابة التناسب، سواء قبل  سنحاول من خالل هذه الجزئية معرفة موقف القضاء االداري    

  تطبيقاته الصريحة بشأن هذه الرقابة(أوال)، أو بعد موقفه االيجابي من رقابة التناسب( ثانيا).
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  الجزاء التأديبي تناسب لرقابة أوال: رفض القضاء اإلداري الجزائري 

امتناعه عن رقابة تقدير أهمية انتهج القضاء اإلداري الجزائري مسلك مجلس الدولة الفرنسي وذلك ب    

الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار التأديبي؛ أي أن القاضي االداري الجزائري لم يتجاوز في رقابته حد 

دون رقابة خطورة وأهمية الوقائع المرتكبة من الموظف العام  ،التأكد من ماديات القرار إلى تكييفها القانوني

  .)42(عةومدى تناسبها مع العقوبة الموق

بقوله: " وبمراجعة أحكام مجلس الدولة الجزائري لم نجد  العربي زروقومن القائلين بهذا التوجه األستاذ     

أثرا كبيرا في تطبيقاته توحي بتبني المجلس لها، وبذلك  - األساليب الحديثة في الرقابة ومنها التناسب  - لها 

الفرنسي، وذلك نظرا لعدم تأثر القاضي الجزائري بهذا  المفهوم والمعنى التي هي عليه في القضاء االداري

التطور واالجتهاد القضائي حيث يبقى في نظرنا معاديا لرقابة المالءمة نظرا للفواصل البعيدة بينه وبين 

  .)43(اإلدارة ... "

 حيث أقر القضاء االداري الجزائري بأن عملية تناسب القرار التأديبي مسألة من اختصاص السلطة    

  التقديرية لإلدارة، وال يمكن للقضاء التدخل في هذه المسائل.

  ثانيا: الموقف االيجابي للقضاء اإلداري الجزائري من رقابة التناسب

يظهر بأن مجلس الدولة الجزائري قد تخلى هو اآلخر عن موقفه المعارض فيما يخص رقابة أهمية      

  مع العقوبة التأديبية الصادرة في حقه. تناسبهاوخطورة األفعال المنسوبة إلى الموظف وما مدى 

 –مبدأ التناسب  – اهذا المبد وٕان لم يعترف صراحة بتبنيه لكن المالحظ أن القضاء االداري الجزائري،    

حيث نجده أخذ ببعض أحكام ، إال أن هذا ال يعني عدم مسايرته للتطورات القضائية الحديثة في هذا المجال

القرار التأديبي أسوة بالقضاء االداري المصري والفرنسي. وفيما يلي نورد بعض التطبيقات نظرية التناسب في 

  القضائية المدعمة لهذا الموقف الحديث للقضاء اإلداري الجزائري من رقابة التناسب.

  تطبيقات رقابة التناسب في مرحلة وحدة القضاء - أ
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 07/12/1985وحدة القضاء، القرار الصادر في ومن بين احدى التطبيقات القضائية الصادرة في مرحلة    

في قضية (ب، م، ش) ضد ( وزير  - مجلس الدولة حاليا - عن الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى سابقا

الداخلية والمدير العام لألمن الوطني)، والذي أقر فيه أن السلطة المخول لها صالحية التأديب لم تجانب 

القرار خالل لعقوبة مع الخطأ الصادرمن الموظف . وهذا ما يظهر من الصواب في تقديرها لمدى تناسب ا

بأن: " من المقرر قانونا أن األخطاء التأديبية تشمل كل تقصير من الموظف في ممارسة الوظيفة  القاضي

واألفعال المرتكبة خارج الوظيفة ... ومن ثم فإن اإلدارة باتخاذها قرار عزل الموظف الذي كان قد انتهج 

كا ال يتماشى وصفته كعون من أعوان الشرطة، والذي كان في نفس الوقت قد خرق التزام االحترام سلو 

والطاعة للسلطة الرئاسية. و بالتالي قد التزمت بتطبيق القانون وكان قرارها سليما، ولما كانت األخطاء 

  .)44(رها بتسليط الجزاء "المهنية المرتكبة من الموظف كافية لتبرير عزله، فإن اإلدارة كانت محقة بقرا

أول مجال طبق فيه رقابة التناسب، ولكن وكما سبق  - التأديب - وبالتالي يعتبر مجال الوظيفة العامة    

اإلشارة إلى ذلك أنه لم يورد القضاء االداري الجزائري ألفاظا وعبارات صريحة تدل على األخذ بهذا التوجه 

بسالمة من خالل هذا النص جاءت ضمنية وذلك بالتصريح "  فرقابة التناسب -رقابة التناسب  -الحديث

  .)45(" األخطاء المرتكبة كافية لتبرير توقيع هذه العقوبة بالذات "،  وكذا عبارة  القرار "

  تطبيقات رقابة التناسب في مرحلة اإلزدواجية  - ب

ئري الذي طبق رقابة وقد تجسدت هذه المرحلة من خالل االجتهادات القضائية لمجلس الدولة الجزا    

الذي و  26/07/1999التناسب في مجال القرارات التأديبية، ومن بين هذه التطبيقات القرار الصادر عنه في 

موظف يشغل منصب مقتصد بقطاع التربية والتعليم توبع بجريمة انشاء محل للفسق، أن في  هتتلخص وقائع

  دج . 2000ة قدرها وأدين بعقوبة سالبة للحرية بشهرين حبسا نافذة وغرام

  فاستانف الموظف أمام مجلس الدولة الجزائري والذي جاء في فحوى قراره المذكور أعاله:

" وحيث ومن جهة أخرى فإن من الثابت فقها وقضاء أن رقابة القاضي االداري ال تمتد إلى تقدير نسبة درجة 

خطأ والعقوبة، وهو أمر غير متحقق في العقاب المسلط إال إذا تبين له عدم التالزم الواضح بين نسبتي ال

  قضية الحال بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف.
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وحيث بات في ضوء ما تقدم أن العقوبة المسلطة على العارض قائمة على أساس سليم من الواقع     

  .)46(والقانون "

حديث لمجلس الدولة الجزائري والذي وهذا الموقف الحديث من رقابة التناسب نستخلصه أيضا من قرار     

فإن السلطة  جاء فيه: " حيث أنه إذا كان القاضي الجزائي يقدر األخطاء المرتكبة طبقا لقانون العقوبات، 

  تقدر األخطاء المرتكبة حسب متطلبات المرفق العام.  - تحت رقابة القاضي االداري  -ديبية أالت

الطاعن تشكل فعال خطأ تأديبيا خطيرا يطلق عليه وصف حيث أن االفعال المنسوبة ارتكابها إلى 

  .)47(خطورة هذه األفعال " جاءت في مستوىالعقوبة المسلطة عليه  الدرجة الثالثة حيث أن

وفي الحكم المذكور أعاله لو تبين لمجلس الدولة الجزائري أن العقوبة المسلطة على الموظف لم تكن في     

منه لقضى بإلغاء القرار المتضمن تلك العقوبة على أساس عدم مالءمة  مستوى خطورة األفعال المرتكبة

هذا الحكم الصادر عن مجلس الدولة الجزائري يوحي كما أن . وتناسب الخطأ التأديبي الصادر من الموظف

بأن القضاء اإلداري الجزائري يتجه شيئا فشيئا نحو اعترافه بمبدأ التناسب كضابط موضوعي يلزم السلطة 

  ديبية حال توقيعها للجزاء التأديبي.التأ

وتضيف األستاذة سماح فارة في هذا الشأن قائلة أنه اليوجد ما يمنع القاضي اإلداري الجزائري من توسيع     

اجتهاده، ألن التطور يحدث خطوة خطوة كما هو الحال عليه في مصر وفرنسا، ولم تكن هذه الرقابة الحديثة 

  .)48(دفعة واحدة - أديبي رقابة تناسب  الجزاء الت - 

المشرع الجزائري نحو ما أخذ به  يحذوما نأمل من خالل هذه الدراسة الوصول إليه، بحيث  وهو

ومن ورائه القضاء االداري الفرنسي من ضرورة االقرار بمبدأ التناسب كضمانة  ،القضاء االداري المصري

  هامة للموظف العام حال توقيع العقوبة التأديبية .

  :ةـاتمـخ

خير بجملة من التعاريف األزالة الغموض واللبس عن مفهوم التناسب، تقدم هذا إلسعيا من الفقه االداري     

  .همهاأ ناوردوبيان عناصره، والتي أ ذا المبدألتحديد نطاق ه
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ه من مصطلحات كالسلطة ديبي يقتضي كذلك تمييزه عما يشابهديد مفهوم التناسب في القرار التأإن تح    

ا ن أنها تستغرق التناسب فكلميفتب المالءمة، أما ن عالقتها بالتناسب عالقة جزء بالكلأالتي اتضح قديرية الت

  .مالءمة أكثر ديبي مناسبا كانكان القرار التأ

    قات قضائية عديدة، سواء من خالليعرف له تطبي أداري جعل هذا المبداإلإن الدور الخالق للقضاء     

ديب في مجال التأأ قرار بهذا المبداإلفي داري المصري الذي كان له السبق اإلالقضاء  " نظرية الغلو" في

على إقامة داري اإلمن القضاء حرصا  ، وذلكداري الفرنسياإلو" نظرية الخطأ الظاهر" في القضاء ، خاصة

مع كذلك اشيا وتم ،ديبقوق الموظف المحال على سلطة  التأدارة وضمان عدم هدر حاإلالتوازن بين فاعلية 

  داري.اإلالتي يمتاز بها القانون التطور وقضائية النشأة  خاصيتي

ديب ليست سلطة رية الواسعة الممنوحة لسلطات التأالسلطة التقدي نأن مبرر هذا النوع من الرقابة أكما     

سلطات الاألمر الذي جعل مطلقة، بل البد ألي عمل إداري أن ال يخرج عن نطاق المشروعية،  تحكمية

ولو  ،حتى ال تغلو في تقدير الجزاء -  باعتباره من المبادىء العامة للقانون  –التناسب  التأديبية تتقيد بمبدأ

  في غياب النص القانوني الذي يقره .

تجاه القضائي الحديث، رغم بعض اإلداري الجزائري فلم يقر صراحة بتبنيه هذا اإلأما عن موقف القضاء     

ديبي التأالمقارن في رقابته لتناسب القرار داري اإلليه القضاء تلمح بتوجهه نحو ما حذى إت التي المحاوال

  تطلعات الموظفين.مال و آلب حتى يستجي

درج الغلو، أو فكرة الخطأ بأن يتدخل المشرع  مرألهذه االجتهادات ال تكفي وحدها، بل يستلزم اكما أن     

فيتم ديبي، القرار التأ إللغاءتي تكون مبررة ل ضمن العيوب الالظاهر في التقدير في التناسب كعيب مستق

حكام األستقرار في اإلديبي، وكذا تحقيق طبيعة عيب عدم تناسب القرار التأ حسم الخالف الفقهي حول تحديد

  .نالقضائية في هذا الشأ

                                                           

  الهوامش: 

  . 755لسان العرب، ابن منظور، المجلد األول، دار صادر، بيروت، بدون سنة نشر، ص  -1

  . 321، ص 2005عمان،  مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، الطبعة التاسعة، دار عمار، -2
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 أ المهني الصادر عن الموظف العامخطخلف فاروق، رقابة القضاء اإلداري على مبدأ التناسب مابين العقوبة التأديبية وال  -39
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- C.E 09 juin 1978, LEBON, REC, p 245.  
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                 إخطارالمجلس الدستوري عنوان المقال: آلية                                 

  .2016التعديل الدستوريضوءعلى  قراءة                                   

 

 

  

 

 

 

 

 الملخص:

يتكفـل للمجلس الدسـتوري االى هيئـة مسـتقلة تـدعى بـ الجزائر،لقد أوكلت الرقابة على دستورية القوانين في       

 ،ظيماتـــن والتنـــة دسـتورية المعاهـدات والقوانيــــــــحترام الدسـتور، وضـمان سـموه وذلـك بالتـدخل لمراقبإبالسهرعلى 

إضــافة الــى والتنفيذيــة، ة الســلطتين التشــريعية مــان، وبالتــالي فهــو يعمــل علــى مراقبــوالنظــام الــداخلي لغرفتــي البرل

 فـــان تحريـــك هـــذه الرقابـــة ليســـت عمليـــة تلقائيـــة بـــالمجلس الدســـتور، وعليـــهعليهـــا رى نـــص مهـــام استشـــارية أخـــ

  .لتفعيلها إلجراءات وجهات محددة دستوريا لية االخطار، وتخضع، بل تتم بموجب آالدستوري

 الكلمات المفتاحية: الرقابة الدستورية، رقابة المطابقة، المجلس الدستوري، االخطار، الدفع بعدم الدستورية.

:Rèsumé 

 La fonction de contrôle constitutionnel en algérie a été confiée a un organe 

indépendant appelé le conseil constitutionnel pour assurer le respect de la 

constitution en intervenant pour contrôle la constitutionnalité des traitès,des lois et 

règlements et du règlement interieur des deux chambres du parlement,La censure 

nest pas un processus automatique du consiel constitutionnel,elle est effectuèe dans 

احمد. يالطالب: عمران  

 طالب سنة ثانية دكتوراه
ت ا�راف د/ �ر�ط و��د�  

علي لونيسي 2البليدة ةومؤسسات، جامع تخصص دولة  

amranihmaida@gmail.com   : البريدااللكتروني
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le cadre du mècanisme de notification est soumise a des procèdures et a des points 

de vue constitutionnellement dèfinis.                                                                             

  

    مقدمة:

  المؤسس الدستوري في الجزائر فكرة الرقابة الدستورية في كل الدستور، اقرتكريسا لمبدأ سمو 

، 1989سـتور دوتبنـي  1965صلة بـين جـوانباستثناء الفترة الفا االستقالل،الدساتير التي عرفتهم الجزائر منذ  

هــذا المســعى مــن خــالل دســتور  الدســتوري وتــدعمأوكلــت مهمــة الرقابــة الدســتورية الــى هيئــة تــدعى المجلــس  دوقــ

، وضـــمان ســـموه وذلـــك بالتـــدخل 1لدســـتوراأســـس المجلـــس الدســـتوري ليتكفـــل بالســـهر علـــى احتـــرام  ، وقـــد1996

لتنظيمــات والنظــام الــداخلي لغرفتــي البرلمــان، وبالتــالي فهــو يعمــل علــى لمراقبــة دســتورية المعاهــدات والقــوانين وا

  مراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية إضافة الى مهام استشارية أخرى نص عليها الدستور.

 تــراه الســلطات التــي خولهــا المؤســس الحقــة وفــق مــا وأوقــد تكــون الرقابــة علــى دســتورية القــوانين ســابقة 

، وعليه فان تحريك هذه الرقابة ليست عملية تلقائية بالمجلس بل 2خطار المجلس الدستوريالدستوري صالحية ا

  تخضع إلجراءات وجهات محددة دستوريا.

  :واالشكالية التي تطرح من خالل ما تقدم

وما الجهات المكلفة بذلك وما األثر الذي يرمي اليه المؤسس  الدستوري؟كيف يتم اخطار المجلس   

  خطار؟إلاالل توسيع جهات الدستوري من خ

 آليــة خــالل التطــرق الــى مفهــوم مــن الدســتوريليــة تحريــك المجلــس آنعــرض فــي هــذه الورقــة البحثيــة دراســة    

نيطــت لهــا مهمــة اخطــار المجلــس الدســتوري قبــل وبعــد التعــديل أثــم الجهــات التــي  ،خطــار فــي المطلــب األولإلا

  .في المطلب الثاني ،2016الدستوري 

  رخطاإلمفهوم ا :المبحث األول

ـــل ا    لممارســـة مهامـــه الرقابيـــة،  ،خطـــار اآلليـــة القانونيـــة التـــي بموجبهـــا يـــتم تحريـــك المجلـــس الدســـتوريإليمث

 طات والقـــوانين والتنظيمـــات للدســـتور، ولتســـليالمعاهـــدوعـــدم خـــرق كـــل مـــن والمتمثلـــة فـــي فحـــص مـــدى مطابقـــة 
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 )، ثـمالمطلـب األول(طـار فـي خإلانقـدم تعريـف  فالضوء على هذه اآللية المهمة لعمل المجلس الدستوري، سو 

  خطارإلالمطلب الثالث الجراءات ا ص)، ونخصخطار في (المطلب الثانيإلا نتناول موضوع

  لغة واصطالحا: خطارإلاتعريف  األول: لمطلبا

  يمكن تعريف مصطلح االخطار من الناحية اللغوية والناحية االصطالحية كاآلتي :

   :لغة خطارإلا: الفرع األول

معنــى إخطــار فــي قــاموس المعجــم الوســيط: فعــل (خ ط ر) (مصــدر أخطــر)، وقــع إخطــاره بالحــادث: إعالمــه، 

  إبالغه. 

بموعــد نظــر  اتســّلم إخطــار  ونقــول و شــفوي، رســالة قصــيرة،أإعــالم كتــابي  وأ : إشــعارإخطــار جمــع إخطــارات  

  قضيته.

  صطالحاا خطارإلا: الفرع الثاني

جـل طلـب أمـن الهيئـة المختصـة باإلخطـار مـن المقدمـة و رسـالة أطلـب  ذلـك : هـواصـطالحا خطـارإلابيقصد  

النظر في دسـتورية القـوانين، كمـا قـد تعنـي كلمـة االخطـار فـي األنظمـة األخـرى تحريـك الـدعوى لرقابـة دسـتورية 

  3 .قانونا ما

   موضوع االخطار: الثاني: لمطلبا

األولـى فـي رقابـة المطابقـة علـى القـوانين العضـوية الرقابة، تتمثـل يمارس المجلس الدستوري نوعين من 

 الثانية على رقابة الدستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، البرلمان، والرقابةوالنظام الداخلي لكل من غرفتي 

  وسوف نتناول هذين النوعين من الرقابة بشىء من التفصيل. 

  : رقابة المطابقة: الفرع األول

المطابقة ،رقابة اجبارية يقوم بها المجلس الدستوري على النصـوص القانونيـة المحـددة حصـرا تعتبر رقابة       

بواســطة الدســتور ،وال يمكــن أن يــتم إصــدارها وبــدء العمــل بهــا اال بعــد مرورهــا علــى رقابــة المجلــس الدســتوري، 

مـارس المجلـس الدسـتوري هـذه ، وي5والنظـام الـداخلي لغرفتـي البرلمـان4وتتمثل في الرقابة على القوانين العضوية 

ن القــوانين العضــوية يتــولى رئــيس الجمهوريــة إصــدارها أ و نشــرها، علــى اعتبــارأالرقابــة وجوبــا قبــل صــدورها و/
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لمبـدأ  اإلصـدار، تطبيقـاونشرها في الجريدة الرسمية، بينما ال تخضـع األنظمـة الداخليـة لغرفتـي البرلمـان إلجـراء 

  .6لسلطات، حيث يتم نشرها بمجرد الموافقة عليهااستقاللية البرلمان والفصل بين ا

تتجه رقابـة المطابقـة الـى التأكـد مـن احتـرام القـوانين العضـوية واألنظمـة الداخليـة للبرلمـان للشـروط الشـكلية      

والموضوعية المحددة في الدستور، نظرا الن موضوعاتها محددة في نص الدستور علـى سـبيل الحصـر، وزيـادة 

حكـام القـوانين العضـوية تعـد مكملـة للدسـتور ألنهـا تتنـاول موضـوعات مرتبطـة بتنظـيم السـلطات على ذلك فـان ا

  .7والحياة السياسية والنظام المالي واالمن الوطني

حكامـــا محـــددة، بـــل تتجـــه الـــى كامـــل الـــنص المعـــروض علـــى رقابـــة أو أرقابـــة المطابقـــة ال تخـــص حكمـــا      

يترتب على رقابة المطابقـة النتـائج  ،8ل تتعداه الى إجراءات اعتمادهالمطابقة، وال تقتصر على موضوع النص ب

  :9التالية

اصــدار المجلـس الدســتوري رأيــه بمطابقــة الـنص للدســتور، وفــي هــذه الحالـة يتــولى رئــيس الجمهوريــة البـد مــن  -

  إصداره.

ر، وأن هـــذه إذا صـــرح المجلـــس الدســـتوري أن حكمـــا أو أحكامـــا مـــن القـــانون العضـــوي غيـــر مطابقـــة للدســـتو  -

و طلب مداولـة جديـدة أاالحكام ال تأثر على صالحية النص للتطبيق أمكن رئيس الجمهورية اما اصدار النص 

  حول النص.

إذا صـــرح المجلـــس الدســـتوري أن حكمـــا أو أحكامـــا مـــن القـــانون العضـــوي غيـــر مطابقـــة للدســـتور، وأن هـــذه  -

يعـاد للمجلـس الشـعبي الـوطني بهـدف تعديلـه بمـا االحكام ال يمكن فصـلها عـن بـاقي الـنص، ال يصـدر الـنص و 

يتطــابق مــع ورأي المجلــس الدســتوري مــع ضــرورة عرضــه مــن جديــد علــى رقابــة المطابقــة مــن طــرف المجلــس 

  الدستوري.

و التصــريح بعــدم أوبخصــوص األنظمــة الداخليــة لغرفتــي البرلمــان فــان نتيجــة رقابــة المطابقــة امــا قبــول الــنص 

ه الحالة يتعين عرضه من جديـد علـى الغرفـة التـي أصـدرته مـن أجـل تعديلـه وعرضـه مطابقته للدستور، وفي هذ

  10 ر.من جديد على المجلس الدستوري لمطابقته للدستو 

   : رقابة الدستورية:الفرع الثاني
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معنــى و وتسـمى بالرقابــة االختياريــة وتشــمل الرقابـة المســلطة علــى القــوانين العاديـة والمعاهــدات والتنظيمــات ،    

فقـط بنـاءا علـى طلـب مـن احـدى السـلطات الدسـتورية  ،ن هذه النصوص تخضع لرقابة المجلس الدسـتوريأ ذلك

التشــكيك فــي دســتوريتها ،وفــي غيــاب هــذا الطلــب ، لــيس هنــاك رقابــة دســتورية ولــو كــان نتيجــة  ،المخولــة لــذلك

 الحقـةأو  سـابقةالقـوانين  تكون الرقابة الدسـتورية علـىكما يمكن أن  النص قد تضمن أحكاما مخالفة للدستور،

فـي حالـة الرقابـة  بقـراريصدره المجلس الدستوري في حالة الرقابـة السـابقة و برأي على صدور القوانين، يتم ذلك

يترتـــب علـــى ، 11عـــن التصـــديق عليهـــا ســـابقةالالحقـــة، وتكـــون الرقابـــة الدســـتورية بالنســـبة للمعاهـــدات الدوليـــة 

مــن دســتور 190طبقــا لــنص المــادة  ،أو اتفاقيــة عــدم التصــديق عليهــا معاهــدة أو اتفــاق دســتورية التصــريح بعــدم

كما يترتـب عـن التصـريح بعـدم دسـتورية حكـم مـن نـص  ،12 01-16بموجب القانون  2016المعدل عام1996

مـن 191تشريعي أو تنظيمي فقـدان هـذا الـنص أثـره، ابتـداء مـن يـوم قـرار المجلـس الدسـتوري طبقـا لـنص المـادة 

  .201613 عام المعدل1996دستور 

    :: إجراءات اخطار المجلس الدستوريالمطلب الثالث

الـواردة اليـه مـن الجهـات  االخطـاررسـائل ل هباسـتقبال بمجموعة مـن اإلجـراءات، تبـدأ يقوم المجلس الدستوري    

والـذي يحـدد نظامـه الـداخلي شـكل االخطـار ومـا يجـب أن تتضـمنه رسـالة االخطـار،  المحددة دستوريا باخطـاره،

الـى الجهـة التـي تقـدمت برسـالة  قـرار،كل مـن مرحلـة التحقيـق واالجتمـاع الـى غايـة تبليـغ رأيـه أو اإلضافة الى ب

  نفصل في هذه اإلجراءات كالتالي: فالرسمية، وسو االخطار ونشره في الجريدة 

  االخطار:وكيفية شكل  :الفرع األول 

  :االخطاررسالة شكل  أوال:

وترفـــق رســـالة االخطـــار بـــالنص الـــذي يعـــرض علـــى  رئيســـه،الة توجـــه الـــى يخطـــر المجلـــس الدســـتوري برســـ    

، وتسجل رسالة االخطار لدى األمانـة العامـة للمجلـس 14 و اتخاذ قرار بشأنهأيه فيه أالمجلس الدستوري إلبداء ر 

 ويســلم اشــعار باســتالمها، ويشــكل التــاريخ المبــين فــي االشــعار باالســتالم بدايــة،الدســتوري فــي ســجل االخطــار 

،وذلــــك بتــــداول 15المتضــــمن التعـــديل الدســــتوري  01-16مــــن القــــانون 189جــــل المحــــدد فــــي المـــادة ســـريان األ

تــي كانــت فــي الســابق قبــل ال ،يــوم 20بــدال مــن  يومــا)30ثالثــون يومــا (المجلــس فــي جلســة مغلقــة فــي غضــون 

  خطار.الفصل في موضوع االعليه من تاريخ االخطار و ) ، 167(حسب المادة  1996دستور التعديل
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  :المجلس الدستوري اخطاركيفية  ثنيا:

 ،مـن الدسـتور 188و 187المحددة دسـتوريا فـي المـواد ري من قبل الجهات تو يتم اخطار المجلس الدس     

مــن قبــل غرفتــي البرلمــان والــوزير األول، كمــا يمكــن أن يخطــر  والمتمثلــة فــي كــل مــن رئــيس الجمهوريــة ورئيســي

ـــوطني،  ـــس الشـــعبي ال ـــواب المجل ـــان ـــنص كـــل أو أعضـــاء مجلـــس األمـــة، طبق ) مـــن 2(الفقـــرة187مـــادة مـــن ال ل

أعضـاء  كيفيـة اتصـالفصلت فـي التي ،من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري  10المادة  أيضاو  ،الدستور

بـالمجلس وٕاخطــاره بـالقول  " يجـب أن تتضــمن رسـالة اإلخطـار، الحكــم أو األحكـام موضـوع اإلخطــار  البرلمـان 

لقـــاب وتوقيعـــات نـــواب المجلـــس أن ترفـــق رســـالة االخطـــار بقائمـــة أســـماء و أرات المقدمـــة بشـــأنها، ويجـــب والتبريـــ

الشــعبي الــوطني أو أعضــاء مجلــس األمــة أصــحاب اإلخطــار، مــع اثبــات صــفتهم عــن طريــق إرفــاق اإلخطــار 

لمفوضـين، بنسخة من بطاقـة النائـب أو عضـو مجلـس األمـة، وتـودع رسـالة اإلخطـار مـن قبـل أحـد المخطـرين ا

 ."لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري

مــن النظــام المحــدد لعمــل المجلــس الدســتوري كيفيــة إعــالم كــل مــن رئــيس الجمهوريــة 11وقــد بينــت المــادة 

ورئيس مجلس األمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير األول، بالحكم أو األحكام التي أخطـر بشـأنها مـن 

يعلــم رئــيس الجمهوريــة يجــب أن ة، وكــذا التبريــرات المقدمــة مــن قــبلهم، كمــا قبــل النــواب أو أعضــاء مجلــس األمــ

 .16يصدر القانون نأ باإلخطار قبل

مجلــس الأخطــر أنــه فــي حالــة مــا  الدســتوري،مــن النظــام المحــدد لعمــل المجلــس  12المــادة أوضــحت  وقــد     

  .خطارموضوع اإلالدستوري أكثر من إخطار بشأن نفس الحكم أو األحكام، يصدر رأي واحد في 

هذه ،17 الدستوريةالدفع بعدم عن طريق الرقابة البعدية  إطاريخطر المجلس الدستوري في  نأكما يمكن   

التكفـل الفعلـي  والتـي تـم تأجيـل العمـل بهـا الغايـة، 2016اسـتحدثها المؤسـس الدسـتوري فـي التعـديل اآللية التـي 

مــن   215حســب نــص المــادة وســترى النــور هــذه اآلليــة ، الظــروف الالزمــة لتنفيــذ احكامهــابهــا وتــوفير جميــع 

من هذا التعديل على الجهـة التـي يمكـن لهـا اخطـار أيضا  188وقد نصت المادة  ،18 2019ة في سنالدستور 

خطــار المجلــس الدســتوري بالــدفع إيمكــن " بعــدم الدســتورية بــالقولالمجلــس الدســتوري فــي حالــة تفعيــل آليــة الــدفع 

ــة،بنــاء علــى القوانين بعــدم دســتورية مــن المحكمــة العليــا او مجلــس الدولة،عنــدما يــدعي احــد األطــراف فــي  إحال

المحكمــة امــام جهــة قضــائية،ان الحكــم التشــريعي الــذي يتوقــف عليــه مــآل النــزاع الــذي ينتهــك الحقــوق والحريــات 

 ."التي يضمنها الدستور
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  :خطارإلافي  التحقيقمرحلة : الفرع الثاني

مقــررا تعيــين ب إجـراءات التحقيــق وذلـك تســجيل رسـالة االخطــار،وري بمجـرد المجلـس الدســتيتـولى رئــيس 

رئــيس المجلــس ن أمــع العلــم  ،الــرأي أو القــرار وتحضــير مشــروعيتكفــل بــالتحقيق فــي الملــف، لمــن بــين أعضــائه 

النظــام المحــدد  ، ويخــول19الــذي ال يعلــن عــن اســمه  بســلطة تقديريــة فــي تعيــين العضــو المقــرريتمتــع الدســتوري 

مقـــرر أن يجمـــع كـــل المعلومـــات والوثـــائق المتعلقـــة عضـــو اللل ) 17الـــى  14( الدســـتوري مـــن المـــوادمـــل المجلـــس لع

ويســــلم المقــــرر بعــــد انتهــــاء أشــــغاله الــــى رئــــيس المجلــــس  يختــــاره،أن يستشــــير أي خبيــــر  هيمكنــــكمــــا بــــالملف، 

قرير الذي أعده ومشـروع الدستوري، والى كل عضو في المجلس نسخة من الملف موضوع اإلخطار، مرفقة بالت

   الرأي أو القرار.

    المجلس: االجتماعات الفرع الثالث:

، وال يمكنـه الفصـل فـي أي قضـية، اال بحضـور 20يجتمع المجلس الدستوري بناءا علـى اسـتدعاء مـن رئيسـه    

بيــــه ، ويتــــداول المجلـــس فــــي جلســـة مغلقــــة، ويبـــدي اراءه ويتخــــذ قراراتـــه، بأغلأعضـــاء) 10النصـــاب القــــانوني (

ويوقــع األعضــاء الحاضــرون  ،وفــي حالــة تســاوي األصــوات يكــون صــوت الــرئيس مرجحــا الحاضــرين،أعضــائه 

وكمـا يوقـع  ،ن يتطلع عليها اال أعضاء المجلسأوال يجوز  ،وكاتب الجلسة محاضر جلسات المجلس الدستوري

اللغـــة العربيـــة خـــالل معللـــة وتصـــدر ب المجلـــس، وتكـــونراء وقـــرارات أالـــرئيس المجلـــس واألعضـــاء الحاضـــرون 

   الموالية.يوما 30

   المجلس الدستورى اتأو قرار  ءرأونشر آ: تبليغ رابعالفرع ال

و رئـيس مجلـس أيبلغ الى رئـيس المجلـس الشـعبي الـوطني  الجمهورية، كماي الى رئيس أويبلغ الر  التبليغ: أوال:

، وفـي حالـة الـدفع بعـدم الدسـتورية رلـى الجهـة صـاحبة االخطـاأحـدهما، أو اخطار صـادر مـن كان اإل إذامة األ

  .21يبلغ بقرارالى رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة

قـرارات الراء و هذه األترسل ثم  العربية،باللغة  ةحرر بتعليل أراءه وقراراته الميقوم المجلس الدستوري  :النشر نيا:اث

تكــون أراء و  ،ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبيةإلــى األمــين العــام للحكومــة لنشــرها فــي الجريــدة الرســمية للجمهو 

، كمـــا  22المجلــس الدســتوري وقـــرارات نهائيــة وملزمـــة لجميــع الســلطات العموميـــة والســلطات اإلداريـــة والقضــائية

تنشـر فـي نشـرية سـنوية يصـدرها  ،قـرارات وآراء المجلـس الدسـتوري و 1995ه منـذ أنـللمالحظـة ر ييمكن أن نش
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كــام الفقــه الدســتوري الجزائــري" وهــي متــوفرة كــذلك علــى موقعــه علــى شــبكة االنترنــت المجلــس تحــت عنــوان "أح

www.conseilconstitutionnel-dz.org) (.  

  الجهات اخطار المجلس الدستوري :المبحث الثاني

واســنادها الــى المجلــس  ،حــدد المؤســس الدســتوري الجزائــري منــذ تبنيــه فكــرة الرقابــة علــى دســتورية القــوانين     

بسط رقابتـة تحريكه و دستوري، جهات محددة على سبيل الحصر، والتي من خاللها يمكن للمجلس الدستوري ال

والتصدي لها، ويمكن القول أن هذه الجهات تباينت أطرافها من دسـتور الـى حكام التي تخالف الدستور على األ

االخطـــار الســـابقة (رؤســـاء  ، أيـــن وســـع مـــن جهـــات2016آخـــر ، اال أن حـــل التعـــديل الدســـتوري األخيـــر لســـنة 

المؤسســات الدســتورية) لتشــمل الــوزير األول وعــدد مــن البرلمــانيين ، باإلضــافة الــى حــق االفــراد فــي الــدفع بعــدم 

فـي  2016تعـديل  طـار المجلـس الدسـتوري قبـلخالدستورية ،ونتعرض لكل هذا مـن خـالل التطـرق الـى جهـات ا

            (المطلب الثاني). 2016في ظل تعديل الدستوري(المطلب األول)، ثم نتناول الجهات المستحدثة 

   2016التعديل دستوريجهات اخطار المجلس الدستوري قبل  األول: مطلبال

الرقابــة علــى دســتورية االســتقالل وتبنــي  المجلــس الدســتوري، منــذ اخطــارمهمــة  المؤســس الدســتوري أســندقــد    

دون ان  لـــه، الـــى رؤســـاء مؤسســـات دســـتوريةآخـــر تعـــديل وقبـــل 1996القـــوانين فـــي الجزائـــر الـــى غايـــة دســـتور 

خطـار المجلـس الدسـتوري ال المقـررة جهـاتالدراسـة مـن خـالل سـوف نفصـلة مـا  اخري، هذاتتعداهم الى جهات 

   جل الدساتير التي عرفتهم الدولة الجزائرية.  في

  

  : 1963دستورجهات اخطار المجلس الدستوري في ظل  الفرع األول:

، فكـرة الرقابـة الدسـتورية، وذلـك 23 1963ل دسـتور للدولـة الجزائريـة، حيـث تبنـى واضـعوا دسـتورو أبصدور     

بإنشاء هيئة تدعى المجلس الدستوري، مهمتها الفصل في دستورية القوانين واالوامر التشـريعية، ويتـولى اخطـار 

مـن 64عليـه المـادة ، حسـب مـا نصـت 24رئيس المجلس الوطني وأالمجلس الدستوري كل من رئيس الجمهورية 

،لكــن كــل المجلـس الدســتوري والدســتور نفسـه الــذي أســس لـه لــم يعــرف للتطبيـق طريقــا بتجميــد الدســتور  الدسـتور

أكتــوبر  03بعـد مـدة لـم تتجـاوز فـي اقصـى حـدودها الثالثـة أســابيع مـن صـدوره وذلـك بتعطيـل العمـل بـه بتـاريخ 

ا علـى اثـر االضـطرابات الداخليـة التـي كانـت بهـا منـه ،علـى أسـاس الخطـر الوشـيك وهـذ59طبقا للمادة  1963
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 1965جــوان 19الدولــة آنــذاك وكــذا النزاعــات الحدوديــة مــع المغــرب ،واســتمر الحــال الــى غايــة مــا حــدث فــي 

وطيلـة هـذه الفتـرة  1965جويلية 10الصادر في 65مر رقم والذي ادي الى اإللغاء الرسمي للدستور بموجب األ

  .25ال دستور وال رقابة عليه

  : 76دستور جهات اخطار المجلس الدستوري في  الفرع الثاني:

الرقابــة علــى علــى ومنــه  ،يتجاهــل تمامــا الــنص علــى المجلــس الدســتوريل 1976، نــوفمبر 22ر جــاء دســتو     

فــي فقرتهــا الثالثــة التــي  111عليــه فــي هــذا الصــدد بعــض البنــود العامــة، كالمــادة  أبقــيومــا  دســتورية القــوانين،

مهمـــة فأوكلـــت لـــرئيس الجمهوريـــة  ،لكـــن دون تفصـــيل** يحمـــي الدســـتور  **ن رئـــيس الجمهوريـــة أنصـــت علـــى 

، رغــم أن المــؤتمر الخــامس 26دون ميكنزمــات وبالتــالي ظلــت ســلطته التقديريــة فــي ذلــك واســعة حمايــة الدســتور

اته الـى ،انتبـه ودعـا فـي احـدى توصـي 1983ديسـمبر  22و 19لحزب جبهة التحريـر الـوطني والمنعقـد مـا بـين 

  .  27انشاء هيئة عليا للفصل في دستورية القوانين واحترام الدستور وسموه

ي ، أتــت بعــض المــواد الدســتورية نــص الدســتور علــى ولمحاولــة  ســد غيــاب المجلــس الدســتوري ورقابتــه 

علــى الرقابــة السياســية  التــي تمــارس مــن قبــل الحــزب  186كالنص فــي المــادة لتحــل محــل المجلــس الدســتوري،

ويراقــب ،ن الحــزب الواحــد هــو الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة معــا أكيــف  أنــه ولــة ، ومــن المفارقــات  الغريبــةوالد

علـى  76مـن دسـتور187والمـادة  150المـادة  الـى مانصـت عليـه كـل مـنأيضـا باإلضـافة نفسه في االن ذاته ،

التـي تـنص علـى 190ة ، وكـذا المـادة مـن قبـل المجـالس المحليـة والوطنيـة والعماليـالتـي تمـارس الرقابة الشـعبية 

  .رقابة مجلس المحاسبة اال ان كل هذه المجالس ال تغني في حقيقتها عن الرقابة على دستورية القوانين 

  :89دستورالمجلس الدستوري في  خطارإجهات  الفرع الثالث:

بجديـة وجسـدت عادت فكرة الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين للظهـور  1988أحداث أكتوبر  إثروعلى    

مهمـة الرقابـة علــى  نيطـت بـهأأقـر انشـاء مجلـس دسـتوري تحــت تـأثير النظـام الفرنسـي  ، أيـن1989فـي دسـتور

دسـتورية القـوانين والتنظيمـات ومراقبــة االنتخابـات التشـريعية والرئاسـية وتقــديم االستشـارة لـدى رئـيس الجمهوريــة 

الـى كـل  89طار المجلس الدستوري في ظل دسـتور وقد أوكلت مهمة اخ ،28 لتطبيق بعض التدابير الدستورية

   .منه156من رئيس الجمهورية والى رئيس المجلس الوطني الشعبي وهذا حسب ما ورد في نص المادة 

  : )2016لسنة  هخر تعديلآوقبل ( 96في دستور  الدستوري خطار المجلسإجهات  :الفرع الرابع
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انشــاء  إثــرخطــار وذلــك علــى ي مجــال اإلتوســيع فــ 1996عــرف المجلــس الدســتوري فــي ظــل دســتور 

 وقـــد أوكلـــت بالتشـــريع،جانـــب المجلــس الشـــعبي الـــوطني المكلفــين  جديـــدة الـــىمـــة كمؤسســـة دســتورية مجلــس األ

الدســتوري الــى جانــب كــل مــن رئــيس الجمهوريــة ورئــيس المجلــس  اخطــار المجلــسمــة مهمــة لــرئيس مجلــس األ

   96.29 من دستور166الشعبي الوطني حسب نص المادة 

  :2016تقييم جهات االخطار قبل التعديل الدستوري  الفرع الخامس:

المجلـس الدسـتوري علـى نستشف ونـدرك جملـة مثبطـات دولـة القـانون فـي الجزائـر والتـي تعـد قيـود  نأ يمكن    

ة وفـر لـدعم رئـيس الدولـة بكـل الطـرق المباشـر والتي تعوق فعاليته وشفافيته ونزاهته، حيث منح الدستور الحظ األ

   30:وغير المباشرة على حساب المجلس الدستوري وذلك من جهتين

  من حيث تشكيلة المجلس الدستوري:-

، ظـل يطغـى 2008ل لسـنة خـر تعـديآوحتـى  1963منذ تأسـيس المجلـس الدسـتوري ألول مـرة فـي الدسـتور   

وذلــك مــن  خــر،آالتفــوق التنفيــذي لــرئيس الجمهوريــة علــى حســاب أي اعتبــار الدســتوري  علــى تشــكيلة المجلــس

بمـا فـيهم رئـيس المجلـس ،باإلضـافة المجلس الدستوري  فيأعضاء  )03( رئيس الجمهورية لثالثة  تعيين خالل

ن عينــوا فــي مناصــبهم أى لهمــا و قومجلــس الدولــة اللــذين ســب الــى العضــوين المقتــرحين مــن قبــل المحكمــة العليــا

يـة ويـنقص مـن اسـتقاللية المجلـس الدسـتوري فـي لسـلطة التنفيذا،هذا يعطـي دافعـا لهيمنـة بموجـب مرسـوم رئاسـي

    .تخاذ قراره إأوميول في دون أي ضغط و بكل نزاهة وشفافية  ،ليهإبسط رقابته وأداء المهمة الموكلة 

 :ة للمجلس الدستورير مخطمن حيث جهة ال-

ريــة (رئــيس الجمهو  المجلــس الدسـتوري علــى ثــالث رؤســاء لمؤسسـات دســتورية وتحريــك خطــارإقتصـار إن إ  

مــنهم، ختصــاص اإلخطـار كــل واحـد إ، ودون تحديـد ،ورئـيس المجلـس الشــعبي الـوطني ،ورئــيس مجلـس األمــة)

رفتــي البرلمــان نظمــة الداخليــة لغواأل ســتثناء القــوانين العضــويةإ، بالمجــال التشــريعي أصــبح دافعــا لالتكاليــة فــي

يث و بدونه حأما بقصد إون هذه االتكالية وقد تك، ةيلباإللزامية قالى الرقابة  خضعها المؤسس الدستوريأالتي 

المجلـس  دورهـم مـا يعـوق أ أخـرى، مـنمـن جهـة  الثالثوتمييعـه بـين الرؤسـاء ،من جهـة خطارتعد جوازيه اإل

   .ويحد من فعاليته في التصدي للقوانين المخالفة للدستور الدستوري تقنيا

  2016الجهات اخطار المجلس بعد التعديل الدستوري  الثاني:مطلب ال
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إضـافة ، 31 188و187، والتي تضمنتها المادتين 01-16هم التجديدات التي جاء بها القانون أن من إ       

حكـام المخافـة والتـي تعـزز مـن عمـل المجلـس وبسـط رقابتـه علـى األ،خطـار المجلـس الدسـتوري إل جهـات جديـدة

لــى الجهــات الســابقة التــي نــص عليهــا عــالوة عف، للدســتور والتصــدي لهــا ، باإلضــافة الــى تجســيد دولــة القــانون 

ورئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني ،، فــي صــياغته األولــى ونعنــي بــذلك كــل مـن رئــيس الجمهوريــة 1996دسـتور 

نائــب مــن المجلــس الشـــعبي 50خطــار الــى كــل مــن الــوزير األول، والــىمــنح حــق اإل تممــة،ورئــيس مجلــس األ،

بإضــــافة الـــدفع بعــــدم  188نصــــت عليـــه المـــادة عضـــو مــــن مجلـــس االمـــة، باإلضــــافة الـــى مـــا 30و أالـــوطني 

  و مجلس الدولة.أالدستورية بناءا على إحالة من المحكمة العليا 

  خطارالحق الوزير األول في ا :الفرع األول

عمــال بمبــدأ  خطــاره،إ و  تصــال بــالمجلس الدســتوريول حــق اإلاأل قــد أضــاف المؤســس الدســتوري للــوزير 

 فضـال عــن، الدولـة (التنفيذيـة، التشــريعية، القضـائية)فــي  ار مــن كـل سـلطةاالخطـ الســلطات، وثنائيـةبـين تـوازن 

مـة، عضـوا مـن المجلـس األ 20وأالمجلـس الشـعبي الـوطني مـن ب ائـن20ن يتم اقتـراح قـانون مـن قبـل أإمكانية 

  .للدستور اقتراحات التي يرى أن فيها خرقوفي هذه حالة يستطيع أن يتصدى الوزير األول لال

  في االخطار ينالبرلمان حق :الفرع الثاني

عضـو مـن مجلـس 30وأنائـب  50يتحـدد ب ،حق اخطار المجلـس الدسـتوري مـن قبـل أعضـاء البرلمـان

تقـــدما كبيـــر فـــي طريـــق تحريـــر البرلمـــان وتفعيـــل دور النـــواب بمـــا فـــيهم المعارضـــة فـــي  االمـــة، فهـــذا الحـــق يعـــد

مــن 06ة بتحريــك رقابــة الدســتورية فــي الفقــرة الغــرفتين، حيــث ورد الــنص علــى حــق المعارضــة البرلمانيــة المتعلقــ

مـــن  3/2الفقـــرة187كيـــد علـــى حـــق المعارضـــة فـــي االخطـــار طبقـــا ألحكـــام المـــادةأبت، مـــن الدســـتور114المـــادة 

ن يكـون القـانون المصـوت عليـه هـو أالدستور بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان ،ويستوي في ذلـك 

  .  واقتراح قانون مقدم من البرلمانيين أومة ،في األصل مشروع قانون مقدم من الحك

  الطعن بعدم الدستورية للمتقاضين حق :الفرع الثالث

ــــين، حيــــــــــــــــــث يمكــــــــــــــــــن ــــق الطعــــــــــــــــــن للمتقاضــــــــــــــ ــــــــس الدســــــــــــــــــتوري حــــــــــــــ إخطــــــــــــــــــار  وســـــــــــــــــع المؤســــــــــ

أو مجلــــــــــس  المحكمــــــــــة العليــــــــــا مــــــــــن إحالــــــــــة علــــــــــى بنــــــــــاء الدســــــــــتورية بعــــــــــدم بالــــــــــدفع الدســــــــــتوري المجلــــــــــس

ـــــــذي  التشـــــــريعي أن الحكـــــــم قضـــــــائية جهـــــــة أمـــــــام المحاكمـــــــة فـــــــي األطـــــــراف أحـــــــد يـــــــدعي عنـــــــدما الدولـــــــة، ال
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ـــــــــف ـــــــــه يتوق ـــــــــزاع، مـــــــــآل علي ـــــــــوق ينتهـــــــــك الن ـــــــــات الحق ـــــــــي يضـــــــــمنها والحري ـــــــــى أن تحـــــــــدد  الت الدســـــــــتور، عل

عضــوي، كمــا سيســتدعي ذلــك إدخــال تعــديالت علــى قــوانين  بموجــب قــانون الفقــرة هــذه تطبيــق وكيفيــات شــروط

  حتى تتكيف مع هذا المعطى الجديد. اإلجراءات المدنية واإلدارية والجزائية

  آجال الفصل في االخطارات وآثار المترتبة عليها :المطلب الثالث     

   :المقررة دستوريا آجال الفصل في اإلخطارات الفرع األول:   

  من الدستور 187أوال: في حالة االخطار من قبل الجهات المحددة في المادة 

ٕاصــدار قــرارات وآراء المجلــس الدســتوري، حيــث تــم تمديــد مــدة للفصــل و أجلــين  لقــد حــدد المؤســس الدســتوري         

 لمــنحوذلــك ، 2016فــي التعــديل  ) يومــا30إلــى ثالثــين ( 1996فــي دســتور التــي كانــت ) يومــا 20العشــرين (

أن  كمــا أجــاز المؤســس الدســتوري علــىكافيــة للفصــل فــي اإلخطــارات الموجهــة إليــه،  مهلــةالدســتوري المجلــس 

علــى طلــب مــن رئــيس الجمهوريــة، عــوض  ابنــاء فــي حالــة وجــود طــارئ، 32أيــام )10ا األجــل لعشــرة(هــذ يخفــض

 .2014الوزير األول كما كان مقترحا في مشروع التعديل الدستوري لسنة 

  ثانيا: في حالة االخطار عن طريق اإلحالة من السلطة القضائية

 ية المتمثلة في المحكمة العليا أو مجلـس الدولـة،السلطات القضائمن قبل  الدستوري المجلس يخطر عندما     

األربعـــة  األشـــهر خـــالل أن يصـــدر قـــراره فعليـــه ،188 المـــادة أســـاس الـــدفع بعـــدم الدســـتورية علـــى عـــن طريـــق

علــى  بنــاء ،أشــهر )4( أربعــة أقصــاها واحــدة لمــدة مــرة األجــل هــذا تمديــد ، ويمكــنإخطــار تلــي تــاريخ التــي )4(

  .33اإلخطار التي أحالت القضائية إلى الجهة ّلغويب المجلس، من مسّبب قرار

  آثار قرارات وآراء المجلس الدستوري :الفرع الثاني

في كافة المجاالت التي تندرج ضمن صالحياته بآراء أو قرارات كاشـفة، فهـي تعلـن يبث المجلس الدستوري     
آلراء  ةضة عليه للدستور، وبالنسبعن دستورية أو عدم دستورية أو عن مطابقة أو عدم مطابقة األحكام المعرو 

 96مـن دسـتور 169التـي تقابلهـا  01-16مـن القـانون 191وقرارات المجلس الدستوري فقد تناولها نص المادة 
نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقـد هـذا الـنص اذا ارتأى المجلس الدستوري أن  "الذي يقضي بانه 

  أثره ابتداءه من يوم قرار المجلس.

أعاله، فان هذا الـنص يفقـد أثـره ابتـداءا  188ذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة إ 

  من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري.

ـــة  تكـــون آراء المجلـــس الدســـتوري وقراراتـــه نهائيـــة وملزمـــة لجميـــع الســـلطات العموميـــة والســـلطات اإلداري

  .والقضائية"



  

 

1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

682 

 

قــرارات وآراء المجلــس الدســتوري غيــر قابلــة ألي وجــه مــن أوجــه الطعــن بمــا فــي ذلــك  فــانومــن هــذا المنطلــق   

طلـــب إعـــادة النظـــر، باســـتثناء حالـــة طلـــب تصـــحيح خطـــأ مـــادي ، فهـــي آراء وقـــرارات تكاســـي الصـــبغة النهائيـــة 
يتعــرض ،وذات النفــاذ الفــوري ، وتلــزم كــل الســلطات العموميــة ،كمــا أنهــا ترتــب بصــفة دائمــة كــل آثارهــا ، مــا لــم 

  34،وطالما أن األسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة.الدستور للتعديل 
  

  خاتمة:    

المتعلـــق  01-16ان اإلصـــالحات الدســـتورية التـــي جـــاء بهـــا المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري، فـــي القـــانون          

ليـا لمبـادئ الديمقراطيـة وخصوصا في مجال الرقابة الدستورية، أعطت دعمـا كبيـرا وفع ،1996بالتعديل دستور 

ـــة القـــانون التـــي تقـــوم علـــى حمايـــة الحقـــوق والحريـــات ومبـــدأ ســـمو الدســـتور والفصـــل بـــين  التشـــاركية وبنـــاء دول

حـــق  عضـــاء البرلمـــانأ مـــنحالســـلطات ،وتجلـــى ذلـــك مـــن خـــالل توســـيع جهـــات االخطـــار، والتـــي انصـــبت علـــى 

ن يقـــدموا اخطـــارا أ وا فـــي مجلـــس األمـــةعضـــ30ي الـــوطني وبنائبـــا فـــي المجلـــس الشـــع50فلكـــل مـــن ، االخطـــار

، بما فيهم أعضاء المعارضة والتي تعطي قفـزة حكام مخالفة للدستورأفي حالة وجود حكم و  للمجلس الدستوري

نوعيــة ،فـــي  تحريـــر البرلمـــان وضـــمان عـــدم تملـــص النصــوص غيـــر الدســـتورية ،وتفعيـــل دور النـــواب بمـــا فـــيهم 

كل تعميقا للديمقراطية النيابية ،والحد من هيمنة األغلبية البرلمانية ،وقد المعارضة في الغرفتين وبذات الوقت تش

مكــن المؤســس الدســتوري أيضــا الــوزير األول مــن حــق االخطــار عمــال بمبــدأ التــوازن بــين الســلطات فــي الدولــة 

وحمايــة الختصاصــاته الدســتورية ،كمــا وســع المؤســس الدســتوري حــق الطعــن للمتقاضــين ،حيــث يمكــن اخطــار 

ليــة و مجلــس الدولــة، وبهــذه اآلأجلــس الدســتوري بالــدفع بعــدم الدســتورية بنــاءا علــى احالــة مــن المحكمــة العليــا الم

،وفــي األخيــر يمكــن القــول أن قرهــا الدســتور ألفرادأضــمانة حقيقيــة لحمايــة  للحقــوق والحريــات التــي  التــي تمثــل

ة القـــانون،وعلى رأســـهاحماية الحقـــوق قـــد عمـــق حقيقتـــا مـــن المبـــادئ التـــي ترمـــي اليهـــا دولـــالمؤســـس الدســـتوري 

  .والحريات االفراد وحماية مبدأسمو الدستور

  

  :ا��وا�ش

                                           

، الجريدة الرسمية 2016مارس 06، المؤرخ في 1996المتعلق بالتعديل الدستور01- 16من القانون رقم182المادة   -  1

  .2016مارس07الصادرة في 14العدد
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شربال عبد القادر، قرارات المجلس الدستوري في تأويل احكام الدستور الجزائري، دار هومة، الجزائر، دون سنة طبع،  -  2

   .39ص

  .7، ص2000مسراتي سليمة، اخطار المجلس الدستوري، رسالة ماجستير في القانون الدستوري، جامعة الجزائر، - 3

"يفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانين  2016نصت المادة األولى من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري   - 4

  العضوية للدستور قبل صدورها...".

من النظام المحدد  3، وأيضا المادة 1996المتعلق بتعديل دستور01-16من القانون  3الفقرة  186مادة ما نصت عليه ال - 5

لعمل المجلس الدستوري بالقول "يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل 

  الشروع في تطبيقه برأي وجوبي...".

  .233، ص2016دئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،بوكرا إدريس، المبا - 6

  .67، ص2012سعيد بوشعير، المجلس الدستوري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 7

  .234بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص -  8

  .234بوكرا إدريس، المرجع نفسه، ص -  9

  73سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص - 10

السياسية والقانون الدستوري في الجزائرمن االستقالل الى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية،  صالح بلحاج، المؤسسات - 11

  .319،318، ص2015الطبعة الثانية، الجزائر،

ية معاهدة أو اتفاق، أو إتفاقية، فال يتم "إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستور  01-16من القانون 190نصت المادة - 12

  المصادقة عليها ".

  .01-16من القانون 191المادة - 13

  من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري سالف الذكر. 09و 08المادة -  14

يتداول المجلس من الدستور أنه بعد اخطار المجلس الدستوري من قبل الجهات المكلفة دستوريا باالخطار، 189بينت المادة  - 15

) يوما من تاريخ االخطار، وأضاف المؤسس 30الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رايه او يصدر قراره في ظرف ثالثون (

  ) أيام.10الدستوري انه في حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا االجال الى عشرة(

جلس الدستوري من قبل الجهات المكلفة دستوريا باالخطار، يتداول المجلس من الدستور أنه بعد اخطار الم189بينت المادة  - 16

) يوما من تاريخ االخطار، وأضاف المؤسس 30الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف ثالثون (

  أيام.) 10الدستوري أنه في حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا االجال الى عشرة(
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سالفة الذكر انه عند اخطار المجلس الدستوري عن طريق احالة من السلطات القضائية كما هو  189ة وقد وضحت الماد - 17

من الدستور أي في حالة الدفع بعدم الدستورية، فان قراره يصدره في األشهر األربعة التي تلي االخطار،  188مبين في المادة 

  بعة أشهر أخرى بناء على قرار مسبب من المجلس يبلغ الى الجهة القضائية صاحبة االخطار.ويمكن تمديد هذا االجل الى أر 

من الدستور  188انه "ريثما يتم توفير جميع الظروف اللزمة لتنفيذ احكام المادة  2016من الدستور  215نصت المادة - 18

من ) سنوات 3المادة سوف توضع بعد اجل ثالث (وعمال على ضمان التكفل الفعلي بذلك، فان اآللية التي نصت عليها هذه 

  بداية سريان هذه االحكام.

  .32 شربال عبد القادر، المرجع السابق، ص -19

المحدد لعمل المجلس، بأن يترأس الجلسات رئيس المجلس الدستوري، في حالة غياب أو  من النظام 18كدت المادة أ - 20

أن يترأس رئاسة الجلسة بدال عنه، وفي حالة اقتران المانع للرئيس المجلس  حصول مانع رئيس المجلس الدستوري يمكن لنائبه

  ونائبه يرأس الجلسة العضو األكبر سنا.

  .2016من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري لسنة  26و 25المادة  - 21

  .2016من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري لسنة  27و 24المادة  - 22

  1963بر سبتم10دستور - 23

  1963من الدستور  64المادة  - 24

272غربي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  - 25     

272غربي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  - 26   

.118، ص 2015مولود ديدان، القانون الدستوري والنظم السياسة، دار بلقيس، الجزائر، طبعة - 27     

السلطة التشريعية -1996زائري، دراسة تحليلية لطبيعة النظام الحكم في ضوء دستورسعيد بوشعير، النظام السياسي الج - 28

  199، ص2013، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الرابع، الجزائر،-والمراقبة

على الجهات المكلفة ياخطار المجلس الدستوريبالقول "يخطر مجلس الدستوري رئيس 1996من دستور  166نصت المادة  - 29

   . 187ة الماد 2016ورية أو رئيس مجلس األمة اورئيس المجلس الشعبي الوطني" وتقابلها في التعديل الدستوري لسنة الجمه

291غربي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص - 30    

.2016من التعديل الدستوري لسنة  188و 187أنظر ما نصت علية كل من المادة  - 31   

  .2016بالتعديل دستور المتعلق  01-16ن القانون الفقرة األولى م 189المادة  -32
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  .2016بالتعديل دستور المتعلق  01-16الفقرة الثانية من القانون  189المادة  - 33

  .33شربال عبد القادر، المرجع السابق، ص  -  34
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 brahimisamiha6000000@gmail.com : العنوان االلكتروني

  ملخص 

يمثل مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام و التحقيق احد مبادئ اإلجراءات الجنائية التي تحقق ضمانات الحرية 

الفردية ذلك إن الجمع بين هاتين السلطتين في يد هيئة واحدة يؤدي إلى استبدادها فالسلطة المطلقة مفسدة 

إذا توقف كل شيء على شخص واحد يملك وحده الحق في االتهام و جمع األدلة و في المسالة الجنائية 

وتقديرها و الفصل فيما ينسب إلى المتهم فانه من الواضح أن هذا الشخص يملك األضرار بالمتهم أو الحكم 

يل و قد اختلفت النظم القانونية في تحديد السلطة المختصة بالتحقيق فاتجهت التشريعات إلى تخو  لصالحه

هذه الوظيفة للقضاء و اتجه البعض األخر إلى تخويلها للنيابة العامة و يرجع هذا االختالف إلى ارتباط 

  هذا الموضوع بالنظام السياسي و االجتماعي و االقتصادي السائد في الدولة .

  

Résumé 

Le principe de la séparation entre les deux actes d'accusation et l'enquête est l'un des principes 

des procédures pénales qui garantissent les garanties de la liberté individuelle. La combinaison 

de ces deux pouvoirs entre les mains d'un seul corps conduit à son totalitarisme. L'autorité 

absolue est corrompue et pénale si tout dépend d'une personne seule qui a le droit de charger et 

Recueillir des preuves, estimer et juger ce qui est attribué à l'accusé, il est clair que cette 

personne a le préjudice du défendeur ou de se prononcer en sa faveur 

Les systèmes juridiques différaient dans la détermination de l'autorité compétente pour 

enquêter. Les législations ont délégué cette fonction au pouvoir judiciaire et d'autres l'ont 

délégué au ministère public. Cette différence est due à la connexion de cette question au 

système politique, social et économique qui prévaut dans l'État 

 

 مبـدأ الفصـل بيـن سلطتـي االتهام والتحقيـق

 دراسـة مقــارنــة

 األستاذة براهيمي سميحة

 طالبة دكتوراه

 أستاذة مكلفة بالدروس بالمركز الجامعي بريكة 
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  :مقدمة

إن التشريعات عموما في كل الدول تسن بهدف حماية األفراد و حماية ممتلكاتهم من االعتداءات     

كما تضمن السير الحسن للمعامالت فيما بينهم كما أن التشريعات تتطور بتطور األمم و المجتمعات و 

  يقوم عليها .لكل تشريع مبادئه التي 

و التشريع الجنائي يعتبر إحدى هذه التشريعات و التي يقوم على مبدأ "ال جريمة و ال عقوبة إال      

بنص" فجاء قانون اإلجراءات الجنائية لحماية حقوق كل من المتهم و المجتمع في آن واحد فهو يهتم 

ئية, و التحقيق االبتدائي هو المرحلة بتوفير الضمانات المختلفة لألفراد في جميع مراحل الدعوى الجنا

استظهار و األولى في الدعوى الجنائية و الهدف األساسي منه هو الوصول إلى الحقيقة بتمحيص األدلة 

مدى توافر الدالئل الكافية حول نسبة الجريمة إلى المتهم و تتخذ سلطة التحقيق من اجل الوصول إلى 

لى المساس بحقوق و حريات األفراد. و يحرص قانون هذا الهدف مجموعة من اإلجراءات تنطوي ع

اإلجراءات الجزائية على أن يقتصر هذا المساس على القدر الضروري و الالزم للكشف عن الحقيقة, 

 فضال عن توفير الضمانات الالزمة للمتهم حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه.

تحقيق التوازن بين حق الدولة في العقاب . الجنائية دائما إلى على ذلك يسعى قانون اإلجراءات و     

الذي يدعوا إلى اتخاذ بعض اإلجراءات الماسة بحرية المتهم، و حق هذا األخير في الحرية الفردية. 

 و الذي يقتضي إحاطة ما يتعرض له من إجراءات بضمانات يكفل عدم التعسف في المساس بحريته

الضمانات للمتهم أثناء خضوعه إلجراءات التحقيق، قد  كفالة حقه في الدفاع عن نفسه. وٕان عدم توفير

يكون له اثر سيئ على القيام بعملية تأهيله اجتماعيا مستقبال, بل إن المجتمع نفسه قد يساهم مع المتهم 

في خلق فرصة الجريمة و دفعه إليها، كل ذلك يقتضي أن يعهد بالتحقيق إلى جهة لها الحيدة و 

م كفالة حقه في الدفاع عن نفسه حتى يكون نتيجة التحقيق موضع الثقة من االستقالل، ما يوفر للمته

الرأي العام و المتهم و القضاء، و ال يتحقق ذلك إال بالفصل بين سلطتي االتهام و التحقيق، بإعطاء 

 سلطة االتهام للنيابة العامة و سلطة التحقيق للقضاء.

التحقيق احد مبادئ اإلجراءات الجنائية التي و على ذلك يعد مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام و 

بين هاتين السلطتين في يد هيئة واحدة يؤدي إلى الجمع تحقق ضمانات الحرية الفردية، ذلك أن 

استبدادها، و من هنا فان مبدأ الفصل بين سلطات القضاء الجنائي هو ضمان لحياد القضاء 

  الجنائي.
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حول مدى تطبيق مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائي  بالتالي اإلشكالية المطروحة تتمحورو     

في التشريعات المقارنة؟ و المشكلة الرئيسية بالنسبة لتطبيق هذا المبدأ هي مركز النيابة العامة، و 

اختصاصاتها و عالقتها بالسلطة التنفيذية بقاضي الحكم، و على وجه الخصوص عالقتها بقاضي 

  التحقيق.

ب المختلفة للموضوع قسمنا دراستنا إلى مبحثين بحيث قسمنا كل مبحث إلى مطلبين لإللمام بالجوان    

  :على النحو األتي 

  مقدمــــة

  التعريف بوظيفتي االتهام و التحقيقالمبحث األول: 

  : ماهية وظيفة االتهامالمطلب األول   

  : ماهية وظيفة التحقيقالمطلب الثاني   

  الثاني: مبدأ الفصل بين وظيفتي التحقيق و االتهام المبحث

  : مبدأ الفصل بين اإلبقاء و اإللغاءالمطلب األول

  موقف التشريعات من الفصل بين سلطتي االتهام و التحقيق المطلب الثاني:  

  خاتـــــمة

 المبحث األول: التعريف بوظيفتي االتهام و التحقيق

  مفهوم وظيفة االتهام:

وظائف القضاء الجنائي تختلف فيما بينها في الطبيعة والمضمون والهدف، كما تختلف كل وظيفة إن     

حتى  تنتهي  عن األخرى من حيث الدور الذي تلعبه في الدعوى الجنائية ونقلها من مرحلة إلى أخرى

     البات الفاصل بموضوعها وتنفيذه.  بالحكم 

رها ضد فتواوتتولى سلطة التحقيق جمع األدلة وتقدير مدى ,فسلطة االتهام تحرك الدعوى الجنائية    

الدعوى الجنائية في ضوء ما لقة والفصل في طالمتهم بينما تقوم سلطة المحاكمة بالبحث عن الحقيقة الم
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التنفيذ باإلشراف على تنفيذ الحكم وهذا ما يتطلب تحديد كل وظيفة من  قاضيقوم يتوصل إليه، بينما 

  وظائف القضاء الجنائي وبيان دورها في الدعوى الجنائية.

      )1( سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:ما تقدم ضوء وفي    

  .المطلب األول: ماهية وظيفة االتهام

الدعوى الجنائية المتعلقة بتوجيه التهمة إلى ناه الواسع عبارة عن ما يتم اتخاذه من إجراءات عبماالتهام      

من خالل صحيفة االتهام أو قرار اإلحالة االفتتاحي   متهم معين، سواء عن طريق تحريك الدعوى الجنائية

أثناء  سواء كان ذلك من خالل توجيه االتهام صراحة إلى المتهم أوعلى التحقيق كما في فرنسا،  السابق

القيام بإجراءات التحقيق االبتدائي أو خالل انتهاء أعمال التحقيق االبتدائي واإلحالة إلى المحاكمة وذلك 

               )2( بالمحاكمة.الستكمال مباشرة الدعوى الجنائية في مرحلتها األخيرة  الخاصة 

  تعريف الدعوى العمومية ومباشرتها.الفرع األول: 

للفقة  ذلكالدعوى تاركا ه في تحريك بلم تنص مختلف التشريعات ولم تحدد ما هو أول إجراء يبدأ      

السلطة للنيابة رغم وجود الضبطية ومختلف الهيئات هذه غير أن مختلف التشريعات منحت  ,والقضاء

  المتعاونة معها.

ج التي تنص على إ ق 29ر األول من المادة شطفي ال ع الجزائري مباشرة الدعوى العموميةالمشر حدد وقد 

وهي تمثل أمر كل  القانون  مع وتطالب بتطبيق تالدعوى العمومية باسم المج تباشر النيابة العامة«ما يلي 

     »قضائيةجهة 

بأول  والقيام ايةالبدنقطة او  اإلجراءات بداية ويرى البعض أن المقصود بتحريك الدعوى العمومية هو - 

  الذي يعتبر محركا للدعوى المنشئة للخصومة الجزائية. عمل إجرائي

  

  المقصود بتحريك الدعوى العقابية. أوال:
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إجراء االستدالل والبحث أو االدعاء من الطرف المدني  ، أي بيان  )3( ويقصد بتحريك الدعوى العمومية  

الذي  منها افتتاح الدعوى كنشاط إجرائي، وهو ما يفترض انتقال الدعوى من حال السكوناللحظة التي يبدأ 

دعوى لل اتحريكيعتبر إجراء من الضبطية القضائية  اتخاذ أي  كانت عليه إلى حالة الحركة وبالتالي

   )4(العمومية.

فقد اشترط  ,العمومية الدعوىبه تحرك تحول طبيعة اإلجراء الذي الفقه الخالف في   رو ثغير أنه ي    

وهذا يقودنا ,البعض أن يكون اإلجراء قضائيا ويستبعد كافة أعمال الضبطية والبحث والتحري واالستدالل 

  .عموميةتحريك الدعوى ال إلى البحث عن توجه المشرع الجزائري في تحديد لحظة

الدعوى العمومية لتطبيق «التي تنص على ما يلي: من ق ا ج الجزائري المادة األولىبالرجوع الى     

               )5(»...إلخبحركها ويباشرها رجال القضاءالعقوبة 

  ثانيا: مفهوم مباشرة الدعوى العمومية.

هي متابعة الدعوى منذ لحظة إدخالها في حوزة المحكمة أو التحقيق وتعني مباشرة كافة اإلجراءات     

  .األحكام، والطعن في االستئنافها ئدابكتقديم الطلبات وإ مجتمع الصادرة عن النيابة بوصفها ممثلة لل

الدعوى وذلك عن طريق بعض األطراف ستشارك النيابة الحق في تحريك كانت هناك  وٕاذا    

 على يضع قيودا الشكوى...إلخ، فإن سلطة مباشرة اإلجراءات قد منحت للنيابة وحدها، رغم أن المشرع 

وى التي تتطلب الشكوى أو اإلذن ولكن مع جميع ابعض حاالت تحريك الدعوى مثل الدع العامة في النيابة

ملزمة بذلك وهو ما نصت عليه  هذه الحاالت االستثنائية يبقى للنيابة العامة حق مباشرة الدعوى العقابية بل

  )6(ج.إ ق 29المادة 

  الفرع الثاني: القائم بوظيفة االتهام.

في جهاز  أعلىلى النيابة العامة باعتبارها إاتفقت اغلب التشريعات على إسناد وظيفة االتهام  لقد   

  من خالل معرفة تشكيلها وخصائصها.النيابة العامة  تحديدبالتالي يجب القضاء الجنائي و 

  أوال: تشكيل النيابة العامة.
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دائية، تبالمحكمة اال ,وهناك ثالث درجاتالتنظيمي من الناحية الهيكلية والوظيفة، الجهاز ويقصد به    

والمحكمة العليا، وباعتبار النيابة العامة هي خصم في الدعوى العمومية وهي ممثلة  ,والمجلس القضائي

 على مستوى الدرجات الثالث.

  ثانيا: خصائص النيابة العامة.

  النيابة العامة بالخصائص التالية: ميزتت   

سلطة اإلدارة واإلشراف والرقابة، ورئيس النيابة العامة هو  أن يكون للرئيس ينبغي التبعية التدريجية: -1

و أن أعضاء النيابة مسئولون أمام وزير العدل وخاضعون لرقابته  30وزير العدل، ويتضح من نص المادة 

      )7( من الناحية اإلدارية والوظيفية. إشرافه

حيث يمكن أن يحل أي عضو واحدة والنيابة هي وحدة  وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة: - 2

تحريك الدعوى وعضو ثاني  معين يمكن لعضوحيث في تمثيل هذه األخيرة،  من أعضاء النيابة محل آخر

كل  أنفي الحكم بمعنى  يطعن ع الطلبات أثناء المحاكمة وعضو راب دميقمباشرتها وعضو ثالث يقوم ب

   قام به بقية األعضاء.كأنما  عضو يعتبربه إجراء يقوم 

بمعنى أن النيابة العامة تتمتع بقدر كبير من الحرية واالستقاللية في أداء  استقاللية النيابة العامة: - 3

قاضي لحيث أنه أثناء المحاكمة تقدم النيابة العامة طلباتها فال يملك ,مهنتها خاصة اتجاه قضاء الحكم 

  الحكم أن يطلب من النيابة التنازل عن الدعوى. 

القاعدة العامة أن أعضاء النيابة العامة ال يسألون عن عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة:  - 4

  تصرفاتهم واإلجراءات المتخذة من قبلهم في الدعوى العمومية.

علــــــــى مــــــــا يلــــــــي:                                                              مــــــــن ق إ ج  55: تــــــــنص المــــــــادة عــــــــدم جــــــــواز رد أعضــــــــاء النيابــــــــة العامــــــــة -5

الحكــم الــذين يجــوز ردهــم إذا تــوفر  كــس قضــاةوهــذا ع» أعضــاء النيابــة العامــة القضــاء ال يجــوز رد رجــال«

  )8( (ق إ ج) 554المنصوص عليها في المادة  األسبابسبب من 

  المطلب الثاني: ماهية وظيفة التحقيق.
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بمرحلة التحقيق االبتدائي بغية الكشـف عـن تمر الدعوى الجنائية قبل أن ترفع إلى القضاء للفصل فيها      

 صـالحية عـرض األمـر علـى القضـاءتقـدير حقيقة األمر فيها والتنقيب عن مختلف األدلة التـي تسـاعد علـى 

 فـي مباشـرتها  وفي سبيل ذلك يتخذ القائم بالتحقيق مجموعة مـن اإلجـراءات تتسـم بالطـابع القهـري أو الجبـري

  وتمس في كثير من األحيان حقوق وحريات األفراد. 

  

  الفرع األول: تعريف التحقيق االبتدائي وخصائصه.

  أوال: تعريف التحقيق االبتدائي.

فــي اللغــة مصــدر حــق، وحــق األمــر: صــح وثبــت وصــدق وحقــق األمــر: أثبتــه أو عــرف حقيقتــه،  التحقيــق   

  فيقال حقق الظن، وحقق القول والقضية.

  والتحقيق في األمر معناه بذل الجهد فيه للكشف عن حقيقة أمره. 

المحــدد  هــو مجموعــة مــن اإلجــراءات القضــائية التــي تباشــرها ســلطات التحقيــق بالشــكل والتحقيــق االبتــدائي

      )9( والكشف عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمة.تمحيص األدلة  قانونا بغية

  ثانيا: خصائص التحقيق االبتدائي.

فإن هذه األخيرة ,التي تباشرها هيئة قضائية مختصة   اإلجراءاتمن  مجموعة بما أن التحقيق االبتدائي يعد

  التالية:تتميز بثالث خصائص رئيسية وسنذكرها في النقاط 

  سرية التحقيق بالنسبة للغير: -1

التحقيـــق االبتـــدائي هـــو عـــدم فـــي مبـــدأ فـــي مرحلـــة المحاكمـــة هـــو علنيـــة المحاكمـــة، فـــإن المبـــدأ الإذا كـــان    

 ,عالنيتـــه ســـواء أكـــان هـــذا التحقيـــق يجـــري بواســـطة النيابـــة العامـــة أو قاضـــي التحقيـــق أو مستشـــار التحقيـــق

ة بالنسبة إليهم هي دويقصد بعدم عالنية التحقيق مباشرته في غير حضور الجمهور، أما الخصوم فإن القاع

  نية التحقيق أو مباشرته في حضورهم.عال

عاة شرط العالنية بطالن إجراءات التحقيق، فحضـور الجمهـور ال يبطـل التحقيـق اوال يترتب على عدم مر    

      )10(دليل.الإذا ما قدرت المحكمة أن العالنية أثرت على قيمة  ة الدليلوٕانما يؤدي إلى التهوين من قيم
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  عالنية التحقيق بالنسبة للخصوم: -2

لـك بـالرد علـى األدلـة التـي ذو  ,إعماال لحقهم في الدفاع عن أنفسـهمقاعدة عالنية التحقيق مقررة للخصوم    

سـتثناء عـن هـذه القاعـدة واال ,نحـو غيـر سـليم تقدم ضدهم وتقييدها، والطعن في اإلجراءات التي تباشر علـى

     )11( الحالة األولى تتعلق بالضرورة والثانية باالستعجال. ,في حالتينيكون 

  

  تدوين التحقيق: -3

لما يبنى عليها من  كافة، وتكون إجراءاته أساسا صالحةتدوين التحقيق أمر الزم حتى يكون حجة على ال   

فمن المستحيل االعتماد على ذاكرة المحقق التـي البـد  الشك وتدعوا إلى الثقة فيها.عن تنأى نتائج، فالكتابة 

    أن تخونه بمرور الوقت.

  الفرع الثاني: القائم بوظيفة التحقيق.

إن القــائم بــالتحقيق يــؤدي رســالة كبــرى، فيهــا الكثيــر مــن المشــقة  والجهــد إذ يقــوم بالموازنــة بــين األدلــة     

البـراءة المفترضـة  و قرينـة أو باألحرى يوازن بـين حـق الدولـة فـي العقـاب   واإلدانةوتحديد احتماالت البراءة 

بحيــث يكفــل للمــتهم  ,مــن الكفايــة واالســتقاللاإلجرائيــة، بحيــث يجــب أن تكــون لــه  وفــق لمبــدأ الشــرعيةللمـتهم 

  دفاعه وهذا ال يتحقق إال إذا روعي في القائم بالتحقيق صفات وشروط يجب توافرها فيه.

  الشروط الواجب توافرها في القائم بالتحقيق. أوال:

  ثانيا: استقالل القائم بالتحقيق.

  أوال: الشروط الواجب توافرها في القائم بالتحقيق.

درجـة مـن الكفـاءة  تمكنـه  علـى وكبيـرة وتتطلـب فيـه أن يكـونبهـا المحقـق مهمـة شـاقة يقـوم المهمة  التي    

  من أداء رسالته أداء محموًدا وهي كاألتي:

  التكوين المهني للمحقق. -1

  المعلومات القانونية للمحقق. -2
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  العامة للمحقق. الثقافة -3

وصـفة التجريـد تعنـي أن المحقـق  يقصد به حريـة الـذهن مـن كـل تعصـب ,حياد المحقق وتجرده والحياد  -4

  يجب أن يجرد نفسه من كل تأثير يقع عليه.

  بمهمته في إظهار الحقيقة. اإليمان -5

  الهدوء والضبط النفس والبعد عن التسرع في الحكم على قيمة الدليل. -6

  سرعة التصرف وقوة المالحظة. -7

       حفظ األسرار. -8

  ثانيا: استقالل القائم بالتحقيق.

الـــتحكم  هـــذا االســـتقالل يعنـــييجـــب أن يتـــوافر للقـــائم بـــالتحقيق االســـتقالل التـــام عنـــد مباشـــرته المهمـــة وال   

م يواالســـتبداد  فـــي الـــرأي والحكـــم وٕانمـــا يعنـــي أن يقـــوم بـــأداء رســـالته بحريـــة تامـــة ووفـــق القتناعـــه الحـــر الســـل

الســلطات التــي يتصــل عملهــا بالــدعوى الجنائيــة، ونعنــي بــذلك الســلطة  ويقتضــي ذلــك االســتقالل التــام عــن,

     )12(التنفيذية من ناحية وسلطات القضاء الجنائي من ناحية ثانية.

  المبحث الثاني: مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق واالتهام.

لجهة خاصة مغايرة للجهة التي تتولى مهمة التحقيـق االبتـدائي، أن يمنح سلطة االتهام  بدأهذا المبيقصد    

بينمـا عهـد بـالتحقيق االبتـدائي إلـى  ,جهاز النيابـة العامـةلطيت مهمة االتهام نيوهذا ما اتبع في فرنسا حيث أ

   قاضي متخصص أطلق عليه اسم قاضي التحقيق.

  المطلب األول: مبدأ الفصل بين اإلبقاء واإللغاء.

عــرض بعــد ذلــك حجــج المؤيــدين والرافضــين لهــذا نه ثــم طبيقــشــروط تو نعــالج أوال مفهــوم أو مــدلول المبــدأ   

  المبدأ.

  مبدأ وشروط تطبيقه.الالفرع األول: مفهوم 
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الجهـة التـي تتـولى التحقيـق  رأن يتـولى االتهـام جهـة غيـيقصد بمبدأ الفصل بين سلطتي االتهـام والتحقيـق   

، والثانيــة قاعــدة التخصــص أمــا الثالثــة يلقاعــدة التشــك ىاالبتــدائي ويعبــر هــذا المبــدأ عــن قواعــد ثــالث: األولــ

  هي قاعدة استقالل أداء العمل.ف

  أوال: قاعدة التشكيل.

هــذه القاعـدة أنــه ال يجـوز لــنفس الشـخص أن يباشــر فـي نفــس الـدعوى وبالتتــابع أكثـر مــن وظيفـة مــن  ىؤدمـ

يكـون  نالوظائف المختلفة للقضاء الجنائي، فال يجوز لعضـو النيابـة العامـة الـذي باشـر االتهـام فـي دعـوى أ

تهـا تتعـارض مـع وظيفـة بطبيعالنيابـة العامـة  يفـةفيها، يرجع ذلك إلـى أن وظ هو قاضي التحقيق الذي يحقق

يمــارس علــى التــوالي هــاتين الــوظيفتين فــي نفــس الــدعوى، ويشــترط  أنالتحقيــق، وبالتــالي ال يجــوز للقاضــي 

  . لطلبا على االتهام سواء بالتوقيع أعماللتطبيق هذه القاعدة أن يشارك القاضي شخصيا في 

  

  ثانيا: قاعدة التخصص.

مقتضى هذه القاعدة انه ال يجوز لنفس الشخص أن يمارس أكثر من اختصاص في آن واحد، فال يجوز    

تحريك ب نفسه أن يختص قاضي التحقيق من تلقاء النيابة العامة، كما ال يجوزمن طرف أن يباشر التحقيق 

النيابــة العامــة أو   بعــد طلــبومــن ثــم ال يجــوز لقاضــي التحقيــق أن يباشــر اختصاصــه إال  ,الــدعوى العامــة

  مصحوبة باالدعاء المدني.  شكوى

  ثالثا: قاعدة استقالل أداء العمل.

كـل سـلطة مـن  لطتي االتهـام والتحقيـق يقتضـي أن تباشـرهذه القاعدة، فإن مبدأ الفصل بين سبتعلق فيما ي  

النيابـة العامـة فـي عـن تقال سـمهاتين السلطتين باستقالل تـام، فينبغـي أن يكـون القاضـي المخـتص بـالتحقيق 

          )13(الل.قمارس هذه األخيرة وظيفتها أمامه بكل استتكما يجب أن  ,إدارته للتحقيق

  الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق والجمع بينهما. الفرع الثاني: المفاصلة بين نظام

هم نمـفمدى تأثير الفصل بين سلطتي االتهـام والتحقيـق علـى حيـاد سـلطة التحقيـق،  في تحديدانقسم الفقه    

رأي  ٍ فيه ضرورة لتوفير الحياد المطلوب فـي سـلطة التحقيـق , و مـنهم مـن  رأىالفصل و  مبدأدافع عن  من

  أن الحياد يمكن توافره في ظل الجمع بين سلطتي االتهام والتحقيق ولكل فريق حججه وبراهينه.
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ـــدين لنظـــام الجمـــع بـــين ســـلطتي االتهـــام والتحقيـــق، ونبـــين كـــذلك حجـــج وســـ  نعرض كمـــا يلـــي الحجـــج المؤي

  .المعارضين لهذا النظام 

  حجج المؤيدين لمبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق.أوال:  

الفرنســي بصــفة يعتمــد أنصــار مبــدأ الفصــل بــين جهتــي القيــام باالتهــام والتحقيــق بصــفة عامــة وفــي الفقــه     

تأييد وجهة نظرهم على وجـوب إسـناد كـل مـن سـلطتي التحقيـق واالتهـام إلـى جهتـين مسـتقلتين على  خاصة 

كــل مــن  تــوفيرأساســا علــى الحــرص التــام علــى القائمــة أو منفصــلتين عــن بعضــهما علــى العديــد مــن الحجــج 

ى الحقـوق والحريـات األساسـية والنزاهة في عمليتـي االتهـام والتحقيـق فضـال عـن الحـرص علـ الحيدةعناصر 

إلــى االخــتالف مــن حيــث الطبيعــة بــين وظيفتــي للمتهمــين ولكافــة أطــراف الــدعوى الجنائيــة ، هــذا باإلضــافة 

فـــي  )14(االتهـــام والتحقيـــق بـــرغم تمثيلهـــا لمـــرحلتين متعـــاقبتين مـــن إجـــراءات الـــدعوى الجنائيـــة، ســـنورد ذلـــك

  العناصر التالية:

  دة ونزاهة التحقيقيح -1 

  األفراد الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق ضمان لحقوق وحريات  -2 

  لألفراد كبيرة تولي القاضي وظيفة التحقيق ضمانة  -3

  مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق وتجسيد للشرعية اإلجرائية -4

  الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق يؤدي إلى حسن إدارة القضاء -5 

       ل يكفل الرقابة المتبادلة بين جهتي التحقيق واالتهام.مبدأ الفص -6 

  ثانيا: الرافضون لمبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق.

، المصـري يمثل هذا الرأي مجموعة من القوانين وعلى الخصـوص القـانون السـوفياتي واليابـاني والبلجيكـي   

  والحجج المستند إليها ما يلي: 

  بالبراءة. أوإن الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق يترتب عليه تأثير سير العدالة سواء باإلدانة  -1
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عــرض عليهــا األدلــة قــد تــؤدي إلــى تفتيــت الحقيقــة وتشــتيتها واختالفهــا تإن وجــود عــدة هيئــات تخــتص و  -2

         )15(ويخلق ثغرات في التحقيق المنشود.

دالـة الجنائيـة واإلسـراع كاملة مبادئ تبسـط إجـراءات الع صورة بيحقق هذا المبدأ من وجهة نظر مؤيديه  -3

    )16(عليتها.اوف تحقيقهافي 

 ,للمحقــق يهــدر الحيــاد الواجــب ن تطبيــق المبــدأ المــذكورأم بــيذهب أنصــار مبــدأ الجمــع إلــى عــدم التســليــ -4

كسـلطة تحقيـق وبـين وظيفتهـا كسـلطة  اوذلك أن النيابة في إجرائها التحقيق تراعي دائما الفصل بـين وظيفتهـ

بـان تضـمن العدالـة التامـة بأدلـة االتهـام والـدفاع علـى السـواء، وال تتـأثر بوظيفتهمـا لسـلطة اتهـام فـي  ,االتهام

فالخشـية مـن عـدم حيـاد الشـخص   )17(ءات.ها بالتحقيق وال يترتب  على ذلك بطالن مـا تتخـذه مـن إجـرامقيا

 أنهـمه مـن النظـام القـديم، حيـث كـان ينظـر ألعضـاء النيابـة العامـة الذي يتولى االتهام والتحقيق معـا، موروثـ

    )Supports de la royauté .)18خدام الملكية 

فإن الجمع بين سلطة النيابـة والتحقيـق هـو خـروج  رائية.، وعليهالجمع ال يخالف مبدأ الشرعية اإلجمبدأ  -5

تراجعـت عنهـا مثـل عن المـألوف فـي اغلـب التشـريعات وٕاهـدار ألحـد المبـادئ األساسـية وفـي بعـض القـوانين 

         وعاد إلى األصل وهو الفصل بينهما. المشروع المصري تراجع عن ذلك 

  المطلب الثاني: موقف التشريعات من الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق

ول النيابـة خـالفصـل بـين سـلطتي االتهـام والتحقيـق، فمنهـا مـن  بشانالتشريعات على وتيرة واحدة لم تسر    

لجهــة العامـة سـلطة االتهـام والتحقيـق، ومنهــا مـن جعـل االتهـام مـن اختصــاص النيابـة العامـة وأسـند التحقيـق 

تبــاين موقــف المشــرع المصــري والفرنســي والجزائــري مــن ذات الموضــوع ســنعرض لموقــف هــذه قــد أخــرى، و 

  .التشريعات تباًعا

  موقف المشرع المصريالفرع األول: 

النظام الذي كان معموًال به سابقا في مصر هو أن نظام النيابة العامة هـي الجهـاز األساسـي الـذي يملـك    

القيــام بــوظيفتين مًعـــا (المتابعــة والتحقيـــق) لكــن بعـــد بضــع ســـنوات أصــبحنا نـــرى ظهــور نظـــام النائــب العـــام 
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هــذا النظــام لــم يكــن  مصــري.االجتمــاعي هــذا النظــام الحــديث كــان بعــد مــروره بعــدة تطــورات فــي القضــاء ال

  ) 19(يعكس إال القرارات السياسية فلم يكن النائب العام ينطق بالعقوبات الجنائية.

مبدأ الفصـل بلمشرع المصري ااخذ  1883نوفمبر  13وفي ظل قانون تحقيق الجنايات األهلي الصادر في 

بين سـلطتي االتهـام والتحقيـق فخـول قاضـي التحقيـق مباشـرة التحقيـق بنـاء علـى طلـب النيابـة العامـة أو بنـاء 

  لقاء نفسه في أحوال التلبس.تشكوى المدعي بالحق المدني أو من على 

بـين سـلطتي االتهـام والتحقيـق، وعنـد صـدور  جمـعوقد تم العدول عن هذا النظام فأصبحت النيابة العامة ت  

الحق فـي طلـب إجـراء تهام وأعطاها االنيابة العامة سلطة تحقيق و  جعل 1904لسنة  الجنايات تحقيققانون 

     مواد الجنايات والجنح. قاضي فيبواسطة  التحقيق 

أن المشــرع المصــري تــردد كثيــرا بــين األخــذ بمبــدأ الفصــل بــين ســلطتي االتهــام والتحقيـــق تقــدم ممــا  نســتنتج

        )20(أستقر في األخير إلى الجمع بين سلطتي االتهام والتحقيق.الوظائف إلى أن  هذهوالجمع بين 

  

       

  موقف المشرع الفرنسي.الفرع الثاني: 

علــى دعــامتين أساســيتين، األولــى أن  -فــي فرنســا -يرتكــز مبــدأ الفصــل بــين ســلطتي االتهــام والتحقيــق     

الثانيـة أن يباشـر هـذا القاضـي دوره باسـتقالل تـام، دون خضــوع و  ييـدي قاضـ توضـع وظيفـة التحقيـق بـين

المشرع الفرنسـي لـم يصـل إلـى هـاتين الـدعامتين دفعـة واحـدة بـل  أنسلطة السيما سلطة االتهام والواقع  ألي

  .1958الصادر في  الجنائية الحالي اإلجراءاتمر بمراحل عديدة منذ ظهور مبدأ الفصل وحتى قانون 

وتجــدر اإلشــارة أن نظــام الفصــل بــين ســلطتي االتهــام والتحقيــق لــم يســلم مــن انتقــادات الفقهــاء الفرنســيين     

الــذين يميلــون للتجديــد ويبحثــون عنــه بكــل  إلــى الــروح العامــة للفقهــاء الفرنســيين -نظرنــا -ومرجــع ذلــك فــي 

الطــرق أمــا فرنســا فــي مجموعهــا واصــلت االســتمرار فــي تطبيــق مبــدأ الفصــل حــين الســلطات وهــو مــا يظهــر 

      )21(بوضوح في تطبيق المشرع له منذ ظهور المبدأ وحتى قانون اإلجراءات الجنائية الحالي.

  موقف المشرع الجزائري.الفرع الثالث: 
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الجزائيــة تتغيــر بتغيــر الحريــات وتــزداد حفاًظــا وصــوابا كلمــا تغيــر المجتمــع نحــو اإلجرائيــة إن التشــريعات   

صالها كان يتدرج حتى وصل إلى ما هـو قالل جهة التحقيق وانفوٕان استالرقي والتقدم وزيادة الثقافة القانونية 

 فالهــدف ,األول قــانوني والثــاني سياســي ,الفصــل يــؤدي إلــى تحقيــق هــدفين أساســيينعليــه والــذهاب إلــى مبــدأ 

فدائيـة أكثـر فـي القانوني يتجلى في كون أن الخبرة والتخصص في الوظائف ينشئ تجربة عالية ويؤدي إلـى 

  تحقيق الهدف المنشود وهو تحقيق العدالة.22اإلجراءات وسرعتها و

بمركـز قـانوني ممتـاز، وهـذا مـا طرف في الدعوى كع متأن النيابة تتويمكن أن نستنتج من خالل ما سبق  -

فــــي نفــــس الوقــــت وبصــــفة  ة واالتهــــامءالتحقيــــق عنــــد بحثــــه عــــن أدلــــة البــــرا يزيــــد مــــن صــــعوبة دور قاضــــي 

    )23(مجردة.

  الخاتمة:

أهمهـا إبـراز لقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والمقترحات، ولعله مـن المفيـد           

  على النحو التالي:

وظـــائف تكشــف هـــذه الدراســـة عــن أهميـــة الفصـــل بــين ســـلطتي االتهـــام والتحقيــق، نظـــًرا لتعـــارض  -1      

النيابة العامة عن وظيفة التحقيق، هنا التعارض ينتج عن طبيعة هذه الوظائف ومبدأ العدالة الذي ال يسـمح 

ى، ذلـك أن ممارسـة وظيفـة االتهـام تخلـق لديـه فكـًرا مسـبًقا بان يكون القاضي خصـًما وحكمـا فـي نفـس الـدعو 

المخاطر التي تعتـري الحيـاد هـي السـبب الرئيسـي لتبريـر الفصـل بـين وظيفتـي االتهـام فان  هغير مالئم، ومن

أحد مبادئ الهامـة التـي تكفـل للمـتهم حقـه فـي الـدفاع عـن نفسـه، إذ يعـد أبـرز الوسـائل فالحيدة تعد والتحقيق 

  وحق المتهم في الحرية. التوازن في مرحلة التحقيق االبتدائي بين حق الدولة في العقاب التي تحقق

جـد أن القـانون نمعظم األنظمة اإلجرائية إلـى تبنـي نظـام قاضـي التحقيـق حيـث اتجهت لهذه االعتبارات  -2

معظـم القـوانين التـي تطبـق  اعتمـدنا عنـه فـياإلجرائي الفرنسي كـان مهـد لهـذا النظـام والنمـوذج األمثـل الـذي 

       مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق مثل القانون الجزائري.

 الهوامش:

، الطبعة األولى، 2007د. اشرف رمضان عبد الحميد، حياد القضاء الجنائي، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، القاهرة،  - 1
  .23ص 

                                                      
22  
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،  1985االبتدائي في التشريع الكويتي ، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، د. سدران محمد خلف، سلطة التحقيق  - 2
.124ص  
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 مسؤولية الناقل الجوي بين الشخصية و الموضوعية

 الطالب: بن طيفور عبد الباسط

- كلية الحقوق -جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان  

 مخبر قانون البحري و النقل

  الملخص:

البناء األساسي في التوحيد القانوني لقواعد النقل  1929شكلت اتفاقية وارسو األصلية لسنة  

  الجوي الدولي، وكان لها أعمق األثر في خدمة الجماعة الدولية في هذا المجال. 
إال أنه بمرور الوقت و مع تطور العناصر التكنولوجية و االجتماعية و االقتصادية للنقل الجي الدولي، 
بات من الضروري تنقيح نظام وارسو و تحديثه بما يواكب التغيرات الجذرية في أطر و بنيا و طبيعة 

  الطيران المدني و االقتصاد العالمي.
  يكي، اإليكاو. ، القضاء األمر اإلياتا الناقل الجوي، مسؤولية، تعويض، الخطأ،  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 The original Warsaw Convention of 1929 constituted the fundamental 

construction of the legal unification of international air transport regulations and had 

the greatest impact on the international community's service in this area. 

 However, over time, with the development of the technological, social and 

economic components of international transport, it became necessary to revise and 

modernize the Warsaw system in keeping with the radical changes in the framework, 

structure and nature of civil aviation and the global economy. 

Key words: Air carrier, Liability, Compensation, Error, IATA, American judiciary, 

ICAO. 

  

  مقدمة:  

أصبح النقل الجوي في عصر السرعة و العولمة الوسيلة الرئيسية لنقل المسافرين إلى المحطات   
إمكانات تساعدها على  ز به الطائرات عن وسائل النقل األخرى مناالمنتشرة حول العالم، نظرا لما تمت

، خاصة 1تخطي المسافات بسرعة فائقة، و ألنها تعد الوسيلة األكثر أمنا و تحقيقا الشتراطات السالمة
  بعد تطور صناعة الطائرات و تطور وسائل األمان بداخلها. 
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رغم كل ما سبق ذكره، فإنه ال يستبعد تعرض مستخدمي الطائرة للخطر، إذ نحن بصدد دراسة   

خرها اإلنسان لخدمته، يمكنها في أي حال من األحوال أن تضر بالقائمين عليها أو باآلخرين. لذا آالت س
  كان من الضروري إيجاد نظام قانوني يحدد مسؤولية الناقل الجوي عن األضرار التي تصيب ركابها. 

ضع أحكام إن األمر ليكون أسهل لو كنا بصدد نقل داخلي يتم بين أرجاء الدولة الواحدة، إذ تخ  
المسؤولية في هذه الحالة، لنصوص القانون الداخلي أو الوطني. غير أن عالمية الطيران المدني المتمثلة 
في التغيير المكاني عبر كل أقطار المعمورة، صعب األمر نوعا ما الختالف القوانين و القواعد التي 

قوانين و تباين المفاهيم القانونية التي تنظم الطيران المدني؛ األمر الذي سيؤدي ال محالة إلى تنازع ال
  تخضع لها وسائل النقل الجوية. 

وبذلك تعتبر مسؤولية الناقل نقطة من أهم النقاط التي يثيرها عقد النقل الجوي، األمر الذي لفت   
التي انتباه المجتمع الدولي بضرورة تنظيم و توحيد تلك المسؤولية ، فانبثقت الكثير من االتفاقيات الدولية 

، ببروتوكوالتها المعدلة لها، وصوال إلى اتفاقية 19292تنظم و تؤطر هذا المجال، بداية من اتفاقية وارسو 

 كلها عملت على التوفيق بين طرفي عقد النقل الجوي ( الناقل و المنقول)، من حيث 19993مونت ،
بإقرارها حدودا قصوى للمتضررين  ولينالعمل على تشجيع الطيران بصفته التجارية، و حماية العمالء المنق

   4من النقل الجوي.
إال أنه بتنوع االتفاقيات الدولية و تشعب أحكام النقل الجوي، برز إشكال قانوني مهم في دراسة  

: ما هو األساس القانوني الذي تبنى عليه مسؤولية الناقل أحكام مسؤولية الناقل الجوي و هو كاآلتي

هذا التباين كان له أثر في التوفيق بين مصالح كل من الناقلين و مستخدمي  الجوي؟ و هل حقيقة أنا

  هذه الوسيلة من النقل؟ 

  لإلجابة على هذه التساؤالت ارتئينا أن نقسم بحثنا إلى شقين اثنين: 

  نعالج في األول: مسؤولية الناقل الجوي المبنية على أساس الخطأ  
لنتناول بالدراسة في الشق الثاني: المسؤولية الموضوعية للناقل الجوي عن األضرار التي تلحق   

     بالركاب. 

  المبحث األول: المسؤولية الناقل الجوي المبنية على أساس الخطأ

كان النقل الجوي في بداية ظهوره محفوفا بمخاطر كبيرة لم يستطع العلم رغم تقدمه السيطرة عليها   
لذلك اتجهت ارادة المؤتمرين على  5كاملة، و كان يحتاج إلى الدعم و المساندة لتثبيت أقدامه. سيطرة

قواعد النقل  الجوي إلى تبني قدر معقول من القواعد الخاصة بالمسؤولية التي تؤدي إلى تطوير صناعة 
على أساس نظرية الخطأ و النقل الجوي الوليدة و ال ترهق الناقلين الجويين، ولهذا فقد أقاموا المسؤولية 

  ليس نظرية الخطر.
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   1929المطلب األول: أساس المسؤولية و مداها قبل اتفاقية وارسو 

الخاصة بتوحيد  1929لم يكن أساس مسؤولية الناقل الجوي واضحا قبل اتفاقية وارسوا لسنة   

يختلف من دولة إلى أخرى  قواعد النقل الجوي الدولي و البروتوكوالت  المعدلة لها. فقد كان هذا األساس
  و من نظام قانوني آلخر:

  مسؤولية الناقل الجوي في األنظمة األنجلو سكسونية أوال/:  

ذلك لعدم توفرها على 6حيث تطبق محاكم هذه الدول مبادئ الشريعة العامة على الناقل الجوي،   
فيتوقف أساس المسؤولية وفقا لهذه المبادئ على صفة الناقل و موضوع  7تشريع منظم لمسؤولية الناقل.

النقل، فإذا كان الناقل من طائفة الناقل الخاص الذي يتولى نقل األشخاص أو البضائع بناءا على اتفاق 

و بالشروط التي يضعها دون وجود أدنى التزام عليه بقبول النقل، في هذه  ،خاص في كل حالة على حده
لذلك فهو ال يلتزم  8ال تنعقد مسؤوليته إال إذا وقع إهمال من جانبه و أقام المضرور الدليل عليه. الحالة

 9إال ببذل درجة العناية العادية التي يتعين على الرجل العاقل الحريص في مثل هذه الظروف أن يبذلها.
يتعهد لقاء مقابل بتلبية أما إذا كان الناقل يدخل ضمن طائفة الناقل العام، وهو الشخص الذي   

جميع طلبات النقل التي تقدم له دون تمييز بين بعضها و البعض اآلخر، و كان محل العقد متعلقا بنقل 

فإن مسؤولية الناقل تعتبر مسؤولية تقصيرية أساسها عدم بذل العناية الواجبة، والمتمثلة في  ، األشخاص
عليه، فالناقل في هذه الحالة ملتزم ببذل أقصى درجات اإلهمال الذي يتعين على الراكب إقامة الدليل 

فإن بذلها فال مسؤولية عليه، أما إذا ثبت عدم بذله لها، فإن مسؤوليته تنهض عن  10الحيطة و العناية،
و العلة في   11الضرر الذي يلحق بالركاب أثناء فترة النقل، وتأسس حين إذن مسؤوليته عن اإلهمال.

شخاص، في كل من القانون االنجليزي و األمريكي، من قبيل المسؤولية اعتبار مسؤولية ناقل األ

التقصيرية ترجع إلى أن التزام الناقل بضمان سالمة الركاب ال يتولد عن عقد النقل و إنما عن القانون 
  12مباشرة.

مما سبق يتضح أن مؤيدي هذا االتجاه يعتبرون أن المسؤولية هنا أساسها الخطأ الواجب   
بيد أن مسؤولية الناقل الجوي تعتبر مسؤولية تقصيرية أساسها االلتزام ببذل العناية المعقولة أثناء  اإلثبات،

عملية النقل، حيث يجب على الناقل اتخاذ كافة التدابير الالزمة لسالمة نقل الركاب و البضائع. و في 

  همال الناقل.حالة إخالله بالتزامه البد و أن يثبت المضرور ذلك بإقامة الدليل على إ
  مسؤولية الناقل الجوي في األنظمة الالتينية( القانون الفرنسي نموذجا) ثانيا/:  

كانت محاكمها و هو الذي يعبر عن اتجاه دول القانون المكتوب، و في مقدمتها فرنسا التي   

ى قضايا تطبق القواعد العامة في القانون المدني، و أحكام المسؤولية الخاصة بعقد النقل البري، عل
، والتي تعتبر مسؤولية الناقل عقدية أساسها الخطأ المفترض 13المسؤولية الناشئة عن عمليات النقل الجوي
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في جانب الناقل، الذي ال يلتزم معه الراكب أو الشاحن بإقامة الدليل على خطأه، و إنما يكتفي بإثبات 

   14 نشوء االلتزام و عدم القيام بتنفيذ التزامه.
لقد طبق القانون الفرنسي وفقا للقواعد العامة على النقل الجوي نفس نظام المسؤولية الذي يسري   

في النقل البري و البحري. و لهذا أخضع الناقل الجوي لمسؤولية شديدة ال يستطيع درأها إال إذا أثبت 
  السبب األجنبي الذي أدى إلى وقوع الضرر. 

كون الطيران ال يزال في بداية عهده، له ظروف خاصة تختلف إن نظام المسؤولية كهذا، ال يراع   

عن ظروف وسائل النقل التقليدية األخرى، وأنه ينبغي وضع قواعد خاصة تالئم النقل الجوي كوسيلة 
تولد عنه  31/05/1924،16. فتدخل المشرع الفرنسي و أصدر تشريع المالحة الجوية في 15حديثة للنقل

نوني، و نظام اتفاقي.  و في كال النظامين كانت المسؤولية محددة بحد نظامين للمسؤولية: نظام قا
  أقصى.
النظام القانوني: تطبق القواعد العامة المنصوص عليها في القانون التجاري على عقد النقل   - أ

من تشريع المالحة، و التي تنص على مسؤولية  41الجوي، وهو ما يظهر من نص المادة 
ف البضاعة والحوادث التي تصيب الركاب، إال إذا أقام الدليل على الناقل الجوي عن هالك و تل

أن الضرر يرجع إلى حادث يستحيل دفعه( القوة القاهرة)، أو نتيجة إهمال أو خطأ في الراكب( 
 المضرور).

النظام االتفاقي: وفيه أجاز تشريع المالحة للناقل الجوي أن يحول االلتزام بنتيجة إلى التزام ببذل   - ب

و ذلك بإباحته اتفاقات عدم المسؤولية التي تتعلق بمخاطر الجو و األخطاء المالحية،  عناية،
  17مع ابقاء الحظر على اتفاقات اعفاء الناقل من المسؤولية.

  المطلب الثاني: مسؤولية الناقل الجوي في اتفاقية وارسو و بروتوكول الهاي 

ن حيث أساسها و طبيعتها و أركانها لما كانت األنظمة التي تحكم مسؤولية الناقل الجوي م  
تختلف باختالف القوانين الوطنية، فقد وقع على عاتق المؤتمرين لعقد اتفاقية وارسوا واجب ليس باليسير، 
إذ كان عليهم أن يختاروا النظام األنسب و األسلم لضمان التوازن بين الناقلين الجويين       و مستخدمي 

  النقل الجوي.

   1929الناقل الجوي في ظل اتفاقية وارسو  أوال/: مسؤولية  

لم يشأ المشرع  أمام هذه االتجاهات المختلفة لألنظمة القانونية في الدول المكونة للجماعة الدولية،  
الدولي في اتفاقية وارسو و هو بصدد بناء نظام مسؤولية الناقل الجوي أن يأخذ باألساس الموضوعي لهذه 

ه بمسؤولية تتحقق حتما بمجرد وقوع الضرر، حيث ال يجذي التذرع بعد المسؤولية لكي ال يثقل كاهل

ارتكاب الخطأ أو بالقوة القاهرة أو بفعل الغير، بل أراد أن يترك له منافذ يفلت منها من كل المسؤولية، 
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السيما وأن الصناعة الجوية كانت و الزالت آنذاك في بداية عهدها محفوفة بمخاطر عديدة  لم يتوصل 

م رغم تقدمه إلى السيطرة عليها سيطرة كاملة، و أن فرض مثل هذا األساس آنذاك، يشكل عرقلة العل
للمالحة الجوية الناشئة بدل تطويرها و تحسينها و ضمان استمراريتها و نموها. كما رفض تأسيس 

الح مسؤولية الناقل الجوي على الخطأ التقصيري، الواجب االثبات ألن ذلك قد يؤدي إلى إهدار مص
   18المتضررين إذا ما عجزوا عن إثبات خطأ الناقل الجوي.

بهذا كان البد التفاقية وارسو أن تأخذ موقفا يؤدي إلى القضاء على هذا االختالف و التباين،   

فوضعت هذه االتفاقية نظاما موحدا لمسؤولية الناقل الجوي هدفت من ورائه إقامة التوازن بين المصالح 
الجويين من ناحية، و لمستعملي الطائرة من ناحية أخرى، و يقوم هذا النظام على  المتعارضة للناقلين

  المبادئ التالية:
أن مسؤولية الناقل تقوم على أساس الخطأ المفترض، و بالتالي فإن المسافر ال يلتزم وفقا لهذا  .1

 19النظام بإقامة الدليل على خطأ الناقل.

التزاما بتحقيق نتيجة بل حملته التزاما ببذل عناية كما هو أن اتفاقية وارسو لم تحمل الناقل الجوي  .2
، و بالتالي يجوز للناقل أن يثبت عكس القرينة السابقة و يتنصل 20الحال في النظرية األمريكية

من المسؤولية إذا أثب أنه و تابعوه قد اتخذوا كافة االحتياطات الالزمة لتجنب وقوع الضرر، أو 
 ). 20،21( المادتين  21هم في إحداث هذا الضررأن المضرور قد تسبب أو سا

، أو يجعل مبلغ التعويض أقل من الحد 22بطالن كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسؤولية .3

فرنك عن كل  250ألف فرنك في مواجهة كل راكب، و مبلغ  125المقرر باالتفاقية و هو مبلغ 
  .)22،23( المادتين  23كيلوغرام من البضائع و األمتعة

ال يستفيد من هذا النظام الناقل سيئ النية، ويعتبر الناقل سيئ النية في ظل هذه االتفاقية في  .4
 حالتين هما: 

إذا ثبت أن الضرر كان راجعا إلى غشه أو خطأ من جانبه يعد وفقا لقانون المحكمة    - أ

  24المعروض عليها النزاع معادال للغش.
 25ى البيانات االلزامية التي حددتها االتفاقية.إذا تخلفت وثائق السفر أو إذا لم تشتمل عل  -  ب

كخالصة، يمكن القول أن مسؤولية الناقل وفقا التفاقية وارسو هي  عقدية، أساسها الخطأ   
المفترض في الناقل أو تابعيه. و أن هذه المسؤولية محدودة بمبلغ معين، عدا حاالت الغش أو الخطأ 

  المساوي له.
  26المعدل التفاقية وارسو 1955قل الجوي في البروتوكول الهي ثانيا/: أساس مسؤولية النا  
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لقد اعتبرت المحاكم نظام المسؤولية الذي وضعته االتفاقية بمثابة ضمان لمصالح الناقلين   

الجويين. و لم تخف دهشتها ازاء بقائه و حمايته لمصالحهم، و تحديد مسؤوليتهم بمبلغ يقل بكثير عن 
، في وقت لم يعد فيه النقل الجوي" لهوا لمحبي 27وسائل النقل األخرى ذلك الذي يحصل عليه ضحايا

المغامرة" أو "موقوفا على طبقة متميزة"، بعد أن تناقصت األخطار الجوية و أمكن حصرها في أضيق 
نطاق بحيث أصبحت الطائرة األكثر أمنا من وسائل النقل األخرى و أشد منافسة لها، و بعد أن تأكدت 

  . 28ية كمبدأ يسود الطيران التجاري و لم تعد ضربا من ضروب الخيالالسالمة الجو 

لذا راحت هذه المحاكم تنقب عن وسيلة تحمي بها ضحايا حوادث الطيران و تشدد عن طريقها   
مسؤولية الناقل الجوي. فوجدت ضالتها في النصوص التي تضفي على الناقل سوء النية، وحاولت التوسع 

فجاءت هذه التفسيرات متعارضة أحيانا، بل  29الذي يحقق الهدف الذي تتوخاه.في تفسيرها على النحو 
، بذور تعديل قضائي ألحكام مانكيفتسوحملت في ثناياه أحيانا أخرى، على حد تعبير األستاذ 

  .30االتفاقية
تعرض هذا الموقف لالنتقاد من جانب المحاكم القضائية، إذ من شأنه أن يؤدي إلى تداعي   

دولية الموحدة التي وضعتها االتفاقية، أو الى اعتبارها مجرد كتابة على ورق بحيث تصبح معه، القواعد ال
فدعت   31بمثابة قوقعة جوفاء مجردة من كل فائدة. ، Gutteridge جتريدج على حد تعبير العالمة 

ين، و يقضي الضرورة إلى تعديل اتفاقية وارسو على نحو يزيد من الحماية المقررة للمسافرين و الشاحن

على الخطأ المفترض و األسباب التي تؤدي إلى اختالف المحاكم في تفسير النصوص الموحدة التي 
األمر الذي تجسد في الهاي بتاريخ الثامن و العشرين من شهر سبتمبر عام  32وضعتها هذه االتفاقية.

  . 1963، والذي أصبح واجب النفاذ في الفاتح من أوت عام 1955

البروتوكول لم يعدل من أساس المسؤولية، بل ظلت هذه األخيرة (المسؤولية) قائمة على غير أن هذا 
  . 33أساس الخطأ المفترض

من جهة أخرى أجاز أيضا للناقل الجوي أن يدرج في عقد النقل شرطا يعفيه من المسؤولية عن   
خطأ المساوي للغش، األضرار الناشئة عن العيب الذاتي في البضاعة. كما وضع كذلك تعريفا ضيقا لل

وخفف أخيرا من الجزاءات الموقعة على الناقل الجوي سيء النية، فقصرها على حرمانه من التمسك بالحد 

، ولكنه أباح له الحق في االعفاء من المسؤولية عن طريق 34األقصى للتعويض الذي حددته االتفاقية
  . 35اثبات اتخاذه كل االجراءات الضرورية لتالفي وقوع الضرر

بهذا يمكن القول بأن هذا التعديل ما هو إال انتصار للناقلين الجويين على حساب مصلحة   
الركاب و الشاحنين، إذ لم يقدم هذا البرتوكول أي ميزة للمسافرين أو الشاحنين سوى رفع الحد األقصى 

  36ألف فرانك بوان كاريه. 250للتعويض الذي يلتزم به الناقل في مواجهة الراكب إلى 
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  بحث الثاني: المسؤولية الموضوعية الناقل الجوي عن األضرار التي تلحق بالركاب الم

لقد تبين مع مرور الوقت أن الحماية المخولة للراكب و المتمثلة في عدم حاجته إلى اثبات الخطأ   

ألنه مفترض مع حق الناقل الجوي، هي حماية مصطنعة أو ظاهرية أكثر مما هي فعلية ما دام استطاع 
ا األخير التحلل من المسؤولية عنه بكل سهولة، فيكفي أن يثبت أنه بذل العناية العقولة أو استحال هذ

عليه بدلها لكي يفلت من المسؤولية و يحرم الراكب من أي تعويض. لذلك تم التوجه نحو المسؤولية 
مانيا و يوغوسالفيا و و أل 37نادت بها العديد من القوانين الوطنية لبعض الدول كسويسرا  الموضوعية التي

أي  38تشيكوسلوفاكيا سابقا، فحواه بناء مسؤولية الناقل الجوي على أساس فكرة المخاطر و تحمل التبعة.

أن تكون مسؤولية الناقل مسؤولية مادية موضوعية. فيكون مسؤوال بقوة القانون عن الضرر الذي يصيب 
المسافر بمجرد حدوث الضرر و إثباته، و بتواجد العالقة السببية بينه و بين نشاط الناقل. فال يستطيع 

  39أ المصاب نفسه.هذا األخير التحلل من المسؤولية إال إذا أثبت أن الضرر كان نتيجة لخط
   مرحلة انتقالية من  1971و بروتكول جواتيماال  1966المطلب األول: اتفاق مونت

  المسؤولية الشخصية إلى الموضوعية 

   في تحويل المسؤولية من الشخصية إلى  1966سنحاول أن نبرز الدور الذي لعبه اتفاق مونت
  مع هذا التحول. 1971جواتيماال سيتي الموضوعية ، و نبين كيف تماشى بروتوكول 

   و المسؤولية الموضوعية   1966أوال/: اتفاق مونت  

لم يكن األساس الخطئي لمسؤولية الناقل الجوي الذي يهدر حقوق الراكب ليستمر طويال أمام   
يات ، خاصة الوال40تصاعد موجة التيارات المعادية له، و المتعطشة إلى حماية ضحايا حوادث الطيران

، وذلك ما 41المتحدة األمريكية التي أظهرت حرصا شديدا في توفير الحماية الالزمة لركاب النقل الجوي

، الذي جاء خصيصا لحماية 1929كانت تراه مفتقدا في ظل نظام المسؤولية المقرر في اتفاقية وارسو 
و قد ظهرت بوادر رفض  الناقل الجوي من خالل جعل مسؤوليته مجرد مسؤولية خطئية و محدودة.

تاريخ  1955، و ازداد حدة بعد سنة 42الواليات المتحدة لهذا النظام في أعقاب الحرب العالمية الثانية
فصح عن رغبتها في االنسحاب من اتفاقية وارسو بسبب أساس المسؤولية و لت ،43توقيع بروتوكول الهاي

 15لتها إلى الحكومة البولندية بتاريخ هزالة التعويضات الممنوحة للراكب، و ذلك في مذكرة أرس

، بعد أن رفضت التصديق على بروتوكول الهاي رغم 44من اتفاقية وارسو 39تطبيقا للمادة  1965نوفمبر
  1959.45التوقيع عليه، بل لم يتم تقديم هذا البروتوكول إلى مجلس الشيوخ األمريكي إال في جويلية عام 

حدة نافذا، وهو ما يصيب الطيران المدني الدولي في مقتل، خشية أن يصبح انسحاب الواليات المت  
تبذل  ICAOمن حجمه، كانت المنظمة الدولية للطيران المدني  %60حيث تمثل هذه الدولة وحدها 
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جهودا مضنية لتجاوز األزمة التي حلت بالنقل الجوي الدولي، فدعت إلى عقد اجتماع خاص لهذا الغرض 

  46بالفشل بالنظر لتباعد وجهات النظر بين أطرافه. إال أنه باء 1966في فبراير 

(و هو منظمة غير حكومية) إلى إقناع مجموعة  IATAمن جانبه سارع االتحاد الدولي للناقلين الجويين 

من شركات الطيران في بعض الدول بعقد اتفاق مع مجموعة أخرى من شركات الطيران األمريكية تقبل 
  .CABبمقتضاه نظاما جديدا لمسؤولية الناقل الجوي الدولي و توافق عليه هيئة الطيران المدني األمريكية 

           1966ماي  4شركة طيران بمدينة مونت في  33تفاق من بالفعل، فقد تم توقيع هذا اال  

، أي قبل أن يصير قرار االنسحاب نهائيا بيوم 1966ماي  13و اعتمدته هيئة الطيران األمريكية في 
. انضم 1966ماي  15واحد، و بالتالي فإن الواليات المتحدة األمريكية قد عدلت عن قرار انسحابها في 

شركة طيران تعمل مع الخطوط الدولية  125تفاق حتى قرب نهاية القرن العشرين ما يزيد عن إلى هذا اال
شركة تعمل على الخطوط  300عالوة عن  47المنتظمة من بينها شركة الخطوط الجوية الجزائرية،

  48الداخلية في معظم دول العالم.

أحكاما تختلف  يقرر هذا االتفاق رغم صدوره عن أشخاص ال يصدق عليه وصف الدولة،  
تجسدت هذه  .49اختالفا جذريا عن تلك التي وضعتها االتفاقية في مجال المسؤولية عن نقل الركاب

ألف دوالر لكل راكب في حالة وفاته أو  75التغييرات في رفع سقف التعويض الذي يلتزم به الناقل إلى
ألف دوالر 58حاماة، أو متضمنة المصاريف القضائية و أتعاب الم إصابته بأي أذى جسماني آخر،

  50أمريكي غير متضمنة المصاريف و األتعاب المذكورة.

أضعاف حد المسؤولية المقرر في االتفاقية  7وٕان كان هذا الحد المترفع الذي يعادل نحو    
يمثل مكسبا حقيقيا لجمهور المسافرين األمريكيين، إال أن الحصول عليه يضل مجرد احتمال  51األصلية،

مرهونا بقيام مسؤولية الناقل الجوي و عدم تمكنه من التحلل منها بسهولة. تجسيدا لذلك،  و يبقى نيله
غاير اتفاق مونت من نظام المسؤولية الخطئية المعتمد في اتفاقية وارسو حين ألقى بالناقل في حظيرة 

اقل، فيما يختص المسؤولية الموضوعية، فطبقا لنص المادة األولى فقرة ثانية من االتفاق: "ليس للن

بدعاوى التعويض الناشئة عن وفاة أو جرح الركاب أو إصابته بأي أذى جسماني آخر، أن يتمسك بأي 
   ".1955من اتفاقية وارسو أو تعديلها في بروتوكول الهاي  20دفع مما ورد في المادة 

اتخذ كل  بمقتضى هذه المادة لم يعد باستطاعة الناقل الجوي أن يقيم الدليل  على أنه قد  
االحتياطات الالزمة لتفادي وقوع الضرر أو أنه استحال عليه اتخاذها لكي يدفع عنه المسؤولية. ففكرة 
الخطأ هجرت لفائدة فكرة  الخطر، و بالتالي فإن مسؤولية الناقل الجوي تنهض بقوة القانون بمجرد وقوع 

  .52الضرر و ال يستطيع التخلص منها إال بإثبات خطأ المضرور وحده
  نظام المسؤولية الموضوعية هذا يتحدد بثالثة ضوابط هي كاآلتي:  
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أي أن يكون النقل بين دولتين كل منهما  -أن يكون النقل دوليا في مفهوم اتفاقية وارسو  - أ

طرف فيها أو بين نقطتين تقعان في إقليم دولة واحدة طرف مع وجود محطة توقف على 
 ي االتفاقية. إقليم دولة أخرى حتى ولو كانت غير طرف ف

أن يكون الناقل الذي نفذ عملية النقل طرفا في االتفاق. و يستوي في ذلك أن يكون ممن   - ب
 ).3أو أن يكون قد انضم إليه فيما بعد(المادة 1966ماي  4وقعوا على االتفاق في 

 أن تكون بداية الرحلة أو نهايتها واقعة في إقليم الواليات المتحدة األمريكية، أو كان متفقا  - ت

 -في واقع األمر –على وجود مرسى جوي داخل اقليم هذه الدولة. هذا الضابط تكمن فيه 
العلة في إصدار هذا االتفاق و هو توفير أكبر في حماية ممكنة للراكب األمريكي فقط، إذ 

الغالب األعم أن الركاب في الرحالت الدولية التي تبدأ أو تنتهي أو تتوقف في إقليم هذه 
 53يون.الدولة أمريك

بالرجوع إلى أرض الواقع، إن كان اتفاق مونت قد رفع الحد األقصى للتعويض الذي يلتزم به   

الناقل الجوي في مواجهة المسافر، إال أنه مع ذلك كان محدود النطاق و األثر. فمن ناحية أولى، فإن 
عليه شروط اتفاقية  اتفاق مونت محدود جغرافيا من حيث ال يسري على كل نقل جوي دولي تنطبق

وارسو. ولكنه ينطبق على النقل الجوي الدولي وفقا للمفهوم العام التفاقية وارسو، ولكن بشرط أن تكون أي 
من نقطة القيام أو الوصول واقعة على إقليم الواليات المتحدة األمريكية. ومن ناحية ثانية، يالحظ أن 

ون فيها نقطة القيام أو الهبوط في الواليات المتحدة اتفاق مونت ال يسري في كل األحوال التي تك

  األمريكية، وٕانما يسري فقط، في هذه الحالة بين الشركات األطراف في االتفاق نفسه.
بهذه األحكام يكون اتفاق مونت المعول الذي يهدم الحركة التوحيدية في مجال النقل الجوي    

لية الناقل الجوي يمكن أن تختلف باختالف رحالت الدولي، إذ أصبح من الواضح أن طبيعة مسؤو 
، فأصبح هناك نظامان 54طائراته، بل باختالف نقطة القيام و وصول الركاب في رحلة واحدة من رحالتها

متعارضان للمسؤولية أحدهما يأخذ بالمسؤولية الشخصية و الثاني يأخذ بالمسؤولية الموضوعية، و بذلك 

  55راكبي الطائرة الواحدة.تطبق معاملة مزدوجة على 

  1929المعدل التفاقية وارسو 1971ثانيا/: تبني المسؤولية الموضوعية وفقا اتفاقية جواتيماال 

ينطوي على ازدواجية في طبيعة المسؤولية التي تخل  1966لما كان اتفاق مونت لسنة   

الرحالت "من / إلى / عبر أراضي بالمساواة بين المسافرين، و يتضمن نوعا من التمييز بالنسبة لركاب 
فإنه في الحقيقة قد هدم أحكام اتفاقية وارسو، ذلك التشريع الدولي الذي   56الواليات المتحدة األمريكية"،

جمع من حوله أغلبية دول العالم، األمر الذي أملى على المشرع الدولي مراجعتها بشكل يبعث فيها من 

  57ة الناقل الجوي على الصعيد الدولي.جديد الصبغة التوحيدية ألحكام مسؤولي
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  بمثابة صفارة انذار للمنظمة الدولية للطيران المدني من أجل إعادة  1966لهذا كان اتفاق مونت

النظر في نظام المسؤولية المقرر في اتفاقية وارسو، السيما من حيث طبيعتها و الحد األقصى للتعويض، 
اللجنة القانونية لهذه المنظمة في اجتماعها السادس عشر، الذي إذ سرعان ما طرحت هذه المشكلة أمام 

بها إلى لجنة فرعية تضم العديد من خبراء الطيران التجاري  و التي عهد 1967انعقد بباريس في سبتمبر 
و  1967هذه اللجنة في اجتماعاتها التي تمت في نوفمبر  58لدراستها و إيجاد الحلول المناسبة و الدائمة.

وجدت نفسها مخيرة بين أمرين على درجة كبيرة من التباين     و االختالف: إما اإلبقاء  1969سبتمبر 

، أي 1955على طبيعة مسؤولية الناقل الجوي كما تفهمها اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول الهاي 
ع رفع حد مسؤولية عقدية مفترضة مع رفع الحد األقصى للتعويض، وٕاما جعل هذه المسؤولية موضوعية م

 1966.59أقصى للتعويض ال يمكن تجاوزه و هو الحد الوارد في اتفاقية مونت   
كان على هذه اللجنة  أن تضع نصب عينيها ضرورة أن تحرز هذه التعديالت المقترحة موافقة   

التقدم، عالمية بما يتوافق و يتالءم مع التقدم الذي أحرزته تكنولوجيا الطيران و بما يوفره في ضوء هذا 

و في اجتماعها السادس عشر المنعقد في  60حماية معقولة و متوازنة لكل من المسافر و الناقل الجوي.
بأغلبية كبيرة على المشروع الذي تقدم  ICAOبمونت، وافقت اللجنة القانونية اإليكاو  1970مارس سنة 

ضرار الالحقة بالمسافرين و أمتعتهم به الوفد النيوزلندي بإحالل المسؤولية الموضوعية للناقل على األ
  61محل المسؤولية العقدية مع رفع الحد األقصى للتعويض.

مارس  8فبراير إلى  9و في المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد في جواتيماال سيتي في الفترة من   

دولة مشاركة و هو عدد أقل من نصف عدد الدول األعضاء في  55، و الذي حضره وفود 1971
- 03-08آنذاك، تم تبني المشروع النيوزلندي بشكل رسمي و التوقيع على البروتوكول في   ICAOال

1971.62  
    على الرغم من عدم دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ حيث تم إلغائه بصدور اتفاقية مونت
ي اتفاقية ، إال أنه في الواقع أضاف تعديالت جوهرية على أحكام المسؤولية المنصوص عليها ف1999

. إذ جعل المسؤولية موضوعية قائمة على أساس الخطر، فيكفي وقوع 63وارسو و بروتوكول الهاي
الضرر لتنهض مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناجم عن وفاة الراكب أو إصابته بجرح أو أي أذى 

صحية للراكب(مادة بدني آخر، و ال يستطيع التخلص منها إال إذا أثبت أن الضرر راجع إلى الحالة ال
.    و أيضا المسؤولية 64)21)، أو أن الراكب قد تسبب أو ساهم بخطئه في إحداث الضرر(مادة 17/1

عن األضرار الناشئة عن هالك أو فقد أو تلف لألمتعة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، حيث سوت 

لية موضوعية قائمة على الخطر ال بين هذه النوعين من األمتعة. فهي مسؤو  17الفقرة الثالثة من المادة 
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الخطأ، فال يستطيع الناقل الجوي التحرر من المسؤولية إال إذا أثبت أن هالك أو فقد أو تلف هذه األمتعة 

 . 65مرده طبيعتها أو عيب ذاتي فيها

رّتب هذا التغيير في أساس المسؤولية اختالفا في مضمون التزام الناقل الجوي في مواجهة الركاب   

أو أمتعتهم في النظام الجديد عما هو عليه في نظام وارسو القديم، فالناقل الجوي يلتزم بضمان سالمة 
لذي يربط الراكب مع الركاب حتى يصل إلى غايته سليما معافى. و هو التزام قانوني مستقل عن العقد ا

وهذا االلتزام بدوره يجد  66الناقل الجوي . كما يلتزم بضمان سالمة األمتعة من الهالك أو الفقد أو التلف.

مصدره في القانون و ليس في عقد النقل، فيسأل الناقل الجوي عن تحقيق نتيجة هي وصول أمتعة 
أن يتذرع بانتفاء خطئه، ألننا بصدد  الركاب سالمة إلى مطار الوصول حيث يستردها و ال يشفع له

  67مسؤولية موضوعية قائمة على فكرة الخطر و ليس مسؤولية شخصية قائمة على الخطأ.

أما المسؤولية عن األضرار الناشئة عن هالك أو ضياع أو تلف البضاعة، و كذا المسؤولية عن   
ع، فقد ظلت كما هو مقرر في المادة األضرار الناشئة عن التأخير في نقل األشخاص و األمتعة و البضائ

من اتفاقية وارسو متى أثبت أنه هو تابعيه قد اتخذوا كافة االحتياطات الضرورية لمنع وقوع الضرر  20
   68أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها.

إن المسؤولية الموضوعية التي أخذ بها بروتوكول جواتيماال سيتي محدد بمبالغ قصوى للتعويض   
لة للتجاوز في جميع األحوال، سواء كان الضرر ناتجا عن خطأ عادي أو عن عمد أو امتناع من غير قاب

. وبذلك عكس 69جانب الناقل الجوي وتابعيه بقصد إحداثه، أو عدم مراعاة الشكليات الخاصة بوثائق النقل

في بروتوكول ما هو مقرر في نظام المسؤولية المؤسس على الخطأ في اتفاقية وارسو كما تم تعديلها 
الهاي، حيث يحرم الناقل الجوي من تحديد المسؤولية إذا ارتكب غشا أو خطأ معادال له أو إذا لم يصدر 

  مستندات النقل أو أغفل بعض بياناتها الجوهرية.
إذن لم يخرج بروتوكول جواتيماال سيتي عن تأكيد مطالب الواليات المتحدة األمريكية الرامية إلى   

الموضوعية لهذا اصدم بمعارضة العديد من الدول التي لم تكن مستعدة بعد لهجر  تبني المسؤولية

  المسؤولية الخطئية. 
إن بروتوكول جواتيماال سيتي الذي جاء بهذا التعديل الجوهري في طبيعة مسؤولية الناقل الجوي   

، 70صية التحقيقالدولي لألشخاص، لم يكتب له أن يدخل حيز التنفيذ بعد، بسبب شروط تطبيقه المستع
لكنه من الثابت أن االتجاه إلى تشديد مسؤولية الناقل الجوي لألشخاص على أساس فكرة المخاطر قد 
تأكدت، ولعل هذا التطور الجديد لطبيعة هذه المسؤولية في ضوء االنجازات التي حققتها تكنولوجيا 

  مع الظروف الدولية المعاصرة. الطيران، من شأنه أن يخدم النقل الجوي في حد ذاته من خالل توافقه
   و الحل التوفيقي  1999المطلب الثاني: اتفاقية مونت  
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بتوقيع أربعة  ICAOاكتملت حلقات التطور في نظام المسؤولية التي تمت في كنف اإليكاو   

، يتعلق الرابع منها بتعديل المسؤولية في نقل 25/09/1975بروتوكوالت إضافية في مونت بتاريخ 
، بينما اختصت 71البضائع وجعلها مسؤولية موضوعية مثلها مثل المسؤولية في نقل األشخاص

محل الفرنك الذهبي كوحدة نقدية   D.T.Sالبروتوكوالت الثالث األولى بإحالل حقوق السحب الخاصة 
Franc Poincaré .72الذي اتخذته اتفاقية وارسو و البروتوكوالت المعدلة لها كأساس لحساب التعويض  

و لسنوات عديدة كل المحاوالت لتغيير المسؤولية، إذ أصبحت المسؤولية  1975توقفت بعد سنة   

ام مسؤولية الناقل الجوي صحوة ميدان غير مشجع لإلرادات الحسنة. لكن مع بداية التسعينات سيشهد نظ
هامة تمثلت في اتخاذ مجموعة من شركات الطيران لتدابير جريئة و متطورة إما بصورة انفرادية أو 

جماعية، لم تتردد من خاللها في التأسيس لنظام المسؤولية الموضوعية متنازلة بذلك عن الدفوع المتاحة 
  من اتفاقية وارسو.  20لها بموجب المادة 

ظهرت الحاجة إلى تحديث و توحيد اتفاقية وارسو و البروتوكوالت المتصلة بها باتخاذها  لقد  

تدابير جماعية لتحقيق المزيد من التوافق و التقنين لبعض القواعد التي تحكم النقل الجوي الدولي من 
أعطت اتفاقية  التي 1996خالل اتفاقية جديدة. و هكذا بدأت منظمة الطيران المدني الدولي أشغالها سنة 

   73، هي اتفاقية مونت.1999دولية جديدة في 
وخوفا من أن تحصد االتفاقية نفس النتائج التي حصدها بروتوكول جواتيماال سيتي و التي حالت    

دون تطبيقه، فقد عمدت إلى األخذ بنظام المسؤولية على مستويين، المستوى األول يتضمن المسؤولية 

وحدة  100.000. فالناقل الجوي يسأل بطريقة أتوماتيكية إلى حدود مبلغ 74يرانالموضوعية لشركات الط
)، وال يستطيع التحلل من المسؤولية أو التخفيف منها إال إذا 21/1حقوق سحب خاصة على كل راكب (م

). بمعنى آخر فإن الضحايا 20أثبت أن المضرور قد تسبب أو ساهم بخطئه في إحداث الضرر (م
وحدة حقوق  100.000الة انتفاء خطئهم من حق أتوماتيكي في التعويض يصل إلى يستفيدون في ح

  سحب خاصة على كل متضرر. 

أما المستوى الثاني فيقوم على الخطأ المفترض الجوي متى كانت قيمة الضرر تفوق هذا المبلغ.   
بإقامة الدليل على  إال أن هذه المسؤولية الخطئية هي ضيقة النطاق بحيث ال يتحرر الناقل الجوي منها

أنه و تابعيه قد اتخذوا التدابير الالزمة لتفادي وقوع الضرر أو أنه استحال عليهم اتخاذها كما هو الشأن 
في النظام القديم، ولكنه يستطيع أن يدفعها متى أثبت أن الضرر لم ينشأ عن اإلهمال أو الخطأ أو 

/أ)، أو أن هذا الضرر نشأ فقط عن اإلهمال أو 21/2االمتناع من جانبه أو من جانب تابعيه ووكالئه (م

  75/ب).21/2الخطأ أو االمتناع من جانب الغير (م
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يالحظ أن اتفاقية مونت و إن تبنت مبدأ المسؤولية الخطئية في الحالة التي تتجاوز فيها   

ت عبئ وحدة حقوق سحبة خاصة على كل راكب، فإنها قد ألق 100.000التعويضات المطالب بها قيمة 
إثبات الخطأ على عاتق الناقل الجوي، وحسنا فعلت، ألن العكس يؤدي إلى نتائج سلبية تتمثل في سلوك 

مسطرة قضائية طويلة و معقدة من قبل المضرور إلثبات الخطأ، مع العلم أن حوادث الطيران هي عادة 
فضل من أجل حماية معقدة و تتسم بصعوبات تقنية. إذن فبناء المسؤولية على فكرة الخطر هو األ

  76مصالح الركاب و حصر فترة رفع الدعاوى.

و من حسنات هذه االتفاقية أيضا هو امكانية الحصول على تعويضات كاملة تغطي كل الضرر.    
و يتحقق ذلك ألن الركاب و ذوي حقوقهم لم يعودوا ملزمين بإثبات الغش أو الخطأ الجسيم لتجاوز حدود 

  و الشأن في النظام القديم. المسؤولية المقررة كما ه
وبذلك تكون اتفاقية مونت قد أخذت في نقل الركاب بنظام المسؤولية على مستويين لم يكن    

بمبدأ  1955و بروتوكول الهاي 1929معموال به في ظل األنظمة السابقة. فقد أخذت اتفاقية وارسو 

 مبدأ المسؤولية الموضوعية.  1971ال سيتي و جواتيما 1966المسؤولية الخطئية و تبني اتفاق مونت  
بهذا أصبحت مسؤولية الناقل الجوي بمقتضى التعديالت األخيرة مسؤولية موضوعية قائمة على   

أساس الخطر و تقلصت المسؤولية القائمة على أساس الخطأ، ولم يعد لها من وجود إال في الحاالت 
  التالية:

عن ضرر الوفاة أو الجرح أو أي أذى بدني آخر يلحق  الحالة التي تتجاوز فيها التعويضات  

وحدة حقوق سحب خاصة على كل راكب، حيث يستطيع الناقل الجوي دفع  100.000بالركاب قيمة 
مسؤوليته متى أثبت أن الضرر لم ينشأ عن اإلهمال أو الخطأ أو االمتناع  من جانبه أو من جانب 

اإلهمال أو الخطأ أو االمتناع من جانب الغير. وحالة تابعيه ووكالئه، أو أن الضرر نشأ فقط عن 
المسؤولية عن األضرار التي تلحق باألمتعة غير المسجلة للراكب. وحالة المسؤولية عن التأخير في نقل 

 الركاب أو األمتعة أو البضائع. 

لمدنية كان من  المرغوب أن تحتفظ االتفاقية بالحالتين األخيرتين و هي أن تأخذ بالمسؤولية ا 
على الخطأ دون الحالة األولى، فتجعل المسؤولية في نقل الركاب مسؤولية موضوعية بغض النظر عن 

قيمة التعويضات المطالب بها و ذلك إلضفاء حماية مطلقة على الراكب، لكن االتفاقية لم تفعل ذلك، 
ويين و تفادي تضارب ألنها مقيدة بأسباب أخرى، منها محاولة الحفاظ على بعض مصالح الناقلين الج

مواقف الدول بشأن األساس الموضوعي للمسؤولية في نقل الركاب. و مع ذلك فإن اإلبقاء على المسؤولية 

الخطئية في نقل الركاب في الحدود التي رسمتها االتفاقية لن يزيح بساط الحماية من تحت قدمي 
  77الراكب.
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  خاتــــــــــمة:ال  

مما أخل بوحدة القواعد التي يخضع  1929عرضت لها اتفاقية وارسو إن كثرة التعديالت التي ت  
لها النقل الجوي الدولي، و بالنظر لالرتفاع المتواصل في مستوى المعيشة و انخفاض قيمة العمالت 
الوطنية و تدني القدرة الشرائية للحدود القصوى للتعويضات المستحقة للمضرورين من حوادث الطائرات، 

لطيران بل و الحكومات فرادى برفع هذه الحدود و مضاعفتها على نحو أخل بالمساواة بين وقيام شركات ا
الناقلين و بمصلحة الراكب على السواء، فإنه تأمينا لمصالح مستهلكي خدمة النقل الجوي الدولي و 

 الحاجة إلى الحصول على التعويض العادل على أساس مبدأ جبر الضرر، ورعاية لمصالح الناقلين و
تأمين انتظام الخدمة، تقرر تحديث أحكام مسؤولية الناقل الجوي بإرساء قواعد جديدة أكثر مسايرة 
ألوضاع النقل الجوي وظروفه الراهنة و أكثر تحقيقا للتوازن بين المصالح المختلفة بوضع قواعد دولية 

  .1999نت جديدة موحدة تنظم مسؤولية الناقل الجوي،  وهو ما تم بالتوقيع على اتفاق مو 
 

  الهوامش:

                                           
1
 https://www.bfmtv.com/international/n-ayez-pas-peur-l-avion-reste-moyen-de-

transport-le-plus-sur-975959.html visité le: 25/01/2019 à 11.05.   
دولة، انتهى بالتوقيع على اتفاقية ألجل توحيد 33، بحضور 1929أكتوبر  12إلى  4عقد المؤتمر في مدينة وارسو من  2

، صادقة عليها الجزائر بمقتضى المرسوم 1933فبراير  13بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي، دخلت حيز التنفيذ في 

 . 1964سنة  26رقم .ج.ر. 1964مارس  2المؤرخ في  64-74
، وهي اتفاقية خاصة بتوحيد بعض قواعد القل الجوي الدولي، دخلت حيز التنفيذ في الرابع 1999ماي  28صدرت في  3

 . 2004من نوفمبر عام 
 .55، ص: 2014أحمد رشاد السالم، التحكيم في منازعات القانون الجوي، دار النهضة العربية، الطبعة(بدون)، القاهرة،  4
، الطبعة األولى، الدار البيضاء، MKB de presseئشة فضيل، مسؤولية الناقل الجوي في نقل الركاب والبضائع، عا 5

 138،ص: 2014
، دار -دراسة مقارنة- عيسى غسان ربضي، مسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الضرر الواقع على األشخاص و أمتعتهم 6

 .79، ص: 2008، األردن، 1الثقافة، ط
غير   air navigation act 1920ناك قانون خاص بالمالحة الجوية في انجلترا قبل ابرام اتفاقية وارسو و هو كان ه 7

أن هذا القانون لم يكن يتضمن نصوصا خاصة بمسؤولية الناقل الجوي في مواجهة الركاب و الشاحنين. راجع، محمد فريد 
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، ص 1999العريني، القانون الجوي النقل الجوي الداخلي و الدولي، دار المطبوعات الجديدة، الطبعة(بدون)، االسكندرية، 

  .178، ص: 
قل الجوي في ضوء قانون الطيران المدني الجديد، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة(بدون)، عقد الن عدلي أمير خالد، 8

 .66: ، ص1996االسكندرية، 
 . 139عائشة فضيل، المرجع  السابق، ص:  9

 140حفيظة السيد الحداد، القانون الجوي، دار النهضة العربية، الطبعة (بدون)، االسكندرية، السنة (بدون)، ص:  10
قضاء األمريكي يمنح للمضرور إمكانية التمسك بقرينة تخفف عبئ  االثبات الملقى على عاتقه، ويلقي على عاتق ال 11

 Resالناقل تبعة تقديم ايضاحات عن الحادث. فإذا عجز عن ذلك، يلتزم بتعويض المضرور. تعرف هذه القرينة بقاعدة 

Ipsa Loquitur . 
 .177ص: حمد فريد العريني، المرجع السابق، م 12
محمد فريد العريني، جالء وفاء محمدين، القانون الجوي المالحة الجوية و النقل الجوي، دار المطبوعات الجامعية،  13

 372،ص: 1998االسكندرية، 
وهيبة بن ناصر، المسؤولية المدنية عن حوادث النقل الجوي في القانون الجزائري، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،  14

 .107ص: ، 2014
 .140عائشة فضيل، المرجع السابق، ص: 15

16 Loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074982&dateText

e=20101130 visité le 09-12-2018 a 14 : 29 
عبد المجيد خلف منصور العنزي، أساس مسؤولية الناقل الجوي و حاالتها، بحوث مؤتمر " الطيران المدني في ظل  17

 .18، ص:  25/4/2012-23التشريعات الوطنية  و االتفاقيات الدولية، دبي، من تاريخ 
 .141عائشة فضيل، المرجع السابق، ص:  18
 .1929من اتفاقية وارسو  17،18،19 راجع المواد 19
 58أحمد رشاد السالم، المرجع السابق، ص: 20
 .190سميحة القليوبي، القانون الجوي، دار النهضة العرية، القاهرة، ص:  21
 .374محمد فريد العريني، جالء وفاء محمدين، المرجع السابق، ص:  22
لم تمض سبع سنوات على انضمام الواليات المتحدة إلى اتفاقية وارسو حتى أصبحت هذه االتفاقية محل انتقاد كبير في  23

ألول مرة مشكلة تحديد مسؤولية الناقل الجوي عن األضرار التي  Fromanاألوساط القانونية األمريكية. ففجرت قضية 

 تخضع لالتفاقية. تلحق المسافرين في حوادث النقل الجوي التي 
 Janتتلخص وقائع القضية في حادث جوي لشركة بان أمريكية، أدى إلى وفاة و إصابة العديد من الركاب من بينهم الفنانة 

Froman  حيث تم الحكم على الناقل بالحد األقصى للتعويض الوارد في االتفاقية وارسو، إال أن هذا التعويض لم يكن ،

كافيا حتى لتغطية نفقات العالج الباهظة، مضافا إليها خسائر التعطل عن العمل و  عدم قدرتها على العودة مرة أخرى إلى 

  نشاطها المهني.
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Ross, known as JAN FROMAN, v. pan American airways, 299 N.Y 88,85 N.E 2d 880 

{1949}  
1-airways-american-pan-v-https://casetext.com/case/ross  :على  03/01/2019اطلع عليه بتاريخ

 .15:03الساعة: 
ارسو: " ال يكون للناقل حق الستفادة من أحكام هذه االتفاقية التي تعفيه من مسؤوليته أو تحد من اتفاقية و  25المادة  24

 منها، إذا كان الضرر ناشئا عن تدليس منه أو عن خطأ يعتبر معادال للتدليس وفقا لقانون المحكة المعروض عليها النزاع".  
التي تتكلم بتفصيل دقيق عن البينات الواجب توفرها في كل من  1929،) من اتفاقية وارسو  9،4،3( المواد راجع   25

 تذكرة السفر و مستند النقل الجوي. 
سنة  26.ج.ر. رقم 1964مارس 2المؤرخ في  74- 64صادقت الجزائر على هذا البروتوكول بمقتضى المرسم رقم  26

1964 
 .143السيد الحداد، المرجع السابق، ص:  حفيظة 27
 183محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص:  28
 .22عبد المجيد خلف منصور العنزي، المرجع السابق، ص:  29

30 Mankiewicz, La convention de Varsovie et le droit comparé, R.F.D.A, 1969, p.147. 

 .376 محمدي، المرجع السابق، ص: منقول عن: محمد فريد العريني، جالء وفاء 
31 Gutteridge, le droit comparé, introduction a la méthode comparative dans la recherche 

juridique et l'étude du droit, ouvrage traduit par les étudiants de l’institut de droit comparé de 

l’université de paris, sous la direction de M.R. David, paris , L.G.D.J. 1953, p. 135. 

  .143منقول عن: محمد فريد العريني، المرجع نفسه، ص:  
 .143حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص:  32
 .110وهيبة بن ناصر، المرجع السابق، ص:  33
، إذا ثبت أن الضرر قد نشأ 22المادة :" ال تسري حدود المسؤولية الواردة في 1955من بروتوكول الهاي  13المادة  34

عن فعل أو امتناع من الناقل أو تابعيه أو وكالئه بقصد إحداث ضرر، أو برعونة مقرونة بإدراك أن ضرر سينجم عن ذلك 

 في الغالب....". 
 . 64عدلي أمير خالد، المرجع السابق، ص:  35
تقول: " في حالة نقل األشخاص، تكون مسؤولية الناقل قبل كل راكب محدودة  1955من بروتوكول الهاي  22المادة  36

 بمبلغ مائتين و خمسين الف فرنك".
 بشأن تنظيم المالحة الجوية.  1920القانون السويسري الصادر في السابع و العشرين من يناير عام  37
 140لسابق، ص: حفيظة السيد الحداد، المرجع ا 38
 .56أحمد رشاد السالم، المرجع السابق، ص:  39
 153عائشة فضيل، المرجع السابق، ص: 40
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يرجع حرص الواليات المتحدة األمريكية على حماية ركاب الطائرة ضحايا حوادث النقل الجوي إلى استقرار النظم  41

الحياة االقتصادية و انصافه بكفالة حقوقه السيما الديمقراطية في الدول الغربية ووقوفها إلى جانب الطرف الضعيف في 
حقه في التعويض عن األضرار الالحقة به بسبب األنشطة الى يزاولها الطرف القوي في العالقة، كما هو الشأن بالنسبة 

 لجمهور المسافرين إزاء شركات النقل.
ي، غدت الحاجة ملحة إلى تغيير نظام المسؤولية الثانية، ومع التقدم الذي حظى به الطيران المدنبعد الحرب العالمية   42

الذي تبنته االتفاقية و القائم على نظرية الخطأ، و بحدود المسؤولية المتواضعة فيه، إذا ما قيست بما تجنيه شركات الطيران 

قيمة  من ربح كبير، و في نفس الوقت ارتفاع مستويات معيشة كثير من شعوب دول العالم و ما صاحبه من انخفاض في
النقود و ارتفاع معدالت التضخم. فاروق أحمد زاهر، القانون الجوي قانون الطيران التجاري وفقا للتشريع الدولي الموحد و 

 .94، ص: 2005القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 
أشهر من تاريخ صدوره، وتم ذلك  9كان بعد نحو  1955توقيع الواليات المتحدة األمريكية على بروتوكول الهاي  43

باعتبار أنه استجاب من حيث مقدار التعويض عن األضرار الالحقة بالمسافرين القتراح المندوب األمريكي لكنه بمرور 
طبيعة مسؤولية الناقل الجوي مع الحماية الواجب توفريها للركاب،  السنين بدا جليا عدم كفاية هذا المقدار و ال انسجام

. دالل يزيد، مسؤولية الناقل الجوي لألشخاص في النقل الجوي الداخلي و 155انظر: فاروق زاهر، المرجع السابق، ص: 

 .53، ص: 2010الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
  ي:ما يل 39تقتضي المادة  44

لكل من األطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من أحكام االتفاقية بإخطار إلى حكومة جمهورية بولونيا و عليها  .1

 إبالغ أمر اإلخطار فورا إلى حكومة كل من األطراف السامية المتعاقدة.

لطرف الذي تقدم يولد هذا التحلل من االتفاقية آثاره بعد ستة شهور من اإلخطار به وتقتصر هذه اآلثار على ا .2

 باإلخطار." 
يذكر أنه من األسباب التي أدت إلى رفض هذا البروتوكول في الواليات المتحدة وقوع كارثة جوية أودت بحياة أوالد أحد  45

أعضاء مجلس الشيوخ مما حدا بهذا المجلس إلى إعالن سخطه على الحدود القصوى في اتفاقية وارسو و بروتوكول الهاي 

  أنظر:

Lowenfeld and Mendelsohn, The United States and the Warsaw convention, 80 Harvard law 

review 1967, p 515-516. 
نقال عن جالء وفاء محمدين، تشديد مسؤولية الناق الجوي عن األضرار الحاصلة للمسافرين(دراسة في القضاء األمريكي، 

    .22ص:  ، 1995دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 
 .53دالل يزيد، المرجع السابق، ص:  46
تجد تنصيصا صريحا على امكانية خضوع النقل   air Algérieبالرجوع إلى تذكرة السفر للخطوط الجوية الجزائرية  47

دة الجوي الدولي ألحكام هذا االتفاق، إذا ما كانت نقطة االقالع، أو الوصول أو الرسو واقعة في إقليم الواليات المتح
 األمريكية.

 94فاروق أحمد زاهر، المرجع السابق، ص: 48
 180محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص:  49
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 .104، ص: 1980محي الدين اسماعيل علم الدين، القانون الجوي، جامعة محمد الخامس، المغرب،  50
أمريكي، أي قيمة التعويض في دوالر  8300فرنك و هو ما يعادل  125000الحد األقصى للتعويض في وارسو هو  51

 دوالر.  16600فرنك ما يعادل  250000بروتوكول الهاي بعد مضاعفتها أصبحت 
الناقل الجوي في ظل أحكام ذلك االتفاق لم يستطع دفع مسؤوليته إال بإثبات أن خطأ المضرور أو الحالة الصحية  52

، أين تمكنت الشركة  1986سنة  Margrave V. British air waysللراكب هي سبب الضرر، و نجد أنه في قضية 

 ، إذ تتلخص وقائع القضية في قيام المذكورة برفعproximate causeالتخلص من مسؤوليتها استنادا إلى السبب المباشر 

دعوى ضد الشركة بإصابتها بآالم شديدة بالظهر بسبب جلوسها في وضع غير مريح داخل الطائرة التابعة لتلك الشركة و 
ي تعطلت بسبب إخطار السلطات المحلية للشركة بوجود قنبلة على متن الطائرة، وقد دفعت الشركة المالكة للطائرة الت

مسؤوليتها بأن الحالة الصحية للراكب هي السبب المباشر إلصابتها و قد قبلت جنوب نيويورك هذا الدفع و قضت بإعفاء 

  الناقل من المسؤولية.  راجع 

U.S. District Court for the Southern District of New York - 643 F. Supp. 510 (S.D.N.Y. 
September 10, 1986 

courts/FSupp/643/510/1908902/-https://law.justia.com/cases/federal/district  :اطلع عليه بتاريخ

 . 22:08على الساعة:   06/01/2019
 . 100فاروق أحمد زاهر، المرجع السابق، ص:  53
 . 31جالء وفاء محمدين ، المرجع السابق، ص:  54
 .112وهيبة بن ناصر، المرجع السابق،  55
 154عائشة فضيل، المرجع السابق، ص:   56
 .145، ص: 2005موسى، القانون الجوي الدولي، دار الثقافة، الطبعة األولى، عمان،  طالب حسن 57

58 H. Mickiewicz, le protocole  de Guatemala city du 08 mars 1971, p15ets. 
 . 66دالل يزيد، المرجع السابق، ص:  59
 241محمد فريد العريني، جالء وفاء محمدي، المرجع السابق، ص:  60
في الحقيقة يعد أول من بادر بالدعوة لتبني المسؤولية الموضوعية للناقل الجوي هو الوفد السويدي الذي تقدم بمشروع  61

في مؤتمر اإليكاو، الذي انعقد بمونت إال أنه قوبل بالرفض نظرا لعدم اتفاق الوفود المشاركة 1966يتضمن ذلك في سنة 
  . 202،203لمشروع. راجع محمد حسن دياب، المرجع السابق، ص: حول الحد األقصى للتعويض الذي تضمنه ا

 .144حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص:  62
 .309عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص الجوي، دار الفكر و القانون المنصورية، ص:  63
الذي يطالب بالتعويض قد سبب الضرر من بروتوكول جواتيماال سيتي: "إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص  21المادة   64

أو أسهم في إحداثه، يعفى الناق من المسؤولية قبل هذا الشخص كليا أو جزئيا بقدر ما سبب هذا الخطأ الضرر أو أسهم 
 في إحداثه." 

 .113وهيبة بن ناصر، المرجع السابق، ص:   65
 .155عائشة فضيل، المرجع السابق، ص:  66
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عة و مدى مسؤولية الناقل الجوي الدولي لألشخاص و نظم التأمين عليها، مجلة العلوم أبو زيد رضوان، تطور طبي 67

 .1974، سنة 1القانونية و االقتصادية، عين شمس، العدد
(تحديث نظام وارسو)، مجلس 1999محمود أحمد الكندري، النظام القنوني للنقل الجوي الدولي وفق اتفاقية مونت لعام  68

 .219،ص: 2000كويت، النشر العلمي، ال
/أ) من بروتوكول جواتيماال سيتي : " في حالة نقل األشخاص تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ مليون 1( 22المادة  69

و خمسمائة ألف فرنك، لمجموع المطالبات المقدمة مهما كان سندها للتعويض عن الضرر المترتب على وفاة راكب أو 

ون المحكمة المعروض عليها النزاع يجيز أن يحدد التعويض في صورة دفعات دورية، فال إصابته بدنيا. و إذا كان قان
 يجوز أن تزيد القيمة الرأسمالية المكافئة لتلك الدفعات عن مليون و خمسمائة ألف فرنك."

ثل شركات يشترط لدخول بروتوكول جواتيماال حيز التنفيذ إيداع وثائق التصديق عليه من ثالثين دولة بشرط أن تم 70

على األقل من حجم عمليات النقل الجوي، ولما كان الناقلون الجويون %40الطيران التابعة لخمسة دول من بينها 

األمريكيون في ذلك الوقت يمثلون أكثر من هذه النسبة، فإن نفاذ و نجاح هذا البروتوكول يعتمد اعتمادا جوهريا  على 
منه قيدا  4م يحدث إلى يومنا هذا، وذلك بسبب فرض البروتوكول في المادة تصديق الواليات المتحدة عليه، و هو ما ل

على إجراءات التصديق بحيث ال يمكن أن يكون هذا البروتوكول نافذا إال إذا قامت نفس الدولة المصادقة عليه بإقرار كل 

تحدة عن التصديق على ، وهو ما يمثل سبب عزوف الواليات الم1955من اتفاقية وارسو و أيضا بروتوكول الهاي 

بروتوكول جواتيماال كونها تعارض مقررات بروتوكول الهاي و لم تصادق عليه. انظر: جالء وفاء محمدين، المرجع 
 . 38-37السابق، ص: 

: " مع ذلك 1955و بروتوكول الهاي  1929لخاص بتعديل اتفاقية وارسو   4من بروتوكول مونت رقم  18/3المادة  71

  ال يكون مسؤوال إذا أثبت أن دمار أو ضياع أو تلف البضائع قد نتج فقط عن واحد أو أكثر مما يلي: فإن الناقل 

 طبيعة البضاعة أو العيب الذاتي فيها  - أ

 سوء تغليف البضاعة من جانب شخص غير الناقل أو تابعيه أو وكالئه  - ب
 عمل من أعمال الحرب و النزاع المسلح.  - ت

 به بشأن دخول البضاعة أو خروجها أو عبورها."عمل من أعمال السلطة العامة قامة   - ث
يتعلق بروتوكول مونت األول بتعديل اتفاقية وارسو األصلية، و يتعلق البروتوكول الثاني بتعديل اتفاقية وارسو المعدلة  72

جواتيماال سيتي  ، بينما يتعلق الثالث بتعديل اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول الهاي و بروتوكول1955ببروتوكول الهاي 
1971 والرابع في 15/02/1996حيز النفاذ في  1975، إذ دخل كل من البروتوكول األول و لثاني من مونت ،

، أما الثالث فلم يدخل حيز التنفيذ مادام أنه مرتبط ببروتوكول جواتيماال  الذي لم يدخل بحد ذاته حيز 14/06/1998

 .68بق، ص: النفاذ. راجع دالل يزيد، المرجع السا
73  19، دار النهضة العربية، القاهرة، ص:1999عاطف محمد الفقي، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقا التفاقية مونت . 
 .159عائشة فضيل، المرجع السابق، ص:  74
محمود جواد عبد الهادي، مسؤولية الناقل الجوي الدولي و الداخلي لألشخاص(دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية،  75

 .47القاهرة، ص: 
 .110جالء وفاء محمدين، المرجع السابق، ص:  76
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 .160عائشة فضيل، المرجع السابق، ص:  77
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  اهمال الزوجة في التشريع الجزائري ائمجر       

  حميدو دملة

  كلية الحقوق و العلوم السياسية

  لونيسي علي - 2- جامعة البليدة 

 hamidoudemla@gmail.comالبريد االلكتروني: 

  ملخص:

التي تفتك باألسرة و تهدد استقرارها و تماسكها، و تعد المرأة تعد جرائم اإلهمال العائلي من أخطر الجرائم 

  او الزوجة طرفا اصليا في العالقة األسرية و طرفا أساسيا في ضمان استقرار العائلة.

لذلك وجبت حمايتها و حفظ حقوقها باعتبارها زوجة فقد شرع لها الدين اإلسالمي جملة من الحقوق التي 

   على ضمانها لها، منها حقوقها المادية و المتمثلة في الصداق، النفقة،..  عمل المشرع الجزائري بدوره

و حقوقها المعنوية المتمثلة في احترامها و حمايتها و رعايتها... و في هذا المقال سندرس بعض الجرائم 

قوق و رعاية الماسة بحقوق المرأة باعتبارها زوجة ُمهَملة من ِقبل زوجها الذي يستلزم عليه احترام هذه الح

  زوجته و عدم اهمالها.

Résumé : 

L’abondance et la negligence familiale est l'un des graves crimes qui détruit à la 

famille et menace sa stabilité et son renforcement.....La femme mariée est l'un 

des facteurs essentiels quant à la rigidité et l'authenticité de la famille et joue un 

role important pour sa continuité. Pour ce faire, il ya lieu de préserver et garantir 

les droits de cette femme mariée dont l'Islam lui a accordé divers droits et que le 

projet Algérien à son tour lui a aussi réservée et garantit à savoir droits 

physiques tel la dote , et ainsi que ses droits moraux tels que le respect, la 

protection, et le soutien. Et dans ce récit , nous allons étudié quelques crimes 

commis contre la femme délaissée et négligée par son mari dont la mission 
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primordiale est le devoir de s'occuper de sa femme, lui accorder toute 

l'importance en lui préservant ses droits et la chérir. 

 

 

  مقدمة:

َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًة َوِمْن َآَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها  قال اهللا تعالى: ﴿          
العالقة الزوجية هو  هذه اآلية الكريمة توضح أن أساس ، 1﴾َوَرْحَمًة ِإن ِفي َذِلَك َآلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكُرونَ 

ذكر المشرع الجزائري أنه من أهداف الزواج  تكوين أسرة  الصحبة و االقتران و األنس و التآلف، و
  و المحافظة على األنساب.. مة و التعاون و احصان الزوجين أساسها المودة و الرح

          أن األسرة تعتمد في حياتها على الترابط 2من قانون األسرة الجزائري 3و أضاف في نص المادة 
  و نبذ اآلفات االجتماعية....  و التكافل و حسن المعاشرة و التربية الحسنة و حسن الخلق

أن األسرة هي الخلية األساسية لتكوين المجتمع البد أن تقوم على مجموعة من الحقوق و الواجبات  و بما
  التي يجب على طرفي العالقة االلتزام بها.

  و من الحقوق و الواجبات المتبادلة المحفوظة للزوجين شرعا و قانونا نذكر:

 المحافظة على الروابط الزوجية و واجبات الحياة المشتركة •
 المعاشرة بالمعروف و تبادل االحترام و المودة و الرحمة •
 التعاون على مصلحة االسرة و رعاية األوالد و حسن تربيتهم..... •

و قد حث ديننا الحنيف الزوجين على وجوب تبادل االحترام و تحمل كل منهما واجباته  و حفظ حقوق 
ف في هذه العالقة البد للزوج ان يراعي و بما أن المرأة او الزوجة هي الطرف األضع ،الطرف  اآلخر

{ و و ان يعمل على رعايتها و مراعاتها و في ذلك قال الرسول صلى اهللا عليه  و سلم:  ،ضعفها هذا
استوُصوا بالنساء خيرًا فإنهن ُخِلْقن من ضلع، و إن أعوج شيء في الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه 

، و هذا الحديث دليل على وجوب التعامل 3بالنساء خيرًا}كسرته، و إن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا 
  و رعاية.... مع المرأة بود و حب و اهتمام
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و المشرع الجزائري كفل للزوجة حقوقها و جرم حتى فعل اهمالها من قبل زوجها، و في ذلك سنرى كيف 
  تعامل المشرع مع جرائم اهمال الزوجة من ِقبل زوجها.

  

  ا هي: و اإلشكالية المطروحة هن

  ما المقصود بإهمال الزوجة؟ و كيف تعامل المشرع الجزائري مع جرائم اهمال الزوجة؟

  ؟ا هي اآلثار المترتبة عن هذا  اإلهمالو م

  و لإلجابة على هذه األسئلة نقسم الموضوع كما يلي: 

 مفهوم اهمال الزوجة  �
 جرائم اهمال الزوجة  �
  اآلثار المترتبة عن اهمال الزوجة  �

  مفهوم اهمال الزوجةالمطلب األول: 

مقصود باإلهمال بصفة ننطلق بداية من البحث في القبل دراسة أي جريمة البد من التعرف عليها، و 
الزوجة بصفة خاصة ، ثم التطرق ألنواع اإلهمال و أسبابه و األساس الشرعي و القانوني  إهمالعامة ثم 

  لتجريم هذه األفعال.

  وجةتعريف اهمال الز - أوال
اإلهمال لغة:  من اهمل اهماال، همل الشيء أي طرحه جانبا و لم يستعمله او يقم به، عمدا أو  -

نسيانا أو سهوا "اهمل واجباته"، و همل األمر لم ُيحكمه، همل الجمال: تركها بال راعي، همل 
  4الحرف: ترك تنقيطه.

أمره: لم ُيحكمه، و الَهَمل أيضا: الماء الذي ال مانع له، و أهملت الشيء: خليت بينه   و بين  و أهمل 
  5نفسه.

و االلتزام و هو   ه: عدم االنضباط، عدم التقيداإلهمال اصطالحا:  يعرف اإلهمال عند الفقهاء على أن
  6الالمباالة و قلة االعتناء...

سلوك الذي ينبئ عن عدم االهتمام او التخلي عن االلتزامات و ُيعرف اإلهمال أيضا على أنه ذلك ال
  7المادية و المعنوية الملقاة على عاتق الشخص المسؤول عن نفسه او عن غيره.
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و الحذر التي   اخالل الجاني بواجبات الحيطةو التعريف الشامل لإلهمال هو أنه سلوك سلبي ناشئ عن 
دون ان يفضي تصرفه الى  ،ية العامة و عدم حيلولته تبعا لذلكتفرضها قواعد القانون او الخبرة اإلنسان

احداث النتيجة الجرمية سواء توقعها او كان عليه توقعها لكنه لم يقبلها و كان بإمكانه الحيلولة دون 
  8حدوثها.

الزوجة لغة: الزوج الفرد الذي له قرين، و الزوج االثنان،...و زوج المرأة بعلها و زوج الرجل  -
 9امرأته.

  و الزوجة هي األنثى التي يربطها برجل عقد زواج شرعي و رسمي صحيح و هي شريكة حياة الزوج.

 أسباب اإلهمال: - ثانيا

  ان لكل ظاهرة سبب و لإلهمال األسري بين الزوجين  بصفة خاصة أسباب عديدة نلخصها فيما يلي:

 عليها اهمال أحد الزوجين لمسؤولياته األسرية المتعارف عليها او المتفق -
 تخلي احد الزوجين عن بعض او كل مسؤولياتهما المادية و المعنوية  -
 أسرته زوجته و معظم الوقت خارج العمل الرسمي بعيدا عن قضاء الزوج  -
 تجاهل أحد الزوجين رغبات أو طلبات أو حاجات اآلخر -
 اهمال قواعد الشريعة اإلسالمية في الحياة الزوجية  -
 للين الزائد في المعاملة بينهماالقوة و الشدة المفرطة او ا -
 بناء العالقة على أساس االتهام و الشك  -
  10التنافس بين الزوجين الحتالل كل منهما مكان اآلخر. -

 أساس تجريم اإلهمال:-ثالثا

جرائم اهمال الزوجة  جريمة اإلهمال اووني و شرعي ُجِرم بفعله، و ان  كل فعل مجرم له أساس قان
و للمعاشرة  11﴾.. ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهن ﴿...اهللا تعالى:  منها قولهالشرعية و القانونية،  هاأسسلها 

االغضاء عن و استشارتها في أمور البيت، الممازحة و المالطفة، بالمعروف صور عدة، من  بينها 
داءا بعض نقائصها و مساعدتها في اعمال البيت خاصة وقت مرضها او كثرة اعمالها و ذلك اقت

و مراعاة المشاعر و االحسان و تدبير شؤون االسرة و واجب  ،12و سلم بالرسول صلى اهللا عليه
      السعادةاالنفاق على الزوجة و حق الفراش، و غيرها من األمور التي تضفي على حياة الزوجين 

  13و االستقرار.
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، و قوله 14(استوصوا بالنساء خيرا..)في حديثه:  المرأةو قد أوصى الرسول صلى اهللا عليه و سلم ب 
و للنساء على الرجال حقوق و في  15(كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته)صلى اهللا عليه و سلم: 
َعَلْيِهن ِباْلَمْعُروِف ، َوِللرَجاِل َعَلْيِهن َدَرَجٌة ، َوالّلُه َعِزيٌز َوَلُهن ِمْثُل الِذي  ﴿ذلك قوله عز و جل: 

  .61َحُكيٌم﴾

 ۚ◌ َفَأْمِسُكوُهن ِبَمْعُروٍف َأْو َسرُحوُهن ِبَمْعُروٍف  :﴿..و ال يجوز للزوج أن يؤذي زوجته مصداقا لقوله تعالى
  .17َوَال ُتْمِسُكوُهن ِضرَارًا ِلَتْعَتُدوا..﴾

الكثير من اآليات و األحاديث تبين ان عقد الزواج هو عقد يوجب على الزوج حقوقا للمرأة كما يوجب  
  العالقة الزوجية. سالمة على المرأة حقوقا للزوج للحفاظ على

 من قانون األسرة الجزائري      36ادة وقد توافق المشرع الجزائري مع أحكام الشريعة اإلسالمية طبقا للم
      و كذلك أكد المشرع الجزائري في تعريفه للزواج انه من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة

   18..و التعاون.

  :أنواع اإلهمال  -رابعا

فيما يخص أنواع اإلهمال نكتفي بالحديث عن األنواع التي لها عالقة بالجرائم محل الدراسة، بحيث سنرى 
  و هي اإلهمال المادي و اإلهمال المعنوي. ،نوعين من اإلهمال

  اإلهمال المادي للزوجة: - )1

و يقصد باإلهمال المادي للزوجة اعمال اإلهمال التي تمس حقوق الزوجة المادية متمثلة في حقها في 
     و هي توفير ما تحتاج اليه من طعام  ،زوجها عاتق على أن هذه األخيرة حق للزوجة يقع اذ  النفقة،
  و كساء. ن و خدمة و دواءو مسك

اه اهللا ال ـا آتـ� �عليه رزقه فلينفقدر  �سعته وم �ذو سعة م �لينف﴿  و في ذلك قال عز و جل: 
  .19﴾اهللا نفسا إال ما آتاها �يکل

(اتقوا اهللا في النساء فإنكم ان أخذتموهن بأمانة اهللا، و و عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم:  
  .20 اهللا، و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف)استحللتم فروجهن بكلمة من 

       و شرابها ه ان ينفق على زوجته في طعامهافمن أسس قوامة الرجل على المرأة االنفاق، فيجب علي
  21و مسكنها و كسوتها و عالجها، فكل ذلك من النفقة و على حسب طاقته.
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"تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول : من قانون األسرة الجزائري على ما يلي 74و نصت المادة 
  ".من هذا القانون 80و  79و  78بها أو دعوتها اليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 

اذن اتفق قانون األسرة الجزائري مع الشريعة اإلسالمية في كون النفقة حق للزوجة على زوجها حتى و ان 
  ى عقد صحيح او بدعوة الزوج الى الدخول ببينة.كانت غنية، و تستحق النفقة بالدخول بها بناءا عل

 اإلهمال المعنوي للزوجة:  )2
المقصود باإلهمال المعنوي للزوجة هو عدم االهتمام بها والتخلي عنها و عدم رعايتها و التكفل 

  بها و هجرها و تركها دون أي سبب جدي.

     المعنوي من حقوقها المصونة شرعافالزوجة لها جملة من الحقوق غير المالية و التي ترتبط بالجانب 
و يلقيها على عاتق  طة الزوجية و يتخلى عن واجباتهو قانونا، فال يحق للزوج مثال ان يستهين براب

  زوجته.

و على الزوج ان يبذل جهده في حسن معاملة زوجته، و ان يستشيرها في األمور المتعلقة بتسيير شؤون 
  22وم على المشاركة في إدارة البيت و تنظيم النسل و تربية األوالد..األسرة ذلك ألن الحياة الزوجية تق

  و نأخذ جريمة التخلي عن الزوجة كمثال على فعل التخلي و اإلهمال المقصود للزوجة.

 

  جرائم اهمال الزوجة:المطلب الثاني: 

  أفعال التخلي التي تكون في حق الزوجة و تمس حق من حقوقها الشرعية هي اهمال الزوجة جرائم

  و فيما يلي سنتطرق الى جريمتي التخلي عن الزوجة و جريمة عدم تسديد النفقة المقررة للزوجة.

  جريمة التخلي عن الزوجة:- أوال
تي كانت لتخلي عن الزوجة قبل تعديل قانون العقوبات و السنتطرق  لفي دراسة هذه الجريمة 

  و بعد التعديل أصبحت جريمة "التخلي عن الزوجة".  التخلي عن الزوجة الحامل"بجريمة " تسمى
  و سنرى الفرق بينهما و الغاية المفترضة من هذا التعديل.

  الحمل كركن لقيام الجريمة  )1
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الزوج زوجته من مظاهر المعاشرة بالمعروف و المعاملة الحسنة التي حث عليها ديننا الحنيف ان يراعي 
خاصة في فترة الحمل و ان يعمل على مساندتها و االعتناء بها و مساعدتها   و تيسير كل ما فيه نفع 

  لها.

و يمكن تعريف جريمة اهمال الزوجة الحامل على انها اهمال الزوج لزوجته التي ثبت حملها منه و أظهر 
تركها دون سبب جدي اعتبرها المشرع  تخليا ظاهرا عن التزاماته تجاهها، لذلك فإن هجر الزوجة و

  الجزائري جريمة يتابع عليها الزوج.

: "يعاقب في فقرتها الثانية على أنه  23فمن قانون العقوبات الجزائري 330حيث نصت المادة 
  بالحبس......الزوج الذي يتخلى عمدا عن زوجته مع علمه بحملها و لذلك لغير سبب جدي..."

  األركان االتي ذكرها:  و تقوم هذا الجريمة على

  :الركن المادي

  يكون بتوفر العناصر التالية: 

البد من وجود عقد زواج صحيح و رسمي مقيد في سجالت الحالة المدنية فال  قيام عالقة زوجية:-
  مجال للحديث عن هذه الجريمة في حاالت الزواج العرفي.

ان تكون الزوجة المتخلى عنها حامل فيستوجب على الزوجة صاحبة الشكوى ان تثبت  حمل الزوجة:-
  حملها و تثبت علم الزوج به بكافة طرق االثبات.

: و ذلك بمغادرة الزوج لمحل الزوجية و ترك زوجته الحامل وحدها و ان يستمر ترك محل الزوجية-
  24التخلي لمدة تتجاوز الشهرين.

  :الركن المعنوي

 الجنحة من الجرائم العمدية تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم و اإلرادة، و ذلكهذه  
بعلم الزوج بحمل زوجته و مع ذلك يتخلى عنها عمدا، اال ان المشرع الجزائري جعل وجود سبب  يتحقق

  25جدي مبررا للتخلي عن الزوجة الحامل.

دج  25.000الحبس من شهرين الى سنة و بغرامة مالية من عاقب المشرع الجزائري على هذا الفعل بو 
  دج. 100.000الى 
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  اسقاط الحمل لتكوين الجريمة  )2

"يعاقب بالحبس.......... في فقرتها الثانية على انه:  2619-15من القانون رقم  330نصت المادة 
  الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تتجاوز شهرين عن زوجته و ذلك لغير سبب جدي."

يظهر من خالل هذا التعديل ان المشرع الجزائري أسقط شرط حمل الزوجة لقيام الجريمة لتصبح بذلك هذه 
المادة قد جاءت لحماية الزوجة و هذا ما أكده تشديده للعقوبة بحيث تضاعفت بعد ما كان يعاقب عليها 

للغرامة التي كانت  و نفس الشيء بالنسبة ،أشهر الى سنتين 6بالحبس من شهرين الى سنة لتصبح من 
  دج. 200.000دج الى  50.000دج لتصبح من  100.000دج الى  25.000من 

  بالتالي لقيام هذه الجريمة و متابعة الزوج بها يكفي فقط لتوافر العناصر التالية: 

  قيام الرابطة الزوجية بعقد زواج صحيح و مسجل في سجالت الحالة المادية- 

  عمدا  التخلي عن الزوجة و اهمالها- 

  تجاوز مدة اإلهمال للشهرين دون وجود سبب جدي- 

د او هو مقرر لحماية الزوجة بصفة خاصة بغض النظر عن كونها حامل او بوجو  الُمعدل النص اذن هذا
التعديل نتيجة للتعديالت التي مست قانون العقوبات بهدف تحقيق حماية اكبر  عدم وجود أوالد، فقد جاء
  وجة بصفة خاصة.للمرأة بصفة عامة و الز 

من قانون العقوبات نص المشرع الجزائري على أن هذه الجريمة ال  330و في الفقرة األخيرة من المادة 
تتخذ إجراءات المتابعة فيها إال بناءا على شكوى الزوج المتروك، و اشتراط عنصر الشكوى هنا هو من 

  .لخصوصية العالقة الزوجية و نظرا أجل مصلحة الزوجة المتروكة بغرض حمايتها من اإلهمال

و قد تكون الشكوى كتابة او شفاهة اذ ال ُيشترط فيها شكال خاصا، و ان كان الزواج عرفيا وجب تسجيله 
من قانون األسرة ثم تقديم الشكوى، فالبد من تقديم نسخة من عقد الزواج إلثبات  22وفقا ألحكام المادة 

  العالقة الزوجية.

  27.مباشرة حقيق و رفع الدعوىت النيابة العامة من مباشرة إجراءات التو متى ُقدمت الشكوى تمكن

  جريمة عدم تسديد النفقة المقررة للزوجة: - ثانيا
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باعتبار ان النفقة هي من أولى الحقوق المالية للزوجة فإن اهمال هذا الحق ُيعد جريمة يعاقب عليها 
  القانون.

  الشروط االتي ذكرها:و حتى تقوم هذه الجريمة البد من توافر 

: أي ان يكون الزواج صـحيحا شـرعا و قانونـا و مكتمـل األركـان و اال فانـه ال نفقـة العقد الصحيح �
 فيه.

: بمعنـــى حصـــول الخلـــوة الصـــحيحة بالزوجـــة، فامتنـــاع الزوجـــة عـــن الـــدخول او الـــدخول بالزوجـــة �
 .امتناعها عن االنتقال الى منزل الزوجية يحرمها من النفقة

 28: بأن تترك دار الزوجية بال مسوغ شرعي.تكون الزوجة ناشزةان ال  �

  بتوفر هذه الشروط تقوم الجريمة مع توافر األركان التالية: 

 الركن الشرعي:  )1

"يعاقـــــب مـــــن قـــــانون العقوبـــــات و المتضـــــمن لجريمـــــة عـــــدم تســـــديد النفقـــــة  331و هـــــو نـــــص المـــــادة 
الشهرين عـن تقـديم المبـالغ المقـررة إلعالـة بالحبس............كل من امتنع عمدا، و لمدة تجاوز 

أسرته، و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليـه للزوجـة....رغم صـدور حكـم ضـده بإلزامـه بـدفع 
  النفقة اليهم..." 

 الركن المادي:  )2

  يتضح من نص المادة ان هذا الركن بدوره يستلزم توافر العناصر االتية:

  .ع جزءا منها ال يمنع من قيام الجريمة، فدفعدم دفع مبلغ النفقة كامال �
: اشترطت المادة ان يتواصل االمتناع عن أداء النفقة مدة الشهرين، و تثير انقضاء مدة الشهرين �

 مسألة الشهرين إشكاالت:

" انه يبدأ حساب مهلة الشهرين من تاريخ أجاب األستاذ "احسن بوسقيعة متى تبدأ مدة سريان المهلة؟- 
يوما المحددة في التكليف بالوفاء و ال يكون قابال للتنفيذ اال بعد تبليغه رسميا وفقا  15انقضاء مهلة 

و ما يليها و انقضاء آجال المعارضة و االستئناف الجزائري من قانون اإلجراءات المدنية  406للمادة 
  29لتبليغ.التي يبدأ سريانها من تاريخ ا
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           اما االحكام المشمولة بالنفاذ المعجل و األوامر االستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة 
و االستئناف، فالمستفيد من منها ُيعفى من اجراء التلبيغ الرسمي للحكم و يبقى ملزما بتبليغ الحكم 

و ما يليها من قانون  612بالوفاء طبقا للمادة  و تكليفه يغة التنفيذية الى المحكوم عليه،الممهور بالص
  30اإلجراءات المدنية.

: لم يفصل المشرع الجزائري في ما اذا كان من الالزم ان تكون مهلة مسألة تواصل المهلة و انقطاعها-
الشهرين متصلة ام منقطعة، اال ان بعض الفقهاء يرى ان مهلة الشهرين المطلوبة ال يشترط فيها ان تكون 

  متواصلة او منقطعة ففي الحالتين تقوم الجريمة.

هل يشترط انقضاء مهلة الشهرين يوم تقديم الشكوى أم أنه يكفي أن تكون هذه المهلة قد انقضت -
؟ المعمول به في القضاء الجزائري ان قبول الشكوى معلق على انقضاء يوم تحريك الدعوى العمومية

اء مهلة الشهرين شرط لتحريك المتابعة القضائية من أجل تسديد مهلة الشهرين عند تقديمها، أي ان انقض
  31النفقة.

: يقصد بهذه المستجدات مثال تسديد المدين للنفقة مسألة المستجدات التي تحدث بعد انقضاء المهلة-
كاملة بعد انقضاء األجل، صدور حكم قضائي يترتب عليه إلغاء النفقة كما لو صدر حكم يقضي بإبطال 

تنازل المستفيد من النفقة...فال أثر للمستجدات، اال أن صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة  الزواج،
  32للنفقة يضع حدا للمتابعة الجزائية.

  الركن المعنوي: )3

"...و يعتبر فعل عدم دفع النفقة جنحة متى كان عمديا، و اعتبر المشرع الجزائري عدم الدفع عمديا بقوله 
و على المتهم اثبات العكس واليمكنه االستناد الى احدى  عمديا مالم يثبت العكس" يفترض ان عدم الدفع

  الوقائع االتية لذلك:

  .االعسار الناتج عن سوء السلوك- 

  .33الكسل و هو تهاون من المدين- 

  .الُسكر، فالمدين ينفق أمواله على السكر بدال من الوفاء بمبالغ النفقة- 

العكس اذا أثبت ان سبب عدم الدفع راجع ألسباب خارجة عن ارادته دون اال أنه يمكن للمدين أن يثبت 
  34ارتكاب أي خطأ او اهمال او تهاون.
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من قانون العقوبات هي الحبس من ستة أشهر الى ثالث  331والعقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا للمادة 
ت التكميلية المقررة للجنح دج و يجوز الحكم بالعقوبا 300.000دج الى  50.000سنوات و غرامة من 

  من نفس القانون. 330المنصوص عليها في المادة 

  و نص المشرع الجزائري على ان صفح الضحية بعد دفع المبالغ المقررة يضع حدا للمتابعة الجزائية.

  اآلثار المترتبة عن اهمال الزوجة:-المطلب الثالث

يث يعود باآلثار السلبية على الزوجين  و على يؤثر اإلهمال على العالقة الزوجية تأثيرا جسيما، بح
كافة، و في حاالت اإلهمال يلجأ الزوجين الى انهاء زواجهما من خالل فك الرابطة  االسرة و المجتمع

  الزوجية.

  وألن اإلهمال قد يؤثر على الزوجة المتضررة  فتصاب باألمراض النفسية كالقلق او االكتئاب و غيرها فقد

و ذلك عند استحالة مواصلة  35﴾ُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحسانَفِإْمساٌك ِبَمعْ الطالق بقوله تعالى: ﴿أجاز الشرع 
الحياة الزوجية و عدم قيام الزوجين او احدهما بواجباته كما يجب، و للمرأة ان تطلب فك الرابطة الزوجية 

  عن طريق التطليق او الخلع و ذلك ألسباب.

"يجوز للزوجة أن تطلب من قانون األسرة الجزائري على أنه:  53صت المادة فبالنسبة للتطليق فقد ن
التطليق لألسباب التالية: ... عدم االنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت 

أو ان تخلع زوجها  الزواج ...الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر وال نفقة... كل ضرر معتبر شرعا..."
  و بمقابل مالي. تعد تطيقه او يهملها و يسيء معاملتها و ذلك دون موافقته النها لم

لطلب فك الرابطة الزوجية باعتبار ان التخلي يرتب أضرار رئيسي فالتخلي عن االلتزامات الزوجية سبب 
  .قد يستحيل معها مواصلة الزواج و معنوية على الزوجة  مادية 

لالهمال، تؤثر سلبا على حياة افراد األسرة المرتبطة بطرفي العالقة كنتيجة متوقعة و فك الرابطة الزوجية 
و فور وقوع مثل هذه التصرفات يؤدي حتما الى تصدع األسرة و انتشار الطالق بأنواعه في المجتمع،هذا 
األخير الذي يصبح مهددا بالتفكك و انتشار مختلف اآلفات االجتماعية، و بما أن األسرة هي القاعدة 

  وم عليها المجتمع فبالتالي سنواجه مجتمع مبني على قاعدة هشة.التي يق

  

  خاتمة:



��ا���
�������02وا��
�م�ا������	��������ا��
��ا��ا����ا���د���
	�ا�����ن��1439ا��ا#"�ل�ر���ن��2018��ان�����������08ا��  

732 

 

ان المشرع الجزائري من خالل دراسة جرائم اهمال الزوجة المادية و المعنوية توصلنا الى    
أولى عناية خاصة للزوجة و عمل على حمايتها من كافة أنواع الجرائم التي تحول دون اكتسابها 

 شرعا قبل ان يكفلها لها القانون.لحقوقها المكفولة 
بالنسبة للمدة لم أيضا ، و كمبرر او سبب لإلهمال  غير أنه لم ُيوضح المقصود بالسبب الجدي

  يتكلم عن قطع مدة الشهرين و معاودة استئناف الحياة الزوجية ثم إعادة اهمال الزوجة مجددا.
تهج سياسة حكيمة في حماية األسرة على العموم يمكن القول ان المشرع الجزائري ان و إال انه

  عموما و المرأة خصوصا.

  الهوامش:

 21سورة الروم، اآلية  .1
، المتضمن قانون األسرة ، المعدل و المتمم بموجب األمر رقم: 1984-06-09المؤرخ في  11-84القانون رقم  .2

 .15، الجريدة الرسمية رقم 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05
  الترمذيأخرجه البخاري و  .3

جبران مسعود، الرائي، معجم لغوي عصري، دار العلم للماليين، مؤسسة ثقافية للتأليف و الترجمة و النشر،  .4
 151، مادة "أهمل"، ص 1992بيروت لبنان، الطبعة السابعة، 

 93ابن منظور، لسان العرب،المجلد السابع، دار صادر، بيروت،  حرف الهاء  ، مادة "همل"، ص  .5
، مجلة الكوفة للعلوم القانونية و -دراسة بين القانون و الشريعة- د البهادلي، اإلهمال و آثاره الشرعيةم.م.جواد احم .6

 176، ص 2009السياسية، العراق، العدد الثاني، 
عمامرة مباركة، اإلهمال العائلي و عالقته بالسلوك االجرامي لألحداث، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في  .7

  19، ص2011- 2010، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونية

عادل يوسف الشكري، المسؤولية الجنائية الناشئة عن اإلهمال، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة، دار الكتب  .8
 69، ص 2011القانونية، مصر، 

  75،76لزاي، مادة "زوج"، صابن منظور، لسان العرب، المجلد السابع، دار صادر بيروت، حرف ا .9
 72-71، ص2012أحمد أباش، حماية األسرة، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  .10
 19سورة الطالق اآلية  .11
 62-61ناصح علوان، آداب الخطبة و الزواج و حقوق الزوجين، دار السالم، ص .12
، العدد 1ية و القانون الجزائري، حوليات جامعة الجزائرعطاء اهللا غريبي، الحقوق الزوجية في الشريعة اإلسالم .13

 544، ص 2018، الجزء األول، 23
 960صحيح الجامع، الصفحة او الرقم  .14
 7138رواه البخاري، رقم  .15
 228سورة البقرة، اآلية  .16
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 231سورة الطالق، اآلية  .17
 05- 02من قانون األسرة الجزائري  4المادة  .18
 7سورة الطالق، اآلية  .19
 237، ص 6مسلم، أشار اليه االمام الشوكاني، نيل األوكار، جرواه االمام  .20
 82، ص 1998أحمد عمر هاشم، االسرة في اإلسالم، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع،  .21

 545عطاء اهللا غريبي،ن نفس المرجع، ص  .22
لمعدل و المتمم المتضمن قانون العقوبات ا 94الجريدة الرسمية رقم  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66األمر  .23

جريدة  2014فبراير  4المؤرخ في  01-14و بالقانون رقم  2009فبراير  25المؤرخ في  01- 09بالقانون رقم 
 7رسمية رقم 

نبيل صقر، الوسيط في جرائم األشخاص، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة ، الجزائر، سنة  .24
 243، ص 2009

لقانون الجزائي الخاص، الجزء األول، دار هومه للطباعة و النشر، الطبعة السابعة، أحسن بوسقيعة، الوجيز في ا .25
 172، ص 2014سنة 

المعدل  المتمم لألمر  2015ديسمبر  30الموافق ل  1437ربيع األول عام  18المؤرخ في  19-15القانون رقم  .26
لقانون العقوبات الجزائري، و المتضمن  1966يونيو  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-156

 71الجريدة الرسمية رقم 
لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء األحوال الشخصية، الجزء األول، دار هومه للطباعة و النشر و  .27

 368، ص2011التوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة، 
هومه للطباعة و النشر و التوزيع أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء األول، دار  .28

 181، ص 2014الجزائر، الطبعة السابعة عشر، 
 183أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  .29
 183أحسن بوسقيعة، نفس المرجع ص .30
 185أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص  .31
 66لجزائر،ص لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في القضاء الجزائي، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، ا .32
 67لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في القضاء الجزائي، نفس المرجع، ص .33
 67لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في القضاء الجزائي، المرجع نفسه، ص .34
 229سورة الطالق، اآلية  .35
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 ا��	1ـــــــص:

في أسعار المحروقات  نيالتحوالت االقتصادية التي عرفتها الجزائر خالل السنوات األخيرة، من تد إن  

المحروقات ونظرا لما تزخر به الجزائر من ليات وحلول بديلة خارج التفكير في االعتماد على آ إلىدى أ،

 ،ثروات طبيعية غنية و متنوعة( غابات ، بحار ، صحاري ، سهوب ، جبال ،واحات ، حيوانات....)

و في هده الثروات الواعدة من خالل منتجاتها أصبح من الضروري فتح مجال االستثمار العقالني 

مناطق رطبة ، مجاالت  ، مناظر طبيعيةمن ( خشب ، فلين ، حلفاء ، نباتات عطرية و طبية ،  مكتسباتها

 غالل هده الثروات من الجانب االستثمار السياحيكما يمكن است ،...)، عقارات غابية  صيدمحمية ،ال

لسياح من الداخل مثل غابات االستجمام والتنزه والحظائر الوطنية و المحميات الطبيعية....وجلب ا البيئي 

حتى نضمن ألنفسنا و لألجيال القادمة  ،و الخارج ، وبالتالي نكون قد خلقنا ثروة بديلة عن المحروقات

مستقر ،متنوع و مزدهر.اقتصاد   

وفق هدا التوجه  بالغاباتليات القانونية و المؤسساتية المتعلقة يق دلك ال بد من تكييف وتفعيل اآلو للتحق 

و دفع عجلة التنمية في  ،يعتمد أساسا على خلق الثروة من خالل الثروات المتاحة الذي ،االقتصادي الجديد

وٕازالة التحديات الراهنة التي تواجه البيئة من تغيرات مناخية ، كذلكو مع مراعاة  ،التنمية المستدامة إطار

.بأنواعه الثلوتتفاقم ظاهرة و  التنوع البيولوجيتدهور  االحتباس الحراري والتصحر و الغابات و   

الكلمات المفتاحية:المنتجات الغابية ، غابات االستجمام ، االستغالل، المعايير البيئية ، التنمية 

.المستدامة  

Résumé:   Les changements économiques que l'Algérie a connus ces dernières années avec les 

prix bas du carburant ont conduit à penser à recourir à des mécanismes et solutions alternatifs 

en dehors des hydrocarbures et à l'abondante richesse naturelle de l'Algérie (forêts, mers, 

déserts, steppes, montagnes, oasis , Animaux ...), il est devenu nécessaire d’ouvrir le champ des 
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investissements rationnels dans cette richesse prometteuse à travers ses produits et son 

acquisition de (bois, liège, alliés, plantes aromatiques et médicinales, paysages, zones humides, 

zones protégées, chasse, ...), et peut être exploitée cette richesse des investissements 

touristiques tels que les forêts récréatifs et randonnées pédestres, parcs nationaux et réserves 

naturelles… 

En attirant des touristes nationaux et étrangers, nous avons ainsi créé une richesse alternative 

pour les hydrocarbures, de manière à assurer pour nous-mêmes et pour les générations futures 

une économie stable, diversifiée et prospère. 

 Pour y parvenir, il est nécessaire d'adapter et d'activer les mécanismes juridiques et 

institutionnels liés aux forêts conformément à cette nouvelle orientation économique, qui 

repose principalement sur la création de richesses à travers les ressources disponibles et la 

promotion du développement dans le cadre du développement durable. Changement climatique, 

déforestation désertification et conservation et valorisation  de la biodiversité et de la pollution. 

 مقدمــــــــــــــــــــة

تلعبه الغابات من الجانب البيئي و دلك من خالل المحافظة على الموارد المائية  الذيعلى غرار الدور   

والمساهمة في استقرار المناخ ، والمحافظة على التنوع البيولوجي ، ومقاومة التصحر واالنجراف المائي ، 

و وطرح في تلطيف الج كذلك وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة األخرى  ، كما تساهم

....كما للغابات دورا اقتصاديا هاما ودلك من )1(وهي موطن للحياة البرية و المائية العذبة  األكسجين

خالل استغالل أراضيها ومنتجاتها من خشب وفلين ، حلفاء ، نباتات طبية و عطرية و استخراج الزيوت و 

كما لها أفاق واسعة وواعدة في  ،ومنتجات أخرى كالرمال و الحجارة ...والصيد المرخص ، المطاط منها

في المناطق التي تتوفر على مناظر خالبة كالحظائر الوطنية و المحميات للتنزه واالستجمام  فظاءاتهافتح 

عقود االمتياز (كغرس األشجار  إطارفي  لالستصالحالطبيعية...كما يمكن استغالل و استعمال أراضيها 

تربية الحيوانات الصغيرة كتربية النحل ، تربية الدواجن..).المشتالت الخاصة ، و  وٕانشاءالمثمرة ،   

توجه  إلىلجأت الجزائر  ، وتبعا للتحوالت االقتصادية التي فرضتها أزمة تدني أسعار البترول في العالم  

وهو التفكير و البحث عن ثروات بديلة ومتاحة عن البترول ، اذ تعتبر  ، اقتصادي جديد وبديل عن البترول

.الغابات من بين أهم هاته الثروات  

في جلب االستثمار من سياحة بيئية وجبلية  الجزائرالكبيرة التي تتوفر عليها والمؤهالت  لإلمكانيات ونظرا 

مع توفير  الخارج إلىالذاتي والتصدير بغرض تحقيق االكتفاء  ،المنتجات األراضي ووعلمية...واستغالل 

 مناصب شغل دائمة و مؤقتة.
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وفق هده التحوالت  ،وللتحقيق دلك البد من تكييف وتفعيل تشريعات وتنظيمات المتعلقة بهدا المجال 

التحديات البيئية الراهنة من  كذلكاالقتصادية مع مراعاة المعايير البيئية والتنمية المستدامة و مراعاة 

س الحراري ، التنوع البيولوجي .تغيرات مناخية ، التصحر ، االحتبا  

 

      

                                             

المتعلقة باالستثمار في قطاع الغابات في  التشريعات و التنظيمات مدى فعالية وكفاية ما طرح اإلشكالية :

؟ الجزائر  

 وتتفرع منها اإلشكاليات الفرعية التالية : 

ما هو المفهوم القانوني للغابات وفق التشريع الجزائري؟ -   

ما هي آليات االستثمار واستغالل األراضي والمنتجات الغابية التي أقرها المشرع الجزائري؟ -   

تحليل النصوص  لإلجابة على هاته اإلشكاليات اعتمدنا على المنهج التحليلي و الوصفي من خالل

شرع الجزائري.مالقانونية التي أخذ بها ال  

الغاباتمفهوم المبحث األول:   

الصحراء  إقليمالسهوب و  إقليم إلى باإلضافة العالم،في المتواجدة  من األقاليم النباتية  إقليمتعتبر الغابات  

 كما يمكن تعريفها لغويا واصطالحا وقانونا كما يلي:

تعريف الغابات المطلب األول :  

 الفرع األول : التعريف اللغوي

وكان  منها،و الغابة من الرماح ما طال  فيها،الغابة لغة تعني األجمة ذات التشجير المكثف ألنها تغيب ما 

)2(لها أطراف ترى كأطراف األجمة   
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 الفرع الثاني :التعريف االصطالحي

كبيرة من األشجار و النباتات الخشبية األخرى ، وهي الغابة هي منطقة واسعة من األراضي تحوي أعداد   

% من مساحة األرض ، توجد الغابات في جميع أنحاء العالم ، وهي تزود اإلنسان 30تغطي حوالي 

بالكثير من الموارد الطبيعية ، توفر الغابات موطنا للكثير من األنواع النباتية و الحيوانية و تشكل نظاما 

  )3(بيئيا معقدا.

ع الثالث: التعريف القانونيالفر   

84/12تعريف الغابات طبقا لقانون  -أ    

في تعريف الغابات على معياريين أساسيين وهما  84/12اعتمد المشرع الجزائري في قانون الغابات   

وجاء دلك عبر المادتين الثامنة والتاسعة نص المادة الثامنة  ، المعيار العددي و المعيار الجغرافي المناخي

(يقصد بالغابات جميع األراضي المغطاة بأنواع غابية على شكل تجمعات غابية في حالة عادية) و جاء 

نص المادة التاسعة ليكمل التعريف ( يقصد بالتجمعات الغابية في الحالة العادية كل تجمع يحتوي على 

في المناطق الجافة و الشبه جافة. ، شجرة في الهكتار في الواحد في حالة نضج 100 - األقل:  

)4(شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الرطبة و الشبه رطبة). 300-   

90/25تعريف الغابات طبقا لقانون التوجيه العقاري  - ب  

طبقا لقانون التوجيه ، العقارية  لألمالكالغابية ضمن القوام التقني  األراضيأدخل المشرع الجزائري   

شجرة في الهكتار  300منه على أنها (كل أرض تغطيها غابة تفوق كثافتها  13العقاري فعرفها في المادة :

شجرة في المنطقة القاحلة والشبه قاحلة على أن تمتد  100الواحد في المناطق الرطبة و الشبه رطبة و 

                                        )5(هكتارات متصلة ). 10مساحتها الكلية إلى ما يفوق

المحدد لقواعد إعداد مسح األراضي  2000/115تعريف الغابات طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  -ج

 الغابية الوطنية.

( أن كل أرض أحراج تتشكل من غابة أو أكثر إما  2000/115نصت المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 

التها الطبيعية إما بفعل التشجير على مساحة   في ح  
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هكتارات متصلة و تشمل على األقل ما يلي : 10تفوق    

            المنطقة القاحلة و الشبه قاحلة شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في 100 - 

)6(شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المنطقة الرطبة و الشبه الرطبة.)  300 -   

كما استعمل مصطلح  ،وقد جاء هدا القانون بأشياء جديدة فألول مرة يرد تعبير غابة بصيغة المفرد  

أحراج، ويتضح أن مفهوم الغابة في القانون الجزائري قد خضع للتطور و التعريف األخير قد أضاف 

لطابع الغابي المعنى أكثر شمولية، أما بالنسبة لألراضي ذات او أصبح  عناصر هامة إلى سابقيه

 84/12من النظام العام للغابات  : 07والتكوينات الغابية األخرى فقد أشار إليها المشرع من خالل المادة

 المعدل والمتمم.

الصحراوية التعريف القانوني لألراضي الرعوية و األراضي لمطلب الثاني:ا  

  التعريف القانوني لألراضي الرعوية الفرع األول:

األراضي الرعوية ( هي كل أرض يغطيها عشب  90/25من قانون التوجيه العقاري رقم  11عرفت المادة  

طبيعي كثيف أو خفيف يشمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية أو متعددة السنوات ، وعلى شجيرات 

  )7(أو أشجار علفية ، تستغل مدة سنوات في رعي الحيوانات).

  القانوني لألراضي ذات الوجهة الرعويةالتعريف  الفرع الثاني:

من نفس القانون على أنها ( كل أرض عارية  13تعتبر األراضي ذات الوجهة الرعوية حسب المادة  

ملم ، وهي وليدة مراعي سابقة تدهورت أو التي يمكن إحياؤها و  100مطار فيها أو تفوق ألتساوي نسبة ا

  )8(بعث األنواع النباتية السابق بيانها فيها من جديد بفضل استخدام تقنيات مالئمة) 

  التعريف القانوني لألراضي الصحراوية :الثالثالفرع 

من قانون  ملم) 100( هي كل أرض تقع في منطقة تقل نسبة األمطار فيها عن  :18عرفتها المادة 

  )9( التوجيه العقاري.
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المتعلق بالبيئة في إطار التنمية المستدامة و دلك  03/10كما أدرج المشرع الجزائري من خالل القانون  

على  63التي أسست مقتضيات حماية البيئة في األوساط الصحراوية حسب المادة  39حسب المادة 

   )10(إلزامية إدراج في مخططات مكافحة التصحر االنشغاالت البيئية.

قليم األصناف النباتية المتآلفة مع الجفاف وارتفاع الحرارة التي تحمل مجاري األودية ويضم هذا اإل 

والمناطق التي توجد بها مياه باطنية قريبة من سطح األرض خاصة في الواحات وهناك مناطق خالية من 

اع معظمهما مجردة أنو   كما أن األنواع المنتشرة في هذا اإلقليم محدودة ,ال تتجاوز بضعة، الحياة النباتية 

من األوراق فروعها قصيرة ، وتكتر بها األشواك للتغلب على الجفاف والتصحر وجذورها طويلة بحثا عن 

ونشاط الرعي فيها العناب و الطر فاء  ، المياه الباطنية واهم هذه التشكيالت النخيل في الواحات والدرين

بالمياه الجوفية,التي توسعت  السقيمحدود والزراعة محصورة في مناطق االستصالح المعتمدة على 

  مساحتها بصورة محسوسة في عشر سنوات األخيرة.

غابات االستجماملمنتجات الغابية و ستغالل االمبحث الثاني : ا  

وهي عبارة عن  ،ف هكتارلأ مئة اليين و خمسةم 4تتربع الجزائر على مساحة من الغابات تقدر بحوالي  

حيت تتكون من عدة  ،تتميز بالتنوع ،طابع غابي و تكوينات غابية أخرى ذاتأراضي غابية و أراضي 

بأنواعه األخضر ،الفلين ،األرز األطلسي ...)وثروة حيوانية غنية من أصناف نباتية ( الصنوبريات والفلين 

  ، الحبار ، الحجل..) حيوانات برية والطيور (كالغزال

في استخراج الزيوت  أوراقهاونباتات أخرى تستعمل  )11( من النباتات الطبية 3136 وبها حوالي

مؤهالت وقدرات أخرى من خالل المنتجات الغابية كالخشب  إلى...باإلضافة والمستحضرات العطرية

مشاتل  إنشاء..واستعمال أراضيها لغرس األشجار المثمرة و الغابية كالخروب ،اللنج والثماروالفلين والحلفاء 

.والصيدمتخصصة و تربية الحيوانات الصغيرة...  

 الذي ،2035تخص قطاع الغابات أفاق عام ستراتيجيةإلتخطيط الوعلى أساس هده القدرات والمؤهالت تم 

الجديد ودلك من خالل تفعيل  االقتصاديى هدا القطاع ضمن هدا التوجه أصبحت الدولة تراهن عل بفضله 

.المنتجات الغابية و استغالل غابات االستجمام القانونية المتعلقة باالستثمار واستغالل اآللياتجميع   
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لغابات حسب النظام العام للغاباتاستغالل ا المطلب األول :  

  المتممالمعدل و  84/12من النظام العام للغابات من خالل القانون  35و  34نصت المادة   

بالنسبة للسكان الدين يعيشون  منه (( يتمثل االستغالل داخل األمالك الغابية الوطنية 34وحسب المادة 

داخلها أو بالقرب منها في استخدام هده األخيرة وبعض منتجاتها لحاجاتهم المنزلية و تحسين ظروف 

 أولقاطنين داخل الغابات ومن خالل هده المادة رخص المشرع الجزائري للسكان ا )12( معيشتهم))

لها الحق في استعمال بعض المنتجات الغابية المجاورين  

 للسد حاجياتهم المنزلية كحطب التدفئة وتحسين ظروف معيشتهم من خالل الترخيص

بغرس وزراعة بعض األراضي الغابية الفارغة وتربية الحيوانات الصغيرة كتربية النحل والدواجن...   

((ترتب أنواع االستغالل المرخص بها على عدة أصناف منها على الخصوص تلك 35نصت المادة  كما  

 المتعلقة ب:

لألمالك الغابية الوطنية األساسية بالمنشات -   

الغابية بالمنتجات -   

بالمرعى -   

.ببعض النشاطات األخرى الملحقة والمرتبطة بالغابة ومحيطها المباشر -   

عن طريق تطوير األنشطة الغير ملوثة المعلن عن أولويتها  سبخيهأو ذات طبيعة  بتثمين أراضي جرداء - 

 في المخطط الوطني)).

01/87شروط الترخيص باالستغالل حسب المرسوم التنفيذي  الفرع األول:  

 1989سبتمبر 05المؤرخ في  89/170قبل صدور هدا المرسوم صدر مرسوم أخر قبله تحت رقم  

الترتيبات اإلدارية العامة و الشروط التقنية إلعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغالل يتضمن الموافقة على 

، البيع  )13( حيث تناول أساليب بيع المنتجات الغابية ،الغابات و بيع الحطب المقطوع منها و منتجاته



�        ا��
	د ا�را��  ا��دد ��1439ا��وا�ق ل ر���ن  2018
وان           08ا�ر�م ا���	�	�    02�
	� ا����ون وا��	وم ا��  

747 

 

كما ، والبيع بااللتزام المختوم  عن طريق المزاد أو عن طريق التعاقد بالتراضي ، والبيع بالمناقصة والمزايدة

رخص االستغالل (وقت القطع ، ظروف القطع ، أجل القطع و التفريغ) كذلكتناول   

أحكام  أطارشروط وكيفيات االستغالل في  2001ابريل  5المؤرخ في  01/87رقم  التنفيذيحدد المرسوم  

          .المتعلق بالنظام العام للغابات 84/12من القانون  35المادة 

جعل أراضي  إلىعلى أنه هو كل عمل استثماري يهدف ، الثانيةحيث عرف االستصالح من خالل المادة 

 األمالك الغابية الوطنية منتجة وتتمينها عن طريق األعمال التالية:

واألشجار الغابية األعالفغرس األشجار المثمرة و  -   

مشتالت خاصة إنشاء -   

التربية الصغيرة للحيوانات -   

                                           تصحيح السيول - 

المساحات إلىطرق الوصول  -   

.و األفضل ألراضي األمالك الغابية الوطنية العقالني لالستعمالمجموع العمليات الالزمة  -   

من هدا المرسوم التنفيذي صالحيات تحديد و تثبيت حدود المساحات  3وقد منح المشرع من خالل المادة 

بناء على تقرير تقدمه إدارة الغابات على أساس  ، الوزير المكلف بالغابات إلىواألراضي القابلة الستصالح 

.)14(مقاييس تقنية واقتصادية   

منح الترخيص الفرع الثاني :  

الغابات  إدارة إلىكما يستلزم على الراغبين في االستصالح داخل األمالك الوطنية تقديم طلباتهم  

تحدد تشكيلتها و سيرها بقرار  ، ، ويتم فحص الملفات من طرف لجنة فحص الطلبات إقليمياالمختصة 

يخول  الذيلترخيص وبعدها يعد ا ، وزاري مشترك من الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالفالحة

الغابات  إدارةوبعدها تسلم  ، الغابات طبقا لنتائج الفحص إدارةاستغالل نشاطات االستصالح بمقرر من 
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ويجري تنفيذ هدا الترخيص طبقا لدفتر الشروط كما يؤدي  ، ال يعد حقا عينيا الذيالترخيص باالستغالل 

.طبقا للتشريع و التنظيم المعمول به إتاوةدفع  إلى  

مدة الترخيص فرع الثالث:ال  

من هدا المرسوم مدة االستغالل حسب كل نشاط وقد حددتها كمايلي : 11وقد حددت المادة   

سنة.20نشاطات تربية الحيوانات  -   

سنة.                                              40إنشاء بساتين األشجار المثمرة  -   

.)15(سنة  90المغروسات الغابية  -   

ويمكن تجديد الترخيص باستغالل على أساس طلب كتابي يقدمه المستفيد الى لجنة الفحص  ودلك قبل 

أشهر من انتهاء صالحياتها. ثالثة  

سحب الترخيص الفرع الرابع:  

 إلىفي حالة عدم امتثال المستفيد بعد اعذارين  اإلدارةيمكن أن يسحب الترخيص باالستغالل وفقا لطلب   

المحدد، كما  واآلجالبنود دفتر الشروط السيما تلك المتعلقة بانجاز برنامجها االستصالحي ضمن الشروط 

بدلك  اإلشعاريتولى  الذيبمبادرة من المستفيد  وٕامابموافقة الطرفين  إمايمكن أن تسحب في أي وقت ، 

 مسبقا بستة أشهر.

 النجازاألجل المحدد ادا كانت هناك ضرورة أن تعلن سحب الترخيص باالستغالل قبل  إلدارةويمكن  

من تعويض  تجهيزات المنفعة العمومية ويحق للمستفيد في هده الحالة االستفادة إقامة أوهياكل قاعدية 

.تحدد مبلغه مصالح أمالك الدولة  

منه أنه في حالة وفاة المستفيد يمكن أن يستفيد ورثته أو ذوو حقوقه باالحتفاظ  15نصت المادة  وقد

 لفائدتهم من الترخيص باستغالل القطعة.

 كما أقصى هدا المرسوم من االستفادة من رخص االستغالل و االستصالح كل طالب قام 
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الغابية  األمالككل قطعة من  استثنتكما  باستصالح غير قانوني أو ثبت أنه تسبب في حرائق الغابات  

حريق و  أووالتي تجردت من غطائها النباتي نتيجة استصالح غير قانوني  من منح رخصة االستغالل

تكوين الغطاء النباتي األصلي. إلعادةالالزمة  اإلجراءاتجميع  ذاخاتالغابات  إدارةيتعين على   

بيع القطع األرضية محل الترخيص باالستغالل أو كرائها أو كرائها من الباطن  :18كما منعت المادة    

حسب كيفيات هدا المرسوم تحت طائلة سحب الترخيص باالستغالل، كما تخضع هده األراضي محل 

                  .)16(االستغالل إلى النظام العام للغابات ، و ال يمكن التنازل عنها بأي حال من األحوال

الترخيص باستغالل غابات االستجمام لمطلب الثاني:ا  

تبعا لما تزخر بها غاباتنا من مناظر خالبة ومواقع سياحية جميلة من مغارات وكهوف وشالالت وجبال    

و مناطق رطبة وحظائر وطنية و محميات طبيعية...ولتثمين هده المواقع السياحية وجعلها مناطق تجلب 

راحة زائريها.مان يستلزم تهيئتها وتوفير الخدمات الضرورية لض ،السياح من الداخل و من الخارج  

المتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم صدر المرسوم  84/12من القانون  35وتطبيقا للمادة  

الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغالل غابات  2006/ أكتوبر 19المؤرخ في  06/368التنفيذي رقم 

 االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها.

غابات االستجمامتعريف  الفرع األول:  

يقصد بغابات االستجمام حسب هدا المرسوم كل غابة أو جزء منها أو تشكيلة غابية طبيعية كانت أو   

مشجرة ، مهيأة أو ستهيأ ، تابعة لألمالك الغابية الوطنية و مخصصة لالستجمام والراحة و التسلية و 

 السياحة البيئية.

استغالل غابات االستجمامي لرخصة النظام القانون الفرع الثاني :  

،  يؤهل بموجبه استغالل غابة االستجمام ألغراض الراحة و التسلية إدارياتعتبر رخصة االستغالل عقدا   

يمكن أن يكون موضوع أي صفقة و تتضمن  ويخضع استغالل غابات االستجمام للنظام العام للغابات ، وال

موضوع رخصة االستغالل.رخصة استغالل غابات االستجمام تحديد المحيط ،   

دة رخصة استغالل غابات االستجمامم الفرع الثالث:  
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سنة كأقصى حد  20من هدا المرسوم على مدة استغالل غابات االستجمام وحددها ب 06المادة  نصت

على أساس نشاطات االستجمام والراحة و التسلية المقررة و يمكن تجديدها بناء على طلب المستفيد كما 

.)17( تحدد طبقا للتشريع و التنظيم المعمول به إتاوةيترتب على هده الرخصة دفع   

استغالل غابات االستجمام  وشروط كيفيات ب الثالث:المطل  

ضرورة توقيع المستفيد على 09اشترط المشرع الجزائري من خالل هدا المرسوم المادة     

من هدا المرسوم وتختلف كيفيات  17بموجب أحكام المادة  )18( دفتر شروط خاص تعده اللجنة المحدثة

 استغالل غابات االستجمام حسب ما ادا كانت غابة االستجمام المعنية قد تمت

، أو أنها لم تكن موضوع أية تهيئة و أن التهيئة تعود  اإلقليميةتهيئتها من قبل الدولة أو الجماعات  

غابات االستجمام المهيأة من قبل فان مجمل األعباء التي هي للمستفيد من رخصة االستغالل ، فان كانت 

الخاص أما بالنسبة للغابات االستجمام التي لم تهيأ بعد يجب  المستفيد تحدد في دفتر الشروط عاتقعلى 

على المستفيد قبل منح عقد رخصة استغالل غابات االستجمام أن يعد مخططا لتهيئة غابة االستجمام 

ين فيه مجموع المنشآت و التجهيزات أو شغل األراضي ، مع مراعاة كل التدابير الخاصة المعنية والدي يب

 بالمحافظة على األمالك الغابية المعنية و حمايتها .

وفي كلتا الحالتين يمكن أن يلزم المستفيد من رخصة االستغالل بالمساهمة في المحيط موضوع رخصة   

باألعمال التالية:االستغالل في التكفل الكلي أو الجزئي   

صيانة المنشآت المخصصة لحماية الغابات -   

صيانة المنشآت حماية األراضي و إصالحها الكائنة داخل الغابة -   

تجديد التشجير الغابي  -   

  )19(احترام قدرة استيعاب األماكن - 

ح رخصة استغالل غابات االستجمام شروط من الفرع األول:  
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يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي الراغبين في الحصول على رخصة استغالل غابات االستجمام   

تقديم طلبا بدلك إلى إدارة الغابات المختصة إقليميا كما تنشأ لجنة والئية تحت رئاسة الوالي تكلف بدراسة 

لغابات و التي تحدد تشكيلتها طلبات منح رخص استغالل غابات االستجمام تتولى أمانتها اإلدارة المكلفة با

 و عملها بموجب قرار وزاري مشترك بين

الوزير المكلف بالغابات و الوزير المكلف باألمالك الوطنية و الوزير المكلف بالجماعات    

الموافقة على المستفيدين وتوافق على مخططات التهيئة وتعد مشاريع دفتر  كذلكومن مهامها  المحلية

 الشروط.

ارة المكلفة باألمالك الوطنية المختصة إقليميا  بإعداد عقود رخص استغالل غابات االستجمام وتقوم اإلد

منح رخص االستغالل بعد الموافقة على مخطط  وتكون على أساس أشغال اللجنة المكلفة بدراسة طلبات

دفتر الشروط الخاص و توقيعه من طرف المستفيد. وٕاعدادالتهيئة   

االستغاللمراقبة رخصة  : الثانيالفرع   

يقوم أعوان إدارة الغابات بالرقابة المنتظمة لمعاينة كل مخالفة ألحكام هدا المرسوم واإلخالل     

و التجهيزات و شغل األراضي  المنشآتبااللتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط وعند االقتضاء مع 

لصاحب الرخصة يحدد له أجل التقيد  ارأعذالمقررة في مخطط التهيئة المصادق عليه حيت يوجه 

المشرفة. بالتعليمات المطلوبة بعد استشارة اللجنة  

وفي حالة عدم امتثال صاحب الرخصة بالتعليمات الموجهة له في اآلجال المحددة له تعلن إدارة الغابات   

 تعليق النشاط وتبقى مسؤولية المستفيد قائمة خالل فترة تعليق النشاط.

مرور مدة ستة أشهر ولم يتقيد المستفيد من الرخصة بالتعليمات تعلن إدارة الغابات سحب رخصة  وبعد 

االستغالل.كما ال يمكن إلدارة المكلفة باألمالك أن تقرر سحب رخصة االستغالل قبل انقضاء األجل إال 

.)20(إذا اقتضت ضرورة المنفعة العامة دلك  

يحق للمستفيد أن يتحصل على تعويض تحدده  22لمادة وفي حالة سحب الرخصة بموجب أحكام ا  

مالك الوطنية على أساس األشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص والتي ألمصالح إدارة ا

 أنجزها المستفيد.
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 الخاتمــــــــــــــــة:

،و  ينبغي إدراجها في  )21(مثلما نص عليه الدستور الجزائري ملك المجموعة الوطنيةتعتبر الغابات    

الغابات فإطار تحسين الحياة المعيشية للمواطن و االرتقاء باالقتصاد الوطني للتقليل من االستيراد ، 

 الجزائرية غنية بتنوعها البيولوجي ومصدرها متجدد للرأسمال و تدخل ضمن المجاالت الحيوية الغير مستغلة

يرتكز أساسا على خلق الثروة و تثمين جميع  الذيجديد ، مما يستلزم علينا وفق التوجه االقتصادي ال

للغابات  ووفق مخطط  2035الثروات المتاحة و الواعدة ، لدى انتهجت الجزائر ضمن إستراتيجية أفاق 

تحمله المديرية العامة  الذيعمل الحكومة واذ يعتبر الحديث عن اقتصاد الغابات الرهان الكبير والتحدي 

والتشريعات المتعلقة في االستثمار في قطاع الغابات  و محاولة  اآللياتيل جميع للغابات من خالل تفع

 2017ديسمبر  24/25لالستثمار يومي  جلب المستثمرين في هدا المجال ودلك بتنظيم الصالون الوطني

.))القدرات الغابية و فرص االستثمار ((بتلمسان تحت شعار  

المطروحة يتضح من خالل هده الدراسة المتواضعة  أن تفعيل هاته المراسيم  اإلشكاليةعلى  ولإلجابة  

 ، صدورها في سنوات سابقةبالرغم من المتعلقة باالستثمار في قطاع الغابات الزال يسير بوتيرة بطيئة 

على تسعة رخص استغالل غابات االستجمام وهو عدد ضئيل مقارنة  اآلنحيت استفاد المستثمرون  لحد 

التشريعات لعدم مواكبتها تعديل بعض  كذلكؤهالت الكبيرة التي تزخر بها الغابات الجزائرية مما يتطلب بالم

وفي األخير يمكن أن نقول أن الراهنة  البيئية ا مع التحدياتهتماشي عدمللتحوالت االقتصادية المتسارعة و 

مراعاة احترام المعايير البيئية و  المستدامة مع اقتصاد الغابات في الجزائر تعتبر أحد مفاتيح التنمية

.ديات البيئية التي تواجهها التح  

 الهوامـــــــــش:

، مطبوعات الديوان الوطني نصرالدين هنوني ، الوسائل القانونية و المؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر  - 1 -1

.8ص 2001لألشغال التربوية، الجزائر ،   

.153لسان العرب ، الجزء الثامن ، الطبعة األولى، بدون دار نشر ، بدون ت ، ص  ابن منظور ، - 2  

.أطلس الطبيعة ، ترجمة عماد الدين أفندي ، مراجعة سائر بصمة جي ، شركة دار الشروق العربي للطباعة و النشر - 3  
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المعدل و المتمم ،و المؤرخ  84/12المادة الثامنة و التاسعة ،من قانون النظام العام للغابات، رقم  أنظر - 4

.23/06/1984في:  

.49، ج ر رقم 18/11/1991،المؤرخ في  90/25، من قانون التوجيه العقاري ،رقم 13المادة  - 5  

،المحدد للقواعد مسح األراضي الغابية الوطنية، المؤرخ في  2000/115المادة الرابعة، من المرسوم التنفيذي رقم  أنظر - 6

.30م ،ج ر رق 24/05/2000  

.49 ، ج ر رقم 18/11/1991،المؤرخ في  90/25، من قانون التوجيه العقاري ،رقم المادة إحدى عشر أنظر  - 7  

.49، ج ر رقم 18/11/1991،المؤرخ في  90/25التوجيه العقاري ،رقم  من قانون 13المادة  أنظر - 8  

.الثامنة عشر من قانون التوجيه العقاريالمادة أنظر  - 9  

المؤرخ في                                     03/10،من القانون المتعلق بالبيئة في اطار التنمية المستدامة ، رقم   63و  39المادة  أنظر -10

  .20/07/2003مؤرخة في  )43( ج ر  2003/يوليو/ 19

تحت شعار (القدرات الغابية و فرص  بتلمسان 2017ديسمبر  24/25الصالون الوطني لالستثمار في الغابات يومي  .-11

 االستثمار).

.1984/ 23/06المعدل و المتمم ،و المؤرخ في: 84/12من قانون النظام العام للغابات، رقم  .34المادة أنظر  -12  

يتضمن الموافقة على الترتيبات اإلدارية العامة و الشروط  1989سبتمبر 05المؤرخ في  89/170المرسوم رقم  أنظر  -13

 التقنية لعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغالل الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتجاته.

الذي يحدد كيفيات الترخيص  2001أبريل  5المؤرخ في  01/87التنفيذي رقم  من المرسوم 03المادة  أنظر -14

يحدد النظام القانوني لرخصة استغالل غابات االستجمام  الذي 2006 أكتوبر 19المؤرخ  06/368التنفيذي رقم  ،باالستغالل

.67وكذا شروط و كيفيات منحها ، ج ر العدد   

الذي يحدد كيفيات الترخيص  2001أبريل  5المؤرخ في  01/87المرسوم التنفيذي رقم  من 11 المادة  أنظر -15

 باالستغالل.

الذي يحدد كيفيات الترخيص  2001أبريل  5المؤرخ في  01/87من المرسوم التنفيذي رقم  18 المادةأنظر  -16

 باالستغالل.

الذي يحدد النظام القانوني لرخصة  2006أكتوبر  19المؤرخ  06/368التنفيذي رقم  المرسوم، من  06المادة أنظر  -17

   .67استغالل غابات االستجمام وكذا شروط و كيفيات منحها ، ج ر العدد 
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. من نفس المرسوم ،. 09المادة أنظر  -18   

.من نفس المرسوم ، 17المادة أنظر  -19   

  من نفس المرسوم. 22المادة أنظر  - 20  

  ، المعدل و المتمم. 1996من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،سنة  18المادة أنظر  -21 
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The fragmentation of the criminal rule and its impact on proving the moral element 

In economic criminal law 
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Abstract: 

The drafting of criminal rules by the legislature is of paramount importance in achieving the 

realization of conditions for the achievement of criminal justice, especially in crimes covered by 

economic criminal law. 

The flexibility of the legal structure in criminalizing and punishing the economic component of 

the necessities required by States to protect public economic order has given rise to a clear crisis 
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of content, especially when it comes to the issue of criminal proof of moral subject  in this type of 

crime. 

Keywords: criminal rule, legal structure, public order, economic structure, criminalization, 

punishment, Criminal justice. 
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�و�4 �أو�\�,#، ،��2� �ا��,#يأو�J]$ء ZK·"ا� �&$رة 9:� �ا�< $ي، �e(qأو)�،
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���2�Yرة�$,e��	X2ة���

�Eرات�ا"·�ZKو
#م�/O-��ط�أو�
#م�/�E�2ه�أو�
#م���ا��eا�ذHeو

�%��Fا��,#ي ZK·"ا� �&$رة 9:� �ا�< $ي �eا��� �
� Fة ّ̧ >�(��+��)��PÅL� ��-�Bوز �ا�67 �أو�ا"�M>ت .

�/�Nا�0 �e$4;� ��� �ا��Nّ$ة �B�� ّا�� 0C�!"ا��)(�N���eا��� �>d����Xا\�از��� ����و�� I�� ،

�-¬&$,_��
�F ّ̧   .�(را~��)ا�< $ي�ا��67[<

�Zد�$%&'��QS��
�()�ا�"$!ي�-,�ا��  أوq:�ا���whا�

�����whا�"$!ي��	"إ���ه�إرادة�ا���8.��(K(��Raوارادة)ا"·�ZKا��,#ي�ا"! ��$��01

�Qa���J�،�QS�����oا�"�+	ن"�Hر��o��cو�
������ا��9��Vإ���ار��rب�ا�
ّ
aw%Z10.  

������H����EK-eأ_�H\��ا���ع�ا"!�ا��ي�:N�9 ���ا�<��Z\�8;�ار�ا����e،�وا��67[<ّ#�

�I	N� �إذ �\��E$ر&�، �ا�-<��4 �ا"!�ا�8 9:� ��Nا��� �PÅ4
� H_اÈا�� �/.-,�د�� �ا"!�ا�8 ��E.� ��

É ا��¢A�,\ا��11ا���ع��ZK·"#�أو�ا	ي�ا�<�84و�رادة��-����&$رة�ا�<�, 
�,#ي�:�9\�ن�

� �ا��دة ��� ��و�� ��60ا���gة 9:� �ا�Èرخ 9Ë«ا����� �ا��;$م ��23�� 
FG��L��84ط���1993ي


��� X$ر���A4$��ت�ا�-��ز>����
��g�¡ر;-���3 ��أو�و�	���E;� 	\���#���L$-(ي�H�0ا�C�!"ا

�ا�B2ز� �_�ل ��� �ا�]4$ك �ار)�hب �وإرادة ،��� ��$� �� �	�.� �)K$ر �أو�� X$ر �,#ر�; #ات

  ����Fو
��:�9;$ق�ا�E$ر&�.
	��4ت�%�

�Zد�$%&'��QS��
�()�����ا�"$	د�-,�ا����:�ا���whا�+��  

���
����w	�����A�>]ا"·�F�%�ZKا��,$د�b�ت�ا��fوا�Y��UZع��
%Jك�أو�ا	aO��
ّ
"أ+

�\�ر،� �J� ��a�� v���Z� ��� �
��J� �q�Dت ,-� �a��{�� ���ا���ا� ���ا�_�و� v
ّ
��Z� وا��bر،

� ��yKط ,-� �wh�ا� �NQ%Sء�و�{%+q� �O	اء (K���ا� �J� �����J"$	دة ���d+� �إ�� VW�{Zُ� إرادي

��Qaا����	%���Jّ&��ذ��،�وإ	ب��	fو��J����d
ّ

���D�����yK!اث���ه�ا�D�$H���

ّ
ac��Qa�

"���d
���D�����yK!اث�ا�Dن����rJ�H12�.  

�Zد�$%&'��QS��
�()�ا�%��وز�ا�"$!�-,�ا��  ����N:�ا���whا�


��ا�,$ر)�ن�ا�]�\�-�ن،����Oو:H��9ه�ا"�H -�����Mا  � ��-	�Íة �ا"! ��01&$رة ZK·"

)-���Bرادة�إ�������B��2ّ#دة�و��Iذ���)���B��2�Iأ_�ى�أ�ّ#�N]��������8د���ا"!�0C،�و��8

�PÀ
  .��Ë[5����13إ��PÅ،�و��Iذ���D(��P¾�L]��إ����وA-�	��ا�]Èو����ا"! �����

� �ا�,$رة ��Hه ��	[]� ��
� ��gا�� ��Nى �او��# �وراء �J)(!Q�وزة�أو����%J� ���%
(ا�

((K���0
��ا� ���B(����O�9:��Bوز���&$!�ا�C�!"ر��]�ء���ا�����	إ2ّ����M"ه�اH��9:ع�����L�،

� ��� ��FGgض �.#ر �أ;�س ��
� �ا��ّ#د ��(ا��wh)ا��#ر �إ�� �\��g<���(ا��Q!)��Rف �L$-ا�

0C�!"ا����ا��,$دة�أ&�����ا�N/��>.اث�ا�$ا#OÐ��N$ا��0ا��N/14.  
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وA	���[<���4ا��$ل�
���ذ���Z[���e[<#د�&$ر�ا����eا�< $ي�أّن����&$رة����&$ر�

�/�FGاك� �L	�$ر �ا"! ����، �ا�]Èو��� �����م �N$��ي ���eط #ّ>]� �ا�]�\�� �ا"! �01 ZK·"ا

� ��#ى �O$ل �ّ, �،�}J!�� �J� ���	ا����
$��|رادة ���ّ#ده �/_-�ف �Nو� Ä�Eو����\	J

�9ا"·�F�%�ZKا��,$د�;$ى�ا�g<��أّ���:�9ا��,#�ا"! ����O�،��P¾ّ�L�01>�[�	��:و+�wق�|رادة

�;$اء #ّO� ��
� �B�� وا�� �>gا�� �O#ود�15[�	� ��رادة �)-<#ى �ا�-�Bوز ZK·"ا� �&$رة �و:9 ،

��E(FGر�ا��YÑ� ���[N#ى�	د�\#ّ�-(� �.�K2�I;أ_�ى�أو��B��2�0ا���C�!"ا� ��#A���67ا���B�� ّا�

.�>gا���
  

���ا�����ا�	$e�:��~ديرا�$%&'�()�
�
	ي�-,�ا�"�+	ن�ا���  

�2,$ص� 9:� �%��Fا��,$د ZK·"وا� �ا��,#ي ZK·"ا� �\�ن �.�g-ا�� �إ;��ط ا�����Xأّن

،�إذ�أن���Lة�ا�-�g.��16ا�-�8A�B/.-,�دي�� R���4ِ- �ُ���4�(�����4K	$ن�ا����eا�< $ي 

/� 8A�B-ا�� ���Bل 9:� �PQ�	أ�� #�g(� �%��Fا��,$د ZK·"وا� �ا��,#ي ZK·"ا� $ن��\�ن
َ
�� .-,�دي،

��ّ.Ò�\د�#ّPÓا�أو�#�eرا�أ�dا�ّ]$اء����
��
ّ
أّن�ا�<#وان�
���.$ا
#�ا�ّ �Xم�/.-,�دي�ا�<�م���)

�
.�و���e�4��0K>5����$ا�< $ي�_,$&¬-��:�9ا���2$ن�ا"! ��01/.-,�دي�إذ�>��-�17�#�ّ\$.$

  .18ا�<�م\��hOÒم�ا�<����ا�2����IR (�67$ن�ا�<�$��ت�أي�ا��ّ�رة�:�9ا���2$ن�

����L$ر�أي�_�ف�إذا�����É2ا���ع�
���&$رة�ا����eا�< $ي���!�A	��/.-,�د��،�

�0K>]� �L$�Z�� F�%� ���X�� �)�Kأ ��O� �ذ��، �
� �ا���ع �;h$ت ���O� 9:� �/��hل و���

�8��(� �ا�67 ���hOم �4(�F�%� �/.-,�د�� �	A�!"ا� 9:� �>J�-ا�� �و�ا�Nاءات #
���$ا ��&$,_

  ;�	��:��P¶2�N�9ا�< $ي.�.�2$ن�ا�<�$��ت،�> 

��eا��� INو�)�ا� �>d� �
� �ا�����Xا�<¸Fة �4(� �
� �/L,�ح �ا��Rوري ��� �\�ت �H3ا

ا�< $ي�:�9ا���2$ن�ا"! ��01/.-,�دي��أY �ء�
	�EY/���4ت�ا"! ���P¶2�N�9:�01ا�< $ي،�;$اء�

  .(ب)أو�:�O�9>ت�)���3��EK(أ)أY �ء�&��%��ا���
#ة�ا"! ����

�J�J��:أ�����
�  \��Yا�����ا��
	ي�أ�
�ء�������ا�"��!ة�ا�

�6®½��4��0K>5�$3Lض�ا���2$ن�FGg�� ��# 
ّ��
�Eرة��$�2]��$�ا����67$ل��PÅL"�أ��2>�

"��	��(�¢E,(م��hOّن���L�6®½ض�ا���FGg����# 
19.�
#ة��Y\-�،�و����.  

L�،�.�K2��[�\��4- ا�< $ي����eاض�ا��FGLا�����>Bا�����Hن�أ;�س�$h��#اض���FGL/

�ا���ع� �PÅL� �	-��� �ا�67 �ا"�M>ت �	B�� �"أ�2 ��
� �5<�ف �إذ �ذا)�، I«ا����� �ا�< $ي �eا��� 9:

�ا� ��،� �;$ء �اFGLاض �ا��E$ل ��� �أ;�;�3 ��
� ��h�����X$ن ��$N$د �ا"! �01، 8Y���Lا$(

�ا�����Oزة�أ���ء��<� �،�أو�ا) �ذ��$ا.�� 
�ء�إ�EYت�
�]�3،�وA	���رد����P¶O�&���	�(و
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 F��(�"8PQل��]��4ا�$O���$h�20ن�$	Rا�< $ي�ا������e�4اض��FGL/ا�ا� $ع����Hف���, �.

���
� �/FGLاض ��Hا 6¦ED�� ���\� ،(��
$d$�� 
#ة��e)� 9¥$d$ا�� �P¶2�N� 9:� �ا"! ���� ا���
#ة

�\�ن� ����� �ا�Hي 6®»g وا�� 6¦�Hا�� �وا"!��2 ��4
� �ا�<�.� �/�Nا�0 �ا�]4$ك �و.$ع �\�ن ا�,�4

�ا �وا���Dط �
�gي�ا�Hا�� �/FGLاض ��Hا ©�
� ×ª��� �أن 0C�!"ا� ���#ور 9:� ��h$ن �L� ��دي،

  .21ا��dFGLا���ع

  �#
�ا��$ا �%��&� �3�� �ا� $ل �ا�]�K4ت ØA$g(� ��O>ت 9:� ����
� �/��hل Ä�E�� ���

�9:� ��4�-��\� �,  ;� �و�$��� ،ØA$g-ا�� �A��� �
� �أ_�ى �;�K4ت �إ�� �ا"! ���� ا�����2$2

.��Eا�ا�H�����0C��4ا���Kا�  

()�
�  ب:�\����¡J��Yا�����ا��
	ي�أ�
�ء��!��eا�"� �VWا�

���Bد� ��h$ن �5<#و�أن <� �إذ �ا���Rء، �ا�< $ي �eا��� 9:� �/FGLاض �أ;�س ��h$ن #.


����B���2$د�����2<�ء�/�EYت�����#A���<����\����>ا� ��\��ا���PÅ4

#ة�إ�EYت)�)�)����.)

�ا"!�  ��(��� �
�gا�� �إ�� �ا�<��� �ا� ��\� ����� ��
� ��rDnم�م، �J� ���أ� R¢D� ���� �fو�e

(�wh�ا� �(ا���اض �و�¥¤ �ا�¦�اءة) �و�	�(ا���اض ()�
��ا� �'���ت ,-� �J��أن�ا�� ���ا
�ة ��
� ،

�ا�<	# ��Nا�8 ���Bل 9:� � �>�� �و��Ùوط ���d� �O#ود 9:� ��<h�22�8X$ن 9:� �� ,�ف �	 ¬\� ،

  .O/23$ال�ا���.E$���:�9ا"!�ا��F�%�8ا�<	#��

 
ّ
�\ hL�."É$ن�أّن�ا���½®�B��#>5�8��6د�أداة�Ðدارة�ا�<#ا���ا���
#ة�أ�2"�>�اFGLاض�إ>

��E[���<� �3��EK(� �E.� �PQ
ّ
4
� 83Lو� �)�F�[gا� ,$ص 9:� �(��O�&� �ِإْ
َ	�ل ��O� ��� ا"! ����

���� ��B$ز ���ن �وإن ،�dFGgا�� �ا�]Èو��� �إ�� �ا"! ���� �ا�]Èو��� #
�.$ا ��#>]� �K4;

�ا� I�� �:� ���<� �	\� �3��ED-;وا� ����ا;- �&�3 �ّ��L� �ا"! ����، ��
�إ��ر�ا��� 9:� �2$2�.� ��ر

�إ�EYت� ��$>&� ��
� �4¤-4�� �ا�< $ي �eا��� �>FGLاض �Ze;�س �ا��د�� �ا���ا�� ��
� 
-	�د/

  .24ا��,#�ا"! �01

�#&���� �;���E4����ª:�9ا;- �ص �FGL<�Lاض�ا��B��01�R<�����4½®�6ا"! �01 إذا

�ا �[�\� 0C�!"�\� �ا�-<��4 �3�#
� ��� �ا� �� �[O���
$d$ا�� �وا��Xوف ��,·Ûا�� ��Xوف

ا��67)����\��$ا.<��/�Nا���،�و>�5]<��إ>�أن��R���EK	$ن�����Nءت�\��ا���
#ة�ا"! �����

��A$ >وا�� �ا��د�� �ا�#>�� �4(� 9:� ��Eا�� �ا;-Ü �ء ��� ��B$ز ���ن �وإن ،��Rا��F�[g-ر�ا����إ 9:

  ا�h(�67$ن�%����PQ%��&�9:��Rا����Xg4أو�:�L�9$ا��.


�)��ا���Rء�ا"! ��L��&�_�،01	��إّن����
�I�(��	3���PÝ�N�-D-;وا���ا;- �ص�ا���ا

�ا"!�ا��8 9:� �&�_� �ا��Bم، ��[g2و� �>gا�� ���د��ت �\�ن ����� �2�Be� �ا�< $ي �e���\� �4>-�

����	O� 
-�Eرات<� ��Lو� ،��L� �ا�]4$ك �إ)��ن �\	�Bد �PÅ4
� �.�>��F¸->]� �ا�67 /.-,�د��

�أ ��4#و��، �ا�<��� �ا�Bّ�د�ا�,�"¿ 8A�B-ا�� �N$-[5� �ا�Hي �ا"·��Kا"! �01 �\��gة �P¾اFG.<و�
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ا�,�ف(.��0C$2\�×)،�وا��67)�-�8وN$ب�إ
	�ل�O��ا�#و���:�9ا�<��ب�\	�Bد�و.$ع��L<�ل�

  ا��د��.


#ة�إ�EYت�أ�9:��2ا"����M/و�����e��PÝF�X2��
���
$d$ة��#
��e�� Aق�ا����gإذا�����

�أ�B(�FÞeدا � Aا���� 
���،�����h(25$ن� 
#ة�.� IR�� �ا���ع �أن ���#\� ،��,·Ûا�< �&��ا�


-�Eرات�ا��0C�!"�\��4>-(�67أو�����X ا���PÅLف��,���	e�،©�>ت�ا��EYÐ���2�hا�����#>E�[]

�9:�83[]��P¾8،�أي�أA�B-ة�ا�#

����)���ا"!�م،�إذ�)h$ن�ا���A ��أ;�;��أF¸��#Oرات�.��gا�

��Nت�\���8ا���2$ن�و.$)�،�إ���در�EY/دون���Pßو#O�#eZ(�67ا�$ا.<��ا����
أن�ا���ع�5<�.��

�>g��\�×Y#O�#.ورة��R��\��Pà��E(�(�67إ������إذا���2×�ا�$ا.<��/_�ى�ا���X 26ا�.  

�:(K�Nا�}�ع�ا�����
��vا�����ا��
	ي�-,�ا�"��!ة�ا�"�+	+���ا�
ّ
awح��	و\�����rsإ  

���
� �)�$م �P¾ّأ� �3,��,_� ��O� ���
ً
�

َ
��&َ

َ
�أ �ا�����2$2 ��	�Í�ّا���
#ة ��� �أول إّن

�6âL�:أو��#�$��ن���A�, 
�Fا�< ,���ول�
���ا����Xة�أو�ا�$ا.<��ا�R¢D�9ã�67و���ض ّ̧ >5�،


��ا�$ا.<���#
ّ
��<ّ� �،�:�O�9ن�أّن�
 ,��ا"��8�M$�ا����Xة�ا��67)-$� ª×�آ�Yرا

ّ
�ر) ×�

ّ
إن�)��


 ,��ا��gض�و���أي�ا��
ّ

  .��B�� ّ�27ا��67[<���)��

� �ا��دة É2� 9:� ��Nء ��� ��H��<���� �"��431و��,�¿ �ا"!�ا��ي �ا�<�$��ت �.�2$ن ��

دج�����100.000دج�إ����D;����©ªM"�\��.�>520.000-�ن�إ���_	©�; $ات�وÙ¤�ا������

H���%��&�9ه���å¤5$اد�&�"C����H¤-���M]�ن�أو�ا"�M$ا�2ت...."�EL;-��اء�����Nء�:�-���1:�

�أو�ا�]4$ك� ��ط
ّ
Dا�� 9:� �	��� 
 ,��ا��gض� �أّن �ا��$ل ��	�� �/.-,�د�� �ا�����2$2 ا���
#ة

��, 
� � 
� æ-2� �>gا�� ���-\� ���(� �ا�< ,��إن �H3Lا �ا�$اد، 9:� å¤ا�� �>L� ���gده ا�Hي

�ا���
#ة 9:� �ورد ��� �[Oا��ّ#ر�� �ا"! �01 �ا"!�اء 9:� �ا�-	�� 0C$2ا�����Y�� �
�F ّ̧ �ا�< 8�M"ا�

  ا"! �������gده�ا"ªM©�وا�¤�ا��.

�#
أي�HPàا�)�H_Zا���
#ة�ا���2$���2ا"! �����g2©�ا"·,���Éا��67)�$م�
��PÅ4ا��$ا

ا���B��9:���2$2	���O�����34ا�<	$����وا�-A�B#�وا��-�\�،�%��Fأّن�ا���
#ة�ا"! �������Iذ���

�إ��ا �>�E�� 9:� �%��Fا"! ���� �ا�����2$2 �ا���
#ة �
� �ا��ام�[<-¸-��F	Í�ّة ��h$ن ��Oن 0gL� ،�3�

���
��اف����g-��8��67ا�<�.��ا���2$���2ا����>d$\��KE(������� !"ا�F�%���2$2ة�ا���#
ا���

_���3L(��Jط�أن�>��h$ن�ذ���� ���X ّ4���gم�ا�<�م)،��Lّن�ا��ام�ا���
#ة�ا"! ������$�ا��ام�

�أو�ا� �وا"!�¢2 �ا�#و�� �\�ن �L�_� ��
� ��)�gق ¢�ª��<� ،�4Kة��Í�ّ	-�� �ا"! ���� 
#ة����L� �Bم،

��C]�ن�:��O�9)��أو�:A�O�9-��أو�:��L�dÐ�\�،�����9إ���إ&�\-��:�9 �ا�Hي��,¬� �Pçا�Nع�$ \

#ت�ا"��N�Mإ���)��E���A#أ���
���ا"!�ا��8وا�<�$��ت
ّ
�$(���Hو��،�Lا�-��و���e28.  
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��:�9ا�ّ-�8A�Bوا�<��ب��-<ّ�ن�
���4أن��
ّ

�M"��-;ر�	��# 
-Bّ ��ا�ّ-<�رض����Lّ�ع�

�وHeا� �3N� ��� �ا�<��� �M�,ا�� ���-��Rت �XgO� �وا�<�$��ت، ���!�ا�8 �-ªا��� �ا�ّ ,$ص \�ن

��
.�(�Hا�29&$ن��O$ق�و�A�Oت���Lاد�و
#م�/��2اف�إ���أ�#اف�أ_�ى�[<�رض��E#أ�ا���

(�3N���  

 $�M"ا�����ّO����	M"����� Nة�#
�.�9:��A$ >د�ا�< �&��ا�#ّOع�����إذا�����Lق�

��&$رة����&$ر�ا����eا�< $ي،����L	� ���L	��J<#�أن�
ّ
4K(��A����
ا������أو��.-,�د���

ª©�أو�ا�¤	$ض�:H��������9ا�ا��,#�ا"! �01،�و�$���ن�
ّ
�0\��
#ة�آ_�ى�:�É2�9آ_��)���Fا�4]Z�

  ذ���:�9��A��ا;- �&��أو�ا;-�3Xره�أ��م�ا���½®�6ا"!�ا01.

(� �%��&� ��
� �5َُ<�ب ��� �ذ�� �ا&#ار�و��� �	A�N� 9:� �ا�< $ي �eا��� �&$رة �
ّ
4K

��ورد�:�É2�9ا��دة
ّ
���.�2$ن�ا�<�$��ت������30�374\#ون�ر&�#�:�9ا����»�Iا"!�ا��ي،�إذ�أ2

�ا�<	# �A��� �
� �أي �ا� �� �;$ء ��
� �)�$م �	A�!"ا� ��Hه �إ���أّن � ;� ��� ©ªM"�\� �.�>5� "

�É� ّا���	�.��
�������-�9:1ا��&�#:�_	©�; $ات�وÙ¤�ا���>�)���
��.�	��ا�����أو�

����وا.�Iا"�Mل����_�ل�ا�-�EK��ا�<	���h���9:�9>����\��4ر&�#�.��8..."،��~_	ء�+ّ��أ&#ر�


����2$��<ّ�ن.��dاFGL4$ن�:�9ا;FG[5ة��Rّن�ا��Z\�9è$��01�Rا"!���2ا��  

��ا���Rء�ا"!�ا��ي�
���أّن�;$ء�ا� FGg����ّض�\	�Bد�أن��h$ن�ر&�#��
ّ

���Oا;-�

�F�%��O�[4<��با����d�>5��L�¤]أو���
�g��2ا��Nل�����	�8ّأي�إ�Y��31�8ٍف،�و���%���\�،

��3N��9$ا:��	A�!"�9:�8ا�����4!���2ا�< $ي�ا��� ّ,ِ
َ

g
ُ
���&�ا��Oا�ّ �Éأو�ا���
#ة�ا"! �����ا�

.0C�!"ا  

�9:� �وا�<��ب 8A�B-ا���,O� ����(� �إ�� �PÓ#ف ��
�ا��� ��E#أ ��Lّن �أ_�ى �3N� و��

��\���Oا��67 
#ة�.���� 
���ا
-�Eر�ان�ا�-Ü-;/�8�O�9:�8A�B �ء� 2,$ص�ا���2$ن�ا��-$ب،

،�و_��Fو;�4���4<�84
ً
�0
���_�ف��&�����Bأن��h$ن��<��$4]Z��8A�B-دام�ا���	L�،�&��9ã

:��9- �ول����ا� �س����ع�
��L�،��4]4$ك�/�Nا��Áâ2�����>L�$��0\��أن��h$ن���-$��،�و

ا���2$ن�
 ��أو�/�- �ع�
��L<��أ���\��ا���2$ن،�و�Èّدى�ذ���وN$ب�أن�)h$ن�ر%��Eا���ع�:�9

�Mê2,$ص�وا��N$	و����A�&�����32.  

:H3��9ا����Bأن��h$ن�\��ن�ا�< ,���Aا��دي�وا�< $ي��	���ا"Mّ#��د�ÄCا�4K$ب�

�أ��4% �أّن I.وا�$ا� ،��
�ا��� ��E#أ ¢�Më� ��EK(� �إ�� �ا�$&$ل �
ّ

ì$-(� 8A�B(� 
#ة�.� ��

�\��< ,��ا��دي� �
ّ
4>-�� ��� ��� ��,g(و� �\ �ء 9:� �و��3$د ��$L$ر �ا�-	��� 9�$

ُ
(� ا����»<�ت
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��&� >4�� �E[ا���,M"وا� �\�LÐ,�ح ¢	[]� �Mêوا� ��#>>ت É ّا�� �)R	�ن #O� �إ�� �	A�!��

4���g 	$ذج�/ 
ّ
�Èا����ت�ا�]��;��ا"! ���R-���I���Lا��0ا��67)-$ا�N33�.  

�ا� 	$ذج� ��È(� �ا\�از�ا�< �&��ا�67 ��
� �ا���ع ����ص ���� �ا���$ة �	A�N� 0gL

/�Nا��9:�0(&��gا�$¡��ا�<�م)�و:9(���Lة�ا�����ا�Hي�)$ا�Lت������Lوط�ا���$ة)و(��Lة�

L���ّ�3)،�أ�$E.أو���A��4ا���)�, 
�	��� �Éا�-	�م�ا���ع�:B(�9]�#�ا���\�)\���L�dÐإ���

ز����4E$رة�ا� 	$ذج�/�Nا��L�É�2���gL�،0دح��X2ا�
ّ
ا)���أو�ا�ّ g]���ا��

ّ
Hو)�#�#�ا�< �&��ا�

�ا��د��� I1�.$ا�� �أو �ا�< ,��ا��دي �\��ن �أّن ��� ��FGاءى �ا�Hي �ا���ع �3
ّ

�4-�� �ا�67 �4,<$��ت

Nا����H��،�
�g4��6®»g ا"!���2ا���� 	d��3X�ُ��	A�!���#.���gّن�ا��L��3أ_�ى�N��3و���


�م�)-����:�9ا;�E<�د�ا� $ا����N$\���2$2ة�ا���#
��4����
$d$���Aرؤ���
  .34دأب�

���$م� �و�N ���ت، ¢ Nأو�� �� ���gت �3g&و� �ا_-�ف ��
� ��e�	!"ا� �ا"!�ا�8 9:� أّ��

�ا�< �&�� �\�;-�3Xر�و)�#�# �P¾Z�J� �ا�-<��4 8A�B-ا�� �ا� ,$ص �-%��&� # 
� ا�hّ$��2ا���ع

I1�REا�� �	��.� �و)�#�# ،�	A�!"ا� �و.$ع ���hن �أو 8�4.�� #�#�-e� �/�Nا�0، �4�35ّ 	$ذج

�ا�ّ �� ���;$\� �A�>-ا�� �وHeا �ا�ّ-36��،8A�Bا��X$رة، �أو å¤ا�� ���� �
�RE��\� ا"·�&�

�وا��;$م �\�"�M$ق �A�>-ّ37وا����,g(� 
 �ء� �[g2� �4h�� �أن �دون � �د.���، ��,g(� î"ا...


��\	�د��ت�ا"!�A	�E�;�\�0g-�����O�،<�د�ا"!���2ا�< $ي�ا��gم�أو�ا��Bا����[g2ي������H

�،��E[�� ��� �� �أي ��F¸(از�$N� 
#م� �ا���Rة ��
� ���gض �\� �ا�< $ي �eا��� �أي �ا� �� �[O

وZeن�ا���ع���Ë[5إ���O	����ا�,�"¿��.-,�د���ا�<�ّ���دون�O	���M"��-$ق�و�A�Oت���Lاد�

>d2$ن�:�9¡�وف�و�و$h����H�0ا�Cا�����,gق�إ����:�9ا��K-�8ا�-¬;�����[O)��g4- ت����

  ���ا��Eب�ا���H�����0Cه�ا�#را;�)،�و�:H��9ا�إ�#ار�\	�-��Rت�ا�<#ا���ا"! ����.

�<� ��
�ا��� ��E#أ ��
� É ّا�� �أّن ��
� �ا�<��\�� �ا����»<�ت �.$�� I	Bُ�� ���hد إذ

	��)�Bو 
ّ
زO���PÝ#اث،�إذ�أّن�ا�4K$ب��-�Bوز�د>��(>�A�N	��و>�
�$���\#ون�É2)�و�Hه��]4

����Bا�� �ا�$ا.<� �ذ��eأو&�ف �	
ّ
�وإ2 �PQ�$�
�أو� �	A�!"ا��eذ� ���Bد ©¬���d�M"ا� �ا�$.× 9:

ا��67\4$رت�ا�E#أ��38و
�$�����h�J��PÝ	 �E-�/�Iس،�إذ�>��$N#�إ>�
#د�.������4ا����»<�ت

����ا����»�Iا�2�.�9:�0�FG$ن�:�9وN$ب�[<��ن�ا�< �&��ا��I1�.$4���g�Èا�����B[<�¬ ��د.���،�

� � [�� �1926ا�<�$��ت � [�� �ا�<�$��ت �.�2$ن 9:� �ا�]$»]�ي �وا���ع �وا���ع�1937، ،

  .1974ا� 	]�وي�:2�.�9$ن�ا�<�$��ت��] ��

�ا"! ��01 I«ا����� ���و�2 �¡� 9:� �ا�< $ي �eا����, 
� #�#�(� INا�(� :0Cا���� �4Kا�

  /.-,�دي



�        ا��
	د ا�را��  ا��دد ��1439ا��وا�ق ل ر���ن  2018
وان           08ا�ر�م ا���	�	�    02�
	� ا����ون وا��	وم ا��  

764 

 

  � 
ّ
��وd$ح�ا���
#ة�ا"! �����:���9دة�ا"!�ا�����8ى��3�Lء�ا���2$ن�ا"! ��01\- 4

�\��e]�ب� ¢	[]�<� �ا�67 �ا�ّ �.,� ï�,ا�� �وا;-<	�ل ���Pàم �ا���ع #	ّ>-�� ��O� /.-,�د��،


	����A#ه�ا���ع��Mêة�وا��L�H_39ا����ن،�وأ�.  

��!ð\�،�dFG>]�672-��دات�ا�/� �ا���
���و)�Bوز � ��E#أ و����أ���N$ا��3Nأز���

�#��Nأ�#E���
ّ

���$ا��Eeوا;��<�ب���e�Oا�-K$ر�دا_��ا�-B	�;�<�،I	����P¶2�N�9:أ2��!ñ5

�أ;4$ب� �L¬]- #م �ا�E#أ، ��Hا �N	$د ��� #ّM��� �أ;���� 
#ة� �إ�� �ا���ع Z!��� /.-,�دي،

� �ا"! �01 �ا���
#ة ���B((ولn� �(ا�}�ع �\��ض ��
� �ا���
#ة �وأ;4$ب ،((K�Nا�� �و��Hا�(ا�}�ع ،

� ���R�4ء �;� �� ���Bل �4_� �ا"! �����\�,# #
���4$ا �ا�<	�9 ��EK-ا�� ��
� 
#ه�[]� ا"! �01

�ا��ن  �ا�,��%� �أ;4$ب 9:� �ا40�òó-2ا�]- #�� �ا"!�ا��ي �ا���ع �أّن ��� �ا��Kوح �وا�]Èال ،

  .(ا�}�ع�ا�G��N)����Ñ�©g2:�9ا���2$ن�ا"! ��01/.-,�دي�

���و���
�  ��9ا"·�وج�
���E#أ�/�g2اد�ا����»Ëا�}�ع�nول:�������ا�"��!ة�ا�


 ,��ا��gض،�� ��� �è$-[ا�� 8A�B-ا���, 
� :� �	�� ����Jن �ا"! ���� )-	�Í�ّا���
#ة

�9:� ���eا����ن �أّن �	e� �ا"! �01، �ا"!�اء �>�E��أو� 8�M"ا��, 
� �
�F ّ̧ >5� �ا�Hي �ا"!�اء و��

���4h-ا�� ��� �ا�PQ2ك �آ��� IE�-[5� ��L"!�اء �وز� ��، ���K �� �.�>J� �E(��� �ا"! ���� ا���
#ة

� �	��� �/�PQ2ك�ا�Hي �ز� �� IE��� �ا�<��ب �أّن �3;�;ZL� �ا��� �� �ا�<�.� �أّ�� ،8A�B-ا�� ���.

8A�B-���9��ا��>g41ا�.  

�É2�9:���4وا"!�اء�h-�0ا������
�Lذا���ن��&��:�9ا��$ا
#�ا"! ������9ãا�-	����3

وا�L�،#Oّن�/;-Ü �ء��$�اFGLاق��Hان�ا����ن�
���أÉ2����FÞe،�\�����-$���أO#�ا�ّ ,$ص�

�أو�ا" �ا"!�اء �آ_���� �.�2$ن �آ_��:9 01� N� É2� ��$-�� �	�L� ،8A�B-ا�� ��� �!"�>�� ���� !

  .42ا�<�$��

��A����
\	<¦��Á"�ا�%}	S§،�وOZe#�&$ر�)�B���ا���
#ة�ا"! ������$�����h$ن�

���� �2�N� �\		�ر;� �أ_�ى �ôآ_��أو���� É·õ� �إ�� ��&�� �/_-,�ص �O�&� #3>5� أن

A��4وط�ا�#;-$ر����Lا_-,�&�)��و����>«��]�ØA$g-ن�ا�$hAو�،��Hأو�ا���2$���2ا��ّ�رة����

�É ��67ود�ا�#M"�9ا:���H�g -ا���K4[إ���ا���PÝ�&�,-_ا�Ø>E\���>«ا������K4[3#ت�ا�
إذا�


�ت���ّ#دة�و�#ة�ز� �����ّ#دة$d$��9:ن�$hأن�����
43
��PÅ4ا�#;-$ر،�.  

��� �ا��$ا�2ن �;� �3�� #3>5ُ� �ا�67 �4�&�� �[;Èا�� �أّن Á¦>	\��ØA$g(� �ا�#;-$ر ��ف

�����[Oت��[;Èت�\�ن�ا���O�,ب�ا��,-%<��Eً ُّ Bَ
َ
(���H�g -ا���K4[4���PÝ��O�&ء�����N
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4��
����Hه�����Ñو&��KAت،�و�K4[ن�ا��\��,gأ�ا�#Eده��#ّ��,¨©�ydا��§S	{%ا����،�آ�

  >;�	��:�O�9>ت�ا"M	����ا"!�ا����ا��ّ�رة���X ّ4م�/.-,�دي�ا�<�م.

���»<�ت��.-,�د���:�9ا�<���8)	����2$�ا�-�ØA$gا����»ZL����R.�9:�9Ë%��4ا�

�#.����� ��I«�����Lا�]$ري .�&�_��>�E�� ��� ���Rه�ا��H���\�I-	-(� ��� ،F�>[وا����A$	-ا�

���.�2$ن�ا�-	$��Aوا��]<��FأB�"��2$ز��$ز��Aا�-	$��Aأن���gض�
���� ���É234���g:�9ا��دة�

��,#ر� �ا�67 �ا���ارات �:�9أ�hOم � 
� #Nو� �إن ÄCد�� #M"ا� �>��-�Bوز 
�$��ت� �ا���2$ن ��H3ا �


 ��:�9ا��دة�30ا��دة��#Nإن�و�ÄCد��#M"ا�#A���<ط�أ��Ù532،�و�É ل�ا��g%إ����O�9:و�،

� �ا��دة 9:� �ا�$اردة �ا�<�$�� �ا� ��� ��
� �EK(ا���ار�� 9:� �ا�<�$�� ��
�ا���2$ن".��30 ��Hا ��

 
ّ
2Ò�9ö$ذ	2�ØA$g-ا�ا�H��F¸->«�8وا�<��ب��<�وA�B-ا���	�5��44.  

���Heا���ع�ا�,�ي�.#�أ)�ح�آ����ا�-�ØA$gا����»��9:�9Ë$اد�ا�-	$��Aوا��.�\��

95��9
���ا�ّ �#�و)��ª×��;<�ر��$;�R��#�#�-���4	$ن�ا�-8A�B،�����ا��;$م�\��2$ن�ر.�8:

04�� � ;���$-e1945أ��
� � �� ��و�� �ا��دة ×,2� #�L� ،�A$	-ا�� �È�Jون �"�B$ز�ا"·�ص
ّ
�أ2 �

��,#ر��� �\��ارات H -�� �أن I«ا�-$ز� 9:� �ا�<#ا�� �و�-���� �ا��Eد �A$	(� ��R	�ن �A$	-ا���Aز$�

�ØA$g(� �ذ�� ��E.� �و�� ،"...�3R>Jأو�� �3
ّ
4�� ��(Ñ�F�\ا�-#ا� ��� �ا�<��4 �A$	-ا�� � !"� ��Lا$	\

Hة����2$ن�ا� ��8Nوا�����Nا�,
ّ

g ار�ا���ارات�ا�#&�\��
  .�45ي وز��Aا�-�Bرة�وا�, �

��ض�-,�ا�"�+	ن�Hص�����	$
���(ا���
�ا�}�ع�ا�K�N):�أaO	ب�������ا�"��!ة�ا�


�()�'&%$�دي�)�  ا�

��	�Aض،�و��\���
�	���ا�g,��\�ن��,�K¿�ا���
#ة�ا"! �����ا��Bأة�و��ن�ا���
#ة�

�أ
ّ

���و&�3g،�إ>��÷K(�67ا�����B-ا����&� \��,-��#
ّن�ا��gق�:�9أّن���eِا�ّ $
�ن����ا��$ا

ا���ع�:�9ا��$ا
#�ا"! �����
���\��ض�.#���-�0g\-�#�#��ا"!�اء�:�9ا�ّ �Éا"! �01،�و�ُ�����

#>J��-.�01آ_�����8-�ّ#د�و� N�É2�8إ���A�B-���4أو�ا�h-ا�$.×����ا��©g2�9:46��
ّ
،�أي�أ2

.�O<�×.ر�:�9و#,�  

� �ا�-�ØA$gا����»�9Ë)�ّ#ده�آ��� ��ض�،���ّ��ا� ,$ص�
���\ا�%}	S§أي�\	<¦�Áأّن

��A����
OÒ#����0ا���
#ة�ا���2$���2إ���أ���D|�����FÞe)�ّ#د�������Ñا���2$���2ا�h(�67$ن�

��3��#���N�IJا01،�أو�
�É2واh(�#�L�،#O$ن�/����Oإ������6ø�X (�É2	��:2�9,$&��.$ا

  �	���إ�����O��ا�-�8A�Bإ���ا)�g.��ت�أو��<��#ات�دو���.

� ���Ñ� ��Hه 
�$ب� ���gزات ��� ������
� ï��\��K_� ��� 9Ë«ا����� I.ا�$ا� �3�5#ه ��

�:�9ا��دة� �ا"! ����،�>�;�	� �PÝ�;��;ا_-�ف����
�����F��eا�#ول� �O$ق�و�A�Oت���Lاد�:9
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��E#أ� �_F�Kة �)�Bوزات � �ا"! �01 �ا���2$ن �Pà� I4KR�� ���	O� ��� �Pà� �4>-�� �و�� /.-,�د��

ج�ا���4��0C$2$ا.<��/�Nا���،��ّ	��ا���
��،�����O-<ّ	#�ا���ع�ا�]h$ت�
��)�#�#�ا� 	$ذ

��gK> ��H_ي�أHوا��،�	A�!�����(اH4< �&��ا������ة�ا"! �#
�-$�#��<��&<$���ا;��<�ب�ا���

��g\�8ة�
ّ
��ض)N#�#ا����K>��Iت�ا�$ا.�Iا����»�9Ëا�Hي�&�ر�5ُ]4H���������
�أو�(ا�"��!ة�ا�

(T&�
�ا� �وGA(ا�"�+	ن �ا�<�$��، #�#�-\� �ا���ع 0g-��� ��O� �إ���، �ا�<��ر�ا"! �01 #�#�(� Fك

�،���Bا��I1�.$ح�:�9)�#�#�������ا�$d$ا��ت�ا�ÍG�<�� َّ�
َ
Lن�َو$h(�����ّ.�67ا����H�g -ا���K4 ا�]ُّ

  47;$اء�:�9
 �&����ا��د���أو�
 �&����ا�Hا)��.

(K�Nا��vaw�ا  

�Zد�$%&'�Rا����!�ا�%}_���ا�	a���O"¬�ء�-,��Jدة�ا��"�  

�ا��8وا�<�$��ت��$�ا��$ر��;�ù®�6ا�Hي��#ور�
���4ا�- E���ّX��8�X#أ���
���ا"!

ا������Ñ�0C$2:�9ا��Bل�/.-,�دي،��Z���2Zن�ا"!�ا���8_�ى،�و���ا�<4$م�أّن��H3ا�ا�E#أ�

�����3��R\�0�4ا�]��K4ا��67)�#د�2,$ص�ا�-�8A�Bإ���ا���½®�6ا"! ��01ا� $ط�
ُ
(���ّ���æ��-2

��F�[g(��34وAوZ(48\��أ���.  

�I;$(از�$Nم�#
وإن���ن�ا�]-���:�hO��9م�ا�<�2������ّ$ن�ا�<�$��ت�ا�-��4#ي��$�

���ا���½®�6ا"! ��F�[g(�9:�01ا��$ا
#�ا"! ����،���
��{���i$Zذ���إO"��������ا�"	ا�!�ا�

  ا��Q]��V)�ا�
¡�م�ا���م�'&%$�دي��a!و���-,��f+���ا��
	ي؟

�� �أن �ا"! �01 6®½��4�� ��B$ز <� �
ّ
�أ2 �إذا��&� 8A�B-ا�� �)2�F�[g,$ص 9:� I;$-

���� �إذا 8A�B-ا�� �2,$ص �إe	�ل �Rأ�� ��� �و�¬© �	e� ،�PQ%��&� 9:� �E�>أو��� �R��%� &#رت

�و>� ،�3�� �ا���ر �ا�<��ب �أو�)�#�# �	A�!"ا� �A�>]� 9:� �وا�< $ي 9¥$d$ا�� �PÅ��� #Oأ� �4 (

��،É ام�ا�#>Cا�# 
����Hه�ا���
#ة��B$ز����\�ب�أو���أن���!�Zإ���ا�-A�K\�F�[g��ا����س�

���3������8أن�[]-	��
���N	$د�����Iا�-K$ر�ا��3م�ا��FGن�\�Xوف�ا�$ا.N/�I-	�¥�9ا�-¤F�ّة،�

���hا��F�[g-ا���A�X ار����$B\��2�h��×MúLZL�،ا�<����ا�-<ّ#دة��M�,رات�ا��E-
  .49وا

�����ا2,�اف�إرادة�ا"!��0Cإ���
ّ

��-��\��A�,ا��Ø� ّا���	����×g-eب���#�ا�h(ار

ا"!�م�:�9ا��دة�/.-,�د���أو�/�- �ع�
����I���(���Eا�<�84\	�����ا�g<��او�/�- �ع�وذ���

��Oا�&� � �� ��g-[5د <�$�2� ��
� 8A�B-ا�� É2� �PÅL� �ا���ع �4K�� �ا�67 �ا"�M>ت I�	N� 9:

،�Z\�×R�Lّن�ا��دة�ا���������2ا���ار�ا�$زاري�ر.50�8ا�FGا���&$رة��<� �����&$ر�ا��,#

504�� � [�1945���>4;� I�\� �
� �
�ا�- � 9ã� �
�Kا�� �إ�� �ا�] #ة �	PQا�� ×2��� �اذا ...�
ّ
2Z\

���
�#A����>;��4��]<�ة�\��]<��ا��ّ�ر،�H3Lا�/�- �ع�5<�.��
���4;$اء�أ��ن���,$دا�\��
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���� 8�� �أم �;$اء�51ا�]<��ا��#د �)�$م ��]<�ة �>4;� I�\� �
� �/�- �ع �	A�N� �\Zّن ×R.و� ،

 $Nو�I1�Eن،�أ���2ا��>��É·Û���4أو��K��I�Eا���

��\�<�3،�و;$اء���ن�/�- �ع��I -د���أو�ا�

�ذ�� �ا�� #,��� 8�� �أم �ا"�Mام �[e� �ا�� I1�Eا�� #,.� �>�52و;$اء �ا���2$ن �\Zن �Rأ�� ×R.و� ،

�F�%و� �	
�2�F�%� �ردة �ا� ¸�Íو�#��ه �O�&� ���Oزة �	A�N� 9:� �_�ص 01� N� #,.��L$(� �N$�

�g�X253¸_� I &� �	A�N� �.��م �وأّن ،����� N� �.,#ا �4K-��<� �ا�<-�دة ��4	$ا&�gت ��� ��Í

�&�_54.  

ا�O��4- ����g$ل�ا������hا�-�F�[gا���#����4½®2�9:�6,$ص�ا��دة�/.-,�د��،�

�����Bأن��h$ن��3g$����#ى�ا���½®�6أّن�2,$ص�.�2$ن�ا�<�$��ت�
ّ
�����Oى�/;-�ذ���4#ر�أ2

�ا�¤�� �و>�) �$4:9 �
�ا�]� �Nو� ��
�),#ر� ����IE/.-,�دي �أن ��� �5��L]$غ ��_�Kء، ��� �

  .��P¾Z�J55ا�-�F�[gا"�M:�9أو�ا�#.��

�ا��$ا�2ن� �� ,$ص 0Xg4ا�� F�[g-��\� �ا�-�ّ�# �إ�� �ا���Rء ��	�� �ذ�� Iو�� ���

�ا� -,�،� �K4[ا�� �
� �ا�,�درة �ا�����2$2 �ا�,��%� �أ��gظ 9:� �%��F),�ف ��� /.-,�د��،

�ا� �4	N� ��¤-ª(� ��� ��
� �XLا����$�� �/.-,�دي�وN$���ذ�� �ا�<�م ���X 4م ���Ñة #
�$ا

.�L	3	���ï4\ا�-4��F�[g ,$ص�ا"!�ا����/.-,�د������ا[]�ع�B���L$ز�أن�56ا��	$���\�"!�اء

�ا���ع� 8��eH�� 8�� �أو�أõ·�ص ��O>ت ��
� É ا�� ��EK(أو�� �\�����س H_�� #O� �ا�� �,�

�O57&�ا.  

�و.�  �ا;-��ار�أ�hOم �ا�ّ ��Xو
#م �و�3Nت 9:� �/_-�ف 
��و�Hا�F ّ̧ >5� �ا���Rء ارات

���
�#ى�_K$رة�ا�-�F�[gا�$;4��Iّ ,$ص���4$ا
#�/�Nا����ا"! �����:�9ا��دة�/.-,�د���

�ا�E �ء� �	����, >e� �ا�< $ي �2�!"�\� �,-�� �	�L� �	�;�<� �وا�<�$��، �ا"!�ا�8 ��
��� �E#أ

  �g<�.ا���A�!���0C$2	��ا��67)�$ر�\	 �;��PQEا�]Èو����ا"! �����:O�9����)���ا

�,-� ����
��ا� �ا�"	ا�! ������ ���آ� �J� �ا���ا��ي �ا��yع Y&	J� :(K�Nا�� G]��ا

�Zا��دة�'&%$�د  

أّ���
���$.��ا���ع�ا"!�ا��ي����أ;4$ب�)�B���ا���
#ة�ا���2$���2ا"! �����:�9

��Bل�O	����ا�ّ �Xم�/.-,�دي�ا�<�م������3������3X-L_�ل�)Eّ¦�6أ;4$ب�)�B���ا���
#ة�

ِ]ُ¶��Pَ&�ا��Oا�ّ ,$ص�ا�#;-$ر��Aا"! �
ْ

�
ُ
������O/��Aإ���ا�]��K4ا�- �X	���ا��67)��
����

� 9Ë«ا����� ØA$g-ا�� �آ��� �
� ��#\� ��N�eاء ��H�g -ا�� �K4[4�(ولn� vaw����2(ا�N� إ��

���
�I«د�ا�����	-
��A��ا��
ا
-	�د�آ����ا�-�ØA$gا����»��9Ë-�#�#�ا"!�ا��8/.-,�د���

  �K�N))�.(ا��vawا�\��ض
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��Q�¡
������������D'�¯Sإ���ا�_��waا�%��
�  ا�n�vawول�:�أaO	ب�������ا�"��!ة�ا�

��¢ �� #.� �B2#ه �Aا�#;-$ر� ��4ّ ,$ص � �
ّ

g,(� �_�ل �و�� �ا�#;-$ري ©;Èا�

�
ُّ

���[5ُ� ��� ،�و�Hا
ً
��4K�ُت��g�� ا���2$���9:���2دة�ا��#
ا�]��K4ا�- ���H�gآ����;��ا��$ا

gأو�ا�� Á¦>��\� ����g4ة �ا� ��� ��37$م �ا��دة ��140��9:� �ا�¸��Fن ���5ع )� �ا"!�ا��ي �4#;-$ر

...:��(Ñ� �ا��B>ت 9:� ��Heو� �ا�#;-$ر، ��� �3,, �� �ا�67 ����2$ن��-7ا���د�� �ا�<�ّ�� #
ا��$ا

���\�Kا���g4- )�#�#�ا"! ���ت�وا"! ¢،�وا�<�$��ت�ا���	،�>;����اءات�ا"!�ا�Nا�<�$��ت�و�


��ا� ���gت،��و:�9ذ���),�d�¢A	B\�6¦$از�)#_��ا�]��K4ا�- ���H�g:�9;�3���ّ...)،�و �×�;

�ذ��� 9:� �	�]� ���\� ،�3.���إ ��
� �ا� ���gت ���دة 9:� �PÝ��$�
� �وHeا ��	A�B-ا�� ا�ّ ,$ص

  ا� ���gت�/.-,�د��.

�,-��Z��{
!��wa_a���eا�%
ّ
��ا�ا�¢�م�Z"	د+��إ���ا�d_�ؤل�D	ل���������ا�ا�%

�ا�% �O��Oت��{��U�ا� ���� �e!%ا�� �Z"%$����ا �و��� �ا���U}�ت؟ ��Jدة ,-� �وا��"�ب RS��


��Zت�-,�ا���ا��R'&%$�د�Z؟�و�J��J!ى�دO%	ر��Sذ��؟�
��وا����cى��en�Rا���  دون�ا�

�����_�ل�ا;-��اء�ا� ,$ص،�>�;�	���É2ا��دة�
ّ
ا�Hي���ّ�����¬©��142>����أ2

� �\Zوا���:9 ���5ع �\Zن �A3$ر	أو�ا"!� 6¦��ا�$ �ا��<�6 ©4Bا�� ��¤$ر ���O� 9:� �4N�>ا�� ا�]���

� �ا��دة É2و�� ،��2��F¸ا�� �K>ا�� �ا�]143���K4_�ل ��	�ر;� �A3$ر	ا"!� ©¬���� ¢���� ا�Hي

��Hا� �>�E�� �
� �\$d$ح �ا�¤	$ض ���ول ��2��4$ن، �ا� ,,� F�%� �ا�]��� 9:� ��	�X -ا�

��h$ن  �5<#و�أن <� �إذ ���ا�-#_�،Q�¡
�� �waO� $-;د� �ا�-�N�e�ØA$gاء �آ��� �
� ��#\� ري

���
� �A3$ر	ا"!� �ر�¬© 9:� �4�	�� ��H�g -ا�� �K4[4�� �ا�#;-$ري ©;Èا�� ���K
�أ ،9Ë«ا����

��A��� �
� ��2��4$ن، �%��Fا� ,,� �ا�]��� �¡� 9:� I«���4�� �ا�#و�� ��X2م �E.� �رأس ا
-�Eره

Cأد� �دون 9è$�� �	\� ،���� Ü-;/� �ا"�M>ت �و:9 �ا�<�د��، �ا��Xوف �\Zوا���:9 I«ا�������� Ä

�\��ّ �Xم� ©	(� �ا�67 ���!�ا�8 �ا"! ���� �ا�]��;� �ر;8 9:� ��H�g -ا�� �K4[ا�� �_#(� ��2�h��\

  /.-,�دي��Áّ7O:�9ا"!�ا��8/.-,�د���ا��H_Z(�67و&��ا"! ¢�وا"! ���ت.

��O�IJ	����ا�ّ �Xم�/.-,�دي��H_Z(�67ا�ا��$ل�أّن�أ%��4ا��$ا�2ن�ا�Hر��F¸و����

��N$	\دا_��ا�#و���.#�&#رت�������PÀ��،ء��06-05آوا���Nي�Hا���A�PQا����L�h	\��4>-ا�

�و���� �ا"! ���ت، �و&� H_Z(� �ا�67 �A�PQا�� ��Nا�8 �أ�4% �E4&� 9:� ا�,�در�:��69-170��9	�

�ا�31/12/1969��67 �3�� �Pàأو�ا���� ©¬4g-ا�� ¢ Be�F�[ا�� �و�Nا�8 �ا�,�ف، ��Nا�8 �	R-ا�

��P¶�(���6ا��É·Ûا�< $ي�.#�وردت�:�9ا���2$ن���)�¶��Pا��É·Ûا��N�(��g&$\�9Ë�EKا�أو�ا�7

  ...ا"î.1975ا�Èرخ�:�9; ���59-75ا�-�Bري�ا�Hي�أ&#ره�ر�¬©�ا"!	3$ر���Z\��Aر.�8
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�O$ل� ���Mëا��$ل �5<ّ�ز ����ّ>��¤O��ا����
ّ

²��Vا�����Q�¡
����ا�_��waا�%��

����	�&�	ل�ا��yع�ا���ا���
�
���fء�ا�!O%	ري�-,��¢�©¤��¢�ة�������ا�"	ا�!�ا�QHي��

��NJ�،�Z��{
���µ���o´a��Y¢ا�{��³ت�ا�%Q�¡
�����ا�!O%	ر�waO��rs�,-��Sت��D����J

�J�� �ا��دة É2� 9:� �ا���ع �/ر��ب��10أ�Nزه �A$	(و� �/�$ال Ø�¬E(� ��L�h�� �.�2$ن ��� ��ّ�ر

�ا�67 �E.و/أو�ا��ا� �و/أو�/��اف �ERا�� �&���Oت �3�� �ا�67 �ا�]�K4ت ��$-(� "� �PÅL� ��Nء �ا�67

� �ا"·�d<$ن، �3>E��� ��Qت¡
�� �Oر��ب�/� �A$	(و� ���$ال Ø�¬E(� ��� �ا�$.��� ���Bل 9:

و�PQ�L�h	�،�و�]�
#ة�ا"·�d<�ن�
���اFGOام�ا�$ا�ENت�ا� ,$ص�
H��9:��PÅ4ا�ا���2$ن"،�أي�

أّن�ا���2$ن�g2]��ا�Hي��$����& �Iوا_-,�ص�ا�]��K4ا����»<��e	È;]��أ&���4.#�أ�Nز�

 �X	������O�&��3���K4;��hت�ا���ERوا��ا.��Eو�/��اف�وا�\����67	 H��¢ه�ا�]��K4ا�-

��[�� ����R.� �E�� �ERا�� �;�K4ت Á7ّO� �أو ��H�g -ا�� �ا"!�3ت �إ�� �[� (� 
�دة� )h$ن

�I�	N�������.$ا���	ي��5Hا�$&��ا����
) �X	�ت�:�B��9ل�ا���2$ن�ا"! ��01/.-,�دي�

  N ���ت.�ا"!�ا��8/.-,�د���\$&�g�� ���3gت�أو�N ¢�او 

� �ا��دة 9:� �ورد ��� �ذ�� ��07و��� �ا���2$ن ��	�ر;�����13-06 ���Jوط ا�-<4�

� �ا��دة ��hOÒم �ا�<ّ#�� �Aر�B-ا�� �K�C�21�� �ا���2$ن ��04-08�� � ;� ا"·�ص��2004ا�Èرخ

\-�#�#�ا����/-N	���e��4���9¥ا�-�Bر���3g&$\��A]��	��أو�9،�إذ��h$ن�ذ������_�ل�.�ار�


����K4;��Aا�- �8�Xوا�2�67,×�:�9آ_����Lة�
����������9"�...)�#د�أ�hOم�وزاري���FGك���

� �\�>;��	�ر�وا�$ز02���Aا���gة �4hا���Aا�$ز� �\�ن �\��ار���FGك �/.-�Rء # 
� �ا��دة ��Hه ��

"������\��4hا���Aرة��وا�$ز�B-��\��4h58ا�.  

&� # 
� 8A�B-ا�� ��� 9:� �hا��� �HPàا ��H�g -ا�� �K4[ا�� �_#(� �ا��$ا
#�إّن �%��

���L�¢ !"�8ا"! ���ت�وا�ا�N��&$\����ا�N����	O�Idو��N:�9ا��دة�/.-,�د����#ر����ا"! �

ا&K#ام�&�\�¢A	E#أ���
���ا"!�ا��8وا�<�$��ت،�_�&��أّن�ا�]��K4ا�- ����H�g)$��9ا�-	����

� �ا�Hي �وا"�A�Mت �ا"�M$ق ���	M"� �)$��Lذ�� �	��FÞeأ� �ا�<��� �M�,ا�� ���-��Rت �¤��\���

ا��gوض�أن��h$ن�\	$��Nا����»I،�و�H3ا��Lّن�ا�]��K4ا�- ���H�g>�)$��9ا�-	����\��¤��Ð\�از�

�ا"!���2 �3 ُّ	PÓ� �\�#ر��� �ا"! ���� �ا���
#ة 9:� �ا�< $ي �eا��� ��
� �ا�ّ#ا�� �A$ >ا�< �&��ا�

�	A�!"ة�ا��L�ò"�>]��P¾ّأي�أ�،�&� 
������Mم�و������Bط�ا���D�9:�9)$&���ا�¥$d$دون��ا�

  õ·,���ا��Bم.

وA	���ا��$ل�
	$���أن��$.��ا���ع�ا"!�ا��ي�.#�ا
-	#�:�9\#ا���ا�$����4و���

� � [�� �ا�<�$��ت �.�2$ن �_�ل �ا���ع����1956 �.$�� ،6®»C�gا�� �ا���ع �.�2$ن �.$�� ��


��Fإذ�أورد�:�9ا��دة�/و���(>�A�N	��و>�
�$���أو�)#\�1810ا�C�g«®2�.�9:�6$ن�ا�<�$��ت��] ��
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أ����F�¤J.�2$ن)�دون�)g,����4< �&��ا�Hا)���أو�ا�< $��Aا��67)����ا"!���2ا� 4��6®»g	�Bم�

�أّن�ا���ع�ا�C�g«®�6.#�)#ارك��Hا�ا��gاغ�و
#م�ا�$d$ح�:�9ا���
#ة�ا������2$2
ّ
\�"!�A	�،�إ>

ا��67و ���PÝ��L�9:1992ا����������.�2$ن�ا�<�$��ت��] ���111ا"! ��������_�ل�&��%��ا��دة�

� 9��-���� �3,2� �J[ّ!دة��Nء �����
�� ��¢	ن q� �]
fأو�� �Z�
f� �fأ� �J� v&��¶� !Dأ� q� "

"R�¡
%��Hدة�!ّ]J������
،�و>����:�9أّن�ا�-<#�����H"�+	ن�و��J�qأ��q��{��UJ��f¢	ن��

��3�¬>5� ���ن �ا�67 �ا�$d$ح �و
#م �ا�-H\Hب ���O� �
� ��$�ا�-�ّ$ل �ا�]�\�� �ا��دة �%��&� 9:

Rا��� ��-<�PQN/��4د �	�L� �¤��\� ��� 
� Á¦>]� 8�� �ا�67 8A�B-ا�� �2,$ص �Z�Jن 6®»C�gا�� 01�

  59\��< �&��ا�Hا)���:�9ا�$ا.<��/�Nا���،�;$اء�[<�ZK·"�\���/��4ا��,#ي�أو�%��Fا��,#ي.

��Rا��ي�a_ا��(K	+�"ا��·¸���H�,¨©�ydا��§S	{%ا��������J!ى�دO%	ر��Sآ�
ّ
�Jأ

�Sر	%O!ا�� �ا�"	ا�! 	ّQO� ��J!أ �O�¢Z��9:� ¢A�,ا�� �h���\� ��-�ّ#د 8�� �
ّ
�أ2 #�->C� � 

ّ
2�L

����_�ل�د;-$ر�
ّ
وا�2�67,×�
��������58_�ل���د)���1963ا�-����Bا�#;-$ر��Aا"!�ا����Aإ>

�����9"����¬©�ا"!	3$ر��Aأن�������4Kا�4B©�ا�$�¦�6ا�-�����ØA$g#ة���#ودة،�O��ا) �ذ�

��A��أوا���[��»<���
�،��>«��]��¤E&ذات��F�\ا#(���
��)- 4B��9:�H©�ا�$زراء،�و[<�ض�

�F�(�;#ا�� ���\� ��� 9:� �ذ�� �%�ب ���� �أ��3"، �Y�Y� �أ.,�ه �Nأ� 9:� 6¦��ا�$ ©4Bا�� �,�د.�

�:\16-01�9	��N$ا���2$ن���2016_�ى�ا�-<�.�����O�،�Eن�آ_��[<#���د;-$ري�; ��
ّ
،�إ>

�H�g -ا�#;-$ر���!�3ت�ا�� �،�وا��F¸->5�67أ_O����K#ود�)��4ا�]�K4ت�ا�- �X	���ا����67ّ���

���� 9:� �	�;�<� �ا��$ا�2ن، �;� ���Bل 9:� �A3$ر	ا"!� ©¬���� ×� �ُ� �ا�67 ��	�X -ا�� �K4[ا�

�9:� �ا��gد�� �ا"�A�Mت #��(� �P¾ّأ� ��O� �أ
�ه، �2��\� �E;� �	e� �/.-,�د��، �ا��دة 9:� 8A�B-ا�

،��B����eل�و�Idا�]��;��ا�<�����.-,�د���
�������R-����h,�در�ا"�M$ق�وا"�A�Mت

�وا"! ¢� �ا"! ���ت �و&� H_Z�� �ا�Hي �/.-,�دي 8A�B-ا�� ��� 9:� I;وا� ���Bل ÄK
�أ >�و.#

���Nء�� ���
ّ
��A������,#ره����أوا��.�وإن���ن�ذ���E������[O#و�أ2��
��A3$ر	ا"!�©¬���

� �ا��دة É2� �ا"�M$ق��R�41	$ن ���Bل 9:� ���	M"ا� #>J� �	>]� �ا�67 �ا"!�ا��ي �ا�#;-$ر ��

�ا��gد�� �وا"�A�Mت��وا"�A�Mت �ا"�M$ق #d� �E�(ا��� �ا� ���gت ��
� �ا���2$ن �.�>5� "� �3�$�\

."��A$ >���2وا�#Eن�ا��[C/����;�©	�������
  و

�ا�"��!ة� ����%�� ���aO	ب ��ضH� ���� ����
��ا� �ا�"	ا�! ���آ� �ا�%�Qد :(K�Nا�� vaw�ا

.����
�  ا�


���ا
-�Eر�أّن�)¸Fز���Lة�ا�ّ ,$ص�ا"! �����
���\��ض�أو����5<�ف�\����2$ن�  ��É.� ّا�

ا���
#ة�ا"! �����)h$ن�%����F	�0��J���$ا�-���4hوا"!�اء،�����O-$���ا���ع�و�Idا"!�اء�

�L	��ُ��������ا�ّ-���4hأو�ا�-�8A�Bإ���N�É2 ��01آ_���������ذ���إ����ا���ع�ا"!�ا��ي�:�9
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����أ�Oل�ا���ع��Z�Jن�
�$���ا�,�درة�\�2�.60�16$ن�����L�hا������A�PQ_�ل��É2ا��دة

��K4[ت�ا��ôذ���إ���������O���4إ	
��A����
)�#�#���g�eت�) ,��Éا��I1�REا�,�درة�

� �ا���gة É2� �[O� ��H�g -ا�,�درة��02ا�� I1�REا�� É�, (� ���g�eت �)�#د ...� �ا��دة" � ��

�R�¡
  ".�����S¯�ا�%

���.�2$ن�ا�-R	��[<#�02-���16ا���2$ن�����8ر��61�394وHeا����ورد�:�É2�9ا��دة

��\�h(ار��E;� 	\�×¬2FG2م�_#��ت��#����
�g4����$�>ا���ع���#ار�ا��Idا�<�$��ت،�\����و

�É ����4h-�8أو�ا�A�B-ا������Oأ��	�L�،ت��K>	4�����Ñ��!"�>ا���	X2Z\ا�]�س���	A�!"

%�×�; ���05ا�$ا�E>�1430���Lن�
�م��14ا�Èرخ�:N09-04��9 ��01آ_��)R	 ��.�2$ن�ر.�8

ا�-R	��ا��$ا
#�ا"·�&���4$.�������ا"!�ا��8ا�-,��N$�$ �-\��4ت�/
�م�و/),�ل��2009

.�	PQ�L�hو�  

�ا��دة É2� 9:� �ورد �م �"��62�87و�Heا �ا�]-#ا�� �وا�- 	�� �ô¬Eا�� ���	O� �.�2$ن ��

���\��-4$ث�ا� �)
ّ
�hO���EK(�æم�ا"!�ا����ا� ,$ص�
��PÅ4:2�.�9$ن��ا��ور�
���ا� ���gت�ا�-<4

�É ا�� �4&ُ� 9:� �ا"! �01 ���!�اء �ا��#د ���#ار�ا�<�$�� Idو� �����Lع ،"� �)�Í�3Bا���Eeت �


�6ø-D(�67ا�����ة�ا"! �#
��4��8A�B-ن�)�ك����ا��O�9:�،�6إ���.�2$ن�ا��ورø-Dي��Hا"! ��01ا�

  .�2$ن�O	����ا���ô¬Eوا�- 	���ا�]-#ا��.


���\��ض�
���ا)�g.��ت�e	���	����4	��ع�أن���������ا�-�9:�8A�Bا� ,$ص�

���.�2$ن�O	����ا���ô¬Eوا�- 	���ا�]-#ا����63�93و�<��#ات�دو������������Nء�:�É2�9ا��دة

"�ªM"�\��.�>5©����; ��واO#ة�إ���_	©�; $ات�وÙ¤�ا��������4$ن�د� �ر�إ���
��ة�����ن�

�����4$.�������د� �ر�أو�\�O#ى���)�ن�ا�<�$�-�ن���L،����رّ��ن�_��hOÒ�Idم�ا�<��#ة�ا�#و 

و[<#���PÝ،�ا�Hي�ار)�������1954$�; ���12)4$ث����ه�ا����E\����و.�ت�وا�¸���F\4 #ن�:�9

�Idّ��ا���ع�و�$(���O�،"��E�9:��3ا�BAا���و.�ت�أو�����&��X�\���
ّ
� ���hOþ���gم�ا�-<4

�X ّ�6ا�ø�(ءت��N�67ا�<��#ة�ا��É
ّ
2����H_Z�ُ�8A�B-أّن����ا���	�L���$�>�9:�6ا���Eم�ا�<�م�ا�

  �Hا�/��ر.

�Q��e:  

�ا�]�K4ت� �_#(� ¢ 	�� �	\� �ا"! ����، #
�ا��$ا ���B(� �آ��� ��
� �ا���ع �ا
-	�د إن

ا�- ���H�g:�9&��%��2,$ص�ا�-�9:�8A�Bا���2$ن�ا"! ��01/.-,�دي��,K#م�>�������\	E#أ�

� �إ�#ار���-��Rت �ذ�� �و:9 �و�ا�<�$��ت، �ا"!�ا�8 ��
��� �ا�<#ا�� �أن�ا"! ����)���� ��O� ،

M	�����A�Oت�"�Xم�ا�<�م�/.-,�دي�دون�أن�)#_��3N#ا�[]M"��Ë	����ا� ّ أن�ا�#و���)��ول�
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� �/.-,�د��و�O$ق 8PÝ���>�� 9:� ����Lاد ���	O����� �
ّ
4K(� ��� ����اإذا �ا�<�ّ��.(�Hا ¿"�,�

.(�3N  

�ا 9:� �ا"! ���� #
�ا��$ا ���B(� �Aد;-$ر� �J<#م ��2ى � 
ّ
2�L� �أ_�ى �3N� ��دة�و��

���
� ¢A�,ا�� É�, -ا�� 
 �ء� �[g2� �4h�� 8�� �ا�#;-$ري ©;Èا�� �أن �دام ��� /.-,�د��،

�ØA$g-�6آ����ا�¦E(�9:��ôA�Nة�$K_�$K ي�أن����ا�#;-$ري�ا"!�ا�©;Èا��I;$\ن��hL�،ذ��

� �د;-$ر 9:� �\� ��<	$ل ���ن ��� �[O� 9Ë«1963ا������ -��� �ا�Hي �ا�¤	$ض �A��� �وHPàا � ،

�,-./�#
د���ا"! ����،�وا�h(�����E��%�67$ن�\-#_�����ا�]�K4ت�ا�- ��H�g،�&��%��ا��$ا

  �Á7O:�9أ_��Kا"!�ا��8/.-,�د��.

�9:� � �Mêا�$ا� �ا�����2$2 �ا�,��%� �ا
-	�د �إ�� ��� 
� �ا���ع 9�$�� �أن ��He� �B�

-./� �ا"!�ا�8 9:� �ا"! ���� #
�ا��$ا �4&� �دا_� �A$ >ا�� �ا�#>�� �إ�� �\ g©�/��رة ,�د��

���,g-ا�4��0$ا.<�،�ا��N/ذج�$	 ��\��KE(#ه�:�9ا\�از�ا�< �&��ا��د���ا��	ه�و»<-HEي���Hا�

5�Á7O]3������3	��ا���½®�6ا"! ��9:�01ا;- �ص�ا�#����ا�< $ي�ا� �;��ا�Hي��-�ّ�ر�\��

.�>g���0)���ا�C�!"ا���
  ا"Ð�\�8�Mدا��2

�fا��ا��Q��&  

�J��ا���fا��ا�:qأو  

1. :� Í�N$ا�،�>��;$\� �[Oأ��
�EK4�� ��$�� �ا���0C،دار �ا"·�ص،ا"!�ء �ا"!�ا01 �ا���2$ن 9

  .�2012وا����Dوا�-$ز»I،ا�EK<��ا������2
��،ا"!�ا��،

2. ���Dوا�� �
�EK4�� �/ول،دار��$�� �ا"! �01،ا"!�ء 8Y/� 9:� �ا�$d$ح ���M$دة،أز�� #	Oأ

  .�2004وا�-$ز»I،ا�EK<��ا�����2،ا"!�ا��،

�ا"! .3 8Y/� 9:� �ا�$d$ح ���M$دة،أز�� #	Oأ���Dوا�� �
�EK4�� �ا���0C،دار��$��  �01،ا"!�ء

  .�2004وا�-$ز»I،ا�EK<��ا�����2،ا"!�ا��،


E#�ا�<�����0	#،ا� ��A�Xا�<����"!�ا��8/
-#اء�
���ا��ô¬E،درا;�����ر��2 .4�#	���#	Oأ

 .�2017\�ن�ا���2$ن�ا"! ��01وا����g/;��0،دار�ا���RPÀا�<����،ا�����ة،�,�،

5. #E
� �O]�ن ،0g�g
� �ا���2$ن��
,�م 9:� ����ر�2 �(درا;� �ا"! ���� �ا���
#ة ���B(� ،F�,Eا�

  .102،�ص�1�،2003ا�$�9Ëdوا����gا"! ���01;��0)،��دار�ا���RPÀا�<����،�ا�����ة،�ط�


���ا�<�ّ���:�9ا���2$ن�ا"! ��01/.-,�دي�(درا;�����ر�2)،� .6$d$م�ا��hO��،�;$��6®�$\

،�,���،�A9،�/;� #رË��!"ا���g�2019دار�ا�.  
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7. �6�4M"ا� ����ر�D�،�2$رات �ا�<�$��ت،درا;� ����2$ن �ا�<��� �A�X ا� <8،ا�� #E
� ;�4	�ن

  .�2003ا"F�\،��.$�Mوت�،�E �ن،

�ا�3#ى،
�ن� .8 �ا���رن،دار �ا"! �01 ��<�&�ة،ا���2$ن �_0g4،أ\��ث �ا��O	�ن #E


  .��4�4�2014،ا"!�ا��،

�ا"!  .9 ��4	È[و��� �Ze;�س ZK·"ا� �وز�A،اFGLاض 6®ù��� 8�X>ا�� #E
�9:� ����ر�2 ����،درا;�

 .�1988ا� ���Xن�ا��)�¦�6و/4B2$أ��0hA،دار�ا���RPÀا�<����،ا�����ة،�,�،

10. ��>��N،وا���رن� �ا�]$ري I«ا����� 9:� �/.-,�دي �ا�<�$��ت �.�2$ن �ا�]�اج،��ح 
E$د

.��C�� ;ون�#\،�Aد���،;$ر 

11. � �/.-,�دي،�وا�� �ا"! �01 �ا���2$ن 9:� �5<�$ب،ا�]Èو��� �داوود ����D4وا�-$ز»���I	$د

،�Aو��،;$ر���>EKا�،��
�EK2001وا"·#��ت�ا��. 

�و/�Nاءات� .12 �ا�<��� �ا���رن،/�hOم �ا���2$ن 9:� �/.-,�د�� �ا"!�ا�8 ��3#ي، �ا��ؤوف #E


��>EK9،،ا�����ة،�,�،ا�Ë��!"ا� �وا��-�ب �ا�����ة �>��N� �>EK�،ول/� ا"! ����،ا"!�ء

 .�1979ا�����2،

13. �A�X 6،ا�¦[O� ��B2� �������e�4	$د ����ر�2 ��4�&Z(� �ا"! �01،درا;� #,�4�� ا�<���

 �.1988ا�< $ي�:�9ا"!�ا��8ا�<	#��،دار�ا���RPÀا�<����،ا�����ة،�,�،ا�EK<��ا������،

14. �9:� 0C$2ا���� �/.-,�دي ����DE4ن ��4�4�(� �/.-,�د��،درا;� �;��8،ا"!�ا�8 ×O#�� ��ª2

,�،�Eهللا�و��#E
�#�;��E-��،�0ا�,�يÙ��>ا��I«�1973،ا�����.  

��Qa�ت�ا�q�"�ث�وا	ا��[�:��+��  

�9
E#�هللا�ا�,g$،�أ;�����ا�,��%��ا���2$4����2 ,$ص�ا"! �����(درا;�����ر��2 .1�
��L$2

،���4B��،(62ا���»<��وا���2$2$ن،�����4ا"�M$ق،���N<��/��رات�ا�<�����ا�-�#ة،�ا�<#د�

2015. 

2. � ��O#ر�%�زي �ا���
#ة ���h(� ،�,�Lا� ��4�� ���� !"�A�, �[ا�� �ا"!��<� �\#ون�ا���2$ن، ،

.��C�� ; 

��$	ص�ا�"�+	+
ّ

  ����N:�ا�

 :ا�!O%	ر�ا���ا��ي   . أ

1. � �ر.8 ��01- 2�.16$ن 9:� ��È�26رخ 
�م� �/و�� ��N1437	�دي �L6ا�$ا�� � ;� ،���2016رس

N	�دي��27،�ا�,�درة��$م�/Y �ن��R-�14	��ا�-<#���ا�#;-$ري،�ا"!�A#ة�ا��;	���
#د�

 .��2016رس�; ���7ا�$اL���1437/و���
�م�

 ا�"	ا+�ن:��  . ب
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،�5<#ل�وA-	�8ا���2$ن��2013$��$��23ا�$اL���1434ر��Rن�
�م��2�.14$ن�ر.È��8رخ�:�9 .1

04-08�� 9:� ��27ا�Èرخ 
�م� �ا�����2 ��N1425	�دي �L14ا�$ا�� � ;� وا�-<4����%2004×

� �ر�ا�<#د �ج ،�Aر�B-ا�� �K�C�� ��	�ر;� ���J39وط ،22�� 
�م� �ا��1434ر��Rن �L31$ا�

�� ;�$��$�2013.  

،�F¸L2017ا���; ���16ا�$اN1438���L	�دي��و���
�م��È�19رخ�:04��9-2�.17$ن�ر.�8 .2

،��1979$��$��21ا�$ا�E>�1399���Lن�
�م��26ا�Èرخ�:07��9:�9-579<#ل�وA-	�8ا���2$ن�

 ا�-R	��.�2$ن�ا"!	�رك.

،�È22��� ;�$�2$�2016ر_��:�9ا��37،�ج�ر��2016$�2$�; ���19ا�Èرخ�:02��9-16ا���2$ن� .3

�ا ،�ا�-<4��\��2$ن�ا�<�$��ت�È08��$�2$�1966رخ�:�9ا��R-�66-156	��[<#�������ر.8

 ا"!�ا��ي.

�.�2$ن  .4 ��.�2$ن ��10-03ر.8 9:� ��È�19رخ 
�م� �/و�� ��N1424	�دي �L19ا�$ا��� ;�$��$�

2003� 
#د� �ا��;	�� �ا"!�A#ة �ا�]-#ا��، �ا��ر�ا�- 	�� 9:� �ô¬Eا�� ���	�\� �4>-�� ،43�،

��Aم�20ا�,�درة�\-�ر�
  .�2003$��$�; ���20ا�$اN1424���L	�دي�/و���

5. � �ر.8 ��04- 09ا���2$ن 9:� ��È�14رخ 
�م� �ا���E>�1430ن �L05$ا�� � ;� ×�%2009�

�و/),�ل� 
�م/� �\-� $�$��Nت �ا�-,�4 � �ا"!�ا�8 ��� ���.$4�� �ا"·�&� #
�ا��$ا �	R-�

.�	PQ�L�hو� 

:���©�ydا���Jواn�.ج 
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 تنفيذ االحكام الجزائية ب المتعلقةالنزاعات العارضة 

  السيدة حدادي رشيدة 

  طالبة دكتوراه 

 كلية الحقوق جامعة سيدي بلعباس 

  

  :ملخـــــص

عبر هذا المقال الذي اعتمدنا فيه على المنهج التحليلي حاولنا تسليط الضوء على ما سماه المشرع الجزائري 

 -  للمحبوسين االجتماعي اإلدماج إعادةو   المتعلق بتنظيم السجون  05/04من قانون  14بالمادة 

- ، و هي نفسها النزاعات التي اطلق عليها تسمية  -بالنزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ االحكام الجزائية

 طبقا - اشكاالت التنفيذ- من قانون االجراءات الجزائية و كذا  371طبقا لنص المادة  -الصعوبات في التنفيذ

  عندما اشار الى حالة النزاع حول هوية المحكوم عليه . 596لنص المادة 

، ذلك ان التحكم في االجراءات معناه ضمان لحقوق و يعتبر هذا الموضوع من المسائل االجرائية المهمة 

الفرد و حريته و ضمان لعدم اهدار الحق لمجرد خطا اجرائي و عليه تطرقنا الى ماهية هذه النزاعات 

 ها عن غيرها من النظم .ارضة و مجالها و ميزنالعا

 

           Dans cet article basé sur la méthode analytique nous avons essayé de 

mettre en évidence ce que le législateur a appelé par l'article 14 de la loi 05/04 

portant code de  l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des 

détenus – les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentences pénales 

-. Et c’est les mêmes contentieux qu’il a appelé- difficultés d’exécution- selon 

les dispositions de l'article 371 du Code de procédure pénale et – incident 

d’exécution - conformément à l'article 596 lorsque l’identité d’un condamné fait 

l’objet d’une contestation.                           

            Ce sujet traite l’une des questions de procédure  

Importantes, car maitriser les procédures c’est garantir les droits et libertés de la 

personne, veiller à ce que ses droits ne soient pas bafoués en raison d’une 

simple erreur de procédure, et c’est pour cela que nous avons consacré cette 



1439الموافق ل رمضان  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02لسياسية        المجلد الرابع  العدد مجلة القانون والعلوم ا  

780 

 

étude au traitement de ces incidents conflictuels et leur étendue, tout en les 

spécifiant des autres domaine. 

 

  

  

  مــةمـــــقد

  

المبــدأ فــي االحكــام عامــة انهــا قابلــة للتنفيــذ بمجــرد اكتســابها قــوة الشــيء المقضــي فيــه، و يعنــي التنفيــذ بهــذا 

  المفهوم اخضاع الحكم موضوع التنفيذ إلجراءات مرتبة آلثارها في مواجهة المحكوم عليه .

ذه كليــا او جزئيــا و ألجــل ذلــك و لكــن قــد يعتــرض تنفيــذ الحكــم بشــكل عــام بعــض االشــكاالت تحــول دون تنفيــ

تطبيقــا لمبــدأ شــرعية االجــراءات اوجــد المشــرع وســيلة قانونيـــة تتــيح للمنفــذ ضــده منازعــة الحكــم الصــادر فـــي 

مـــن قـــانون  14مواجهتـــه لمخالفتـــه لقواعـــد القـــانون و لوجـــود عيـــب فـــي التنفيـــذ و هـــذا مـــا جـــاء بـــنص المـــادة 

مــن قــانون  371و المــادة االدمــاج االجتمــاعي للمحبوســين  المتعلــق بقــانون تنظــيم الســجون و اعــادة 05/04

  . من نفس القانون 596و كذا المادة  االجراءات الجزائية

"النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ االحكام الجزائية" لما يثيـره هـذا الموضـوع مـن  البحث في مسالةلقد اخترت 

  مسائل جديرة بالدراسة و اشكاالت في الميدان.

الية المطروحة في هذا البحـث تتمثـل فـي طـرح التسـاؤالت التاليـة: مـا هـي النزاعـات العارضـة ؟ و مـا و االشك

  ؟ و ما هي مجاالت تطبيقها هي طبيعتها

 ثنائي تقسيم و لإلجابة على اإلشكاليـات المطروحة و لبلورة موضوع بحثنا عمدنا إلى وضع خطة من خالل

  ـماهية النزاعات العارضة و المبحث الثاني عن مجالها فكان المبحث االول عن :مبحثين من يتكون

فإننــا نـــرى طـــبيعة الموضـــوع الــذي نتناولــه يفــرض لــق بــالمنهج العلمــي الموظــف فــي هــذا البحــث أمـــا فيمــا يتع

   .إستعمال المنهج التحليلي 

  

  

  ماهية النزاعات العارضة على األول:   المبحث     

  كام الجزائيةتنفيذ االح                      

سوف اتطرق في هذا المبحث الى تعريف النزاع العارض في التنفيذ الخاص باألحكام الجزائية و الى 

  .و تمييزه عن غيره من النزاعات المشابهةمضمونه و كذا مسالة تكييفه 

  

  تنفيذ االحكام الجزائية علىالنزاعات العارضة  تعريفاألول:   المطلب
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و أطلق عليها  05/04من قانون  14هذه النزاعات بالفقرة االولى من المادة  علىلقد نص المشرع الجزائري 

انون االجراءات من ق 371بالمادة  - بالصعوبات في التنفيذ- بينما سماها  - النزاعات العارضة- مصطلح 

المتعلق النزاع عندما يتعلق االمر ب –اشكاالت التنفيذ  –من نفس القانون  596سماها في المادة  الجزائية و

 .بهوية المحكوم عليه 

سواء بقانون االجراءات الجزائية او لم يتطرق المشرع الجزائري من خالل نصه على النزاعات العارضة 

الى اعطاء تعريف لها و اذا رجعنا الى الفقه بقانون تنظيم السجون و اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين 

فيذ بكونه " منازعة قانونية او قضائية اثناء التنفيذ تتضمن ادعاءات نجده يعرف بما يعبر عنه باإلشكال بالتن

يبديها المحكوم عليه او الغير لو صحت ألثرت في التنفيذ اذ يترتب على الحكم فيها ان يصبح التنفيذ جائزا 

  ) 1(او غير جائز ، صحيحا او باطال" 

  

  

     

  

  

نفيذية للحكم، فهي تشمل كل دفع بإنكار قوة الحكم في و عرفه الفقه ايضا بأنه " منازعة تتعلق بالقوة الت

  )2(التنفيذ و تتسع تبعا لذلك للوقائع التي تحول قانونا دون التنفيذ او تستوجب تأجيله او تعديله" 

قد عرفه األستاذ محمود نجيب حسني بأنه:" نزاع في شأن القوة التنفيذية للحكم من حيث وجود هذه القوة أو 

  "التي يتعين أن يجري بها التنفيذ من حيث الكيفية

و عرفه الدكتور محمود كبيش بكونه" يتسع ليشمل منازعات متعلقة بالتنفيذ دون أن تتضمن نعيا على السند 

التنفيذي أي الحكم كتنفيذ العقوبة على غير المحكوم عليه أو النزاع حول أهلية المحكوم عليه كإصابته 

التنفيذ بغير العقوبة المحكوم بها سواء من حيث نوعها أو كمها أو عدم بالجنون قبل أو أثناء التنفيذ أو 

  .تطبيق قاعدة جب العقوبات أو قاعدة عدم تجاوز العقوبات السالبة للحرية حدودا معينة

  لكي نكون امام نزاع عارض ال بد من توفر الشروط التالية: و عليه و 

زاع بين الشخص المعني بالتنفيذ و بين السلطة ان يتعلق االمر بنزاع قضائي : بمعنى ان يكون الن -1

 القائمة بالتنفيذ 

ان يتعلق النزاع بشرعية تنفيذ الحكم الجزائي: و معناه ان يتم مناقشة شروط صحة التنفيذ و ان  -2

يهدف الى تأجيله او منعه او تعديله كالنزاع حول تقادم العقوبة ، او ادعاء المحكوم عليه بانقضاء 

  للحرية. العقوبة السالبة
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لقــد اثــارت مســالة التكييــف القــانوني للنزاعــات العارضــة او مــا يطلــق عليــه باإلشــكال فــي التنفيــذ جــدال فقهيــا و 

فهناك من يرى انها دعوى عمومية و هناك من يرى بأنها مرحلة من مراحـل الخصـومة الجزائيـة و هنـاك مـن 

ل النصوص المنظمة لهذه النزاعات يتبين لنـا بأنهـا دعـوى يرى بكونها دعوى عمومية تكميلية و لكن من خال

قضائية لها طابع خاص اذ ال تعد طريقا مـن طـرق الطعـن و ال اثـر مـن آثـاره و انمـا هـي مرحلـة مـن مراحـل 

  الخصومة الجزائية مستقلة بذاتها.

  

  تمييز النزاعات العارضة عن غيرها من النظم المشابهة المطلب الثاني: 

  

دخل ضمن تطبيقاته لذلك كان و يزاع العارض في تنفيذ الحكم الجزائي ببعض المفاهيم لكونه قد يختلف الن

  النظم المشابهة.بين ال بد من التفرقة بينه و 

  

  النزاع العارض ليس طريقا من طرق الطعن : االولالفرع 

  

قد نص  شرع الجزائريالمال يعد النزاع العارض طريقا من طرق الطعن سواء العادية او غير العادية لكون 

هو ان الغاية من الطعن  كما، قانون االجراءات الجزائية على سبيل الحصر ال المثال ب على هذه االخيرة

مناقشة عيوب الحكم بينما قرر النزاع العارض من اجل مناقشة عيوب التنفيذ ، و يوصف الطعن بكونه 

او كما وصفها البعض  بذالهارض دعوى مستقلة مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بينما يعد النزاع العا

منصوص عليها قانونا على خالف النزاع العارض الذي ال كما ان الطعن يرتبط بمواعيد  ،دعوى تكميلية

الدعوى اذ يجوز رفعه من الغير الذي يتضرر من التنفيذ  بأطراف، و ال يرتبط النزاع العارض  يتقيد بمواعيد

    . على عكس الطعن

 النزاع العارض ليس معناه وقف تنفيذ الحكم  لثاني:االفرع 

يعد وقف تنفيذ الحكم اثرا من آثار الطعن في االحكام سواء عن طريق المعارضة او االستئناف او الطعن 

بالنقض على عكس النزاع العارض الذي يعد نظاما قائما بذاته اذ الهدف منه الطعن في التنفيذ للحيلولة 

عديله فالهدف منه استظهار عيوب التنفيذ لجعله متفقا مع القانون عكس الطعن في او ارجائه او ت هدون

 لجعله متفقا مع القانون.الحكم الذي يناقش صحة الحكم ذاته 
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  الفرع الثالث : النزاع العارض ليس من قبيل تصحيح خطا مادي او تفسير الحكم 

   

و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين في المتعلق بتنظيم السجون  04-05من قانون  14نصت المادة 

الحكم بتصحيح األخطاء المادية  التي اصدرتالرابعة و الخامسة على انه تختص الجهة القضائية  افقرتيه

تختص غرفة االتهام بتصحيح األخطاء المادية و الفصل في الطلبات العارضة المتعلقة  الواردة فيه ، و

  .ة الجناياتألحكام الصادرة عن محكمبتنفيذ ا

هناك من يعتبر تصحيح الخطأ المادي و تفسير االحكام من قبيل االشكاالت في التنفيذ و هناك من يرى انه 

ال يمكن اعتبارها كذلك فالغاية من تصحيح الخطأ المادي او تفسير الغموض الوارد بالحكم هو استكمال 

  عارض يعد منازعة في التنفيذ .اما النزاع ال للتنفيذتكوين السند القضائي من اجل اعداده 

 

      

  مجال النزاعات العارضة على المبحث الثاني: 

  تنفيذ االحكام الجزائية              

  

ينحصر مجال هذه النزاعات اما في نزاع حول وجود الحكم القابل للتنفيذ او حول مدى اتفاق التنفيذ مع 

 المنظمة له.القوانين واعد ـــــــــــــالحكم او في النزاع حول اتفاق التنفيذ مع ق

 

    المرتبط بالسند التنفيذي  النزاع العارضالمطلب األول: 

  

ان السند التنفيذي هو ذلك الحكم او القـرار الـذي تصـدره جهـة قضـائية و يكـون مشـموال بالنفـاذ و يأخـذ النـزاع 

  العارض المرتبط بالسند التنفيذي احدى الصور التالية:

: كأن يصدر الحكم ممن ال والية له او كأن يصدر الحكم في واقعة لم ترفع وجود الحكم النزاع حول -1

 بها الدعوى او كان صادرا ضد شخص متوفي .

: يمكــن للســند التنفيــذي ان يتعــرض للفقــدان ســواء أكــان حكمــا او النــزاع حــول فقــدان الســند التنفيــذي -2

و  540، 539، 538الحاالت في المواد  قرار مما يتعذر معه تنفيذ الحكم و نص المشرع على هذه

مــــن قــــانون االجــــراءات الجزائيــــة و عليــــه اذا شــــرعت النيابــــة العامــــة فــــي التنفيــــذ دون النســــخة  541

 االصلية او صورة رسمية للحكم حق للمنفذ ضده االستشكال على الحكم.
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و بالتـالي فبمجـرد  بمعنـى زوال الوجـود القـانوني للحكـم: النزاع المتضـمن الغـاء الحكـم محـل التنفيـذ  -3

الغاء الحكم محل التنفيذ يصبح التنفيذ غير ممكن النعدام السند التنفيذي و بالتالي يمكن االستشـكال 

 على اساس الغاء الحكم بالمعارضة او االستئناف او النقض.

النيابـــة العامـــة اجـــراءات التنفيـــذ بموجـــب حكـــم ســـقط بانقضـــاء الـــدعوى  : فـــإذا باشـــرتســـقوط الحكـــم -4

  سند غير موجود و يحق في هذه الحالة للمنفذ عليه االستشكال.ة فان هذا التنفيذ يستند الى العمومي

   المتعلق بقابلية الحكم للتنفيذ النزاع العارضالمطلب الثاني: 

  هناك اساب اخرى متعلقة بقابلية الحكم للتنفيذ و من صورها 

علــى انــه " ال يســري قــانون  مــن قــانون العقوبــات 02نصــت المــادة  صــدور قــانون اصــلح للمــتهم: -1

ما كان منه اقل شدة" و عليه اذا صدر قانون اصلح للمتهم قبل صيرورة  إالالعقوبات على الماضي 

الحكـم نهائيــا و باشــرت النيابــة العامـة الــى التنفيــذ دون مراعــاة هــذه النقطـة القانونيــة حــق للمنفــذ ضــده 

 االستشكال في التنفيذ لعدم جواز تنفيذه.

بمعنى ان يكون الحكم غير نهائي لعـدم انقضـاء مواعيـد الطعـن  الحكم للقوة التنفيذية: عدم اكتساب -2

فيــه او لعــدم الفصــل فيــه فيحــق فــي هــذه الحالــة للمنفــذ ضــده االستشــكال مــن اجــل وقــف تنفيــذ الحكــم 

 الصادر ضده.

 592دة اذا صـدر الحكـم مـع وقـف التنفيـذ الجزئـي او الكلـي طبقـا لمقتضـيات المـا وقف تنفيذ الحكم: -3

 إليقــافمــن قــانون االجــراءات الجزائيــة و باشــرت النيابــة العامــة التنفيــذ حــق للمنفــذ ضــده االستشــكال 

 القوة التنفيذية للحكم لكونها معلقة على شرط.

 05/04مـن قــانون  155و هـو مـا نصـت عليــه المـادة  تنفيـذ حكـم االعــدام قبـل رفــض طلـب العفــو: -4

 إالاج االجتمـاعي للمحبوسـين بقولهـا " ال تنفـذ عقوبـة االعـدام المتعلق بتنظيم السجون و اعادة االدمـ

بعـد اسـتنفاذ كافـة اجراءاتـه  إالبعد رفض طلب العفو " و عليه ال يمكـن للنيابـة العامـة مباشـرة التنفيـذ 

 و يحق للمنفذ ضده االستشكال في التنفيذ لكون اجراءاته لم تكتمل بعد.

ندات التنفيذيــة الصــادرة علــى شــخص واحــد متعلقــة بجريمــة اذا تعــددت الســ تعــدد الســندات التنفيذيــة: -5

واحــدة و صــار كــل ســند حــائز لقــوة الشــيء المقضــي فيــه و باشــرت النيابــة العامــة الــى تنفيــذها جــاز 

  للمنفذ ضده االستشكال لكون العبرة بالحكم االسبق الذي اصبح نهائيا و ال عبرة لألحكام التي تلته .

  

  المرتبط بالمحكوم عليه رضالنزاع العاالمطلب الثالث: 

  

  و يأخذ هذا االستشكال الصور التالية: 

 و هذا نظرا  عدم قدرة المحكوم عليه على تحمل الحكم: -1
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فـإذا ثبـت اصــابة المحكـوم عليـه بمــرض خطيـر يتنـافى مــع وجـوده فـي الحــبس و  لمرضـه او جنونــه : -أ    

جاز للمنفذ ضـده االستشـكال  05/04من قانون  16ثبت ذلك قانونا بتقرير طبي وفقا لما نصت عليه المادة 

 المؤقت لتنفيذ االحكام السالبة للحرية. التأجيلفي الحكم و االستفادة من 

ــه  -ب    الفقــرة االولــى مــن  17و  07فقــرة  16طبقــا لــنص المــادة حامــل او مرضــعة:  امــرأةالمحكــوم علي

النيابـة  لجـأتالحكم مؤقتا و اذا ما  تأجيل فانه يتم ةمرضع اذا كانت المحكوم عليها حامل او 05/04قانون 

 العامة الى تنفيذ الحكم يحق للمنفذ ضدها االستشكال استنادا الى نص المادتين المنوه عنهما اعاله.

 يأخـذان المنازعة في هوية المحكوم عليه تكون سببا من اسباب االستشـكال و  هوية المحكوم عليه: -2

 : ذلك عدة صور و منها 

فقـد ينتحـل المـتهم هويــة شـخص آخـر اثنـاء مراحـل التحقيــق او  م هويـة شــخص آخـر :انتحـال المـته - أ

المحاكمــة للتهــرب مــن تنفيــذ الحكــم عليــه و يســتوجب هنــا اللجــوء الــى دعــوى النــزاع العــارض ألجــل 

 الفصل في هوية المتهم.

يمكــن لشــخص ان ينتحــل هويــة المــتهم و االستشــكال يتمثــل هنــا فــي  انتحــال شــخص هويــة المــتهم: - ب

كون النيابة العامة عند التنفيذ تجد نفسها امام متهم لم تحرك ضده الدعوى العمومية و هو الشـخص 

المنتحل و متهم حقيقي لم يمثل امام المحكمة اصال و في هـذه الحالـة يحـق االستشـكال علـى التنفيـذ 

  لألسباب المبينة اعاله. 

ايضا في حالة وجود شخص له نفس  قد يطرح االستشكال في التنفيذ شخص له نفس هوية المتهم: - ت

هوية المتهم الحقيقـي مـن حيـث االسـم و اللقـب و تـاريخ المـيالد و لكـن يقـع االخـتالف مـثال فـي اسـم 

  و بالتالي يحق للمنفذ ضده االعتراض على التنفيذ.الوالدين او مقر اقامته 

  المرتبط بتطابق التنفيذ مع القانون النزاع العارضالمطلب الرابع: 

 

يا مــع مبــدأ الشــرعية ال يكــون التنفيــذ ســليما اذا كانــت العقوبــة المنفــذة هــي ذاتهــا المحكــوم بهــا مــن حيــث تماشــ

  مقدارها فإذا كان التنفيذ معيبا ال يتفق و مواضيع القانون تعلق االمر بنزاع عارض.

   و يأخذ الصور التالية:

كيفيــة  05/04مــن قــانون  13 لقــد نظــم المشــرع الجزائــري بــنص المــادة النــزاع حــول مقــدار العقوبــة: -1

احتســـاب بدايـــة و نهايـــة مـــدة العقوبـــة و عليـــه اذا لـــم تقتطـــع مـــدة الحـــبس المؤقـــت مـــن مـــدة العقوبـــة 

 المحكوم بها جاز للمحكوم عليه ان يقدم نزاعا عارضا للقيام بعملية الخصم .

الجهـات القضـائية و  تنفذ العقوبات السالبة للحرية و االوامر الصادرة عـن النزاع حول كيفية التنفيذ: -2

و هي المؤسسات العقابيـة و التـي  05/04من قانون  25االكراه البدني في االماكن المحددة بالمادة 

تأخذ شكل البيئة المفتوحة او شكل البيئة المغلقة و تضـم هـذه االخيـرة مؤسسـات الوقايـة و مؤسسـات 
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فــا لهــذه القواعــد كــان للمحكــوم عليــه أن فــإذا مــا تــم التنفيــذ خالاعــادة التربيــة و مؤسســة اعــادة التأهيــل 

   . يستشكل في تنفيذ هذه األحكام

  اتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ

  

و هـــي " النزاعـــات العارضـــة علـــى تنفيـــذ االحكـــام الجزائيـــة" الـــى تعـــد المكنـــة التـــي اوجـــدها المشـــرع الجزائـــري 

الدولية المتعلقة بحقوق االنسان و كذا وسيلة في يد المحكوم عليه لحمايتـه لما توصلت اليه المواثيق انعكاس 

و درء الضــرر الــذي يمكــن ان يلحــق بــه مــن جــراء ســوء التنفيــذ او الخطــأ فيــه و وســيلة ايضــا فــي يــد القضــاء 

  لمجابهة حيل المحكوم عليه الرامية الى التهرب من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.

ليــة ال يوجــد تطبيـق واســع فــي الجهــات القضــائية للنزاعـات العارضــة لكــون الموضــوع يتســم و مـن الناحيــة العم

قلـة النصـوص المعالجـة لـه خـالل و لعدم المام المشرع بالموضوع من كل جوانبه و يتضح ذلـك مـن بالحداثة 

ــــانون تنظــــيم الســــجون اعــــادة االدمــــاج االجتمــــو التــــي  ــــة و ق ــــانون االجــــراءات الجزائي اعي جــــاءت متفرقــــة بق

      .للمحبوسين

  و عليه كان من الواجب وضع نصوص واضحة لضبط احكامه و طرق تقديمه و الفصل فيه.

 

 

 

 الهوامش و المراجع: 

  

أحمد عبد الظاهر الطيب، اشكاالت التنفيذ في المواد الجنائية، مطبعة وهبة حسان القاهرة، الطبعة  )1(

   01، صفحة 1994الرابعة لسنة 

 

، 2008االشكاالت في تنفيذ االحكام الجزائية ،دار النهضة العربية  ، طبعة  الدكتور محمود كبيش، )2(

 07صفحة 

 

 ، طبعة سنة  مصر ، العربية النهضة دار ، الجنائية االجراءات قانون شرح ، حسني نجيب محمود )3(

1978. 

 

 االلكتروني روالنش والكمبيوتر للبرمجيات البهاء شركة ، الجنائية التنفيذ اشكاالت ، مراد الفتاح دعب )4(

 2008.مصر
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   :مذكرات و الرسائل

 

للقضاء  العليا المدرسة شهادة لنيل تخرج مذكرة ، الجزائية االحكام في التنفيذ اشكاالت ، العايشة مشير )5(

2006. 

كلية الحقوق بن عكنون  1جامعة الجزائر  - مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون جنائي قاسم قويدر، 

 .2014-2013 السنة الجامعية –

  

  : القوانين

  

 المتعلق بقانون تنظيم السجون و اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين. 05/04قانون  )1(

 

 المتضمن قانون االجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 155-66االمر  )2(

 

 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم. 156-66االمر   )3(
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  ةيالمحكمة الجنائية الدول

  

  نـــــــد بومديــــــــــــــــــــــــــــالر محمــــــــــ.بأ

  ة الثانيةــوراه سنــــــــــــــب دكتـــــــــــــطال

  ةــــوم جنائيــــــــــــــــــــص علـــــــــــــــــتخص

  نور البشير البيض ز الجامعيـالمرك

  وق والعلوم السياسية)ـــد الحقــــ(معه

 bellarmed13@gmail.comالبريد االلكتروني : 

  ملخص:

كــأول محكمــة قــادرة علــى محاكمــة األفــراد المتهمــين بجــرائم  2002ســنة  تالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تأسســ

بشعة على المجتمـع الـدولي ، كمـا تعمـل هـذه المحكمـة علـى إتمـام األجهـزة القضـائية الموجـودة ، خطيرة و 

غيــر قــادرة علــى المحــاكم الوطنيــة رغبتهــا أو كانــت  يائي مــا لــم تبــدضــفهــي ال تســتطيع أن تقــوم بــدورها الق

ضد تلك القضايا فهي بذلك تمثل المآل األخير كما تقتصر قدرة المحكمـة علـى النظـر  تحقيق أو اإلدعاءال

تاريخ إنشائها ، عندما دخل نظـام األساسـي للمحكمـة الجنائيـة   2002يوليو  01في الجرائم المرتكبة بعد 

  الدولية حيز التنفيذ.

  الكلمات المفتاحية :

  األمم المتحدة.–العدوان  القضاء الجنائي الدولي ، المدعى العام ، جريمة

Résumé: 
La Cour pénale internationale (CPI) a été créée en 2002 en tant que première 

juridiction capable de poursuivre des personnes accusées de crimes graves et odieux contre la 

communauté internationale .Le Tribunal s'emploie également à compléter le système 

judiciaire en place et ne peut jouer son rôle judiciaire que si les juridictions nationales ont 

exprimé leur souhait ou été incapables d'enquêter. En dernier recours, le Tribunal ne peut 

intenter des poursuites que pour les crimes commis après le 1er juillet 2002, à la date de son 

établissement au moment de l'entrée en vigueur du Statut de la Cour pénale internationale. 

Les mots clés  :  

La Cour pénale internationale, le procureur général, le crime d'agression - les Nations 

Unies. 
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  مقدمة :

اإلنسانية على تعتبر العدالة الدولية من أهم األسس التي يقوم عليها القانون الدولي المعاصر ، فقد عرفت 

و قــانون أاإلنســاني  الــدولي مــر التــاريخ حروبــا و أزمــات دوليــة ، أدت إلــى وقــوع انتهاكــات جســيمة للقــانون

تلــك التجــاوزات و محاســبة ســبل كفيلــة بــردع  عــن للبحــثحقــوق اإلنســان ، و هــو مــا دفــع الجماعــة الدوليــة 

  الذين تسببوا في إلحاق الضرر ليس فقط بضحاياهم فقط و إنما أيضا المساس باألمن اإلنساني .األفراد 

لجــــرائمهم أو متابعــــة و مالحقــــة المجــــرمين و تقــــديمهم للمحاكمــــة بغــــض النظــــر عــــن مكــــان ارتكــــابهم إن 

مــن النتــائج الهامـة التــي تحســب للعدالـة الدوليــة التــي أظهـرت قــدرتها علــى الحصـانات الممنوحــة لهــم تعتبـر 

  محاكمة كبار المسؤولين عن الجرائم الدولية

  قد تعجز عنه المحاكم الوطنية في الكثير من األحيان.و هو األمر الذي  

سســتي مــن أجــل ال بــد مــن تهيئــة اإلطــار القــانوني و المؤ  و لتطبيــق الجــزاء الجنــائي و تحقيــق األثــر الــرادع

الـــدولي قـــد تخلـــى عـــن تلـــك الجـــرائم و منـــع قيامهـــا و حمايـــة األفـــراد و الشـــعوب خاصـــة أن المجتمـــع  وقـــف

  مو ما تحمله من معاني االنتقا شريعة الغاب

  و أخذ حق باليد و قطع أشواطا في طريق التحضر و االحتكام إلى سلطة القانون. ثأرو ال 

ذا أوضـاع فأرسـى مجموعـة مـن القواعـد الموضـوعية كـالجنائي بغرض التصـدي لهلقد ظهر القانون الدولي 

النظــام  ركــائزالمتضــمنة توصــيفا للجــرائم الدوليــة و المعاقبــة عليهــا ، و تشــمل التــدابير الالزمــة لمنــع تهديــد 

رف ســوابق تاريخيــة متتاليــة إلــى أن  عــاالجتمــاعي الــدولي و مــن ذلــك إقامــة قضــاء دولــي جنــائي و الــذي 

هيئة  نو لتكالمتضمنة نظمها األساسي  1998سست المحكمة الجنائية الدولية بموجب اتفاقية روما لعام تأ

  مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية.

  و من هنا يمكن طرح اإلشكال التالي :

  ؟النظام القانوني و القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  ما هو

إلـى نتطـرق فـي المبحـث األول  فسـو  مبحثـينقمنـا بتقسـيم خطـة البحـث إلـى  ،اإلشكالو لإلجابة عن هذا 

اختصاصـات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أما في المبحث الثـاني تطرقنـا إلـى الدولية مفهوم المحكمة الجنائية 

  .و عالقة المحكمة باألمم المتحدةو إجراءات المحاكمة فيها 
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  الدولية.مفهوم المحكمة الجنائية   المبحث األول :

، فـإن  20كان تبلور فكـرة إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة دائمـة لـم يـتم إال فـي العقـد األخيـر مـن القـرن ال إذا

المجتمع الدولي شهد تطورات متوالية إلرساء هذه الفكرة و معاقبة مرتكبي أشد أنواع الجرائم خطورة و لعـل 

  أبعد هذه المحاوالت محاكمة 

أمـــا أقــــرب هـــذه المحـــاوالت و أهمهــــا إنشـــاء المحــــاكم الجنائيـــة المؤقتــــة و  ،1919إمبراطـــور ألمانيـــا ســــنة 

 1994و 1993و محكمتي يوغسالفيا و روندا  1946 و 1945في محكمة نوربورج و طوكيو  ةالمتمثل

ة إلنشـاء الخاصـة وضـعت الخطـوط العريضـذات المهـام  بسبب الحروب األهلية ،و هذه المحاكم الجنائيـة 

  ).1(1998بروما سنة  الدبلوماسيمحكمة جنائية دولية دائمة و إقرار نظام أساسي في المؤتمر 

  المحكمة الجنائية الدولية . فالمطلب األول :نشأة و تعري

تعتبـــر الخطـــوات رغـــم االنتقـــادات الموجهـــة للمحـــاكم الجنائيـــة المؤقتـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة إال أنهـــا 

األولـــى إلنشـــاء جهـــاز قضـــائي جنـــائي دولـــي دائــــم يتـــولى مهمـــة محاكمـــة األشـــخاص المتهمـــين بارتكــــاب 

  و من هنا سوف نتطرق إلى ما يلي :  اإلنسانيانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي 

  الفرع األول :  مراحل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية .

لمواجهـة الجـرائم  1872) عـام هولـي هـو الفقيـه السوسـري (موانييـجنـائي دإن أول من نـادى بإنشـاء قضـاء 

المرتكبة ضد الشعوب، و هي محكمة تتألف من خمسة قضاة يعين ثالثة منهم من طرف الدول المتحاربة 

دوليـــة لمواجهـــة كمـــا جـــرت محاولــة إنشـــاء محكمــة  ،المحايــدة مـــن طــرف الـــدول اختيـــارهمأمــا البـــاقون فيــتم 

حادث الـذي أدى إلـى مقتـل ملـك يوغسـالفيا اسـكندر األول و وزيـر خارجيـة فرنسـا علـم العلى إثر اإلرهاب 

فرنسـا شـكل مجلـس عصـبة األمـم لجنـة كانـت مهمتهـا صـياغة اتفـاقيتين األولـى و بناء على طلـب  1934

غيــر أن هــذا المشــروع لــم  ،رضخاصــة بمحاربــة اإلرهــاب و الثانيــة تأســيس محكمــة جنائيــة دوليــة لهــذا الغــ

رأت العديـد مـن الـدول منهـا بريطانيـا أن فكـرة إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة دائمـة  ،يتجسد على أرض الواقـع

الـدولي خاصـة رفـض اإلتحـاد السـوفياتي لهـذه الفكـرة  اإلجمـاعبفكـرة  يصـطدمأمر مقبـول نظريـا لكنـه عمليـا 

و كانت فرنسا هي العنصر الدائم الوحيد في مجلـس األمـن الـذي يؤيـد  ،التي يرى أنها تتعارض مع سيادته

شــكلت الجمعيـة العامــة لألمــم المتحــدة لجنــة خاصــة مكونــة مــن العــام المــوالي  فــيو  1950تلـك الفكــرة عــام 

 1951ممثلي سبعة عشرة دولة مهمتها صياغة معاهدة لإلنشاء تلك المحكمة و قدمت تقريرها األول عـام 
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ألســباب سياســية ليـتم تغييــر أعضـاء اللجنــة و تشــكل لجنـة جديــدة قـدمت تقريرهــا النهــائي  همـاداعتو لـم يــتم 

لوقـــت الحـــق ألن األمـــر كـــان مـــرتبط بانتهـــاء لجنـــة القـــانون الـــدولي مـــن  هاعتمـــادلكـــن أرجـــئ  1953عـــام 

  ).02(و أمن البشرية و مشكلة تعريف العدوان  أعمالها فيما يخص مشروع الجرائم ضد السلم 

يرى إقامة المحكمة عن طريـق  ولالرأي األ  ،قد تعددت حول كيفية إنشاء تلك المحكمة اآلراءو يالحظ أن 

الـرأي أمـا  ،جزائيـة فـي محكمـة العـدل الدوليـةغرفـة  ثمن ميثاق األمم المتحـدة و اسـتحدا 92المادة  تعديل

 ،العامـة لألمـم المتحـدةفيرى أنصـاره إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة بموجـب قـرار صـادر عـن الجمعيـة  الثاني

فـي تقريـر  افيرى ضرورة إنشاء المحكمة بموجب معاهدة دولية و هو الرأي الذي ساد أخير الرأي الثالث أما 

  أي طريقة اتفاقية الدولية التي يبرمها مؤتمر دبلوماسي النهائياللجنة 

 3314 و علــى الــرغم مــن أن الجمعيــة العامــة قــد أصــدرت قرارهــا رقــم :،دولــي تحــت رعايــة األمــم المتحــدة 

و مـع ذلـك ،العدوان إال أن األمين العام لم يدعو اللجنـة المشـار إليهـا  جريمةالمتعلق بتعريف  1974عام 

 1989جمعيـة العامـة عـام جنة القانون الدولي قد طلب منها دراسة المشـروع بموجـب قـرار أصـدرته الفإن ل

علـى الــرغم  1994حتــى عـام  1990ع فــي الفتـرة بـين عـام و و بنـاءا علـى ذلـك درســت اللجنـة هـذا المشـر ،

فــي مشــروع إنشــاء بتجــارة المخــدرات إال أن لجنــة القــانون الــدولي راحــت تــدرس  مــن أن القــرار كــان يتعلــق

قامـت الجمعيـة العامـة  1994اللجنة عام الذي أنجزته ع  و مشر المحكمة جنائية دولية دائمة و على ضوء 

إلنشــاء المحكمــة الجنائيــة  1995عــام  ةبتكليــف لجنــة خاصــة لمتابعــة المشــروع ثــم شــكلت لجنــة تحضــيري

أن تجتمع  1997ديسمبر 17المؤرخ في :  51/207و قد قررت الجمعية العامة في قرارها رقم : ،الدولية

ع الـذي تمكنـت اللجنـة مـن إنهائـه و صـياغة المشـر  مـن أجـل 1998و  1997حضرية في عـامي تاللجنة ال

و تـم  ،1998جـوان  15بـين فـي رومـا و تقديمـه إلـى المـؤتمر الدبلوماسـي المنعقـد  1998في أفريل عـام 

و كانــت الســنغال أول دولــة تصــادق علــى معاهــدة رومــا و لــم  1998جويليــة  17إقــرار المشــروع بتــاريخ:

من النظام األساسي المذكور  126)طبقا للمادة 60إال بتصديق الدولة الستين (تدخل المعاهدة حيز النفاذ 

و قد تضمن النظام  2002بتاريخ األول من جويلية عام أعاله ، و بناءا عليه دخلت المعاهدة حيز النفاذ 

  ).03( مادة  128األساسي 

  لفرع الثاني:تعريف المحكمة الجنائية الدولية .ا

تتمتــع بالشخصــية القانونيــة و واليــة  ،الدوليــة هــي هيئــة قضــائية دوليــة دائمــة و مســتقلةالمحكمــة الجنائيــة 

المجتمــع الــدولي لمقاضــاة مرتكبــي أشــد الجــرائم المحتملــة جســامة بمقتضــى القــانون  )أوجــدها04عالميــة  (
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ة للمحـاكم و هي مكمل،و جرائم الحرب الدولي أي جرائم اإلبادة الجماعية و الجرائم األخرى ضد اإلنسانية 

  أو غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي مثل هذه الجرائم السابقة الذكر.الوطنية غير القادرة 

  المطلب الثاني:خصائص المحكمة الجنائية الدولية .

  تتميز المحكمة الجنائية الدولية بمجموعة من الخصائص و هي : 

  لجرائم المهددة للسلم و األمن الدوليين.أنها هيئة قضائية مستقلة دائمة تهدف لمحاكمة مرتكبي أخطر ا-1

  األساسي .ها النظام رتكبون الجرائم الدولية التي حددأنها تختص بمعاقبة األفراد الذين ي-2

و ال تنتهـــي بانتهـــاء المهمـــة التـــي أنشـــأت مـــن أجلهـــا مثـــل المحـــاكم الجنائيـــة  ،أنهـــا تتصـــف بالديمومـــة-3

  المؤقتة.

أن االختصـاص يعـود بالدرجـة بمعنـى و لـيس بـديال عنـه  ،الوطني أنها تملك اختصاصا مكمال للقضاء-4

  األولى إلى المحاكم الوطنية و في حالة عجزها عن القيام بهذا الدور تتدخل المحكمة الجنائية الدولية .

مرتكبــي لقــررت التعــاون للتصــدي  ،أنهــا تســتند فــي وجودهــا إلــى اتفــاق تــم بــين الــدول صــاحبة الســيادة-5

   ).05المسؤولون في الدولة (النظام األساسي كرس مبدأ استبعاد الحصانة التي يتمتع بها  الجرائم كما أن

  .هيكلة المحكمة الجنائية الدوليةالمطلب الثالث:

و عـددت األجهـزة التـي هـذه األخيـرة لمحكمة الجنائية الدولية تشكيلة لمن النظام األساسي  34دة ابينت الم

  و هي على التوالي :تتكون منها 

  .الفرع األول : العنصر البشري للمحكمة 

زيـادة عـدد القضـاة أن تقتـرح نيابة عن المحكمـة ، قاضيا ، و يجوز لهيئة الرئاسة  18من المحكمة تتكون 

فورا بتعميم هذا و يقوم المسجل ، و مالئما يعتبر ذلك أمرا ضروريا التي من أجلها على أن تبين األسباب 

   ) .6األطراف(على جميع الدول  االقتراح

ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد و يــتم االنتخــاب علــى أســاس أغلبيــة  09لــدورات مــدتها  القضــاة يــتم انتخــاب و

الالئحــة بكمــا يمكــن انتخــاب القضــاة مــن بــين مــواطني الــدول األعضــاء  ،ثلثــي أصــوات  الــدول األعضــاء

   ).7( األساسية فقط على أنه ال يمكن اختيار قاضيين من دولة واحدة

  الفرع الثاني:العنصر المادي للمحكمة 

و االستئنافية ، ومكتب :هيئة الرئاسة ، الشعب التمهيدية و االبتدائية تتكون المحكمة من أربعة أجهزة هي 

علـى هيئـة ، و تقوم جمعية الدول األطراف بممارسـة الرقابـة اإلداريـة ، و قلم كتاب المحكمة المدعي العام 

  و تقرير عدد القضاة.المسجل  الرئاسة و المدعي العام و
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  أوال :هيئة الرئاسة.

باألغلبية المطلقة للقضاة األول و الثاني ، ينتحب الرئيس و نائباه تتكون هيئة الرئاسة من الرئيس و نائباه 

كقـاض ، و يجـوز إعـادة انتخـابهم أو لحـين انتهـاء مـدة خدمتـه كل من هؤالء لمـدة ثالثـة سـنوات ، و يعمل 

و يقـوم ، أو عـدم تنحيتـه فـي حالـة غيابـه  بـدال مـن الـرئيس و يقوم النائب األول للرئيس بالعمل مرة واحدة 

  ).8(للرئيس و النائب األول الرئيس النائب الثاني بالعمل بدال من الرئيس في حالة غياب كل من 

و المهــام األخــرى ، باســتثناء مكتــب المــدعي العــام للمحكمــة فــي اإلدارة الســليمة مهمــة هيئــة الرئاســة تتمثــل 

أن تنسـق بمسـؤوليتها و هـي تضـطلع ، و على هيئـة الرئاسـة وفق النظام األساسي للمحكمة إليها الموكولة 

  ). 9و تلتمس موافقته بشان جميع المسائل موضع االهتمام المتبادل(مع المدعي العام 

  ثانيا : الشعب و الدوائر.

ـــة  ـــة الدولي ـــة مـــن ثمإن المحكمـــة الجنائي ـــة امكون ـــة الـــدول  قاضـــيا )18(عشـــرني ـــين مـــن طـــرف جمعي منتخب

و الشــــعبة االبتدائيــــة و الشــــعبة ) شــــعب هــــي : الشــــعبة التمهيديــــة 03األطــــراف و مــــوزعين علــــى ثالثــــة (

و تتألف شـعبة من الشعب عن طريق الدوائر ،  داخل كل شعبة ، و تمارس الوظيفة القضائية االستئنافية 

عــن ســتة آخــرين و تتــألف الشـعبة االبتدائيــة مــن عـدد ال يقــل ) قضــاة 04و أربعـة (مــن الــرئيس االسـتئناف 

و يكــون تعيــين ، ) قضــاة 06ال يقــل عــن ســتة (مــن عــدد كــذلك تتكــون ) قضــاة و الشــعبة التمهيديــة 06(

القضــاة و خبــرات و مــؤهالت كــل شــعبة أن تؤديهــا علــى أســاس طبيعــة المهــام التــي ينبغــي بشــعب القضــاة 

في القـانون الجنـائي و اإلجـراءات مالئما من الخبرات  مزيجاة بحيث تضم كل شعبفي المحكمة المنتخبين 

  ).10انون الدولي (ــــالقالجنائية وفق 

  .ثالثا:مكتب المدعي العام 

، و يكــون المكتــب مــن أجهــزة المحكمــة منفصــال بصــفة مســتقلة بوصــفه جهــازا يعمــل مكتــب المــدعي العــام 

و ذلـــك ، ختصـــاص المحكمـــة اعـــن جـــرائم تـــدخل فـــي مســـؤوال عـــن تلقـــي اإلحالـــة و أيـــة معلومـــات موثقـــة 

المــدعي العـــام كمــا يتــولى ، و المقاضــاة أمــام المحكمــة و االضــطالع بمهــام التحقيــق و تحليلهــا لدراســتها 

و مـــوارده و مرافقـــه ، و يتمتـــع المـــدعي العـــام بالســـلطة الكاملـــة فـــي تنظـــيم و إدارة المكتـــب رئاســـة المكتـــب 

بأيـة أعمـال نائـب مـدع عـام واحـد أو أكثـر ينـاط بهـم االضـطالع ، و يقوم بمساعدة المـدعي العـام األخرى 

مـن اإلضالع بها بموجب النظـام األساسـي و يكـون المـدعي العـام و نوابـه يكون مطلوبا من المدعي العام 

علـــى أســـاس التفـــرغ و ينتخـــب المـــدعي العـــام بـــاالقتراع الســـري بوظـــائفهم و يضـــطلعون جنســـيات مختلفـــة 

)، كمـا ينتخـب نـواب المـدعي العـام بـنفس الطريقـة 11ألعضاء جمعيـة الـدول األطـراف (باألغلبية المطلقة 
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و نوابـه و يتـولى المـدعي العـام مـن مناصـب المـدعي العـام ، شـغله من قائمة مرشحين لكل منصـب مقـرر 

مـدة أقصـر، و ال يجـوز إعـادة انتخـابهم وقـت انتخـابهم مـا لـم يتقـرر لهـم )سنوات 09لمدة تسعة (مناصبهم 

)12.(  

  .قلم كتابة المحكمة رابعا:

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية : يتولى قلم كتابة المحكمة تزويـد  43اعمال بترتيبات المادة 

ى ممارســة مهامــه تحــت ســلطة رئــيس المحكمــة ، و ينتخبــه و يرأســه مســجل يتــول هــذه األخيــرة بالخــدمات ،

بنـاءا بالطريقـة ذاتهـا أن ينتخبوا نائب المسـجل و عليهم بطريق االقتراع السري ، باألغلبية المطلقة القضاة 

  ة للتجديـد مـرة واحـدة) سـنوات قالبـ05منصـبه لمـدة خمسـة (، و يشـغل المسـجل على توصية مـن المسـجل 

و للقضـاة ما تقرر األغلبية المطلقة حسب سنوات أو لمدة أقصر  05نائب المسجل منصبه لمدة و يشغل 

   ). 13(العام مدعي ــبنفس الصيغة المقررة للتعهد رسميا يقدم المسجل و نائبه ا مبمهامهقبل القيام 

عــن أداء يكــون قلــم المحكمــة مســؤوال ، و الشــهود بالضــحايا بمســؤوليات فيمــا يتصــل و يتمتــع قلــم المحكمــة 

، مســـاعدتهم فـــي الحصـــول علـــى المشـــورة أو ممـــثلهم القـــانوني المهــام التاليـــة :إخطـــار أو إشـــعار الضـــحايا 

القـانونيين إلـى ممثلـيهم الكافيـة و المعلومـات و تقديم الـدعم و المسـاعدة و تنظيم تمثيلهم القانوني القانونية 

مـن الـداخلي عـن األمسـؤوال ا ضـ، كمـا يكـون المسـجل أيلكـي يـؤدوا واجـبهم مباشـرة التسـهيالت بما في ذلك 

بوضــع و يقــوم المســجل المضــيفة فظــال عــن الدولــة و المــدعي العــام، مــع هيئــة الرئاســة للمحكمــة بالتشــاور 

المعروضــة علـــى المحكمــة مــع حمايــة البيانـــات تفاصــيل كــل القضــايا تحتــوي علــى جميـــع للبيانــات قاعــدة 

بلغـات عمـل  متاحـة للجمهـورقاعـدة البيانـات التـي تحتـوي عليهـا الشخصية الحساسة ، و تكون المعلومات 

             ).  14( المحكمة
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  المبحث الثاني:اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية و إجراءات المحاكمة فيها.

أمـا االختصـاص القـانوني الـدولي فيعنـي سـلطة المحـاكم  ،بالعمـليعرف االختصـاص بأنـه الصـالحية لقيـام 

الدولية في الفصل في المنازعات الدولية طبقا لقواعد القانون الدولي و على هذا األساس سوف نتطرق في 

المحاكمـة أمامهـا كمـا سـوف و كذلك إلى إجراءات هذا المبحث إلى اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية 

  نتطرق إلى العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية و منظمة األمم المتحدة .

  المطلب األول : اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.

، و اإلختصــــاص المكــــاني ، الزمــــاني  االختصــــاصفــــي تتمثــــل اختصاصــــات المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة 

  ص الموضوعي :واالختصاص الشخصي ، و االختصا

  االختصاص الزماني و المكاني للمحكمة.الفرع األول:

التــي ارتكبــت قبــل ســريان بالنســبة لالختصــاص الزمــاني للمحكمــة و هــو مســتقبلي و ال يســري علــى الجــرائم 

فالمحكمــة تخــتص بــالجرائم التــي  ،الختصــاص المكــانيأمــا بالنســبة  ،المعاهــدة التــي بــين الدولــة و المحكمــة

طرفــا فــي فــي إقلــيم الدولــة التــي تكــون طرفــا فــي النظــام أمــا إذا وقعــت الجريمــة علــى إقلــيم دولــة ليســت تقــع 

   ).  15المحكمة  ( صص المحكمة إال إذا قبلت الدولة اختصاتالنظام فال تخ

  الفرع الثاني:االختصاص الشخصي و الموضوعي.

 .أوال:االختصاص الشخصي

للمحكمـة تمارس المحكمة اختصاصها تجاه األشـخاص الـذين يرتكبـون جـرائم بعـدم دخـول النظـام األساسـي 

تــالي ال للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة) و بالاألساســي نظـام رومـا مـن  24حيـز التنفيـذ (المــادة الجنائيـة الدوليـة 

رجعيـة الشخصـية) و مـع ذلـك ال يمكـن لارتكبها قبل ذلك (مبـدأ عـدم اجرائم يمكن محاكمة أي شخص عن 

ـــذين كـــان عمـــرهم أقـــل مـــن للمحكمـــة أن تمـــارس اختصاصـــها  ســـنة وقـــت ارتكـــاب  18تجـــاه األشـــخاص ال
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:  اآلتيـةي األحـوال ) و تمـارس المحكمـة اختصاصـها فـالمـذكور أعـاله من نفس النظـام 26الجريمة (المادة

طـرف فـي  الدولـةالعـام مـن حالـة الـدعوى إلـى المـدعي بإ ،من نفس النظام المذكور أعـاله 15-13(المواد 

تطبيـق للفصـل السـابع مـن ميثـاق لى المدعى العـام مـن مجلـس األمـن بالنظام األساسي أو بإحالة الدعوى إ

ذا فــتح المــدعي العــام تحقيقــا مــن تلقــاء نفســه بخصــوص معلومــات خاصــة بــالجرائم التــي إاألمــم المتحــدة أو 

ظـام مـن الن 12مـن المـادة  03ما يجوز للدولة غيـر الطـرف وفقـا للفقـرة تدخل في اختصاص المحكمة و ك

بموجـــب إعـــالن يـــودع لـــدى ســـجل المحكمـــة أن تقبـــل ممارســـة هـــذه  وليـــة  األساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الد

غيـر طـرف مـع المحكمـة ولـة دبالجريمـة قيـد البحـث علـى أن تتعـاون ال يتعلـقالمحكمة الختصاصاتها فيمـا 

الخــاص بالتعــاون الــدولي و الواليــة وفقــا ألحكــام البــاب التاســع مــن هــذا النظــام  ءاســتثنا و دون أي تــأخير

لمــدة يمكــن وقـف إجـراءات التحقيــق و المالحقـة  القضـائية أمـا بالنســبة لوقـف إجـراءات التحقيــق و المالحقـة

مـــم شــهرا بمقتضـــى قـــرار صـــادر عــن مجلـــس األمـــن بـــالتطبيق للفصـــل الســابع مـــن الميثـــاق (ميثـــاق األ 12

  ).16المتحدة ) (

  ثانيا:االختصاص الموضوعي.

  يشمل اختصاص المحكمة الجرائم التالية :

الجـنس البشـري و الجـرائم  إبـادةمن النظام األساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة) جريمـة   9إلى5(المواد من 

 الجـــرائمضــد اإلنســانية و جــرائم الحــرب و جريمــة العــدوان حيــث تمــارس المحكمــة اختصاصــها تجــاه هــذه 

حيثمـــا يـــتم إقـــرار تعريـــف لهـــا و بشـــروط الالزمـــة لممارســـة المحكمـــة لهـــذا االختصـــاص و إن اختصـــاص 

المنازعـات المسـلحة غيـر ذات الطـابع  أيضا إلى الجرائم التي ترتكـب خـالل 8/2المحكمة يمتد وفقا للمادة 

(كـأخذ الرهائن و  1949المشتركة من اتفاقية جنيف لعام  3في المادة الدولي مثل تلك المنصوص عليها 

كرامة اإلنسان) و غيرهـا مـن األفعـال التـي تخـالف  على الجسدية أو على الحياة أوسالمة العلى  االعتداء

  ).  17على تلك المنازعات أو على كرامة اإلنسان  ( المطبقةالقوانين و األعراف 

  المطلب الثاني:إجراءات التحقيق و المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية .

  أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يلي:تتمثل إجراءات التحقيق و المحاكمة 

  الفرع األول:إجراءات التحقيق.

إجـراءات التحقيـق و المالحقـة المـواد  للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة األساسـييحتوي الباب الخـامس مـن النظـام 

يحـق للمـدعى العـام أن يفـتح فيمـا يلي:و تـتلخص أحكامـه  المـذكور أعـاله من النظام األساسـي )53-61(

تحقيقـــا إذا كانـــت هنـــاك أســــباب جديـــة تؤيـــد احتمـــال ارتكــــاب الشـــخص للجريمـــة و إن الشـــخص موضــــوع 
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بأنــه مــذنب و ال يخضــع ألي  يشــهد ضــد نفســه و أال يعتــرف أالديــد مــن الحقــوق منهــا التحقيــق يتمتــع بالع

 ....)و أن يــتم التحقيــق معـــه فــي حضــور محاميـــهأو تهديــد أو أن يكــون معـــه متــرجم و هيئــة دفـــاع  هإكــرا

)18 .(  

لســـير التحقيـــق و كفالـــة زمـــة التخـــتص دائـــرة المحاكمـــة التمهيديـــة بـــبعض األمـــور منهـــا :إصـــدار األوامـــر ال

 ،بإجراء تحقيـق فـوق إقلـيم دولـة مـاللمجني عليهم و الشهود و السماح للمدعي العام حماية الحياة الخاصة 

  إصدار أوامر القبض على الشخص ما و أوامر مثوله أمام المحكمة ...) 

  

  

  

  الفرع الثاني: إجراءات المحاكمة.

يحتوي الباب السادس من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية القواعد الخاصـة بالمحاكمـة فـي المـواد 

و الضــمانات القانونيــة لحمايــة المــتهم و إن تكــون المحكمــة مــن النظــام األساســي المــذكور أعــاله  62-76

ـــد  ـــادئ الســـابقة ذكرهـــا أعـــاله و تصـــدر حكمهـــا عن ـــة فـــي حضـــور المـــتهم مـــع مراعـــاة المب خـــتالف االعادل

  ). 19(من النظام األساسي السالف الذكرو ما بعدها  63باألغلبية المواد 

  .ة و منظمة األمم المتحدة العالقة بين المحكمة الجنائية الدوليالمطلب الثالث: 

إن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الدائمـــة تعـــد نتاجـــا فقهيـــا لجهـــود المنظمـــة الدوليـــة لألمـــم المتحـــدة و تحديـــدا 

فـي اختصـت بـالنظر  للمحكمـة لجنة القانون الدولي و حسـب نظـام األساسـي المتحدة الجمعية العامة لألمم

  : ما يليتتمثل في التي الجرائم الجنائية الدولية 

  جريمة اإلبادة الجماعية .-1

  . اإلنسانيةجرائم ضد  -2

  جرائم الحرب.-3

  جريمة العدوان.-4

و بالتأكيــــد فــــإن المنظمــــة الدوليــــة المتحــــدة تــــوآزر المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة و تســــاعدها علــــى النهــــوض 

  .من أجلها التي انبثقت واالرتكاز في تحقيق غايتها النبيلة 

لدوليــة لألمــم المتحــدة و بــين المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يؤكــد علــى وجــود المبــرم بــين المنظمــة ا االتفــاقإن 

المـنظم للعالقـات القائمـة بينهـا و بالتـالي هنـاك تأكيـدات علـى وجـود  االتفـاقا و يعتبـر مـعالقة قانونية بينه
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ؤسسـتين الـدوليتين تلتزمـان األمـر الـذي ظهـر مـن خـالل المعالقة بين العدالة و الحفاظ على السلم الـدولي 

اسـتقاللية باالحترام المتبادل لنظامهما القانونية مع التأكد إلى وجوب التعاون لتسـهيل مباشـرة مسـؤولياتهما ب

  تامة.

كمــا أن التأكــد علــى وجــود عالقــة بــين المحكمــة الجنائيــة الدوليــة و مجلــس األمــن وفــق لمــا ورد فــي مــواد 

النظام األساسي للمحكمة في نواحي متعـددة و مختلفـة سـواء مـا يتعلـق بفعاليـات أو سـلطات مجلـس األمـن 

حكمـــة الجنائيـــة فـــي مـــدى اســـتقاللية و حيويـــة المالمحكمـــة و العكـــس صـــحيح و ال مكـــان للتشـــكيك اتجـــاه  

  ).20الدولية (

مرتكبـي الجــرائم  إن القـول بـأن اختصـاص المحكمـة الجنائيــة الدوليـة تكميلـي الختصـاص الــدول فـي معاقبـة

ء وفقـا للقضـاء او الجـز يـة فـي الحكـم و الدولية يؤدي إلـى تأكيـد مبـدأ سـيادة الـدول و التـي لهـا األسـبقية و أول

و من هنا فإن مبدأ التكاملية يتعارض و يقـف فـي وجـه إحالـة الـدعوى مـن مجلـس األمـن  ،الجنائي الوطني

 إلى المحكمة الجنائية الدولية من دون موافقة و رضا الدولة و قبولها الختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

)21.(  

دولية أن تـرفض أيـة إحالـة مبدأ السيادة و مبدأ التكاملية يحق للمحكمة الجنائية ال احترامو من أجل تحقيق 

اعتبــارا لمبــدأ التكــاملي و كــذلك اعتبــارا  الدوليــة و ذلــك حتــى تصــنع المحكمــة الجنائيــة مرفوضــة مــن الــدول

ألمم المتحـدة عنـد تقـديرها أو إصـدارها لقـرار اإلحالـة دون موافقـة الدولـة المعنيـة أو رضـاها للمجلس األمن 

  . المعينةللدعوى ع قرار اإلحالة عن التدخل المحكمة في محاكمة الجرائم موضو 

من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق و في هذا الصدد يمكن لمجلس األمن (األمم المتحدة ) أن يطلب 

جرمية العلى أساس أن قضية اإلحالة  ،تستدعي ذلكفي حالة إعالمها عن قضية اإلحالة في جرائم دولية 

  ).22( (اتفاقية روما)من نظامها األساسي 5وفقا لنص المادة من الجرائم التي تنظر فيها المحكمة 

م العالقـــة بـــين المحكمـــة و األمـــم يتنظـــالثانيـــة للمحكمـــة رومـــا و فـــي المـــادة  ياألساســـلقـــد جـــاء فـــي النظـــام 

تعتمـــده جميـــع الـــدول األطـــراف فـــي النظـــام األساســـي للمحكمـــة و يبرمـــه مـــع األمـــم  المتحـــدة بموجـــب إتفـــاق

  النظام األساسي بأن : منو في المادة الثالثة ،المتحدة بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنه 

  ة.فيكون مقر المحكمة في (الهاي) بهولندا الدولة المضي-1

رئيس مع تمده جميع الدول األطراف و يبرم بعد ذلك ة اتفاق المقر تعفتعقد المحكمة مع الدولة المضي -2

  المحكمة نيابة عنهم.
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للمحكمة الجنائية أن تعقد جلساتها فـي أي مكـان آخـر عنـدما تـرى ذلـك مناسـبا و بعـد ذلـك علـى النحـو -3

         ).   23( للمحكمة الجنائية الدولية عليه في النظام األساسي المنصوص

إن مــا تقــدم يعنــي أن تنظــيم العالقــة بــين المحكمــة الجنائيــة الدوليــة و األمــم المتحــدة يكــون باتفــاق إلقامــة  

الوقـــت علـــى  نفـــسالصـــلة المطلوبـــة للتعـــاون الـــوظيفي بـــين المنظمتـــين أو المؤسســـتين مـــع المحافظـــة فـــي 

لقانونيــة الدوليــة حتــى المحكمــة و هنــا يثــار الســؤال الــذي هــو هــل أن المحكمــة تتمتــع بالشخصــية ااســتقالل 

  . الدول و المؤسسات الدولية األخرى معم اتفاقية ابر من إتمكن ت

ير الخاصـــة بالشخصـــية يو اإلجابـــة تكـــون باإليجـــاب ألن وفقـــا للقـــانون الـــدولي فـــإن المحكمـــة تمتـــع بالمعـــا

  القانونية بكونها تتسم بالموصفات التالية :

  حق االتفاق الدائم بين الدول.-1

  هيكل تنظيمي لها. وجود-2

  التعبير الواضح و بصورة كافية في األهداف و المقاصد بين المنظمة و الدول األعضاء فيها .-3

  وجود صالحيات قانونية في النظام األساسي يمكن ممارستها على الصعيد الدولي.-4

  أهداف و مقاصد قانونية تسعى المنظمة إلى تحقيقها.-5

ولية تتعاون مع منظمـة األمـم المتحـدة فـي مجـاالت عـدة مثـل إذا كـان للكشـف كما أن المحكمة الجنائية الد

مـوظفي األمـم تعـاون أو مسـاعدة مـن شـأنه أن يعـرض سـالمة عن معلومـات أو مسـتندات أو تقـديم أشـكال 

المتحـــدة الحـــاليين أو الســـابقين إلـــى الخطـــر أو يضـــر علـــى النحـــو اآلخـــر بـــأمن عمليـــات أو أنشـــطة األمـــم 

  ). 24خاصة باتخاذ تدابير حماية مالئمة(المتحدة بصفة 

وفقــا للفقــرة ب مــن مجلــس األمــن التــابع لألمــم المتحــدة و المحكمــة الجنائيــة يكــون أيضــا إن التعــاون بــين 

من النظام األساسي عندما يكون مجلس األمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم  13المادة 

على ما يبدو جريمة أو أكثـر حالة ارتكبت فيها  ،العام للمحكمة الجنائيةعندما يحيل إلى المدعي ،المتحدة 

فـإن األمـين العـام يحيـل علـى الفـور للمحكمـة ،مـن النظـام األساسـي  5ار إليهـا فـي المـادة شـمـن الجـرائم الم

إلى مقرر مجلس األمن و بشكل خطي إلى المدعي العام مشفوعا بالمستندات و المواد األخرى التي تكون 

المطلوبــة التــي تقــدمها يقــة صــلة بقــرار مجلــس األمــن و كــذلك تحــال عــن طريــق األمــين العــام المعلومــات وث

مجلـــــس األمـــــن و وفقـــــا للنظـــــام األساســـــي و القواعـــــد اإلجرائيـــــة و قواعـــــد لـــــى المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة إ

 ).25اإلثبات(
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  الخاتمة:

و مالحقـة المتهمـين فـي  ،خطت العدالة الجنائية الدولية خطوات عمالقة نحـو تحقيـق فكـرة الـردع الجنـائي 

حقــق األهــداف و األغــراض التــي أشــد الجــرائم جســامة و أخطرهــا علــى أمــن و ســالم البشــرية و يبقــى أن ت

ال تســليم و مالحقــة بمســتوى التعــاون الــدولي فــي مجــمرهــون  ،مــن أجلهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أنشــات

توصـلنا بـأن نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة قـد و في نهايـة دراسـتنا المتواضـعة ،المجرمين 

وفق إلى حد كبير في حصر و تنظيم اشد الجرائم الدولية خطورة و المحددة في المادة الخامسة من النظام 

كمـة مرتكبـي أخطـر الجـرائم الدوليـة افـي التصـدي و مح نوعـا مـاية الدولية قد وفقت كما أن المحكمة الجنائ

  معاء.جعلى البشرية 

  التوصيات:

يشــمل جــرائم اإلرهــاب الــدولي و جــرائم االتجــار بالمخــدرات لتوســيع االختصــاص الموضــوعي للمحكمــة -1 

  ألنها جرائم خطيرة تهدد المجتمع الدولي.

الثامنة مكرر  في المادة العدوانضرورة استبعاد وجود قرار صادر عن مجلس اآلمن بخصوص جريمة -2

  ه الدول المعنية لكي ال تصبح المحكمة تحت سيطرة مجلس األمن.ت، مفاده وقوع عمل عدواني ارتكب

  الهوامش:

   قالجنائية الدولية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر،كلية الحقو عفاف شارف ، االختصاص الموضوعي للمحكمة -1

  .4ص، 2014،2015و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة،الجزائر،

  .65،ص2003محمد حسن القاسمي ، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية،مجلة الحقوق الكويتية ، العدد األول ، -2

، ص  2015ي جمــال ، مقدمــة فــي القضــاء الجنــائي الــدولي، بــدون طبعــة،دار هومــة للنشــر و التوزيــع ، الجزائــر ،فونــو -3

113 ،114.  

 ،2018 الجزائـر، اإلجرائيـة)، بـدون طبعـة،دار هومة،للنشـر و التوزيـع،وسيلة شابو ، المحكمة الجنائيـة الدوليـة (القواعـد -4

  .10ص

  .12،13 عفاف شارف ، المرجع السابق، ص-5

  .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام األساسي  36المادة أنظر -6

ة الدوليــة و نــص اتفاقيــة رومــا هيمــداد مجيــد علــي المرزانــي و عبــد الغفــور كــريم علــي ، نشــأة و تكــوين المحكمــة الجنائيــ-7

  .24، ص2016،مكتبة زين الحقوقية و األدبية ، لبنان ، 1ساسي ،طاأل

  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 38المادة  أنظر-8

  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  02فقرة  38أنظر المادة -9

  .132المرجع السابق ، صونوفي جمال ، مقدمة في القضاء الجنائي الدولي،  -10
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  تكوك نمير

  السنة الثالثة دكتوراه ، تخصص القانون العام المعمق

 - تلمسان –جامعة ابوبكر بلقايد ، كلية الحقوق و العلوم السياسية 

:teknoumeir@gmail.com  

  معوقات التفعيل الجبائي

  ملخص:
 التحوالت تفرضها ، والمتواصلة المستمرة العمليات من مجال أي في والتحديث اإلصالح يعتبر

 لذلك ، العالمي المستوى أو المحلي المستوى على سواء المالية و االجتماعية و السياسية و االقتصادية
 .التقلبات هذه ليواكب الجبائي النظام منها و أنظمتها بإصالح والتجديد التحديث إلى الدول كل تسعى

 ال ، مردوديته الضريبي وتقييم النظام فعالية و نجاعة على للوقوف ومن اجل تكريس هذه اإلصالحات و
تشخيص و دراسة دقيقة ألهم العوامل المعيقة و التي تحول دون بناء نظام جبائي فعال يضمن  من بد

  .مردوديته لتحسين اإتباعه الواجب اإلجراءات اقتراح بعض تحقيق األهداف المرجوة منه ، ثم
 

 المفتاحية : الكلمات
  االزدواج الضريبي، الضغط الجبائي،النظام الجبائي، الفعالية، المكلف بالضريبة، التهرب الجبائي، 

 الفساد االقتصادي .
 
 
Résumé : 
La réforme et la modernisation dans n’importe quel domaine sont  des 
opérations continues, imposées par les transformations économiques, politiques, 
sociaux et financières, tant au niveau local qu’au niveau mondial, donc tous les 
états vont vers la modernisation et la rénovation à travers la réforme de leurs 
systèmes telle que le système fiscal pour la mise à jour avec ces fluctuations. 
 
Et pour  consacrer  ces réformes et évaluer la rentabilité de se système, il est 
nécessaire de diagnostiquer et d’examiner soigneusement les facteurs les plus 
importants qui empêchent la mise en place d’un system fiscal efficace pour 
atteindre les objectifs souhaités, et puis proposer certains procédures à être 
suivie pour améliorer son rendement. 
 
Mots clés : système fiscal , efficacité , le contribuable, évasion fiscale, pression 
fiscale, la double imposition, la corruption économique . 
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Summary : 
Reform and modernization in any field are continuous operations, imposed by 
economic, political, social and financial transformations, both locally and 
globally, so all states are moving towards modernization and renovation in 
through the reform of their systems such as the tax system for updating with 
these fluctuations. 
 And to devote these reforms and evaluate the cost-effectiveness of the system, it 
is necessary to diagnose and carefully examine the most important factors that 
prevent the establishment of an effective tax system to achieve the desired 
objectives, and then propose certain procedures to be followed to improve its 
performance. 
Key words: tax system, efficiency, the taxpayer, tax evasion, tax burden, double 
taxation, economic corruption 

  مقدمة :

المرحلة االقتصادية التي مرت بها  دول العالم الثالث بما فيها الجزائر ، قد وضعت إن        

في التنمية االقتصادية والبحث عن أهم السبل أكثر من ذي قبل أمام مسؤولية التعجيل  األخيرةهذه 

المالية من فأصبح من الضروري التوسيع أكثر في الموارد ، والوسائل لتوجيه االقتصاد الوطني وٕادارته 

  اجل تحقيق اإلنعاش االقتصادي .

 المصادر  أهموبما أن الجباية تلعب دورا  كبيرا  في الرفع من عملية التنمية االقتصادية باعتبارها احد  

  .مرهون بمدى نجاح  اإلصالحات الجبائية  تحصيلهافان  تطوير  األساسية لتمويل ميزانية الدولة ،

العوامل المعيقة و التي تحول دون بناء  ألهمالبد من دراسة دقيقة  تاإلصالحاومن اجل تكريس هذه 

ال يسلم من عوائق باعتبار ان هذا االخير المرجوة منه ،  األهدافنظام جبائي فعال يضمن تحقيق 

 لهاخطط المالتوقعات والنتائج  عن نحرافاالواستمراره، بشكل من شأنه  هوعراقيل تحول دون فعاليت

  مسبقًا.

  مقالنا و هي تتمحور حول :  لموضوعسبق يمكن صياغة التساؤالت التالية تكون منطلقا  خالل مامن 

  فعالية النظام الجبائي ؟  أومن هو المتسبب في عدم  نجاعة  - 

  وما هي هذه المعوقات أو العراقيل التي تحد من تحقيق أهداف الجباية التي وضعت من أجلها ؟- 
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  مبحثين . ا سبق من خاللمعن  اإلجابةولعلنا سنحاول 

  المعوقات بفعل المكلف بالضريبة . إلىنتطرق فيه  األول- 

 الجبائية المنتهجة .  السياسةالمعوقات بفعل  إلىالثاني نتطرق فيه - 

  األول: المعوقات بفعل المكلف بالضريبة.المبحث 

لجبائي، ألّن احترامه لقواعد فرض يلعب المكلف أو الممول دورًا كبيرًا في التحصيل ا               

معدالت الضريبة ومعرفته بكل ما يتعلق بالنظام الجبائي ومحاولة تطبيقه  و الوعاء الضريبيو   الضريبة

  للقوانين والخضوع ألوامر اإلدارة الجبائية، كل ذلك يساهم في نجاعة وفعالية النظام الجبائي.

والتي من  ت التي يقوم بها المكلف بالضريبة،مارساغير أن الواقع المعاش يعكس غير ذلك بفعل الم

  وغياب الحضارة والوعي الجبائي. ،أهمها الغش والتهرب الضريبيين

  .أوالتهرب الجبائياألول: الغش  المطلب

إن تصور ظاهرة الغش الجبائي وما ينتج عنها من آثار سلبية يستدعي تحديد الظاهرة بشكل دقيق، 

  والتي تعتبر كثيرة ومتعددة.ومعالجتها من أسبابها 

فيعتبر الغش الجبائي أحد وجهي التملص من االقتطاعات اإلجبارية بمعارضة ومخالفة صريح التشريعات 

كليا، وتحميله إلى جهات  أوخفيف من حدة العبء الجبائي جزئيا والقوانين و اإلجراءات الجبائية للت

  أخرى.

ديدًا دقيقًا لتباين التشريعات الجبائية من دولة إلى أخرى، إنه من الصعب تحديد مفهوم الغش الضريبي تح

لتحام آراء رجال القانون واالقتصاد إواختالف وجهات نظر كتاب وعلماء المالية، إذ أن تحديده يستند إلى 

مخالفة القوانين الجبائية بهدف اإلفالت من االقتطاعات أو تقليل « فعرف على أنه:  1ومختصي الجباية

  .2»عاء الضريبيحجم الو 
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االمتناع أو التخفيض بطريقة غير شرعية عن دفع الضرائب «بأنه:  (André Barilari)وعّرفه 

المستحقة، ونماذجه متنوعة جدا كاألخطاء اإلدارية في التصريحات، تخفيض اإليرادات، تضخيم 

  .3»النفقات

عن إخفاء قسم من الغش الجبائي ينجم : « (Jean-Jacques Neuer)وقد كتب جون جاك نّوي 

  .4»الضرائب أو تعظيم جزء من التكاليف، وهو ما يوصف بالسلوك اإلجرامي

  تخلص المكلف من العبء « أما التهريب الجبائي فهو خالف الغش فقد عّرف على أنه: 

  .5»الملقى عليه كليا أو جزئيا دون أن يعكس عبئه على الغير

والفجوات الموجودة  كون األول ُيستند إليه باستغالل الثغراتويكمن الفرق بين التهرب والغش الجبائيين في 

، أي ال  ال مسؤولية لههنا  و، لتدنية األعباء الجبائية المستحقة عليه ،له فذفي التشريع التي تشكل من

بانتهاج سبل التزوير  ،. أما الغش الجبائي فهو التملص  بصفة إرادية من القانون6يعاقب عليه القانون

، ويكون صاحبه مسئوال أمام القانون، وفي حالة اكتشافه يتحمل غرامات وعقوبات مادية والتدليس

  ومعنوية.

  * أوجه التشابه واالختالف بين الغش والتهرب الجبائيين

  كالهما يؤدي إلى تدنية العبء الجبائي. -أوجه التشابه :  -أ

  كالهما ناجم عن انعدام الحس المدني. -               

  كالهما ناجم عن سوء نية.   -   

  الغش يتم بمخالفة صريح التشريع، وهو خالف التهرب. - أوجه االختالف :  -ب

  الغش يوقع على المكلف عقوبة على خالف التهرب فهو مشروع. -                       

   أركان الغش-األولالفرع 
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على ركنين وهما الركن المعنوي والركن مما سبق ذكره من تحديد مفهوم الغش الجبائي يتبين أنه يرتكز 

  المادي وهما كالتالي:

الركن المعنوي: ويعني قصد المكلف ومدى وعيه عند مباشرة اختراق القوانين وارتكاب المخالفات، - أوال

  فاإلدارة الجبائية تعمل جاهدة على التثبت من قصد المكلف إن كان بحسن أو 

  خالل عدم تقديم التصريحات أو إهمالها، وكذلك بسوء نية؟، ويتجلى إثبات سوء النية من

 .7بعدم الرد على توضيح اإلرادة أو عن طريق أهمية اإلخفاء وتكراره

ل اإلخالل واختراق القوانين الجبائية، فال يكون هناك فعل غش محالركن المادي: ويقصد به الفعل - ثانيا

ق األحكام القانونية، أو نتيجة اتفاق مع اإلدارة ما لم يتجاوز تأسيس االقتطاع مبلغه الحقيقي، نتاجا لتطبي

  الجبائية.       

  طرق وأساليب الغش-الفرع الثاني

في نمطين:  لقد اختلفت وتنوعت أساليب الغش باختالف وتباين األنشطة الممارسة، وتتلخص كل الطرق

  كاآلتي: ونوجزها ،األول يهتم بتعظيم التكاليف والنفقات، والثاني يتمثل في تدنية المداخيل

تجنب االقتطاع: فيعمل المكلف إلى تجنب االقتطاعات من خالل تجنبه الواقعة المنشئة لالقتطاع، - أوال

كأن يتجنب المنتج ممارسة األنشطة المفروض عليها اقتطاعات عالية، أو كما يتجنب المستهلك طلب 

مول تجنب دفع الضريبة من خالل المنتجات المفروض عليها اقتطاعات عالية أيضا، وقد يستطيع الم

استغالل نقاط الضعف السائدة في التشريع، أو استغالل التضارب بين بنود التشريع والالئحة التنفيذية 

وبعض اإلجراءات التنفيذية التي تصدرها وزارة المالية، وفي سبيل ذلك يلجأ لالستعانة بأهل الخبرة 

  .8دم ارتكابه أي خطألعل واالختصاص، وبالتالي ال تصدر عليه أي عقوبة

ومما هو جدير باالحتمال أن تكون هذه الثغرات القانونية طبيعة إرادية من المشرع بغية توجيه القطاعات 

  االقتصادية إلى ما تصبو إليه السياسة االقتصادية عامة والجبائية خاصة.
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بتحميل العبء المفروض عليه تحميل العبء الجبائي إلى جهات أخرى: إذ يقوم الممول القانوني  - ثانيا

أو المستحق أو المسدد في اتجاه المراحل التالية أو السابقة لإلنتاج أو تداول للسلع والخدمات محل 

، ويكون تحميل عبء هذه االقتطاعات بالزيادة في األسعار المطبقة من طرفهم أثناء فترة 9اإلخضاع

  التوسع.

 تخفيض د الخاضعون لالقتطاع وخاصة المنتجين إلىيعمتخفيض القيمة الرأسمالية : حيث  - ثالثا

ألصول المالية والمادية محل اإلخضاع بما يعادل القيمة الرأسمالية الحالية لالقتطاع المستحق خالل ا

  .10العمر اإلنتاجي المتوقع أو في الرفع من نفقات وتكاليف الخصم

لبا إلى الصراع المسلح لإلطاحة بالنظام التمرد الصريح ضد اإلدارة الجبائية: وهو ما يؤدي غا - رابعا

 .11السياسي واالقتصادي القائم

  أسباب الغش الجبائي-الفرع الثالث

فعلى الرغم من أن  ،إن النظر الدقيق في الغش الجبائي ومعرفة أسبابه ودوافعه أمر غاية في األهمية

أنه يمكن إال  ،أسبابه كثيرة ومتعددة تختلف باختالف التشريعات المالية واألوضاع السائدة في المجتمع

  جملة منها وهي كاآلتي: ذكر

األسباب االقتصادية: تشكل األوضاع االقتصادية دورا في الغش الجبائي فتتناسب مقاومة المكلفين - أوال

، إذ 12، فتقل وقت االزدهار والرخاء االقتصادي، وترتفع وقت الكساد والضعفعكسا والحالة االقتصادية

أنه من الواضح أن األزمات المالية واالقتصادية للمكلف تجعله يتمادى في التملص والتهرب جزئيا أو 

 كليا، في حين أن بعضا من ذوي الدخول البسيطة يسّددون المستحقات الجبائية بصورة سليمة.

اب السياسية: إن النظام الجبائي يعكس الطبيعة االقتصادية والسياسية واالجتماعية للمجتمع، األسب- ثانيا

وتكمن أهميته في حاجة الدولة إلى موارد مالية تواجه بها السياسة اإلنفاقية العامة، فزيادة االقتطاعات 

كلفين يحاولون بشكل لتجسيد سياسة اقتصادية واجتماعية ما تنافي رغبات وطموحات المجتمع، تجعل الم
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من األشكال محاولة التملص من هذه االقتطاعات رغبة منهم في عدم التجسيد، العتقادهم بعدم رشاد هذه 

 .13السياسة، وبالتالي تزداد مقاومتهم أكثر كلما فقدوا ثقتهم في سلطة متخذي القرار (الرئيس، الوزير)

لعنصر الجبائي (الفردية والجماعية) أحد أسباب األسباب األخالقية: تعتبر سلوكيات وتصرفات ا- ثالثا

الغش الجبائي، فكلما زادت درجة الوعي الجبائي لألشخاص الطبيعيين والمعنويين قّل الغش، وكلما كان 

الوعي ضعيفا كان الباعث النفسي إلى التهرب قويًا وملموسًا، ويقصد بالوعي مدى قناعة المكلف بتسديد 

اإلدارة الجبائية، لذا توجب على اإلدارة الجبائية أن تعمل على بناء جسور الثقة ما عليه من التزامات تجاه 

 ذلك لما له من أثر على تحسين العالقة وبالتالي زيادة الحصيلة الجبائية. ،بينها وبين العنصر الجبائي

فإن قلة درجة الوعي وسلوكيات العناصر الجبائية تخلق صعوبات ومشاكل تعترض  ،ومن جهة أخرى

سير اإلدارة في تحديد الوعاء وتقدير مبلغ االقتطاعات، مما يبعد بالضرورة تطبيق العدالة الجبائية، وكذلك 

عدم االلتزام بأخالقيات المهنة، تقبلهم للرشاوى، خالل ضعف سلوكيات موظفي اإلدارة الجبائية من 

  وغياب الرقابة العامة، كلها تعد لحساب التهرب والمهربين.

اب القانونية: إن صياغة التشريع الجبائي وما يمتاز به من تعقد في التركيبة القانونية (وجود األسب- رابعا

 هناكيعتبر باعثًا ومحفزًا للغش الجبائي، ف،كم هائل من النصوص القانونية)، وصعوبة تسيير االقتطاعات

يع (قوانين اإلعفاءات كثرة االقتطاعات (ضرائب على الدخل، الرسوم، إتاوات...) ووجود ثغرات في التشر 

والتخفيضات) من شأنها المساهمة في التملص من الواجبات الجبائية، وهذا ما يؤخذ على األنظمة 

  .14الجبائية في الدول النامية

كما أن عدم استقرار األنظمة الجبائية وكثرة التغييرات والتصحيحات التي تطرأ عليها من حين آلخر 

رى، ال يمكن العناصر الجبائية وال موظفي اإلدارة من استيعاب مضمون بإدخال أحكام جديدة وٕالغاء أخ

  .15النظام الجبائي
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كما أن نظام العقوبات المفترض تطبيقه على المخالفات (غش، تأخير) الذي من شأنه أن يردع محاوالت 

  إفالت ديون االقتطاع، ظل غائبًا.

  :الغش الجبائي تصنيفات– الفرع الرابع

  الجبائي إلى عدة أصناف من حيث درجة تركيبه (تعقده) والمكان والمشروعية وهي: يمكن تقسيم الغش

  من حيث درجة تركيبه (تعقده): وفي هذه الحالة نجد نوعين وهما الغش البسيط والغش المركب.- أوال

غاية العنصر الجبائي في ذلك التخلص من و الغش البسيط: وهو اقتران سوء النية بالفعل محل الغش،-1

قتطاع المؤسس، وذلك بمحاولة خداع اإلدارة الجبائية من خالل تقديم تصريحات خاطئة كانت أم اال

  ناقصة، أما حصول الغش دون نية قصد يعّد من قبيل الغش الخطأ.

بنية القصد من  الغش المركب: ويعتمد العنصر الجبائي في هذا النوع إلى استعمال طرق تدليسية-2

خالل تقديم وثائق وفواتير مزورة، واالمتناع عن تقديم تصريح لإلدارة الجبائية ومسح كل األدلة ترقبا ألي 

ويختلف الغش المركب عن البسيط بتوافره على العناصر التالية: عنصر النية، عنصر  .مراقبة جبائية

  التدليس، والعنصر المادي.

  نوعين محلي ودولي وهما:من حيث المكان: ويشمل - ثانيا

  الغش المحلي: ويكون عند قيام العنصر الجبائي بالعزوف عن دفع المستحق الجبائي-1

  إقامته. داخل وطن

يمارس من قبل  والغش الدولي: ويكون محله خارج الحدود السياسية للوطن األصلي للعنصر الجبائي -2

، كأن يتم 16الحدود الوطنيةاألشخاص الطبيعيين والمعنويين المتواجدين في مقرات اجتماعية خارج 

  التالعب في التصريح بأسعار الصفقات التجارية.

من حيث المشروعية: ينقسم الغش الجبائي من حيث مشروعيته إلى غش جبائي مشروع وآخر غير - ثالثا

  مشروع.
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المشروع: ويعني تخلص العناصر الجبائية من المستحقات الجبائية لالستفادة من الغش الجبائي -1

الثغرات والفجوات الموجودة في القانون، إذن فالعنصر الجبائي يتصرف في إطار قانوني من خالل سلسلة 

اإلعفاءات و التخفيضات، ومن أمثلة ذلك أن تلجأ بعض الشركات إلى توزيع أرباحها على شكل أسهم 

نية لصالح مساهميها للتخلص من أداء الضريبة على إيرادات القيم المنقولة، وذلك في حالة عدم مجا

  .17النص القانوني على تناول مثل هذه األوعية (األسهم)

الغش الجبائي غير المشروع: ويعني التخلص من دفع االقتطاعات بالمخالفة الصريحة لصريح القوانين -2

س والتزوير واستعمال المزور في البيانات والتصريحات تجاه اإلدارة الجبائية في الجبائية بالتحايل والتدلي

التحصيل مثال بتعمد العنصر الجبائي إلخفاء أمواله (كليا مرحلتي تحديد الوعاء أو التحصيل، فيكون عند 

  الجبائية أن تستوفي مبلغ االقتطاع المستحق. أو جزئيا) حتى يتعذر على اإلدارة

  : غياب الحضارة والوعي الجبائي.الثانيالمطلب 

 مباشر على كل إن غياب اإلحساس والوعي الجبائي الخاص بالمكلف خاصة والمجتمع عامة لها تأثير

تسيد ثقافة الفساد الجبائي  و انعدام الوعي و فضعف المستوى األخالقي .األعوان الجبائيين (المكلفين)

بر أهم المحفزات الرتكاب التحايالت والمخالفات المتعددة تعت ، واستمرارها وغياب التحضر الضريبي

وهذا لجهل الكثير من األفراد للدور الذي تلعبه الضريبة في الدول الحديثة وكذا  . للتملص من الضريبة

لفقدان الثقة في السلطة الجبائية، أثرت هذه النقائص على مدى إقبال المكلفين لاللتزام بواجباتهم الجبائية 

  ر أن وعي الفرد لمهام الدولة ودورها يحددان بالوعي المدني والجبائي.باعتبا

ولى، من حيث الضريبة المدفوعة أين يحس المكلفون أنهم األيكون اإلحساس بالالعدالة من جهتين: و 

وأنهم خاضعين بقيم إضافية تجعلهم  ،يدفعون بأقساط أكبر من قدرتهم التساهمية وبأكثر من الالزم

غياب العدالة في توزيع موارد الدولة واالستفادة من  ،جهة ثانيةو  .ريبة كأصحاب النفوذ مثاليتجنبون الض

  ريوع الدولة.
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العمل على تربية  و إن تحسين الوعي الجبائي يعتبر من األولويات التي تمر عبر تكثيف جهود االتصال

، وهذا بهدف إقناع  18الحساسية...المكلف وخلق عالقة بناء على مبدأ العالقات اإلنسانية وتجنب 

وليكتسب نظرة إيجابية للنظام الضريبي ونظرة سلبية  المواطن بالمنفعة االقتصادية واالجتماعي للضريبة

  للغش عامة والغش الجبائي خاصة.

إن المكلف يجب أن يكو ن ذو إحساس مكيف بالحضارة إلرساء قيم وعدالة اجتماعية تسمح له بتقبل 

 هي سعر الحياة الحضارية في المجتمعات الحضارية المتطورة. الضريبة التي

  الثاني: المعّوقات بفعل السياسة المنتهجة. المبحث

إن ثقل االقتطاعات الجبائية (الضغط) تفرض على العنصر الجبائي حتمية تقليل العبء        

  .ومبدأ العدالة في تأسيس هذا االقتطاع ،إلى أدنى حدوده الممكنة، بغض النظر عن المقدرة التكليفية

 ولقد بّينت تجارب الشعوب أن كل عنصر جبائي سواء بالبلدان المتطورة أو النامية يعمل جاهدا للتخلص 

الموظف (العامل األجير) يطالب بزيادة األجر لينقل العبء إلى رب من العبء الجبائي بالسبل كافة، ف

  .19فة السلعة المنتجة، ليحملها التاجر في األخير إلى ثمن البيعالعمل وهذا األخير يحّمله إلى تكل

إن ارتفاع العبء الجبائي يدلي بآثار ونتائج سيئة تصّير من السياسة الجبائية أداة للتفكك المالي 

إن التحفيز الوحيد المؤكد للجباية المثقلة : « Tabatoniواالقتصادي واالجتماعي والسياسي حيث يقول 

وتتجلى مظاهر المعوقات الجبائية هنا في االزدواج الضريبي وعدم استقرار ».على الغش هو التحفيز

  20 النظام الجبائي وتعّقد النظام الجبائي والفساد االقتصادي.

  األّول: االزدواج الضريبي. المطلب

عدة مسائل منها ظاهرة االزدواج الضريبي التي حظيت باهتمام كبيرة على  طرحت فكرة العدالة الجبائية

الضريبي لذلك هذه  الصعيد المحلي والدولي من أجل تفاديها وسعيا وراء تحقيق التوزيع العادل للعبء

  الظاهرة تثار عند إقرار أي نظام جبائي.

  : مفهوم االزدواج الضريبي.األولالفرع 
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  كان كتاب المالية العامة ال يتفقون على تعريف محدد لظاهرة االزدواج الضريبي فإن معظمهم يعّرفونه لما

  .21»خضوع المال نفسه ألكثر من مرة لضريبة من نفس النوع ونفس الشخص في نفس المدة« بأنه: 

  مجتمعة:من خالل التعريف السابق يتحقق االزدواج أو التعدد الضريبي بتوافر الشروط اآلتية 

  .أن يكون الممول واحدا - 

  .أن يكون المال الخاضع للضريبة واحدا - 

  .أن تكون الضريبتان أو الضرائب من نوع واحد أو متشابهة على األقل - 

  أن تكون المدة التي تدفع عنها الضرائب واحدة. - 

رضت ضريبة بنا أن نميز بين االزدواج الضريبي القانوني واالزدواج الضريبي االقتصادي، فإذا ف ويجرد

لم يكن هناك ازدواج ضريبي من  ،خرى على مساهميها في تلك األرباحعلى أرباح شركة مساهمة، وأ

   .الناحية القانونية لتميز شخصية الشركة عن شخصية المساهمين

النهاية كلتا  أما من الناحية االقتصادية، فإن هناك ازدواجية ألن المساهمين هم الذين يتحملون في

  .22الضريبتين

  االزدواج الضريبي.أنواع : الفرع الثاني

يختلف نوع االزدواج الضريبي من حيث مكان الوقوع (داخلي، خارجي)، ومن حيث إرادة المشرع من 

  عدمه (مقصود، غير مقصود) ويلي تفصيلها كاآلتي:

  من حيث مكان الوقوع: - أوال

  داخليا (محليا) أو خارجيا (دوليا). ويكون االزدواج في هذه الحالة إما

االزدواج الضريبي الدولي: يرجع هذا النوع من االزدواج إلى أن كل دولة لها السيادة في أن تضع -1

نظامها المالي وفقا لحاجاتها ونظمها دون مراعاة للتشريعات الجبائية عند غيرها من الدول، ولهذا ينشأ 

. إن هذه الظاهرة لها أهميتها 23ريعات في الدول متباينة المبادئاالزدواج والتعدد طالما أن هذه التش



 
 

813 
 

الخاصة كونها تمثل عقبة أمام انتقال عناصر اإلنتاج بين مختلف الدول، وهذا ينعكس بشكل سلبي على 

التوزيع األمثل والعادل للموارد البشرية والطبيعية في إطار االقتصاد الدولي، والسبب وراء هذه الظاهرة 

  .24ي توسيع الدول في فرض الضرائب بهدف زيادة إيراداتها العامةيكمن ف

الشروط باالزدواج المحلي (الداخلي): هو ذلك االزدواج الذي يتم داخل حدود الدولة الموحدة ويتوفر -2

م  وسالفة الذكر، نتيجة لتعدد السلطات المالية بحيث قد تفرض الحكومة المركزية ضريبة معينة ثم تق

ونجد هذا النوع يتحقق في الدول الفيدرالية مثل الواليات المتحدة  .محلية بفرض نفس الضريبةالسلطات ال

األمريكية، بحيث إذا فرضت الحكومة المركزية على وعاء ضريبي، ثم قامت والية من الواليات بفرض 

ق على الدولة نفس الضريبة على نفس الوعاء، فهنا يتحقق االزدواج الضريبي الداخلي، ونفس التفسير يطب

  .25البسيطة الموحدة

  من حيث إرادة المشرع: - ثانيا

  نوعين من االزدواج هما: هناك

االزدواج المقصود: يتضح من اسمه أن المشرع قام بفرضه بإرادته وعلمه بنتائجه وذلك لتحقيق -1

من أجل تحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية إضافة إلى تأمين إيرادات  متطلبات السياسة الجبائية

  الهيئات المحلية.

  فاألغراض المالية تتمثل في تمويل الخزينة العامة للدولة باإليرادات الالزمة لدفع العجز. وتتمثل األغراض

  غراض االجتماعية فتتحققاالقتصادية في توجيه المشروعات نحو االستثمار المرغوب فيه ودعمه أما األ

عن طريق فرض ضرائب على رأس المال بحيث تزيد من أعباء الطبقات الغنية دون الطبقات الفقيرة 

  باإلضافة إلى الضرائب التصاعدية، كل ذلك يهدف إلى توزيع الدخول بطريقة عادلة.
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واج دون أن يدرك االزدواج غير المقصود: ويعني بأن الضرائب التي يتم فرضها ستؤدي إلى االزد-2

م توزيع االختصاص الضريبي دوع ،المشرع ذلك، ويحدث ذلك على الغالب بسبب الخلل في التشريع

  بصورة دقيقة بين السلطات المركزية والسلطات المحلية أو عدم وجود اتفاقيات دولية لمنع هذا االزدواج.

  : سبل معالجة االزدواج الضريبي.الفرع الثالث 

جّل  فاننظرا لما يسببه االزدواج الضريبي من آثار سلبية على الممول وعلى االقتصاد الوطني، 

  التشريعات تهدف إلى الحد منه بالقضاء على أسبابه.

  أسباب االزدواج الضريبي: - أوال

من سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الدولي تعود أسبابه إلى عوامل اقتصادية واجتماعية ومالية، و 

  هذه األسباب:

  تزايد حجم النفقات العامة مما يدفع الدولة إلى التوسع في فرع الضرائب. - 

رغبة الدول في تخفيف العبء النفسي على األشخاص من خالل ارتفاع معدالت  - 

  الضرائب وتقسيمها (المعدالت) على أكثر من شريبة متشابهة.

الضريبة على كافة الدخل التوسع في األخذ بمبدأ شخصية الضريبة مما يتطلب فرض  - 

  دون مراعاة مصدره.

  الحركة القوية لحركة رؤوس األموال األجنبية وسهولة انتقال اليد العاملة بين الدول. - 

  .26اختالف التشريعات الجبائية وعدم التنسيق بينها - 

  سبل معالجة االزدواج الضريبي:- ثانيا
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على  الالل قيام الدول بعدم فرض الضرائب إتتم معالجة االزدواج الضريبي على المستوى الداخلي من خ

األموال الواقعة على أراضيها وما يتحقق داخل حدودها من أرباح، أو أنه في حالة امتداد سلطاتها 

الجبائية إلى الخارج أن تقوم بخصم من ضرائبها ما يدفع من ضرائب عن نفس األموال واألرباح في 

  الخارج.

الضريبي الدولي، فيتم عالجه من خالل االتفاقيات الدولية التي من شأنها أن أما فيما يتعلق باالزدواج 

تخفف أو تلغي حدة التعدد الضريبي الدولي، فقد تكون هذه االتفاقيات ثنائية أو متعددة أطراف بين هيئات 

ام حرية دولية، بحيث تلتزم الدولة الموقعة عليها لمعالجة التعدد الضريبي الدولي بصفته يشكل عائقا أم

  .27تنقل رؤوس األموال بين مختلف الدول

  .وعدم استقرار تشريعاته : تعقد النظام الجبائيالثاني المطلب

االزدواج الضريبي ، فان النظام الجبائي ال يسلم من عوائق أخرى تثبط من نجاعته و هي  إلى باإلضافة

كثرة التشريعات  إلىكثرة التعقيدات التي يتسم بها هذا النظام و التي قد ترجع أساسا  إلى أصالراجعة 

  يلي : المنظمة له و عدم استقرارها و هذا ما سنحاول التطرق له في ما

  

   تعقد النظام الجبائي  –ع األول الفر 

لف مثال يصرح يكمن تعقد النظام الجبائي في كثرة عدد الضرائب والمعدالت وطرق حسابها، فالمك

بمدخول أقل كلما كان معدل اإلخضاع مرتفعا، هذه الوضعية أفضت بجعل النظام الجبائي غير عادل 

وفتح الثغرات للمكلفين من أجل تجنب الضريبة، فالمكلفون يجدون أعذارا مناسبة أمام تساؤالت اإلدارة 

ومن جهة  ،لنماذج المستعملة من جهةوهذه األخيرة تجد صعوبة في المراقبة بسبب تعقد وتنوع ا ،الضريبية

  وهذه ميزة أغلب الدول النامية. ،أخرى أن المكلف يجد نفسه أمام أعوان تنقصهم الكفاءة وبوسائل هّشة
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إن االقتطاع الذي تفرضه اإلدارة الجبائية على المكلف له آثار كبيرة على أداء واجباته الجبائية وكذلك 

والثابت أن ارتفاعه يدعو أكثر إلى التهرب أو الغش خاصة مع  .كلآثار وخيمة على االقتصاد الوطني ك

وعدم تناسب األسعار مع القدرات التساهمية لألفراد، وبالتالي يعتبر كحالة  ،تدني مستوى الدخل الوطني

هذا يجعل النظام الجبائي في مواجهة  و نتجت عن حجم االقتطاعات الجبائية التي فاقت الحد المعقول

  قاعدة المعدالت تقتل المجاميع.

  الفرع الثاني: عدم استقرار التشريع الجبائي.

السياسة  تطبيق أن تعوق شأنها من مشكالت من الجزائر على الخصوص، في الجبائي النظام يعاني

 أن عن فضال والتكميلية، العادية المالية خالل قوانين من والمتعددة المستمرة التعديالت ككثرة الجبائية

 عدم إلى أدى بعضها بنود وكثرة القوانين لهذه دقيق بشكل غير الواضحة القانونية الصياغات بعض

 واستمرارية في تنفيذ التدبدب من نوع وخلق الجبائية المنظومة في الفاعلة األطراف لدى وضوح الرؤية

 .الجبائية التشريعية المنظومة

 تكمن الجبائي للنظام الفعالية مشكلة عدم أن الموضوع هذا تناولت التي الدراسات من الكثير أظهرت لقد

 هذه ان رغم المالية، قوانين إعداد بمناسبة المستمرة عادة التعديالت من التخلص على قدرته عدم في

 على نسبة الضريبة كتخفيض الجبائي للنظام اإليجابية االتجاهات بعض تضمنت اإلجراءات الجبائية

 المداخيل على الضريبي االزدواج المضافة وٕالغاء القيمة على الرسم معدالت وتخفيض الشركات أرباح

  الدخول . توزيع من المتأتية

  : الفساد االقتصادي.الثالث المطلب

نتاجا إلى زيادة حدة المضاربة في البورصة قصد الحصول  1929كانت األزمة االقتصادية العالمية لسنة 

على ربع سريع وسهل خالفا لقوانين السوق، وكان القرن التاسع عشر شاهدا على الفضائح العديدة في 

ورصات حيث أن البلدان الرأسمالية التي كان زعماؤها رجال السياسة وأصحاب البنوك ووكالء الب
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مشجعة  ،االنحراف األخالقي هو الرافد الذي يغذي ظاهرة الفساد التي تحول دون فعالية النظام الجبائي

مما  ،التهرب الضريبي الذي يمارس وفق طرق مشروعة، إذ يفضي إلى امتيازات جبائية لغير مستحقيها

، المحسوبية، الرشوة، استغالل النفوذ يهدر أهداف السياسة الضريبية ومن صور هذا الفساد: البيروقراطية

السياسي والمناصب لخدمة المصالح الخاصة، وجود السوق السوداء...الخ، وبالتالي تعتبر ظاهرة الفساد 

لذا يجب مكافحتها بالبحث عن جذور نشأتها والقضاء  ،االقتصادي عائقًا أمام فعالية النظام الجبائي

  28عليها.

العقاب والثانية على أساس الوقاية،  هنا على طريقتين، األولى على أساس وتقوم مكافحة الفساد       

على تطبيق الطريقة الثانية "العقاب" دون التطرق  وهناك تكامل بين الطرفين، ودرجت الدول النامية

الجذري للفساد هو إزالة أسبابه وأولها المادية، ففي البلدان النامية  ألصول وجذور المشكلة، فالعالج

 المرتشين يقعون ضحية للفساد بسبب افتقارهم للحد األدنى من الدخل، فإذا ما ارتفعت حظ أن معظميال

مظاهر الفساد. أما  األجور والرواتب، وتم تعزيز معايير الشفافية والمحاسبة في العمل، فقد تختفي بعض

الذي يؤدي إلى كبح جماح  وهو األمر تعامل الدول المتقدمة مع قضايا الفساد فيتسم بالمعالجة الجذرية،

قادرة على كشف أي انحرافات أو إساءات استخدام  الفساد، ألن هناك منظومة متكاملة من المؤسسات

  على الفساد ال يتم ذاتيًا من  السلطة، فهذه الدول تؤمن بأن القضاء

  داخل الحكومة، بل من خارجها.

 ألنه ال يصمد أمام المؤسسات المعنية بالمحاسبة الدول المتقدمة ظاهرة عامة، وال يمثل الفساد في       

أعضائها  والمساءلة القضائية، ويالحظ كذلك أن حكومات بكاملها تستقيل مجرد أنه أشيع أن بعض

الدول "الصحافة  متورطون في قضايا الفساد. وهذا يرجع إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في هذه

وقوانينها، ومن التقاليد الديمقراطية  ستمدها من دساتير بلدانهاوالجمعيات غير الحكومية" تتمتع بحيوية ت

الفساد. أما الفساد في الدول النامية فإنه أكثر حجمًا وانتشارًا  التي ترسخت فيها التي تمكنها من محاربة
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المتقدمة التي يبقى فيها الفساد مجرد حاالت فردية، ويواجه لدى حصوله بأقصى  على عكس الدول

شهير إعالميًا ويالحق الفاسدون والمفسدين قضائيًا وسياسيًا، مهما عال شأنهم السياسي أو الت حمالت

 . 29االقتصادي

 

  الخاتمة:

 المردودية في من زيادة صاحبه ما و الجوانب مختلف في الجبائي النظام شهده الذي التطور رغم        

 اإلستراتيجية األهداف لتحقيق كافية تكن لم عليها المتحصل النتائج أن إال الضرائب لمختلف المالية

 شأنها من ومستدامة فورية إجراءات يتطلب مما البترولية، الجباية العادية محل الجباية إحالل في المتمثلة

 يعرفها التي المتسارعة المتغيرات التكيف مع على قدرة أكثر لتصبح الضريبية اإلدارة كفاءة من رفع

 االتحاد مع متوسطية األورو الشراكة اتفاقية عقد ظل في المحلي خاصة و اإلقليمي ، العالمي االقتصاد

االستجابة  على العمل كذا و ، 2005 سبتمبر من الفاتح في التنفيذ حيز التي دخلت و األوروبي

 هذه ظل في الجزائري الجبائي النظام مردودية من للرفع و ، للتجارة العالمية للمنظمة االنضمام لمتطلبات

 : يلي لما وفقا تحديثه على العمل يجب البيئة

 , يحين أو يعدل ولم قديم أن بعضها حيث الرسوم و الضرائب لبعض جذرية تغييرات إجراء على العمل -

 .التحصيل و المتابعة و إجراءات التبليغ في قصور هناك أن كما

 .تحديثه و الجبائي النظام بتبسيط الضريبي الغش و التهرب من الحد - 

 .المحلية الضرائب والرسوم بعض تحصيل في لصالحياتها الضريبية اإلدارة ممارسة - 

 .العمومية المالية األجهزة في و البشرية الموارد في الكفاءة تطوير - 

  .الجبائية التعامالت في الحديثة اإلمكانيات و الوسائل توفير - 
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، وهذا  من جهة عن طريق تكريس العدالة  اإلدارةثقة بين المكلف بالضريبة و  إحداثالعمل على  - 

تقسيم   إعادةالفئات المعسرة ، و من جهة أخرى  إعفاءبفرض الضرائب على الفئات الممتلئة ماليا و 

حقيقية و  إستراتيجيةالعائدات المتأتية عن الجباية و توجيهها لخدمة الفئات المعوزة و الفقيرة، ووضع 

 دمة المرافق العامة .  ملموسة على أرض الواقع لخ
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 مبدأ التقاضي على درجتين في مواد الجنايات في التشريع الجزائري

  

  ادرـــــــــــــــــــــــد القـــــــــــــي عبــــــأ.تجينـــــ

  ــة ثانيةــــــــــــب دكتــــــــوراه سنـــــــــطالـ

  تخصـــــــــــــــص علــــــــــوم جنائيــــــــــــــة

  المركـز الجامعي نور البشير البيض

  (معهــــد الحقـــوق والعلوم السياسية)

  06.59.66.15.15الهاتـــــــــــف : 

 tedjiniavocat32@gmail.comالبريد االلكتروني : 

  ملخص

نظـــرا لمصـــادقة الدولـــة الجزائريـــة علـــى العديـــد مـــن االتفاقيـــات الدوليـــة التـــي كرســـت نظـــام التقاضـــي علـــى  

درجتين في مادة الجنايات أحدث المشرع الجزائـري عـدة تغييـرات ليتماشـى مـع هاتـه المبـادئ و كـان أبرزهـا 

قاضي على درجتـين فـي منه جاء بمسألة الت 160إذ أنه و في نص المادة  2016التعديل الدستوري لسنة 

مواد الجنايات و لتفعيل هـذا المبـدأ تـم إجـراء تعـديل علـى قـانون اإلجـراءات الجزائيـة بموجـب القـانون رقـم : 

و خاللــه تــم إنشــاء محكمتــي جنايــات األولــى ابتدائيــة و الثانيــة  2017مــارس  27المــؤرخ فــي :  17/07

خاص المتــابعين بجنايــات بموجــب قــرار اإلحالــة اســتئنافية مقرهمــا المجلــس القضــائي و بالتــالي أصــبح األشــ

  الصادر عن غرفة االتهام يمارسون حق التقاضي على درجتين في مادة الجنايات. 

إجـراءات – 2016دسـتور -محكمـة الجنايـات االسـتئنافية–محكمـة الجنايـات االبتدائيـة الكلمات المفتاحية :

  التقاضي على درجتين .
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Résumé 

Compte tenu de la ratification par l'État algérien de plusieurs conventions internationales 

consacrant le système judiciaire à deux degrés en droit pénal, le législateur algérien a introduit 

plusieurs modifications pour se conformer à ces principes, dont la plus importante était 

l'amendement constitutionnel de 2016. Dans le texte de l'article 160, Afin de mettre en œuvre 

ce principe, une modification a été apportée au Code de procédure pénale par la loi n ° 17/07 

du 27 mars 2017, au cours de laquelle les tribunaux pénaux de première et de deuxième 

instance ont été mis en place. Chambre d'accusation pour avoir exercé le droit de litige à deux 

degrés dans le sujet de crimes. 

Les mots clés  :  

Tribunal pénal de première instance - Appel Cour pénale - Constitution de 2016 - Procédures 

contentieuses à deux degrés. 

  مقدمة

يتوجـب علـى الدولـة بعـد مصـادقتها أو انضـمامها إلـى العهـدين الـدوليين لحقـوق اإلنسـان االلتـزام بتنفيــذ     

بنودها و تجسيدها فـي تشـريعاتها الداخليـة المختلفـة ، مـع قبـول المهـام األخـرى لألجهـزة التـي أنشـأها هـذان 

ة و التنفيـــذ ، و التـــزام الـــدول بمـــا ورد فـــي العهـــدين الـــدوليين يـــدخل ضـــمن إطـــار العهـــدان مـــن أجـــل المراقبـــ

)من ميثاق األمم المتحدة ، اللتان تنصان على االلتـزام القـانوني الـذي يفرضـه الميثـاق 56)و(55المادتين (

علـــى الـــدول األعضـــاء لتتعـــاون فـــرادى أو جماعـــات مـــع هيئـــة األمـــم المتحـــدة ، مـــن أجـــل تحقيـــق االحتـــرام 

العالمي و الفعال لحقوق اإلنسان و الحريات األساسية للجميع، بال تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة 

فالهدف األساسي لهذا التعاون في نهاية المطاف هو التكـريس الحقيقـي للحقـوق و الحريـات ، ) 1(أو الدين

  .  )2(و ال يأتي ذلك إال بالتزام الدول بتعهداتها

و تعتبـــر الجزائـــر مـــن الـــدول الســـباقة التـــي صـــادقت علـــى العهـــدين الـــدوليين لحقـــوق اإلنســـان ، و ضـــمنت 

نصوصـــهما بقوانينهــــا الداخليــــة المختلفــــة،ففي إطـــار إصــــالح العدالــــة قامــــت الدولـــة الجزائريــــة بالعديــــد مــــن 

  اإلصالحات خاصة فيما يتعلق بمسألة التقاضي على درجتين في مواد الجنايات .

مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة و السياسـية نجـدها تـنص  14ه و بالرجوع إلى نص المادةإذ أن

على حق اإلنسان في التقاضي على درجتين أمام القضاء الجزائي ، أدخل الدستور الجزائري الصادر فـي: 
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مبـــدأي  إذ نصـــت علـــى مـــا يلـــي "تخضـــع العقوبـــات الجزائيـــة إلـــى) 3(160هـــذا المبـــدأ فـــي مادتـــه  2016

  الشرعية و الشخصية .

  ). 4(يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية و يحدد كيفية تطبيقاتها"

و هـذا مـا دفـع بالمشـرع الجزائــري أن يقـوم بتعـديالت فـي قـانون اإلجــراءات الجزائيـة إلصـالح نظـام محكمــة 

دة فقـط تتميـز باالعتقـال قبـل ثبـوت التهمـة الجنايات و الذي كان يجعـل المحاكمـة الجنائيـة علـى درجـة واحـ

بإصدار ما يسمى باألمر بالقبض الجسدي قبل المحاكمة فـي الجـرائم الموصـوفة جنايـات ممـا يمـس بحريـة 

  ).5(األشخاص و قرينة البراءة المقدسة في الدستور

المــؤرخ  66/155المعــدل و المــتمم لألمــر رقــم :  27/03/2017المــؤرخ فــي :  17/07القــانون رقــم :  إن

المتضــمن قانونــا اإلجــراءات الجزائيــة جســد فكــرة التقاضــي علــى درجتــين خاصــة فــي  08/06/1966فــي :

منه إذ نصت على:" أنه لكل شخص محكوم عليه الحق في أن تنظر في حكمه جهة  7فقرة 2نص المادة 

سـتئنافية علـى مسـتوى قضائية أعلى"و بالتالي تم إنشاء محكمـة الجنايـات االبتدائيـة و محكمـة الجنايـات اال

كـــل مجلـــس قضـــائي اختصاصـــهما  الفصـــل فـــي األفعـــال الموصـــوفة جنايـــات و كـــذا الجـــنح و المخالفـــات 

المرتبطة بها ، و بالتالي أصبح الطعن باالستئناف جائز في مواد الجنايات بعدما كان منعدما فـي القـانون 

ـــذي يطـــرح نفســـه مـــا هـــي الحكمـــة مـــن مبـــدأ التقاضـــ ي علـــى درجتـــين و مـــا هـــي أهـــم الســـابق،و الســـؤال ال

  ؟ 17/07التعديالت التي جاء بها القانون رقم:

  و لإلجابة على هذا اإلشكال سنتناول ذلك من خالل المباحث التالية:

  المبحث األول : مفهوم التقاضي على درجتين في مواد الجنايات.

على درجتين في مواد الجنايات المبحث الثاني : الحكمة من وراء إقرار المشرع الجزائري لمبدأ التقاضي 

 و أهم التعديالت التي طرأت عند تجسيد هذا المبدأ .

  

   مفهوم التقاضي على درجتين في مواد الجنايات. األول : المبحث

نظرا لخطرة الحمايـة الجنائيـة مـن حيـث مـا تلقيـه مـن تابعـات ثقيلـة علـى أطـراف الخصـومة الجنائيـة ، فقـط 

تأكيــد حســن ســير تســتهدف مجتمعــة ضــمانات  مــن القضــاء الجنــائي بجملــةأمــام ممارســتها أحــاط الشــارع 

ليس ، مهما على شأنه و تراكمت خبرته ،فالقاضي على حقوق و حرية األفراد الجنائية دون الجور العدالة 

 بتكييــفيتعلــق فيمــا  نســواء كــاتجانــب الصــواب ، فيحــدث أحيانــا أن يصــدر أحكامــا معصــوما مــن الخطــأ 
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ت أخــرى اضــمن ضــمان، و مــن هنــا يكفــل الشــارع فــي غالبيــة الــدول أو بتطبيــق نصــوص القــانون الوقــائع 

  ) .6تتصل بحق التقاضي على درجتين(ضمانة هامة 

و كــذلك إلــى قيمــة التقاضــي ، و خصائصــه و مــن هنــا ســوف نتطــرق إلــى تعريــف التقاضــي علــى درجتــين 

  خاصة في المسائل الجزائية . نعلى درجتي

  األول:تعريف و خصائص مبدأ التقاضي على درجتين .المطلب 

   . الفرع األول : تعريف مبدأ التقاضي على درجتين

البــد مــن أي موضــوع الــدخول فــي تفاصــيل كمــا هــو متعــارف عليــه فــي مجــال البحــث العلمــي ، أنــه و قبــل 

  .لكلمات هذا الموضوع لغة (أوال)و اصطالحا (ثانيا) تعريفية مقدمة 

  اللغوي و االصطالحي لحق التقاضي على درجتين. المفهومأوال:

  المفهوم اللغوي -أ

و أخيــــرا حــــق التقاضـــي و أيضــــا الطعــــن لكــــل مـــن كلمــــة و باختصـــار المعنــــى اللغــــوي ســـنبين فيمــــا يــــأتي 

  و ذلك على النحو التالي:االستئناف 

المقضــي فيــه  األمــرحقــوق و الحــق هــو و جمعــه أن الحــق نقــيض الباطــل ، حيــث قيــل حــق التقاضــي :-

و منـه ، أمـا التقاضـي فيصـدره القضـاء بمعنـى الحكـم  أي اختصما و التحقا بالتخاصـم إحتقا فيقال:بالعدل 

  ) .7(المحكوم فيها" القاطع لألمور "و الذي معناه في اللغة القاضي 

كما استخدم بمعنى ) 8(، فيقال :طعن في نسبه أي قدح فيه و الطعن في لغة العرب تعني القدح الطعن :

  الطعن بالرمح أي خزه 

(أنـف)و  االسـتئنافو المـادة اللغويـة لكلمـة هـو االسـتئناف بمعناه الـدقيق التقاضي على درجتين :استئناف 

اسـتئناف :مـا ورد فـي لسـان العـرب أنف و أناف و أنوف،و يقصد باالستئناف االبتـداء أنف و الجمع منها 

  إذ ابتدأه.ابتداؤه الشيء 

  المفهوم االصطالحي.-ب

و  فــي األحكــام الصــادرة مــن محــاكم الجــنحعــادي "طريــق طعــن علــى أنــه : عرفــه فقهــاء القــانون الجنــائي 

كمـــة أعلـــى درجـــة إلعـــادة علـــى محو يهـــدف لطـــرح الـــدعوى ، المخالفـــات فـــي الـــدعوى الجنائيـــة و المدنيـــة 

أهم مبـادئ نظـام اإلجـراءات الجنائيـة الذي يعد أحد لمبدأ التقاضي على درجتين  االفصل فيها،و هذا تطبيق

  ) .9الحديث (

  .في المسائل الجزائية خصائص التقاضي على درجتين الفرع الثاني:
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، عمـا يشـابهه التـي تميـزه مـن الخصـائص علـى العديـد ينطوي التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية 

ــــدائري ، و انطالقــــا لمــــا قــــدم  ــــين يمكــــن القــــول ســــيما عــــن االســــتئناف ال يتحقــــق أن التقاضــــي علــــى درجت

  (أوال)أعلى و أوسع أمام جهة قضائية باالستئناف 

  ثانيا).(األثر الناقل  دأمبو بإعمال 

    أعلى و أوسع.أوال:االستئناف أمام جهة قضائية 

في ، أن تقرر النصوص اإلجرائية الوطنية حق االستئناف يتوجب في إطار إعمال التقاضي على درجتين 

األمر المستند أساسا من الفكرة و أوسع تشكيلة أعلى درجة االبتدائية أمام جهات قضائية األحكام الجزائية 

فالخطـأ عـادة مـا يحتمـل فـي حكـم و السـالمة المفترضـة و القائمـة علـى الخطـأ المحتمـل الموضحة سـابقا ، 

الجمـاعي السـالمة فـي القـرار ، دائما ما تفترض مسبقا من ذلك و على النقيض  الخبرة  قليلالقاضي الفرد 

للقضـية المعروضـة علـى مـرحلتين ذوي خبرة ، األمر الذي يضمن فحـص القضـاء الصادر عن مستشارين 

صـــالحية المراقبـــة علـــى أعمـــال و لهـــا منفصـــلة ، أن تكـــون جهـــة االســـتئناف يفتـــرض ، و منـــه كحـــد أدنـــى 

الجزائيــــة اإلجــــراءات إلــــى نصــــوص قــــانون و بــــالرجوع التــــدريجي محــــل االســــتئناف مصــــدرة الحكــــم الجهــــة 

فــــي إطــــار مــــادتي الجــــنح و مبـــدأ التقاضــــي علــــى درجتــــين بكــــل تحفـــظ الجزائـــري نجــــد أن المشــــرع يكــــرس 

و ، عن رئيس قسم الجنح أو المخالفات بالمحكمة الحكم الصادر إمكانية استئناف عن طريق المخالفات ، 

رة فــي االســتئناف ظ، و النــامجلــس القضــاء علــى مســتوى المتواجــدة أمــام الغرفــة الجزائيــة ، هــو قاضــي فــرد 

  ) .10و مستشارين (من رئيس مكونة  جماعية

  .األثر الناقل بإعمال مبدأ ثانيا : االستئناف 

في إطـار إجـراءات االسـتئناف يجب أيضا أمام جهة قضائية أعلى و أوسع إضافة إلى خاصية االستئناف 

مــن الدرجــة األولــى إلــى نقــل موضــوع النــزاع ، الــذي مفــاده األثــر الناقــل التــدريجي احتــرام مــا يســمى بمبــدأ 

الذي ال يمكن األمر  و اإلجراءاتو الموضوع من حيث القانون من جديد ، ليتم الفصل فيه الدرجة الثانية 

فـي قاضـي االسـتئناف ينظـر ، و منـه من الدرجة األولـى إلـى الدرجـة الثانيـة ملف القضية تكريسه إال بنقل 

بـالبراءة أو و التصـدي مـن جديـد ما إلغـاء الحكـم إاألصلي ، فيقرر و موضوعها القضية من حيث أطرافها 

، أنـه ال يمكـن ذات الصـلة مـن نصـوص المشـرع الجزائـري ، كما يستشـف بالتعديل فيه ، أو يكتفي اإلدانة 

، بــل يجــب فــي ذلــك لمجــرد عــدم حضــور المســتأنف ، محــل االســتئناف د الحكــم يــأن يؤ لقاضــي االســتئناف 

  ) .11(و الوصف القانوني و مناقشتها من حيث الثبوت إعادة طرح الوقائع 

  على درجتين.المطلب الثاني:قيمة مبدأ التقاضي 
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و تاريخيـــة الفهنــاك قيمـــة االعتبــارات اعتباراتهــا، عنــدما تتعـــدد تتجلـــى أهميــة مبــدأ التقاضـــي علــى درجتــين 

  .العتبارات قانونية و أخيرا قيمة عالمية أخرى 

  قيمة تاريخية .الفرع األول :

الوســطى فــي ظــل  هــذا المفهــوم فــي العصــور حيــث نشــأ تطــورا عميقــا شــهد مفهــوم هــذا المبــدأ فــي فرنســا 

ســية كيــة علــى المحــاكم اإلقطاعيــة و الكنالملكآليــة سياســية لتكــريس ســيادة المحــاكم القــانون الفرنســي القــديم 

مكلفــين مؤلفــة مــن قضــاة باعتبــار أن الملــك هــو المصــدر الوحيــد للســيادة و قــد انتصــبت المجــالس الملكيــة 

فت و هو سر بقاء تسمية المستشارين ، أما في الشريعة اإلسالمية فقد عر على الملك في الغرض باإلشارة 

و ذلـك فــي علـى األحكـام أقـرت مبـدأ الطعــن لرسـول اهللا مـن خـالل سـنة فعليــة مبـدأ التقاضـي علـى درجتــين 

  ) .12(الزبية""واقعة 

  الفرع الثاني:قيمة قانونية.

ــــي:   2016مــــن دســــتور  160جــــاءت المــــادة  ــــات الجزائيــــة بمــــا يل ــــدأ الشــــرعية "تخضــــع العقوب ــــى مب و إل

فــي المســائل الجزائيــة و يحــدد كيفيــات التقاضــي علــى علــى درجتــين ، يضــمن القــانون التقاضــي الشخصــية 

من األخطاء ، خاصة سالمة األحكام الصادرة و خلوها العدالة عن طريق مراجعة يحقق اعتبارات درجتين 

و استكمال و تقديم أخطاءها أو حريته أو شرفه و اعتباره عليه المحكوم إذا كانت هذه األحكام تمس حياة 

تلـك لهـذا المبـدأ و هـذا نظـرا لخطـورة  إقـرار دسـتوري بمتابعـةنقصان في محكمة أول درجة ، حيث تعـد كل 

إلـى اإلعـدام و السـجن المؤبـد ، لمـا ترتـب مـن أثـار التـي قـد تصـل األحكام الصـادرة عـن محكمـة الجنايـات 

و و المصـلحة العامــة للمجتمـع فــي محاسـبة الجــاني  األصـلي بمقــدار جرمــه العدالــة  اعتبـاراتجسـيمة فــإن 

و مــن ذلــك كانــت قاعــدة التقاضــي و تطبيــق صــحيح القــانون بهــدف الوصــول للحقيقــة  )13(بــراءة البــريء 

  .منصفة العدالة الجنائية و المحاكمة ال تحقيقعلى درجتين إحدى ضمانات 

  قيمة عالمية.الفرع الثالث:

مــن  العهــد الــدولي  05فقـرة  14المــادة ذو قيمــة عالميــة عنــدما نصـت عليــه –مبـدأ التقاضــي علــى درجتـين 

علــى أن :  19/12/1966فــي :لألمــم المتحــدة الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للحقــوق المدنيــة و السياســية 

و فــي فــي قــرار إدانتــه تعيــد النظــر إلــى محكمـة أعلــى لكــي وفقــا للقــانون اللجــوء "لكـل شــخص أديــن بجريمــة 

    ) .14العقاب الذي حكم به "(
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الحكمة من وراء إقرار المشرع الجزائري لمبدأ التقاضي على درجتين فـي مـواد الجنايـات  المبحث الثاني:

  .و أهم التعديالت التي طرأت عند تجسيد هذا المبدأ 

  األول: الحكمة من وراء إقرار المشرع الجزائري لمبدأ التقاضي على درجتين في مواد الجنايات. المطلب

إن الحكمــة مــن وراء تبنــي المشــرع لمبــدأ التقاضــي علــى درجتــين فــي مــادة الجنايــات هــي تجســيد للمبــادئ 

قة و التـي كانـت تـنص بإلغاء األحكام اإلجرائية السـاب 2016الدستورية التي تبناها التعديل الدستوري لسنة:

  ).15(على أنه ال يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات إال بطريق النقض أو التماس إعادة النظر 

  و بالتالي فإن المحكمة العليا كانت محكمة قانون و ال تفصل في الموضوع تماما. 

ظـر فـي موضـوع القضـية و عندما يتم الطعن بـالنقض فـي أحكـام محكمـة الجنايـات آنـذاك فإنـه ال يعـاد الن 

  من جديد و إنما ينظر إلى حكم قضاة محكمة الجنايات هل طبقوا صحيح القانون أم ال ؟

و بالتـــالي فـــإن التقاضـــي أمـــام محكمـــة الجنايـــات كـــان علـــى درجـــة واحـــدة ، إال أنـــه و عنـــد تعـــديل قـــانون 

المشـــرع الجزائـــري  جـــاء 27/03/2017المـــؤرخ فـــي :  17/07اإلجـــراءات الجزائيـــة بموجـــب القـــانون رقـــم :

منه و التـي نصـت علـى  248بمسألة التقاضي على درجتين و قد ظهر ذلك جاليا خاصة في نص المادة 

  ما يلي " يوجد بمقر كل مجلس قضائي ،محكمة جنايات ابتدائية

و محكمة جنايات استئنافية ، تختصان بالفصل في األفعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح و المخالفات  

  تبطة بها .المر 

تنظر محكمة الجنايات االبتدائية في األفعال المذكورة في الفقرة األولى أعاله ، المحالة عليها بقـرار نهـائي 

  من غرفة اإلتهام 

  ).16(تكون أحكام محكمة الجنايات االبتدائية قابلة لالستئناف أمام محكمة الجنايات االستئنافية"

أيـام مـن تـاريخ النطـق بـالحكم  10االبتدائيـة يـتم اسـتئنافها خـالل و عليه أصبحت أحكام محكمـة الجنايـات 

  أمام محكمة الجنايات االستئنافية و عليه جسد مبدأ التقاضي على درجتين ألول مرة في الجزائر.

  و من هنا يتضح أن هذا المبدأ مبني على أساسين األول منطقي و الثاني قانوني بحت.

   .األساس المنطقياألول : الفرع

ستشف من خالل أنه لما كان مـن الواجـب أن يكـون االسـتئناف فـي مـواد الجـنح و المخالفـات التـي تشـكل ي

أقــل خطــورة مــن األفعــال الجنائيــة كــان مــن الواجــب أن يكــون هنــاك اســتئناف فــي المــواد الجنائيــة التــي هــي 

  أكثر عقوبة من الجنح و المخالفات و قد تصل فيها األحكام إلى عقوبة اإلعدام.

  .األساس القانونيالثاني : الفرع
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المعـــدل و  27/03/2017المــؤرخ فــي : 17/07مـــن القــانون رقــم :  248فيظهــر جليــا فــي نــص المــادة  

المـــتمم لقـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة و التـــي حـــددت محكمـــة الجنايـــات االبتدائيـــة و كـــذا محكمـــة الجنايـــات 

  عليها . االستئنافية و كذا نوع القضايا التي لهما حق الوالية

أهم التعديالت التي جاء بها المشرع الجزائري إلقرار مبدأ التقاضي على درجتين في مواد :المطلب الثاني-

  .الجنايات 

بجملـة  17/07لتكريس مبدأ التقاضي علـى درجتـين فـي مـواد الجنايـات جـاء المشـرع الجزائـري فـي القـانون:

  من التعديالت نذكر منها ما يلي: 

  .دائيةتا و استئناف أحكام محكمة الجنايات االبمتشكيلتهو  الجنايات تيإنشاء محكم الفرع األول:

  .محكمتي الجنايات إنشاءأوال :

توجد على مسـتوى كـل مجلـس قضـائي محكمتـان جنائيتـان ، محكمـة جنايـات ابتدائيـة و أخـرى اسـتئنافية ، 

تخــتص األولــى بــالنظر فــي الجنايــات و الجــنح و المخالفــات المرتبطــة بهــا المحالــة عليهــا بقــرار نهــائي مــن 

و هـذا مـا تـم )17(ائيـةغرفة اإلتهام و تخـتص الثانيـة بالفصـل فـي اسـتئناف قـرارات محكمـة الجنايـات االبتد

من قانون اإلجراءات الجزائية .  لمحكمة الجنايات واليـة عامـة مـن حيـث  248/02النص عليه في المادة 

الحكـــم جزائيـــا علـــى كـــل مـــن بلـــغ ســـن الرشـــد الجزائـــي يـــوم ارتكـــاب الواقعـــة و ال يجـــوز لهـــا القضـــاء بعـــدم 

اإلتهــام و هــذا مــا ورد فــي نصــوص المــواد : اختصاصـها كمــا أنهــا تتقيــد بمــا ورد مــن اتهــام فــي قــرار غرفــة 

  ).18(من ق إ ج  250و  249،251

  .محكمتي الجنايات تشكيلتي :اثاني -

إذ أنـــه عــدل مـــن  17/07لقــد جــاء المشـــرع الجزائــري بنظــام جديـــد لمحكمتــي الجنايــات فـــي القــانون رقــم : 

و مــا يليهــا مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة ، ففــي محكمــة  256تشــكيلتهما و ذلــك مــا ورد فــي نــص المــادة 

ى األقـل و يسـاعده الجنايات االبتدائية جعل التشكيلة تتكون مـن قاضـي برتبـة مستشـار بـالمجلس رئيسـا علـ

مــن ق إ ج )أمــا علــى مســتوى محكمــة الجنايــات  258محلفــين (المــادة  04قاضــيان بــدون تحديــد رتبــة و 

االســـتئنافية فجعلهـــا تتشـــكل مـــن قاضـــي برتبـــة رئـــيس غرفـــة بـــالمجلس القضـــائي علـــى األقـــل رئيســـا و مـــن 

  لعام أو ممثله محلفين ، كما أنه يمثل النيابة العامة و النائب ا 04قاضيين مساعدين و 

ضــــف إلــــى ذلــــك القاضــــي االحتيــــاطي و المحلفـــــين  )19(و يتــــولى تــــدوين بيانــــات الجلســــة أمــــين ضــــبط

  من 259اإلحتياطين المادة 
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ق إ ج و يــتم تعيــين القضــاة بــأمر مــن رئــيس المجلــس القضــائي ،فــإذا كــان عــدد القضــاة غيــر كــافي فإنــه  

ك بقــــرار مشــــترك مــــن رئيســــي المجلســــين يمكــــن انتــــداب قاضــــي أو أكثــــر مــــن مجلــــس قضــــائي آخــــر و ذلــــ

  القضائيين ، أما القضاة االحتياطيين فإن رئيس المجلس في نفس األمر يعين قاضيين أو أكثر.

و كاستثناء قام المشرع الجزائري بجعـل تشـكيلة محكمـة الجنايـات تتكـون مـن القضـاة فقـط دون المحلفـين و 

رهـاب و جـرائم المخـدرات و جـرائم التهريـب و ذلـك نظـرا ذلك في ثالثة أنواع من الجـرائم و هـي : جـرائم اإل

  للخصوصيات التي تتميز بها هاته الجرائم .

   الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة عن محكمة الجنايات االبتدائية.:اثالث

لقــد أقــر المشــرع الجزائــي فــي هــذا التعــديل بحــق االســتئناف فــي أحكــام محكمــة الجنايــات االبتدائيــة و ظهــر 

النيابــة العامــة أو  مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة إذ أنــه يحــق للمــتهم أو 313ذلــك جليــا فــي نــص المــادة 

أيـام منـذ اليـوم المـوالي  10الطرف المدني أو المسـؤول المـدني عـن الحقـوق المدنيـة توقيـع اسـتئناف خـالل 

المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم للنطق بالحكم و يتم التصريح باالستئناف كتابيا أو شـفويا أمـام أمانـة ضـبط 

محل الطعن فيه باالستئناف أو أمام كاتب المؤسسة العقابية إذا كـان المـتهم محبوسـا علـى أن يوقـف تنفيـذ 

  ).20(الحكم المستأنف إلى حين فصل محكمة الجنايات االستئنافية فيه 

  .و الجمع بين التسبيب و االقتناع الشخصي  :استحداث وظيفة عون الجلسةالثانيالفرع 

  أوال :استحداث وظيفة عون الجلسة.

لقد جاء المشرع الجزائـري بوظيفـة جديـدة خـالل تعديلـه لقـانون اإلجـراءات الجزائيـة هاتـه الوظيفـة تتمثـل فـي 

 مـن 257عون الجلسة إذ أنه يكون تحت تصرف الرئيس في سير المحاكمة و هذا ما نصـت عليـه المـادة 

قــانون اإلجــراءات الجزائيــة بقولهــا :"يعــاون محكمــة الجنايــات بالجلســة أمــين الضــبط  يوضــع تحــت تصــرف 

  الرئيس عون الجلسة ". 

  :الجمع بين التسبيب و االقتناع الشخصي .ثانيا

هـو ضـرورة تسـبيب أحكـام محكمـة الجنايـات مـع إعـداد ورقـة  17/07التعديل الذي جاء فـي  القـانون رقـم :

مــن ق إ ج ) ، و تبعــا  309/08ورقــة التســبيب ، و هــي ورقــة ملحقــة بورقــة األســئلة (المــادة لــذلك تســمى 

لــذلك أبقــى المشــرع علــى نظــام االقتنــاع الشخصــي فــي إصــدار أحكــام محكمــة الجنايــات بعيــدا عــن األدلــة 

  ).21(القانونية

  القبض الجسدي.لة من قبل المحامين و إلغاء مسألة التغيير من نظام طرح األسئ:الثالثالفرع 

  ألطراف الدعوى. التغيير من نظام طرح األسئلة من قبل المحامين أوال:
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لقــد أدخــل المشــرع الجزائــري تعــديال جديــدا تمثــل فــي مســألة طــرح األســئلة الموجهــة مــن قبــل دفــاع أطــراف 

وى عـن الدعوى الجنائية إذ أنه و خالل القانون السابق كان يتم طرح األسئلة من طرف دفاع أطـراف الـدع

أصــبح  17/07طريـق رئــيس المحكمــة الجنائيـة إال أنــه و خــالل التعـديالت األخيــرة فــي ظـل القــانون رقــم : 

يســمح بطــرح األســئلة مــن قبــل المحــامين بصــفة مباشــرة ألطــراف  الــدعوى الجنائيــة دون اللجــوء إلــى الســيد 

  رئيس المحكمة الجنائية. 

  :إلغاء مسألة القبض الجسدي.ثانيا

بمسـألة جـد مهمـة تمثلـت فـي  17/07لقد جاء المشرع الجزائري خالل التعديالت الواردة فـي القـانون رقـم : 

إلغاء القبض الجسدي عن المتهم المتابع ،بجناية قبل المحاكمة ، إذ انـه و فـي القـانون السـابق فـإن المـتهم 

بض عليـه جسـديا قبـل أيـة محاكمـة ، المتابع بجناية يمثل أمام محكمـة الجنايـات و هـو موقوفـا ألنـه يـتم القـ

لكن و خالل القانون الحالي ألغي هذا األمر و أصبح المـتهم يمثـل أمـام محكمـة الجنايـات بالوضـعية التـي 

أحالته غرفة اإلتهام بها ، فإن كان موقوفا فإنه يمثل على هاته الوضـعية و إذا كـان طليقـا فإنـه يمثـل أمـام 

ك، لكنه إذا حكم عليه بعقوبة سـالبة للحريـة عنـد نهايـة المحاكمـة فإنـه محكمة الجنايات بهاته الوضعية كذل

  يتم القبض الجسدي عليه مباشرة و يودع بالمؤسسة العقابية .

    

  

  

  خاتمة:

يعتبــر الحــق فـــي اســتئناف األحكـــام الجنائيــة جـــزء مــن حقـــوق اإلنســان التـــي تضــمنتها جـــل مواثيــق حقـــوق 

  اإلنسان هذا فضال عن الدساتير و التشريعات الوطنية .

 14فلقد أقرت الحق في االستئناف العديد من االتفاقيات الدولية نذكر من بينها علـى سـبيل المثـال المـادة  

لي للحقوق المدنية و السياسية و التي نصت على : " لكل شخص أدين بجريمة حق من العهد الدو  5فقرة 

  اللجوء للقانون إلى محكمة أعلى لكي تعيد النظر في قرار إدانته و في العقاب الذي حكم به عليه".

 16/01و تماشـــيا مـــع إقـــرار هـــذا الحـــق ، نـــص التعـــديل الدســـتوري الـــذي تبنتـــه الجزائـــر بموجـــب القـــانون :

منه على ضمان التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية  160في المادة  06/03/2016خ في :المؤر 

، و اســتنادا إلــى هــذا الــنص الدســتوري تــم تعــديل قــانون اإلجــراءات الجزائيــة الجزائــري بموجــب القــانون رقــم 

ية و محكمة و الذي بموجبه تم استحداث محكمة الجنايات االبتدائ 2017مارس27المؤرخ في :  17/07:
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الجنايـــات االســـتئنافية لضـــمان مبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــين فـــي مـــواد الجنايـــات ، و الـــذي يتـــيح الفرصـــة 

للمحكوم عليه بعرض قضـيته مـن جديـد أمـام محكمـة أعلـى درجـة مـن المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم عليـه 

ب مـا قـد وقعـت فيـه الستكمال ما يكون قد ظهر في تحقيق الدعوى الجنائية من نقـص أو قصـور و تصـوي

  محكمة الجنايات االبتدائية من أخطاء.

و فــي األخيــر وكتوصــيات و لتكــريس مبــدأ التقاضــي علــى درجتــين يجــب علــى المشــرع الجزائــري القيــام بمــا 

  يلي:

يجــب تغييــر مركـــز محكمــة الجنايــات االبتدائيـــة و عــدم وضــعه بـــنفس الجهــة التــي توجـــد فيهــا محكمـــة -1

و ذلك من أجل إعطاء ضمانة أكثر لمبـدأ المحاكمـة العادلـة و لتطبيـق نـص المـادة الجنايات االستئنافية ، 

  من ق إ ج . 248و بالتالي يجب تعديل نص المادة من  17/07من قانون رقم : 1/08

يجــب إعطــاء محكمــة الجنايــات االســتئنافية دورهــا الطبيعــي و ذلــك بإعــادة النظــر فــي الوقــائع و القــانون -2

  ال إعادة محاكمة جنائية جديدة. للحكم المستأنف فيه

ضرورة تسريع اإلجراءات القضائية و ذلك بمحاولة تعديل مبدأ التحقيق على درجتين في مواد الجنايات -3

كما فعل المشرع الفرنسي و ذلك بإسناده لمسألة التحقيق فـي مـواد الجنايـات إلـى قاضـي التحقيـق فقـط دون 

  اللجوء إلى غرفة اإلتهام.

  ن المحلفين تكوينا قانونيا من خالله يتسنى لهم فهم القضايا المطروحة أمامهم .ضرورة تكوي-4

علــى المشــرع الجزائــري التقيــد بضــرورة عــدم الجمــع بــين التســبيب و االقتنــاع الشخصــي خــالل إصــدار -5

  أحكام محكمتي الجنايات االبتدائية و االستئنافية . 

  الهوامش:

،منشــــــورات  2006)محمـــــد المجــــــدوب، النظريــــــة و المنظمــــــات العالميــــــة و اإلقليميـــــة و المتخصصــــــة ،الطبعــــــة الثامنــــــة 1(

  .   339الحلبيالحقوقية ، بيروت ، ص

ـــع 2( ـــتحفظ، دار هومـــة للطباعـــة و النشـــر و التوزي ـــزام و ال ـــدوليان لحقـــوق اإلنســـان بـــين االلت ـــادر، العهـــدان ال ـــد الق )بايـــة عب

  . 23-ص -2014،الجزائر

  .1،ص 2016/2017الجزائر  – 17/07)لخلف شريف ،إصالح محكمة الجنايات في إطار قانون 3(

  .36،ص 2016)دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،دار بلقيس للنشر، 4(

  .1)لخلف شريف ،المرجع السابق ، ص 5(

  .1، ص 2009النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  ، دار 1)أسامة حسنين عبيد ، محكمة الجنايات المستأنفة ، ط 6(
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، بــدون طبعــة ، دار الجامعــة الجديــدة ، )بــن أحمــد محمــد ، التقاضــي علــى درجتــين فــي الجنايــات بــين الواقــع و القــانون 7(

  .22،  21، ص  2017مصر 

   113،  96، ص  1962، دار صادر ، بيروت ، لبنان ،  10)ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد8(

بـين الدسـترة و الدسـتورية ، مجلـة المنـار للبحـوث و الدراسـات )فؤاد جحيش ، التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية 9(

  . 204،  203، ص 2017،  03العدد القانونية و السياسية ،

أمـين ، الجزائـر ص )فضيل العيش ، شرح قانون اإلجراءات الجزائية بين النظري و تطبيقي ، الجـزء الثـاني ، منشـورات 10(

371.  

  .204) فؤاد جحيش ، المرجع السابق ، ص11(

، مجلـــة حقـــوق اإلنســـان و فـــي التشـــريع الجزائـــري أمـــام محكمـــة الجنايـــات ) بـــن عـــودة نبيـــل ، التقاضـــي علـــى درجتـــين 12(

  . 69، ص  2017،  04، ، العدد الحريات العامة 

  .1، ص  2016مارس  07المؤرخ في  14:، ج ر ع رقم  2016)دستور 13(

  .لألمم المتحدة من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الصادر عن الجمعية العامة  5فقرة  14أنظر المادة ) 14(

)العربي شحط محمد األمين ، قراءة في األحكام الجديدة للقضاء الجنائي في قانون اإلجراءات الجزائية ، دفاتر السياسة 15(

  .214و القانون ،ص

)قـــــانون اإلجـــــراءات الجزائيـــــة ،مطبوعـــــات الـــــديوان الـــــوطني لألشـــــغال التربويـــــة و التمهـــــين ، الطبعـــــة التاســـــعة،الجزائر، 16(

  .104ص،2018

،دار هومـــة للنشـــر و التوزيـــع ،  2018/ 2017)عبـــد اهللا أوهابيـــة ،شـــرح قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري ،طبعـــة 17(

  .90-89ص

  .91 – 90) المرجع نفسه ، ص 18(

  .218) العربي شحط محمد األمين ،المرجع السابق ، ص 19(

  .02)لخلف شريف، المرجع السابق ،ص20(

ــــة معمقــــة) ،الطبعــــة األولــــى، 21( ــــة (سلســــلة أبحــــاث جنائي ــــد الرحمــــان خلفــــي ،نظــــرة للسياســــة الجنائيــــة المقارن  2018)عب

  .569،ص
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 لتلقيح اإلجباري.ا الناجمة عن عمليات اإلدارية للمسؤولية القانوني األساس

  ط.د عسال محمد

  جامعة تلمسان -كلية الحقوق والعلوم السياسية  

  الملخص: 

الدولة من أجل حتقيق املصلحة العامة املتمثلة يف وقاية لتزام قانوين تفرضه ايعترب التلقيح اإلجباري 

  اتمع من األمراض املعدية كالسل وشلل األطفال واحلصبة وغريها.

وإذا كان التلقيح اإلجباري يعترب عمال طبيا، قد يرتتب عليه يف بعض احلاالت أضرار جسيمة متس 

ضي اإلداري اجلزائري يف هذا اال نطبق من الشخص الذي خضع له، ويف غياب اجتهاد قضائي صادر عن القا

  يف جمال املسؤولية عن املرافق االستشفائية العمومية بصفة عامة. هاملفروض اجتهاد

غري أن مسؤولية هذه املرافق والقائمة على أساس اخلطأ ال حيقق محاية قانونية كافية للمضرور، مما أدى 

ة الدولة دون خطأ جتاه املضرور املنتفع خبدمات مرفق التلقيح على أساس بالفقه الفرنسي إىل املطالبة بتقرير مسؤولي

  تشبيه املنتفعني باملعاونني للمرفق.

التلقيح اإلجباري، وقاية، األمراض املعدية، املرافق االستشفائية العمومية، املسؤولية اإلدارية الكلمات المفتاحية: 

  ة بدون خطأ.يعلى أساس اخلطأ، املسؤولية اإلدار 

Résumé : 

La vaccination obligatoire est une obligation légale imposée par l'État pour réaliser 

l'intérêt public de protéger la société contre les maladies infectieuses telles que la tuberculose, la 

poliomyélite, la rougeole et autres. 

Donc, si la vaccination obligatoire est considérée comme un acte médical, elle peut 

causer dans certains cas un préjudice grave à la personne qui l'a subie.  

En l'absence d'un jugement rendu par le juge administratif algérien, nous appliquons sa 

jurisprudence dans le domaine de la responsabilité des hôpitaux publics en général. 

Cependant, la responsabilité des établissements hospitaliers pour la vaccination 

obligatoire sur la base de l'erreur n'offre pas une protection juridique suffisante aux victimes, ce 

qui a conduit la doctrine française à revendiquer la responsabilité de l'état sans erreur envers la 

personne lésée qui bénéficie des services de l'hôpital en tant qu'assistants. 
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Mots clés : La vaccination obligatoire, prévention, maladies infectieuses, hôpitaux 

publics, la responsabilité administrative basée sur l'erreur, la responsabilité administrative sans 

erreur. 

  مقدمة:

لقد عرف مفهوم الصحة تطورا ملحوظا السيما مع تقدم اتمعات البشرية، حيث اجته مفهومها 

ام الفرد بنظافته وتغذيته، ومع مرور الزمن تطور عند اإلغريق حنو الصحة الشخصية، أي مبعىن آخر اهتم

املفهوم وأخذ بعدا اجتماعيا، باعتبار أن اإلنسان يعيش يف جمتمعات يؤثر فيها وتؤثر فيه ببعض العلل 

  .1واألسقام أو اكتساب بعض العادات الصحية

مية وكذلك ولقد مت تكريس احلق يف الصحة يف العديد من املواثيق واإلعالنات الدولية واإلقلي

الدساتري الوطنية يف شىت أحناء العامل، فعلى املستوى الدويل صار مطالبا به من خالل اإلعالن العاملي 

 25يف املادة  1948ديسمرب  10حلقوق اإلنسان الذي أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 

احلاجات الضرورية املتمثلة يف  إشباعحيث يؤكد هذا اإلعالن احلق يف الصحة من خالل  01الفقرة 

  .2املأكل، امللبس، السكن والعيش الكرمي

كما أن احلق يف الصحة مضمون بشكل فعلي يف العهد االجتماعي واالقتصادي والثقايف املقرتح 

م، ويف نفس االجتاه 1989م، والذي اعتمدته اجلزائر سنة 1966للدول من طرف األمم املتحدة سنة 

تا" على حق اجلميع يف بلوغ أرفع مستوى صحي ممكن، ومن واجب احلكومات أن تعترب أ- أكد إعالم "أملا

  .3هذه املهمة أحد األهداف االجتماعية اهلامة للغاية

أما على مستوى القانون اجلزائري، فيعترب ضمان احلماية الصحية من املبادئ املكرسة دستوريا 

نص كما يلي: "لكل مواطن احلق يف احلماية الصحية، من الدستور اجلزائري اليت ت 54حيث كرسته املادة 
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، وقد مت تفعيل هذا احلق على مستوى النصوص التشريعية 4تضمن الدولة الوقاية ومكافحة األوبئة واألمراض

من قانون محاية الصحة وترقيتها على أنه "جمموع التدابري الوقائية  25املتعلقة بالصحة حيث عرفته املادة 

  .5بوية واالجتماعية اليت دف إىل احملافظة على صحة األفراد واجلماعة وحتسينها"والعالجية والرت 

من قانون محاية الصحة وترقيتها على خضوع السكان للتلقيح اإلجباري  55كما نصت املادة 

للوقاية من األمراض املعدية، ومن مثة فان عدم القيام بالتلقيح اإلجباري يعرض الشخص الذي مل يقم به 

 توقيع العقوبات املنصوص عليها قانونا، وإن كانت هذه املسألة خترج عن نطاق دراستنا، فإنه من إىل

الواجب أن نشري إىل أن املشرع اجلزائري قد أغفل اإلشارة إىل اآلثار القانونية اليت قد ترتتب عن األضرار 

تزايد، حيث أن نسبة واحد  النامجة عن عمليات التلقيح اإلجباري، السيما أن عدد ضحايا األخطاء يف

  باملائة من اخلطأ املرفقي االستشفائي يعين خسارة حياة إنسان أو تغيري يف طريقة حياته.

األمر الذي يطرح إشكالية مسؤولية املرافق االستشفائية اليت قامت بعمليات التلقيح اإلجباري 

ن موقف القاضي اإلداري اجلزائري من سواء يف حالة ثبوت اخلطأ املرفقي أو بدون وجود اخلطأ، السيما وأ

هذه املسألة غري معروف، وهذا على خالف موقفه خبصوص املسؤولية اإلدارية للمرافق االستشفائية 

  العمومية بوجه عام.

  وعلى ضوء ذلك ارتأينا تقسيم دراسة البحث كما يلي:

  اإلجباري. التلقيحال مسؤولية املستشفيات العامة على أساس اخلطأ املرفقي يف جماملبحث األول:

  اإلجباري. التلقيحاملبحث الثاين: مسؤولية الدولة بدون خطأ يف جمال 

في مجال التلقيح  المبحث األول: مسؤولية المستشفيات العامة على أساس الخطأ المرفقي

  .اإلجباري
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يعترب املرفق االستشفائي العمومي مسؤول من الناحية القانونية أثناء تقدمي اخلدمات للمرضى عن 

األضرار املرتتبة سواء عن األخطاء اليت تكتسي صبغة طبية أو عن األخطاء املتعلقة بتسيري شؤون املرفق 

  العام الطيب. 

طرق يف املطلب األول إىل ومن هذا القبيل، سيتم تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني، حيث سنت

تعريف اخلطأ املرفقي يف جمال التلقيح اإلجباري، بينما سنتطرق يف املطلب الثاين اىل حاالت اخلطأ املرفقي 

  يف جمال التلقيح اإلجباري.

  المطلب األول: تعريف الخطأ المرفقي في مجال التلقيح االجباري.

مومي من قبل تابعيه (أطباء أو ممرضني) أثناء إن األخطاء املرتكبة داخل املرفق االستشفائي الع

القيام مبهامهم أو مبناسبتها تأخذ يف معظم احلاالت صفة اخلطأ املرفقي االستشفائي، ومن مثة سيتم تقسيم 

هذا املطلب إىل فرعني، حيث سنتطرق يف الفرع األول إىل التعريف التشريعي ، بينما سنعاجل يف الفرع الثاين 

  والقضائي.التعريف الفقهي 

مل يعرف املشرع اجلزائري اخلطأ املرفقي، وإمنا جلأ أحيانا إىل  : التعريف التشريعي.األولالفرع 

إبراز معامله عن طريق تعريف سليب، حيث اعترب خطأ املوظف مرفقيا إذا كان غري منفصل عن املهام املوكلة 

من  31، هذا ما يستخلص من املادة 6إليه، متييزا له عن اخلطأ الشخصي الذي يعترب منفصال عن مهامه

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العامة، كما قرر يف نصوص خاصة األوضاع اليت  06/03األمر 

من  144يعترب فيها خطأ املوظف مرفقيا بأن يكون مرتكبا أثناء الوظيفة أو مبنابستها مثلما فعل يف املادة 

  املتعلق بالبلدية. 11/01قانون 



�        ا��
	د ا�را��  ا��دد ��1439ا��وا�ق ل ر���ن  2018
وان           08ا�ر�م ا���	�	�    02�
	� ا����ون وا��	وم ا��  

 

838 

 

ويف هذا الصدد يصرح األستاذ عوابدي: "اكتفى املشرع بالتقرير والنص على أن خطأ اإلدارة 

املرفقي يكون كذلك إذا ما ارتكب خالل تأدية مهام الوظيفة العامة أو مبناسبتها، ومل يبني شأنه يف ذلك 

خالل الوظيفة العامة أو داخل و  شأن كل مشرع يف خمتلف النظم القانونية العاملية املقارنة مىت يكون اخلطأ

  ، ولذلك يستنتج بأن املشرع ترك هذه املهمة إىل جهود كل من الفقه والقضاء.7مبناسبتها

يبدو أن الفقه والقضاء متفقان على صعوبة تعريف  الفرع الثاني: التعريف الفقهي والقضائي.

الشخصي، أو عن طريق التعرض  اخلطأ املرفقي، إال أنه ميكن تعريفه إما بالسلب، وذلك بتمييزه عن اخلطأ

  .8ألنواعه املختلفة جبرد خمتلف األفعال اليت تكون اخلطأ املرفقي

ولقد اجته بعض الفقه إىل تعريف اخلطأ املرفقي بالرغم من صعوبة حتديده، حيث عرفه األستاذ 

) بأنه: "اخلطأ الذي ال ميكن فصله عن املرفق العام"، ويقول األستاذ "فيدل": "أن Valine"فالني" (

اخلطأ املرفقي هو اإلخالل بااللتزام يف أداء اخلدمة، وليس يف الوسع تعداد خمتلف األخطاء الوظيفية إال 

 أن)، كما ميكن Actionبدراسة خمتلف اخلدمات اليت تؤديها املرافق العامة، واخلطأ يكون فعال إجيابيا (

  .9ورعونة" إمهاليكون متعمدا أو جمرد  أن) وميكن Abstentionيكون امتناعا (

ويفضل البعض بأن يقصد من وراء عبارة "اخلطأ املرفقي" بوجه عام "السبب املعيب للمرفق" أو 

د بالنظر إىل ، إال أن األمر ليس ذه السهولة، فأخطاء اإلدارة تتعد10"اخلطأ املرتكب أثناء سري املرفق"

  مصدر اخلطأ حيث يكون يف صورة خطأ صادر عن شخص معني أو جمهول. 

) بالتمييز أيضا بني األخطاء اهولة الناجتة عن السري Odentكما قام الفقيه "أودنت" (

  .11) املنسوبة للموظفني لكنها ال تنفصل عن املرفقSignéesالسيء واألخطاء املعلومة (
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لس الدولة الفرنسي بني خطأ املرفق العام، كخطأ جمهول و"اخلطأ املرفقي" ويف هذا الصدد مييز جم

  .12جمهول) –الذي يشمل النوعني معا (معلوم 

وعلى العموم، فإن الفقه اإلداري ال يرى يف حتديد اخلطأ املرفقي صعوبة معينة من حيث سهولة 

اإلداري وضع قاعدة مبقتضاها يكفي إسناد املسؤولية إىل اإلدارة اليت يتبعها املوظف، كما أن القضاء 

النعقاد مسؤولية اإلدارة أن يعمل الشخص حلساا قانونا أو يف الواقع، حيث جسد جملس الدولة الفرنسي 

أو جمرد مكلف أو  للكلمةهذه القاعدة، حيث سوى بني أن يكون مرتكب اخلطأ موظفا باملعىن الكامل 

  .13حىت مسجون يعمل حلساا

مبناسبة قضية "م، خ" ضد  11/03/2003الدولة اجلزائري يف قراره املؤرخ يف كما اعترب جملس 

  .14مستشفى جباية أن: "عدم مراقبة اآلالت املستعملة من طرف أعوانه تشكل خطأ للمرفق العام"

ومن مثة فإن مشكلة التمييز بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخصي قد تكون شائكة يف كثري من 

، وبالتايل فقد مت وضع عدة 15اخلطأ املرفقي يف جوهره هو خطأ يرتكبه موظفوا اإلدارةاحلاالت السيما وأن 

  معايري فقهية وقضائية يف هذا اخلصوص وفقا ملا يلي:

يقدم الفقه اإلداري يف فرنسا ومصر واجلزائر عدة معايري للتمييز بني  في المجال الفقهي: - 1

  :16اخلطأين، ومن بني هذه املعايري مايلي

)، ويعترب Laferrièreينسب هذا املعيار إىل الفقيه "الفريري" ( معيار األهواء الشخصية: -أ

املعيار النموذجي باعتبار أنه قدم حال مناسبا للتمييز بني اخلطأين الشخصي واملرفقي، وبني بدقة احلدود 

  ).Laumonnier Carriolالفاصلة بينهما، وارتكز يف حتليله على قرار (
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ستاذ "الفريري" موضحا مذهبه هذا قائال: "إذا كان العمل الضار موضوعيا وإذا  ولقد كتب األ

كشف موظفا وكيال للدولة معرضا الرتكاب أخطاء، وليس إنسانا بضعفه وأهوائه وغفلته فيبقى العمل 

إداريا، وخبالف ذلك إذا انكشفت شخصية املوظف يف أخطاء مادية أو اعتداء مادي أوغفلة فينسب 

  .17وظف وليس للوظيفةاخلطأ للم

ومن جهة فإن هذا املعيار يعتمد على عنصر الباعث النفسي للطبيب أو املمرض الذي يهدف 

من وراء عمله اإلضرار باملريض وليس حتقيق العالج أو الوقاية من املرض املعدي، كما هو الشأن يف قيام 

ر بإبرة خاصة، ولكن بطريقة الطبيب بتلقيح الطفل ضد مرض الدرن الرئوي عند منطقة الكتف األيس

عشوائية وغري سليمة مما يؤدي إىل حدوث مضاعفات معينة للطفل، كما أن الطبيب الذي ال يقوم بتعقيم 

الضرر بالطفل، يكون قد ارتكب خطأ شخصيا ينسب إليه وال  إحلاقمنطقة التلقيح فيتسبب بإمهاله إىل 

  ينسب للمرفق الطيب.

) بعد أن ختلى عن معيار Houriouب إىل الفقيه "هوريو" (ينس معيار النية أو العمد: - ب

حول قرار  1905اخلطأ اجلسيم، وقد تراجع عن موقفه هذا أثناء إبداء مالحظاته سنة 

)Zimmerman حيث اعترب اخلطأ شخصيا إذا كان للعون إرادة خمالفة للقانون أو ألغراض ،(

  .18املرفق

ة املناسبة من اللقاح الوقائي ضد مرض الدرن كما هو الشأن يف عدم احرتام الطبيب للجرع

الرئوي، مما يؤدي إىل إصابة الطفل باملرض نفسه، كما أن الطبيب الذي يقوم بتلقيح الطفل بلقاح 

)TDAP خالل سنتني من إعطاء اللقاح ضد الكزاز، فيتسبب بإحلاق ضرر للطفل يكون قد ارتكب (

  الذي مينع إعطاء اللقاح يف هذه احلالة. خطأ شخصيا، ألنه تصرف بإرادة خمالفة للقانون
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) الذي اعترب اخلطأ الشخصي Jèzeوينسب إىل الفقيه "جيز" ( معيار جسامة الخطأ: - ج

أساس اخلطأ اجلسيم للموظف، والذي ينطوي على غلط مادي أو قانوين جسيم، أو ارتكاب جرمية، أما 

  .19أل عنه اإلدارة اليت يتبعها هذا املوظفإذا كان اخلطأ ليس ذه اجلسامة فإنه يعد خطأ مرفقيا تس

كما هو الشأن يف الطبيب الذي يقوم بعملية التلقيح اإلجباري لطفل يعاين من ارتفاع شديد 

  لدرجة احلرارة فيتسبب يف القتل اخلطأ نتيجة عدم أخذ احليطة واحلذر.

يز بني اخلطأين أما القضاء فلم حياول أن يضع معيارا جمردا للتمي في المجال القضائي: - 2

الشخصي و املرفقي، كما أنه مل يتبع معيارا حمددا من املعايري الفقهية، وباستعراض أحكامه يف هذا الصدد 

يتضح لنا أنه قد فرق بني نوعني من التصرفات، تصرفات تتخذ خارج نطاق الوظيفة، وأخرى تتم داخلها، 

املوظف خارج نطاق الوظيفة، وعلى العكس من واعترب اخلطأ الشخصي متوافرا يف كل مرة يقع فيها خطأ 

ذلك، فقد اشرتط لكي ترتب األخطاء اليت يرتكبها املوظف داخل الوظيفة مسؤوليته الشخصية أن تتسم 

  .20بطابع من اجلسامة حبيث ال ميكن تربيرها بأي حال من األحوال، أو أن تكون عمدية

إىل صور األفعال اليت اعتربها القضاء ولذلك أصبح من املستحسن لدى الفقه اإلداري اإلشارة 

  من قبيل اخلطأ املرفقي. اإلداري

  المطلب الثاني: حاالت الخطأ المرفقي في مجال التلقيح اإلجباري.

"إن أساتذة القانون وكذا أعضاء احملاكم متفقون حول التقرير بأنه من   إىليشري األستاذ "حميو":

، ونظرا لتعدد احلاالت اليت ميكن أن تشكل 21احلالة..."الصعب تعريف اخلطأ املصلحي، فهو مرتبط ب

أخطاء مرفقية تشوب السري العادي لإلدارة حبيث ال ميكن حصرها بسهولة، اعتاد الفقه والقضاء على 

  .22تصنيفها حسب الفرضيات اآلتية
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حاالت  إىلثالث فروع، حيث ستنطرق يف الفرع األول  إىلومن مثة سيتم تقسيم هذا املطلب 

حاالت عدم سري املرفق العام، وأخريا سنتطرق  إىلالسري السيئ للمرفق العام، بينما سنتطرق يف الفرع الثاين 

  .ببطءحاالت سري املرفق العام  إىليف الفرع الثالث 

 Les cas où le serviceللمرفق العام ( السيئحاالت السير  :األولالفرع 

publique a mal fonctionné:( للقواعد العامة للمسؤولية عن نشاط املرفق الطيب، فإن  طبقا

هذا األخري قد يسأل كذلك على أساس اخلطأ البسيط، إذا ما كان الضرر ناجتا عن سوء تنظيم أو سوء 

  .23إدارة املرفق، أو عن سوء تقدمي العناية والرعاية الالزمة للمريض بصفة عامة

اإلداري اجلزائري يف جمال التلقيح اإلجباري، فإن  ونظرا لعدم وجود أي اجتهاد صادر عن القاضي

اجتهاده يف جمال املسؤولية عن املرافق الطبية بصفة عامة يطبق من املفروض كذلك هنا، والذي اشرتط 

  .24إلقامة املسؤولية على أساس اخلطأ البسيط، أن يكون الضرر ناجتا عن سوء تنظيم أو سوء إدارة املرفق

فق يف جمال التلقيح اإلجباري، يف سوء صيانة األجهزة داخل املرفق الطيب ويتمثل سوء تنظيم املر 

أو سوء استعماهلا، ذلك أن األجهزة هلا دور رئيسي يف وظيفة العالج أو الوقاية، لذلك يتعني على املرفق 

 الطيب أن حيافظ على حسن أداء هذه األجهزة، كما هو الشأن يف احرتام شروط ختزين اللقاحات، وتعقيم

  األدوات املستعملة يف التلقيح.

كما أخذ القضاء اإلداري الفرنسي بفكرة اخلطأ املقدر، وقضي بأن وفاة طفلني أثناء القيام 

، وتقوم 25بعملية التطعيم اجلماعي، يدل على اختالل يف سري املرفق العام وبالتايل تنعقد مسؤولية اإلدارة

من جمرد وقوع الضرر ذاته، فهذه الفكرة تعترب من قبيل  هذه الفكرة على أساس استنتاج اخلطأ املرفقي

  .26القرائن وأن اللجوء إليها ليس إال استعمال للقرائن القضائية مىت كانت قاطعة الداللة على حدوثه
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 Les cas où le serviceحاالت عدم سير المرفق العام ( :الفرع الثاني

publique n’a pas fonctionné:( عن اختاذ اإلدارة ملوقف سليب عن  وتنتج هذه احلاالت

طريق امتناعها من إتيان تصرف معني يدخل ضمن واجبات ميليها عليها القانون، ويتخذ هذا الصنف من 

  .27األخطاء حاالت عديدة فقد يتمثل يف االمتناع عن تنفيذ القوانني واللوائح

م كفاية األسرة، أو عدم كما هو الشأن يف امتناع إدارة املستشفى عن استقبال أحد املرضى لعد

، أو امتناع املستشفى عن توفري اللقاحات املناسبة لألطفال للوقاية 28قيام املستشفى مبناوبة االستعجاالت

  من األمراض املعدية.

 Les cas où le serviceالفرع الثالث حاالت سير المرفق العام ببطء (

publique a fonctionné tardivement:( ن صور اخلطأ املرفقي وهي أحدث صورة م

، 29اليت عرفها قضاء جملس الدولة الفرنسي، كون هذا التطور يوسع من دائرة اقتضاء املتضرر للتعويض

وترتبط هذه احلاالت بعنصر مرتوك لتقدير اإلدارة وهو اختيار وقت تدخلها، حبيث تبطئ يف أداء اخلدمة 

  .30أكثر من الالزم، وبغري مربر مقبول

تباطؤ املرفق الطيب ألداء خدماته السيما يف املواعيد الطبية املتعلقة بعملية كما هو الشأن يف 

التلقيح اإلجباري لألطفال، حيث جيب احرتام الرزنامة املسطرة من طرف وزارة الصحة والسكان، أو إمهال 

اشرة، املمرض إخطار رئيس املصلحة يف الوقت املالئم عن املضاعفات التالية إلجراء عملية التلقيح مب

. ومن مثة 31فمجرد إثبات التقصري من قبل املمرض يف العمل املطلوب، يكفي النعقاد مسؤولية املرفق الطيب

إذا كان أساس مسؤولية املرافق االستشفائية العمومية يقوم على اخلطأ كأصل عام، فهناك حاالت يصعب 
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ر ملسؤولية املستشفى عن أنشطته فيها إثبات اخلطأ ، مما دفع بالقضاء والفقه إىل البحث عن أساس آخ

  الضارة.

  الثاني: مسؤولية الدولة بدون خطا في مجال التلقيح اإلجباري.بحث الم

لقد تبىن القضاء اإلداري الفرنسي هذه املسؤولية، وأقامها على أساس فرضيتني ومها املخاطر 

اليت تسأل عن األضرار اليت ميكن أن ، ويف هذه احلالة فان الدولة هي 32ومبدأ املساواة أمام األعباء العامة

حتدث داخل املرافق االستشفائية العمومية السيما عن عمليات التلقيح اإلجباري، على الرغم من عدم 

  ارتكاب املرفق الطيب ألي خطأ، وذلك على أساس املخاطر.

 وكنتيجة لذلك سيتم تقسيم هذا املبجث إىل مطلبني اثنني، حيث سنخصص املطلب األول إىل

مفهوم نظرية املخاطر، بينما سنخصص املطلب الثاين إىل التطبيق العملي لنظرية املخاطر يف جمال التلقيح 

  اإلجباري.

  المطلب األول: مفهوم نظرية المخاطر.

إن املسؤولية بدون خطأ وجدت لتسهل على الضحية احلصول على التعويض، وذلك من خالل 

  .33عفاء القاضي من عبء اللجوء إىل قرينة اخلطأإعفائه من إثبات اخلطأ الذي أرهقه، وإ

وتقوم نظرية املخاطر على فكرة مفادها أن ما يلحق األفراد من أضرار نتيجة قيام اإلدارة بأنشطة 

خطرية، فمن أنشأ خماطر ينتفع منها فعليه أن يتحمل تبعات األضرار النامجة عنها ولو مل يصدر أي خطأ 

  . 34منه ما دام الغرم بالغنم

على هذا األساس جند أن القضاء اإلداري الفرنسي مل يعرتف بنظرية املخاطر يف جمال مسؤولية و 

اإلدارة إال على سبيل االستثناء،كما أن القضاء اإلداري الفرنسي أسس هذه املسؤولية على ركنني مها ركن 
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النشاط وصف اخلطأ الضرر والعالقة السببية بني نشاط اإلدارة والضرر، دون حاجة إىل أن يكتسي هذا 

  سواء كان ثابتا أو مفرتضا.

ولقد تعددت صور نظرية املخاطر استناد إىل الرأي الفقهي والتطبيق القضائي، واليت ميكن 

، حيث وسع «Risques professionnelles»حصرها يف أهم صورها املتمثلة يف املخاطر املهنية 

ال اإلدارة واملوظفني املسخرين للقيام خبدمة عامة، القضاء الفرنسي من مفهوم املخاطر املهنية لتشمل عم

واملعاونني العرضيني للمرافق العامة كاملتربعني بالدم، فهؤالء مجيعا هلم احلق يف املطالبة بالتعويض عن 

  .35االضرار الالحقة م جراء مسامهتهم يف تسيري املرفق العام

  ال التلقيح اإلجباري.المطلب الثاني: التطبيق العملي لنظرية المخاطر في مج

بإقرار مسؤولية الدولة دون خطأ اجتاه  1964لقد طالب الفقه الفرنسي قبل صدور قانون 

املضرور املنتفع خبدمات مرفق التلقيح، على أساس تشبيه املنتفعني خبدمات مرفق التلقيح اإلجباري 

طابع خاص، فال ميكن القول بأن  ، ومن مثة فإن منازعات التعويض الناجتة عنها هلا 36باملعاونني للمرفق

  .37املضرور قد قبل خماطر التلقيح مسبقا ألنه ملزم قانونا بالقيام به

ويف املقابل وتفاديا لرفع دعاوى عديدة يف هذا الصدد، فإنه جيب أن يتسم الضرر يف نظام 

عادية ) واجلسامة غري الSpécialاملسؤولية بدون خطأ يف جمال التلقيح االجباري باخلصوصية (

)Anormale وإذا كان هذا الشرط ال يثري إشكاالت كبرية ألن النصوص القانونية قد حددت (

التلقيحات اإلجبارية، فإن اإلشكال الذي يطرح نفسه يتمثل يف معرفة اجلهة املسؤولة عن األضرار اليت 

لطيب كالعيادات اخلاصة، ترتتب عن التلقيحات اإلجبارية يف حالة ما إذا متت تلك التلقيحات خارج املرفق ا

  .38أو املنزل بواسطة طبيب العائلة



�        ا��
	د ا�را��  ا��دد ��1439ا��وا�ق ل ر���ن  2018
وان           08ا�ر�م ا���	�	�    02�
	� ا����ون وا��	وم ا��  

 

846 

 

 1964إن هذه املسألة قد أثارت جدال كبريا يف فرنسا، طاملا أن املشرع يف القانون الصادر سنة 

يف مراكز معتمدة من قبل الدولة، وإذا كان معظم  اشرتط ملساءلة الدولة ضرورة إجراء هذه التلقيحات

الفقهاء الفرنسيني وعلى رأسهم الفقيه " سافاتيه" قد اعتربوا ان عبارة " مركز معتمد" تسمح باقامة مسؤولية 

الدولة سواء مت التلقيح يف مرفق طيب عام، أو يف عيادة خاصة، أو يف البيت عن طريق طبيب العائلة، فإن 

ي الفرنسي مل يسمح بإقامة مسؤولية الدولة إال إذا مت التلقيح يف مرفق طيب عام على أساس القضاء اإلدار 

  .39أنه مركز معتمد

من قانون  10يف فرنسا، مت تعديل الفقرة األوىل من املادة  1985ولكن بعد صدور قانون سنة 

ضرار الناجتة عن الصحة العامة الفرنسي، وأصبحت الدولة وليس املرفق الطيب مسؤولة عن مجيع األ

  .40التلقيحات اإلجبارية سواء متت يف املراكز املعتمدة من الدولة، أو يف العيادات اخلاصة لألطباء

أما خبصوص موقف القضاء اجلزائري من نظرية املخاطر يف جمال التلقيح اإلجباري فبالنظر إىل 

اري املعدل واملتمم باملرسوم رقم املتضمن بعض أنواع التلقيح اإلجب 88- 63من املرسوم رقم  04املادة 

فإن اخليار قد ترك للمعين باألمر إلجراء التلقيح اإلجباري يف املكان الذي يراه، سواء كان  282- 85

ذلك يف املرافق الطبية ويثبت ذلك يف الدفرت الصحي أو يف أي مكان آخر ويثبت ذلك بواسطة تقدمي 

ومعىن ذلك أن الدولة هي املسؤولة عن األضرار  ،41صحيحشهادة طبية تثبت إجراء التلقيح على الوجه ال

الناجتة عن التلقيح اإلجباري أيا كانت اجلهة اليت قامت بالتلقيح اإلجباري، ويف هذا حتقيق للعدالة ألن 

  العامة.التلقيح اإلجباري قد فرضته الدولة وليس اجلهة اليت قامت بالتلقيح من أجل حتقيق املصلحة 
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  خاتمة:

التلقيح اإلجباري التزام قانوين تفرضه الدولة من أجل حتقيق املصلحة العامة املتمثلة يف وقاية يعترب 

اتمع من األمراض املعدية كالسل والشلل واحلصبة وغريها، واليت ميكن أن تعيق منو األفراد وتؤدي إىل 

  وفام يف أغلب األحوال.

د يرتتب عليه يف بعض احلاالت أضرار جسيمة وإذا كان التلقيح اإلجباري يعترب عمال طبيا، فق

س الشخص الذي خضع له، ويف غياب اجتهاد قضائي صادر عن القاضي اإلداري اجلزائري يف هذا مت

بصفة عامة، والذي  طبق من املفروض اجتهاده يف جمال املسؤولية عن املرافق االستشفائية العموميةياال 

توافر اخلطأ اجلسيم عندما يتعلق األمر بالعمل  الستشفائية العموميةاشرتط فيه القامة مسؤولية املرافق ا

الطيب، كما ميكن أن يسأل املرفق االستشفائي العمومي كذلك على أساس اخلطأ البسيط إذا كان الضرر 

  ناجتا عن سوء تنظيم املرفق الطيب.

ري، والقائمة على غري أن مسؤولية املرافق االستشفائية العمومية عن عمليات التلقيح اإلجبا

د نفسه يف أغلب احلاالت يف وضعية يصعب أساس اخلطأ ال حيقق محاية قانونية كافية للمضرور الذي جي

عليه فيها إثبات ركن اخلطأ، مما أدى بالفقه الفرنسي إىل املطالبة بتقرير مسؤولية الدولة دون خطأ جتاه 

  للمرفق. العرضيني ني باملعاوننيفعاملنت رفق التلقيح على أساس تشبيهماملضرور املنتفع خبدمات 

ولتكريس محاية أكثر للمضرور ينبغي تبين فكرة صندوق تعويض احلوادث الطبية، والذي 

من رواتب األطباء من جهة، وتشارك فيه الدولة من جهة  يطريق االقتطاع الرمز  عن وليستحسن فيه أن مي

يف غياب اخلطأ، وبالتايل فهو يساهم يف تبسيط أخرى، فهو نظام تعويض مجاعي يفسح اال للتعويض 

  اإلجراءات لضحايا احلوادث الطبية يف احلصول على تعويض جلرب أضرارهم.
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  االسم واللقب: ابتسام فاطمة الزهراء شقاف.
  chekkafibtissem@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

  تلمسان. –المؤسسة: جامعة أبي بكر بلقايد 

 
  

  .حق األفراد في الدفع بعدم الدستورية كآلية مستحدثة لحماية الحقوق والحريات    

  
  : ملخص

  
تكريس آلية جديدة تتعّلق  2016حاول المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة   

بالرقابة عل دستورية القوانين وذلك لصالح األفراد بإمكانية ممارسة حق الدفع بعدم الدستورية أمام 
ؤخرا القانون وتجسيدا لذلك أصدر البرلمان مالقضاء لحماية حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا، 

  المحّدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. 18-16العضوي رقم 
  : الدفع بعدم الدستورية، المجلس الدستوري، الحقوق والحريات، المتقاضين.الكلمات المفتاحية

 
Abstract:  

 

Under the constitutional amendment of 2016, the constitutional council 

attempted to devise a new mechanism for monitoring the constitutionality of 

laws in favor of individuals with the possibility of exercising   the exception 

of unconstitutionality before the judiciary to protect their constitutional 

rights and liberties, as a reflection of this,  the parliament recently passed  

the Organic Law N°18-16, which defines the conditions and modalities of 

the application of the exception of unconstitutionality.  

 Key Words: the exception of unconstitutionality- constitutional council- 

rights and liberties- litigant  

 

  
  :مقدمة

  
الي لسنة حفي التعديل الدستوري ال )1( 188يعتبر إقرار الدفع بعدم الدستورية بموجب المادة   
خطوة إيجابية في مسار تفعيل الرقابة الدستورية، وتحقيق العدالة الدستورية وحماية حقوق  2016
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معمول به في العديد من األنظمة الدستورية والقانونية  األفراد وحرياتهم األساسية، على غرار ما هو
، يتسّنى بموجبها لكل من له صفة، الدفع بعدم دستورية قانون معّين عن طريق االدعاء )2(المقارنة

أمام القضاء بأّن القانون الذي يطبق على النزاع المعروض أمامه يمس بالحقوق والحريات التي 

في الواقع سابقة في سياق التطور الدستوري الجزائري، بحيث لم تسبقه يكفلها الدستور، وهو ما يعّد 
  ) إلى ذلك أي تجربة دستورية عرفتها البالد من قبل.2016(أي تعديل 

وتجسيدا لهذا اإلصالح الدستوري، أصدر البرلمان مؤخرا القانون العضوي المحّدد لشروط   
  .)3(وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية

ى ما سبق نطرح اإلشكالية التالية: ما مدى تحّلي آلية الدفع بعدم الدستورية من وبناء عل  

صون حقوق وحريات األفراد وتمكينهم من المشاركة في تنقية المنظومة القانونية من القوانين 
  المخالفة للدستور؟

: ماهية ولمعالجة هذه اإلشكالية سنقسم هذه المداخلة إلى مطلبين؛ ينتناول في المطلب األول  
الدفع بعدم الدستورية، أّما المطلب الثاني: سنخصصه لمعرفة شروط قبول دعوى الدفع بعدم 

  الدستورية.

  
  .المطلب األول: ماهية الدفع بعدم الدستورية

  

لقد استحدث المؤسس الدستوري آلية جديدة للرقابة على دستورية القوانين في المنظومة   
، 2016دفع بعدم دستورية القوانين بمقتضى التعديل الدستوري لسنة القانونية الجزائرية تتمثل في ال

سابق  –منه  188أين تّم منح األفراد حق اإلخطار بالدفع بعدم دستورية نّص قانوني وفق المادة 

في الفصل األول من الباب الثالث تحت عنوان "الرقابة" متأثرا في ذلك بالعديد من  –اإلشارة إليها 
ها التجربة الفرنسية، وعليه سنتناول في هذا المطلب مفهوم الدفع بعدم الدستورية التجارب على رأس

  (الفرع األول)، وطبيعته القانونية (الفرع الثاني).
  

  .الفرع األول: مفهوم الدفع بعدم الدستورية

  

هناك عّدة تعاريف قيلت في تعريف الدفع بعدم الدستورية، نحاول أن نذكر منها: "الدفع بعدم   
دستورية هو وسيلة من وسائل الدفاع التي يسعى أحد الخصوم من خاللها االعتراض على النص ال

، "كما يقصد )4(التشريعي المزمع تطبيقه بواسطة إحدى الجهات القضائية نظرا لمخالفته الدستور"
ام بالدفع بعدم دستورية نّص قانوني تلك الطعون التي يتوجه بها أحد الخصوم بصدد نزاع قضائي أم
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. ويعرف أيضا أّنه "إجراء يتقّدم به المدعي في دعوى )5(محاكم مخصوصة بشروط وضوابط..."
موضوعية أمام إحدى المحاكم الموضوعية، ويطعن بمقتضاه بعدم دستورية نّص أو نصوص قانونية 

كل  لها ارتباط بالدعوى الرائجة أمام المحاكم المذكورة وفقا للمسطرة القانونية المعمول بها حسب

  .)6(تشريع"
وعرفه المجلس الدستوري الفرنسي بأّنه "حق يخول كل طرف في رفع دعوى أمام المحكمة   

مطابقة القانون الذي سيطّبق عليه في الدعوى  –إذا أراد  –المدنية أو اإلدارية أو الجنائية بأن يطلب 
  .)7(ئيا هذا الدفع"للدستور بواسطة مذكرة مستقلة، طالما أّن القاضي ال يمكنه أن يثير تلقا

وبناء على ما سبق يمكن القول أّن الدفع بعدم دستورية القوانين هو منازعة قانون ساري   

المفعول وذلك بمناسبة نزاع معروض أمام القضاء ال يعتبر مطابق للدستور. وقصد التأكد من ذلك 
  تصاص.تّم إحالته على رقابة المجلس الدستوري للنظر في ذلك باعتباره صاحب االخ

وبالتالي فالدفع بعدم الدستورية هو نوع من الرقابة يتّم بعد دخول القانون حّيز النفاذ ويدفع به   
أحد الخصوم في قضية معروضة أمام القضاء كوسيلة للدفاع عن نفسه، بحجة أّن القانون الذي 

زاع، على أن ينوي القاضي تطبيقه في القضية هو غير دستوري، عندها يوقف القاضي النظر في الن

يحال القانون على المجلس الدستوري الذي يبث بقرار معّلل وتكون اإلحالة من طرف المحكمة العليا 
 . )8(حسب طبيعة النزاع –أو مجلس الدولة 

كخالصة لما سبق يعتبر الدفع بعدم الدستورية وسيلة دفاعية يحق بمقتضاها للخصوم ذوي   
ص التشريعي أمام الجهة القضائية التي تتجه لتطبيقه في الصفة والمصلحة الطعن في دستورية الن

النزاع المعروض عليه، وذلك بهدف استبعاد الحكم به عليهم، عن طريق إّما إلغائه (كما هو الحال 

والجزائر)، أو االمتناع عن تطبيقه (مثال هو مطبق في الواليات المتحدة األمريكية)،  )9(في فرنسا
  .متى يثبت مخالفته للدستور

وتجدر اإلشارة إلى أّن فرنسا تعّد من أولى الدول التي أدخلت آلية الدفع بعدم الدستورية في   
بإضافة فقرة  2008من التعديل الدستور لسنة ) 11( 61، وذلك بموجب المادة )10(نظامها الدستوري

اسطة جديدة لها تقضي بتطبيق نظام الرقابة الالحقة على دستورية القوانين من خالل الدفع بو 

، الذي يسمي 2009المتقاضين أمام محاكم الموضوع، وبناء على ذلك صدر القانون العضوي سنة 
  هذه الرقابة "المسألة الدستورية ذات األولوية" 

"la question prioritaire de constitutionnalité". 
ع بعدم الدستورية وبالمقابل وٕادراكا من المؤسس الدستوري الجزائري لألهمية البالغة آللية الدف  

في تحقيق دولة القانون عن طريق كفالة الحقوق والحريات، نّص بعدم الدستورية في تحقيق دولة 

 188بموجب المادة  2016القانون عن طريق كفالة الحقوق والحريات، نص التعديل الدستوري لسنة 
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ورية على المجلس منه على األخذ بهذا األسلوب وبذلك لم يعد حق إحالة القوانين غير الدست
  .)12(الدستوري قاصرا على الطبقة السياسية فقط بل أصبح حقا للمتقاضين كذلك

  
  .الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية

  
عديدة هي األسئلة التي تطرح بشأن الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية، وبالتحديد   

أم مسألة فرعية؟ وعن كونه يعّد دفعا شكليا أم دفعا موضوعيا؟  التساؤل عن كونه يعد مسألة أولية
وكذا التساؤل عن كونه يعّد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يمكن إثارتها في أية مرحلة كانت 

  عليها الدعوى أم ال؟

فبالنسبة لإلشكال األول: إذا اعترض إحدى الجهات القضائية حال نظرها في نزاع معروض   
يها وجود دفع من أحد األطراف بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه للفصل في هذا النزاع، فكيف عل

سنتعامل معه، هل على أساس أّنه مسألة أولية يدخل في نطاق اختصاصها بحثها والبث فيها، وهذا 
يتعّين  تطبيقا لقاعدة قاضي األصل هو قاضي الفرع، أم سنتعامل معه على أساس أّنه مسألة فرعية

عليها عدم التطرق إليها ألّنها من اختصاص جهة أخرى يؤول لها وحدها مسألة نظرها والفصل 

  فيها؟.
من التعديل الدستوري الحالي أّن  188ولإلجابة على هذا التساؤل نشير إلى أّن المادة   

لقوانين، حيث المؤسس الدستوري أختار طريق الدفع الفرعي لتحريك الرقابة القضائية على دستورية ا
ال ترفع دعوى أصلية مباشرة إللغاء القانون لعدم الدستورية، وٕاّنما تثور مسألة عدم دستورية القانون 
أثناء نظر قضية أصلية معروضة أمام إحدى المحاكم، حيث يفترض أن يكون نزاع مطروح أمام 

قانون معّين مطلوب محكمة مدنية أو إدارية... سواء درجة أولى أو درجة استئناف، وأّن هناك 
  تطبيقه في هذا النزاع، بحيث يقوم أحد األطراف بطريقة دفاعية بالدفع بعدم دستوريته.

ويالحظ أّن المؤسس الدستوري أبقى الرقابة الدستورية من اختصاص المجلس الدستوري،   
من جدية  فليس لهيئات القضاء العليا أن تفصل في دستورية أو عدم دستورية القانون وٕاّنما تتأكد

  الدفع فقط، ثّم تحيله إلى المجلس الدستوري.

أّما بالنسبة لإلشكال الثاني: نقسم الدفوع بحسب القوانين اإلجرائية إلى ثالثة أنواع وهي:   
الدفوع الشكلية (اإلجرائية)، الدفوع الموضوعية، والدفوع بعدم القبول، والدفع بعدم الدستورية أبعد من 

دفعا بعدم القبول، وذلك ألّنه دفع ال يستهدف المنازعة في صحة إجراء أو  أن يكون دفعا شكليا أو
أكثر من الخصومة المنظورة أمام جهة قضائية معّينة، ولذلك فهو ليس دفعا شكليا من جهة، وليس 
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من جهة أخرى دفعا بعدم القبول ألّن دستورية القانون المستند إليه في تأسيس طلبات الخصوم ال 
  .)13(بول الدعوى شكالتعّد شرطا لق

بينما لما كان الهدف القريب والمباشر للدفع بعدم الدستورية هو منع تطبيق نص تشريعي   

في حال  –الفصل في النزاع يتوقف عليه، فإّن ذلك قد يجعل من ادعاءات وطلبات الخصم اآلخر 
كون مبدئيا غير تفقد أساسها القانوني، ومن ثّم فإّن موضوع الدعوى سي –ثبوت عدم الدستورية 

مؤسس، مّما يتعّين رفضها لعدم التأسيس، وبذلك فإّن مثير الدفع بعدم الدستورية سيتمكن من دحض 
ادعاءات خصمه، وهو ما يجعل بال شّك من الدفع دفعا موضوعيا وهو ما قد تبنته المحكمة 

(إّن الدفع  )14(يه، بحيث أوضحت ف1994فيفري  12الدستورية العليا المصرية في قرارها المؤرخ في 

بعدم الدستورية ليس من قبيل الدفوع الشكلية أو اإلجرائية، بل يتغير في مضمونه ومرماه مقابلة 
  النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور ترجيحا لها على ما عداها...).

العام فيترتب على أّما بالنسبة لإلشكال األخير، فإذا كان الدفع بعدم الدستورية متعلقا بالنظام   
ذلك أّنه يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به أحد أطراف الدعوى، أّما إذا لم يكن 
الدفع متعلقا بالنظام العام فال يمكن للقاضي إثارته إذا لم يتمسك به أحد الخصوم، وهذا ما تبناه 

ي، بحيث حصر حق الدفع فقد من التعديل الدستوري الحال 188المؤسس الدستوري في المادة 
ألطراف النزاع، إّال أّن الفقه الحديث يقّر بأهمية منح القاضي ممارسة حق الدفع، ذلك أّنه يعوج 

بالنفع على حق المتقاضين ويصونها، ويؤكد الفقه الفرنسي هذا الطرح باعتبار أّن االعتداء على 
لمتعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز الحقوق والحريات التي يحميها الدستور تعّد من األمور ا

  .)15(للقاضي أو النيابة العامة إثارتها مباشرة ومن تلقاء نفسها

ومهما يكن الخالف حول طبيعة هذه اآللية فإّن إقرارها الحق لألفراد في الدفع بعدم دستورية   
رية القوانين في القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات يعتبر تطورا جديد في الرقابة على دستو 

  الجزائر.
  .المطلب الثاني: شروط قبول دعوى الدفع بعدم الدستورية

 – 16-18نظم المشرع قواعد وشروطا قبول الدفع بعدم الدستورية في القانون العضوي رقم   
من التعديل الدستوري الحالي، وتضمن القانون  188، بشأن تطبيق المادة -سابق اإلشارة إليه 

لفرع األول)، يجب أن تتوافر في الدفع بعدم الدستورية كما اشترط القانون ضرورة شروط شكلية (ا
  توافر شروط موضوعية (الفرع الثاني) لقبول الدفع بعدم الدستورية.

  
  .الفرع األول: الشروط الشكلية
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يجب أن ترفع دعوى الدفع بعدم الدستورية بموجب عريضة منفصلة عن الدعوى األصلية،   
 18-16من القانون العضوي رقم  6الكتابة، وهذا ما نّص عليه المشرع في المادة  ويشترط فيها

بقولها: "يقّدم الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة". ويتبّين 

أو  من نّص هذه المادة أّن الشروط الشكلية يجب أن تتوافر سواء قدم الدفع أمام محاكم أول درجة
  محاكم استئناف أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة وٕاّال حكم بعدم القبول.

وما ينبغي اإلشارة إليه أّنه جاء في مسودة القانون العضوي للدفع بعدم الدستورية كلمة   
"مستقلة" بل "منفصلة" وقد اعتبر المجلس الدستوري أّن كلمة "مستقلة" و"االستقاللية" غير دستورية، 

رهما صفتين متالزمتين للهيئات والسلطات التي أقّر لها الدستور صفة االستقاللية كما ورد في باعتبا

...)، وبما أّن المعنى الذي يقصده المشرع مغاير للمعنى 188، 176، 156عّدة مواد من الدستور (
  .)16(الذي ذكرناه فقد اقترح المجلس لفظا "منفصلة" بدل "مستقلة"

تبيان عدم دستورية النّص المطعون فيه، ويكون التعليل كافيا، حتى  ويقصد بشرط "التسبيب"  
تتمكن المحكمة من مراقبة جدية الدفع بمعنى أن تتضمن أوجه الخرق أو انتهاك الحقوق التي 
يتضمنها الدستور، كما يجب أن تتضمن العريضة تحديد النص المطعون فيه بدقة هل يتعّلق بمادة 

يسهل عملية فحص الدفع، وتمكين المحكمة المشار أمامها البث فيه في  أو بند، فقرة. وهذا الشرط
  .)17(أقصر اآلجال

إضافة إلى هذه الشروط يخضع الدفع بعدم الدستورية للشروط الشكلية المنصوص عليها في   
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من حيث تقديمه من صاحب المصلحة والمواعيد المقررة 

  .)18(قانونا

  
  .الفرع الثاني: الشروط الموضوعية

  

من التعديل الدستوري الحالي، فإّننا نالحظ  188باستقراء ما جاء أساسا في مضمون المادة   
بأّن ثّمة ضوابط وقيودا يتعّين أن يستوفيها الدفع بعدم الدستورية، حتى يمكن قبوله في الموضوع، 

  ويمكن رّد هذه الضوابط الموضوعية إلى ما يلي:
  :ن يكون محل الدفع بعدم الدستورية متعلقا بحكم تشريعيأ 1-

من التعديل الدستوري الحالي بأّن الدفع بعدم  188قّرر المؤسس الدستوري بمقتضى المادة   
من القانون  8الدستورية يجب أن ينصّب على "حكم تشريعي"، ونفس العبارة وردت في المادة 

  فماذا يقصد به؟ –سابق اإلشارة إليه  – 18-16العضوي رقم 
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المقصود باألحكام التشريعية التي يمكن بشأنها تقديم دفع بعدم الدستورية ينصرف باألساس   
إلى األحكام السارية النفاذ التي تستمد وجودها وتجد مصدرها في كل من التشريعات التي يسّنها 

ما  1996ستحدث دستور البرلمان واألوامر التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية، ولكن بعد أن ا

يعرف بالقوانين العضوية، فهل يمكن اعتبارها من قبيل األحكام التشريعية التي تقبل إمكانية الدفع 
  بعدم دستوريتها؟

ال شّك أّن القوانين العضوية كالقوانين العادية، تعتبر ذات طبيعة تشريعية، وهذا بموجب   
: "إضافة إلى المجاالت المخصصة للقوانين من التعديل الدستوري الحالي بقولها 141المادة 

العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجاالت التالية...". غير أّنه 

وبالنظر إلى أّن حقوق األشخاص وواجباتهم األساسية، السيما نظام الحريات العموميين وحماية 
 – 1/140، بموجب المادة اديالقانون الع طنين تدخل في صميمالحريات الفردية وواجبات الموا

وليس القانون العضوي من جهة، وألّن هذا األخير من جهة أخرى يخضع وجوبا لرقابة مطابقة 
الفقرة األخيرة  141النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره حسب نّص المادة 

يستبعد إمكانية قبول  )19(فقه الدستوري من التعديل الدستوري الحالي، فإّن ذلك جعل الكثير من ال

المجلس الدستوري مجددا في مدى دستوريتها في حال توصله بدفع (أو أكثر) يطعن فيها بعدم 
  الدستورية.

  :أن يتوقف مآل النزاع القضائي على الحكم التشريعي المدفوع بعدم دستوريته 2-

التشريعي على الدفع حاسما  من التعديل الدستوري على أن يكون الحكم 188نّص المادة   
في سير الخصومة، وهذا ما عّبر عنه المؤسس الدستوري بصيغة "يتوقف عليه مآل النزاع" للداللة 
على أهميته األكيدة في حسم النزاع القائم، بينما لم ينّص المؤسس الدستوري الفرنسي على هذا القيد 

حيث تكفل المشرع بتضمينه صراحة في المتعلقة بمسألة األولوية الدستورية  61-1في المادة 
المتعلق بشروط تطبيق هذه المسألة بحيث جاء في نّص المادة  2009-1523القانون العضوي رقم 

منه أّن الدفع يجب أن يمس جوهر وأساس النزاع، ويستفاد من عبارة "الحكم التشريعي الذي  2-23
ست لجواز دفع األشخاص بعد دستورية التي أس 188يتوقف عليه مآل النزاع" الواردة في المادة 

  األحكام التشريعية التي يرون فيها انتهاكا للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور عّدة أمور هي:

أن تكون لمقّدم الدفع بعدم الدستورية مصلحة شخصية وقائمة في إثارته أمام محكمة الموضوع  - 
معني شخصيا بأن يطبق عليه الحكم ولتكون مصلحة شخصية ومباشرة البّد أن يكون هو ال

التشريعي الذي مآل النزاع يتوقف عليه من جهة، ولتكون من جهة أخرى مصلحة قائمة وحالة 
  .)20(وليست محتملة
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أّن المقصود بجدية الدفع هو  )21(أن يكون الدفع بعدم الدستورية الذي يتّم إثارته جديا، ويرى الفقه - 
اضي، وتتحّدد مدى جدية الدفع لما يكون الفصل في مسألة الدستورية انعدام نية الكيد وٕاطالة أمد التق

منتجا، أي أن يكون الحكم التشريعي المطعون في دستوريته متصال بموضوع النزاع، وأن يكون 

  الحكم بعدم الدستورية مفيدا للطاعن.
ية وجدير بالذكر أّن قيام قاضي الموضوع بفحص الدفع المقدم من الخصوم بعدم الدستور   

تجاه نص معّين، إّنما هو اعتراف من المؤسس الدستوري بدور المحاكم عامة في اإلسهام في 
اكتشاف العيب الذي يشوب النص القانوني، ويجعله غير دستوري، لكن هذا اإلسهام ال يرقى إلى 
الفصل في مدى دستورية القانون محل النظر، ويبقى المجلس الدستوري صاحب االختصاص 

  لبث في مسألة دستورية:األصل في ا
  انتهاك الحكم التشريعي للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور: - 

من القانون العضوي  2من التعديل الدستوري وكذا نّص المادة  188يتبّين من نّص المادة   
المحّدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أّن المشرع لم يطلق لألفراد حرية  18-16رقم 

التمسك بالقواعد الدستورية، بل حّددها في القواعد التي تكفل الحقوق والحريات، أي أّن األمر يتعّلق 

فقط بالنص التشريعي التي يتضمن انتهاكا للحقوق والحريات التي يمكن أن يتمسك بها المتقاضين 
مر هنا على في مخاصمة القانون، هذا ما يدفعنا إلى طرح عّدة تساؤالت، أهّمها هل يقتصر األ

قائمة الحقوق والحريات التي عددها المؤسس الدستوري في الدستور بمفهومه الشكلي، بمعنى الوثيقة 
الرسمية المكتوبة؟ أم يمتّد إلى مجموعة الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور في مفهومه 

وفي أي مصدر من المادي؟ أي كل القواعد القانونية ذات المضمون الدستوري وبمختلف درجاتها، 

  .)22(مصادر القانون الدستوري وجدت، حتى العرفية منها؟
وتبقى اإلجابة عن اإلشكاليات السابقة مرهونة على حسب الموقف الذي سيتخذه المجلس   

من  188الدستوري ويتبناه بخصوص ما يجب أن يفسر به مصطلح الدستور الوارد في المادة 
، هل يفسره وفقا للنظرية الشكلية التي 18-16انون العضوي رقم من الق 2التعديل الدستوري والمادة 

بالنظرة الموضوعية تحصره في القواعد واألحكام الواردة في الوثيقة الرسمية سارية النفاذ؟ أم يأخذ 

 –شيقا أو اتساعا  –التي تأبى تقييد الدستور فيما تضمنته الوثيقة الرسمية، وعلى ضوء ذلك سيتحّدد 
الدستورية التي سيوفرها المجلس الدستوري للحقوق والحريات بموجب آلية الدفع بعدم  نطاق الحماية

  الدستورية.
  

  :الخاتمة
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وخالصة لما تقّدم إّن تبّني المؤسسة الدستوري آلية الدفع بعدم الدستورية يعد وجها جديدا من   
ة نوعية وثورة حقيقية في أوجه اإلخطار الذي كان قاصرا على الطبقة السياسية، كما أّنها تشكل نقل

مجال الحقوق والحريات، ومكسبا لألفراد في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وتحصيلها من أي 

انتهاكات، فبموجبها سيتّم تقريب الفرد من مؤسسات الدولة، كما سيشارك في العملية التشريعية ولو 
  بطريقة غير مباشرة.

و القيمة المضافة التي سيقدمها المجلس ويبقى المؤشر الرئيسي لنجاعة هذه اآللية ه  
  الدستوري كقاضي لتثبيت وترسيخ الحقوق والحريات األساسية في الثقافة القانونية الجزائرية.

  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  :الهوامش

    
                                           

بقولها: "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على حالة من المحكمة العليا او مجلس  – )1(

يه مال النزاع الدولة، عندما يدعي أحد األطراف في المحكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عل

  ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
  تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي".

 23المؤرخ في  2008-724المعدل بموجب القانون رقم  1958من الدستور الفرنسي لعام  61-01كالمادة  - )2(

  ، متوفر على الرابط التالي:2008جويلية 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?idtexte=jeRFTEXTET000019237256categor
ielien=id. 

يوليو  29مؤرخ في  91-1-1م الصادر بموجب ظهير شريف رق 2011من الدستور المغربي لعام  133والفصل 

  .2011يوليو  30مكرر بتاريخ  5964، ج.ر. رقم 2011
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، المحّدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم 2018سبتمبر  02، المؤرخ في 18-16القانون العضوي رقم  – )3(

  .54الدستورية، ج.ر. رقم 
لرقابة على دستورية التشريعات، دار النهضة عصمت عبد اهللا الشيخ، مدى استقال القضاء الدستوري في شأن ا – )4(

  .130، ص 2003العربية، القاهرة، 
، 02عليان بوزيان، آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرها في تفعيل العمالة الدستورية، مجلة المجلس الدستوري، ع. – )5(

  .71، الجزائر، ص 2013
الدفع بعدم الدستورية، مقال متوفر على الموقع من الدستور،  133عبد الحق بلفقيه، قراءة في الفصل  – )6(

  اإللكتروني:

http://www.hespress.com/opinions/235230.html 

من الدستوري الجزائري، مجلة الدراسات  188جمال رواب، الدفع بعدم دستورية القوانين قراءة في نص المادة 

  وما بعدها. 35، ص 2016، جامعة موالي الطاهر، سعيدة، 1، ع.4الحقوقية، مجلد
)7( – Debré (J.L) : "Qu’est ce que la question prioritaire de constitutionalité 

constitutionnel.fr/français/vidéos2010/qu’est ce que la question -p://www.conseilhtt

le conseil constitutionnel", Roussillon(M).-prioritaire de constitutionalité.48275.html

Dalloz, 4ème édition, 2001, p 32. 
 

من الدستوري الجزائري، مجلة الدراسات  188ي نص المادة جمال رواب، الدفع بعدم دستورية القوانين قراءة ف – )8(

  وما بعدها. 35، ص 2016، جامعة موالي الطاهر، سعيدة، 1، ع.4الحقوقية، مجلد

 
الفقرة الثانية التي تنّص على أّن "النّص الذي يصرح بعدم دستوريته على أساس المادة  62حسب نّص المادة  – )9(

  ن تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري أو من تاريخ الحق يحّدده هذا القرار...".) يعتبر الغيا اعتبارا م61-1(
الذي ال يسمح دستوره بالرقابة على  2008مع اإلشارة إلى أّن فرنسا هي البلد األوروبي الوحيد حتى عام  – )10(

روبية وأمام المحكمة دستورية القوانين، فكيف يكون من حق الفرنسيين االدعاء المباشر أمام محكمة العمل األو 

األوروبية لحقوق اإلنسان في حين أّنهم محرومون من اللجوء إلى المجلس الدستوري، لمزيد من التفاصيل انظر 
  .5، ص 2010شريف يوسف خاطر، المسألة الدستورية األولوية، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 

(11) -  L'Article 61-1 de la Constitution Française disposé que : "Lorsque, à l’occasion 

d’une instance en cours  devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition 

législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garanti, le conseil 
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d'état ou de la 

cour e cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine 

les conditions d'application d U présent article" 
، مقال متوفر على الموقع 2016الجزائري  كمال حمريط، الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري – )12(

 اإللكتروني:



1439رمضان الموافق ل  2018جوان           08الرقم التسلسلي    02مجلة القانون والعلوم السياسية        المجلد الرابع  العدد   

960 

 

                                                                                                                             

47347Diae.net  12-04-2018اطلع عليه بتاريخ  
بعد التعديل الدستوري  - عادل ذواوي، الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية المكلفين بالضريبة في الجزائر،  -  )13(

  .337، ص 2017، جوان 16، مجلة العلوم القانونية والسياسية، ع.2016لسنة 
  http://www.adelamer.com/vb/shouthread.php?13773متوفر على الموقع اإللكتروني:  -  )14(
من  133عثمان الزياني، المواطن والعدالة الدستورية، حق األفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل الفصل  -  )15(

ستورية بالمغرب، نحو رؤية استشرافية، منشورات ، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، المحكمة الد2011دستور 
  .87، ص 2014، الرباط، 21مجلة الحقوق، ع.

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2018أوت  2مؤرخ في  18أ.ر.ق.ع/م.د/ 03رأي المجلس الدستوري رقم  -  )16(

  .54العضوي الذي يحّدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ج.ر. رقم 
جمال العزوزي، تأمالت أولية في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، المجلة  -  )17(

  .112، ص 2016، 1المغربية للحكامة القانونية والقضائية، مطبعة األمنية، الرباط، ع.
نون اإلجراءات المدنية ، المتضمن قا2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  13المادة  -  )18(

  .21واإلدارية، ج.ر. رقم 
  .85عليان بوزيان، المرجع السابق، ص  -  )19(
  .344عادل ذواوي، المرجع السابق، ص  -  )20(
  .58، ص 1983، دار النهضة العربية، القاهرة، 3رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط -  )21(
، 11، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، المجلد 2016ودستور  1996ر بين دستور جمال مقراني، اإلخطا -  )22(

  .359، ص 2ع.
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  في نفي النسبحكمها البصمة الوراثية و 

  في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي

  : إعدادمن 

  لعلوي جميلة

  شخصية أحوالطالبة دكتوراه 

  2كلية الحقوق والعلوم السياسية البليدة

  fatna_hadil@yahoo.frالبريد االلكتروني: 

  
 

  :الملخص

 تأثيرهويزداد  ،لى جميع القواعد القانونية عموماان التطور العلمي والتقني الذي يشهده العالم يؤثر ع    
ور ـدى تطقد أ، فاإلثباتواضحا في طرق  تأثيره أصبحاذ هذا المجال،  ألهميةخاصة  اإلثباتفي مجال 

ض النووي ــــــــــــالعلمية المذهلة في ميدان علم الهندسة الوراثية الجينية والحمبعد االكتشافات  العلوم الطبية
  لم تكن موجودة سابقا .ة جديدة ـــــــعلمي أدلةظهور  إلىوغيرها 

حقيقة واقعية  اآلنصبح أوتعد البصمة الوراثية اكتشاف علمي حديث لم يكن له وجود سابقا ،ولكن     
  .نتائجها العلمية إلىيطمئن  أندورها الفعلي كدليل علمي يمكن  وأخذتاحها نج أثبتتوسة ـــــــملم

Résumé; 

  Le développement scientifique et technique en témoigne le monde affecte 
toutes les règles juridiques en général, et d'accroître son influence dans le 
domaine de la preuve spéciale de l'importance de ce domaine, puisque son 
impact est clair dans les moyens de preuve est devenue, il a permis le 
développement de la science médicale après les découvertes scientifiques 
étonnantes dans le domaine de la science et du génie génétique génétique, 
l'ADN et d'autres à l'émergence de nouvelles preuves scientifiques ne sont pas 
préexiste.  
  La découverte de l'ADN de la science moderne n'existait pas auparavant, 
mais est maintenant devenu une réalité concrète avérée être couronnée de 
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succès et a pris le rôle réel des preuves scientifiques peuvent être assurés des 
résultats scientifiques. 

                                                   المقدمة:  

فلـم تقتصـر البصـمة علـى أصـابع اليـد فقـط، بـل توّصـل علمـاء  تطـورا كبيـر علم البصـمات تطـور ان      
األدلـة الجنائيـة إلـي التعـّرف علـى الشـخص مـن بصـمات عينيـه و أذنيـه و أسـنانه. وال يـزال علـم البصــمات 

تحقيـق المطابقـة بـين الحقـائق العلميـة الواقعيـة والقانونيـة تحقيقـا  ىيتقدم بسرعة مذهلة من أجل الوصـول إلـ
عــدة خصــائص أخــرى أســهل وأدق وأشــد حســما مــن جميــع البصــمات  اكتشــفالتقــدم العلمــي  انو ،  للعدالــة

        أصــــبحت اآلن أشــــهر هــــذه الخصــــائص ) L’empreintegénétique(الســــابقة، ولعــــل البصــــمة الوراثيــــة 
أو البصــمات مــن أجــل التعــرف علــي هويــة الشــخص ومــن ثــم التوصــل إلــي معرفــة مقترفــي الجــرائم وٕالحــاق 

  األبناء بآبائهم.نسب 

-01-  

لم ـــــــــأهمية كبرى، حيث أضحى وسيلة علمية ضرورية ومسيكتسي موضوع البصمة الوراثية  أصبحولقد     
علميا وطبيا ، كما أن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات العربية اعتمد هذه الوسيلة بموجب التعديل  بها

بات او نفي ـــــــــــــــــــالقاضي صالحية اللجوء إلى الطرق العلمية إلثوذلك من خالل منحه  ،2005الجديد لسنة 
؟ وما هو حكم الشريعة مجاالت استخدامهاماهي البصمة الوراثية و ب ما المقصودالمطروح  اإلشكالو  ،النسب

مفهوم سنعالج  اإلشكالية هذه على ولإلجابة ؟االسالمية والقانون الوضعي من نفي النسب بالبصمة الوراثية
في بالبصمة الوراثية  النسب نفي حكمثم  المبحث األول)(االت استخدامهاة الوراثية وأهميتها ومجـــــــــــــــالبصم

  .)المبحث الثاني( ـعيوالقانون الوضـــــــــــ اإلسالميةالشريعة 

  ومجاالت استخدامهاو أهميتها  مفهوم البصمة الوراثية: المبحث األول

وتنـازعوا  ,البصمة الوراثية ومدى االحتجاج بها من القضايا المستجدة التي اختلف فيها فقهـاء العصـر     
فـــي المجـــاالت التـــي يســـتفاد منهـــا وتعتبـــر حجـــة يعتمـــد عليهـــا كليـــا أو جزئيـــا، وقـــد شـــاع اســـتعمال البصـــمة 
الوراثيــة فــي الــدول الغربيــة وقبلــت بهــا عــدد مــن المحــاكم األوربيــة وبــدأ االعتمــاد عليهــا مــؤخرا فــي البلــدان 

مة الوراثيـة ومـدى حجيتهـا فـي إثبـات او اإلسالمية ، لذا كان من األمور المهمة للقضاة معرفة حقيقة البصـ
وقد تطورت األبحـاث فـي مجـال الطـب وتـم اكتشـاف محتويـات النـواة والصـفات الوراثيـة التـي  ، نفي النسب

وهـي  –عدا التـوائم المتشـابهة  –تحملها الكروموسومات والتي يتــعذر تشابه شخصين في الصفات الوراثية 
صــابع حيــث يمكــــــــــــــــــن أخــذ المــادة الحيويــة األساســية لنســتخرج منهــا أكثــر دقــة وأكثــر تــوفرًا مــن بصــمات األ

البول  – 6العظم اللعاب  – 4جذر الشعر  – 3المني  – 2الدم  -1 : البصمة الوراثية من األجزاء التالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين) .ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال –7   ائل األمينوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي (للجن

فــي جســم اإلنســان والجســم يحتــوي علــى إن مصــادر البصــمة الوراثيــة موجــودة فــي النــواة مــن كــل خليــة     
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ترليونـــات مـــن الخاليـــا ، وكـــل خليـــــــــــــة تحتضـــن نـــواة هـــي المســـئولة عـــن حيـــاة الخليـــة ووظيفتهـــا وكـــل نـــواة 
تحتضــن المــادة الوراثيــة بدايــة مــن الخــواص المشــتركة بــين البشــر جمــيعهم أو بــين ســالالت متقاربــة وانتهــاء 

ـــق فــردًا آخــر مــن النــاس ومصــدر البصــمة بالتفصــيالت التــي تخــتص بــالفرد وتميــز  ه بذاتــه بحيــث ال يطابـــــــــ
وتسـمى الصـبغيات ألن مـن خواصـها أنهـا تلـون عنـد الصـبغ  (DNA) موجـود علـى شـكل أحمـاض أمينيـة

ويطلق عليها أيضًا " الحمض النووي " ألنها تسكن في نواة الخلية وهي موجودة في الكروموسومات، وهذه 
   . ا ما هو مورث من األب واألم ومنها  ما هو مستجد بسبب الطفرة الجديدةالكروموسومات منه

          ، ثم بيان أهميتها )المطلب األول(وسنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف البصمة الوراثية وخصائصها           
                             .)المطلب الثاني (وأهم مجاالت استخدامها 

  أهميتها تعريف البصمة الوراثية و : المطلب األول

  : تعريف البصمة الوراثية : اوال

  .وكذا التعريف القانوني ونتطرق في هذا لكل من التعريفين اللغوي واالصطالحي للبصمة الوراثية    

-02-  

البصمة مشتقة من الُبْصم وهو : فوت ما بين طـرف الخنصـر إلـي طـرف البنصـر يقـال التعريف اللغوي : 
ـــــــًا، وال رتبـــــــًا، وال بصـــــــماً مـــــــا  ـــــــرًا، وال عتب ـــــــك شـــــــبرًا، وال فت ـــــــيظ البصـــــــم ،فارقت                           .1ورجـــــــل ذو بصـــــــم أي غل

فالبصــمة عنــد اإلطــالق ينصــرف ،2 وبصـم بصــمًا : إذا خــتم بطــرف إصـبعه. والبصــمة أثــر الخــتم باإلصـبع
صابع عنـد مالمسـتها سـطحها مصـقوًال ، مدلولها إلى بصمات األصابع وهي : االنطباعات التي تتركها األ

وهي األصـل ألشـكال الخطـوط الحلميـة التـي تكسـو جلـد األصـابع وهـي ال تتشـابه إطالقـًا حتـى فـي أصـابع 
  الشخص الواحد . 

البصـــمة الوراثيـــة مركـــب وصـــفي مـــن مـــن خـــالل التعريـــف اللغـــوي يتضـــح لنـــا أن التعريـــف االصـــطالحي : 
بــاألولى ســبق بيانــه، أمــا الوراثيــة فهــي مجمــوع الصــفات الفيزيولوجيــة  كلمتــين: البصــمة والوراثيــة والمقصــود

والمتوارثـــة مـــن جيـــل إلـــى األفـــراد الـــذين تـــربطهم صـــلة قرابة،المتفرقـــة بـــين التشـــريحية والعقليـــة المتشـــابهة أو و 
الوراثيــة اصــطالحا مــا يتوارثــه األبنــاء عــن آبــائهم مــن صــفات تحــدد هــويتهم  يقصــد بالبصــمة بالتــاليو ،آخر
ة وتمّيــزهم عــن غيــرهم. فهــي الجينــات الوراثيــة التفصــيلية التـي تــدل علــى هويــة كــل إنســان بعينــه، والتــي بدقـ

فهــي وســيلة تمتــاز بالدقــة فــي ،3 هتــتحكم فــي صــفات الشــخص الجينيــة التــي يخــتص بهــا كــل فــرد دون ســوا
ص أن يتشــابه وال يمكــن للبصــمة الوراثيــة للشــخ،  4التحقــق مــن النســب البيولــوجي، والتحقــق مــن الشخصــية

فيها مع غيره، بل ال يتشابه حتى في أصابع الشخص الواحد. وهي التـي تحـدد هويـة الشـخص عـن طريـق 
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" ، وهــي المــادة أو الشــفرة الوراثيــة A.D.Nتحليــل جــزء أو أجــزاء مــن الحمــض النــووي المعروفبــأي.دي.أن "
  . 5التي يحملها اإلنسان بالوراثة عن أبيه وأمه في خليته الجينية

فالبصمة معجزة اهللا في خلقه، ذلك أن البشر مع التشابه فـي الخلـق، هنـاك اخـتالف فـي البصـمات أي فـي 
حيـــث ينفـــرد ببصـــماته وصـــفاته  ،البنيـــة الجينيـــة التفصـــيلية، ال يتطـــابق إنســـان مـــع غيـــره فيهـــا تطابقـــا تامـــا

قســــمات، وشــــكل الفيزيولوجيــــة والبيولوجيــــة، منهــــا مــــا هــــو ظــــاهر علــــى ســــطح جســــمه (كأصــــابع اليــــد، وال
العظام...)، ومنها ما قد يفرزه الجسم (كاللعاب، ورائحة العرق وغيرها). وقد أشار القرآن الكريم إلى بصمة 

  .6 }إني ألجد ريح يوسف لوال أن تفندون{: تعالى رائحة العرق في سورة يوسف في قوله

كروموزومـا مـن أبيـه،  23كروموزومـا،يرث نصـفها وهـي  46ذلك أن كل شخص يحمل في خليتـه الجينيـة 
كروموزوما من أمه بواسـطة البويضـة، ممـا ينـتج عنـه كروموزومـا خاصـا بـه مـع بقـاء التشـابه معهمـا  23و

إنـا خلقنـا {: تعـالى، لقولـه 7في بعض الوجوه العلمية (أي في الصـفات الوراثيـة)، وٕانمـا جـاءت خليطـا منهمـا
نــا فــي اآلفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبــين لهــم أنــه ســنريهم آيات{: تعــالى، وقولــه 8 }اإلنســان مــن نطفــة أمشــاج

ومـن آياتـه أن خلقكـم مـن تـراب {: تعـالى ، وكذا قوله10 }وفي أنفسكم أفال تبصرون{: تعالى . وقوله9)الحق
فتلــك هــي إذن آيــة البصــمة الوراثيــة، ومــا تحملــه فــي خفاياهــا مــن معجــزات 11.}ثــم إذا أنــتم بشــر تنتشــرون

 .12 أي المورثاتوأسرار الحامض النووي والجينات 
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القــانون لــم يعــرف البصــمة الوراثيــة بــالرغم مــن ان بعــض التشــريعات نصــت عليهــا فــي التعريــف القــانوني:
واثبات فـي المجـاالت المدنيـة والجنائيـة ، ولكـن أقوانينها الداخلية ،واقرار العمل بها في المحاكم كدليل نفي 

ابـــو الوفـــا محمـــد ابـــو الوفـــا  فتعريـــف لهـــا هـــو تعريـــادق و بعـــض فقهـــاء القـــانون حـــاولوا وضـــع تعريـــف لهـــا 
،فقــد عرفهــا بانها:(الصــفات الوراثيــة التــي تنتقــل مــن االصــول الــى الفروع،والتــي مــن شــانها ان تحــدد ابراهيم

      شخصية كل فرد عن طريق تحليل جزء من حامض الدنا الذي تحتوي عليه خاليا جسده).

                                                                                                   : أهمية وخصائص البصمة الوراثيةثانيا
عرفة ــــــــــــــــــفمن أهم فوائد م ،لنا مما تقدم أهمية البصمة الوراثية كما تتضح أهم خصائصها وميزاتها تبيني

  .بصمات األصابع االستدالل بها علي مرتكبي الجرائم

ة في ــــــــــمن خالل ما ينطبع من بصماتهم علي األجسام المصقولة في محل الجريمة، فهي قرينة قوي وذلك
ولقد تجاوزت االكتشافات الطبية الحديثة معرفة هذه الخاصية من جسم اإلنسان إلى  ،التعرف على الجناة

  اكتشاف خواص كثيرة فيه وٕادراك مدى تأثير تلك الخواص في الوراثة عن طريق أجزاء من جسم اإلنسان. 
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) مــــن 46وقــــد دلــــت االكتشــــافات الطبيــــة أنــــه يوجــــد فــــي داخــــل النــــواة التــــي تســــتقر فــــي خليــــة اإلنســــان (  
الحمـــــض النـــــووي الريبـــــوري  -لصـــــبغيات (الكروموســـــومات) وهـــــذه األخيـــــرة تتكـــــون مـــــن المـــــادة الوراثيـــــة ا

والذي يرمز إليه بـ (دنـا) أي الجينـات الوراثيـة. وكـل واحـد مـن الكروموسـومات يحتـوي علـى  –الألكسجيني 
وهـذه  ،ً ورثـة جينيـة تقريبـاعدد كبير من الجينات الوراثية قد تبلغ في الخلية البشرية الواحدة إلى مائـة ألـف م

المورثات الجينية هي التي تتحكم في صفات اإلنسان والطريقة التي يعمل بهـا، إضـافة إلـى وظـائف أخـرى 
  تنظيمية للجينات. 

و أثبتــت التجــارب الطبيــة الحديثــة بواســطة وســائل تقنيــة فــي غايــة التطــور والدقــة، أن لكــل إنســان جينومــًا 
ـــه دون ســـواه، ال ـــره أشـــبه مـــا يكـــون ببصـــمة األصـــابع فـــي  بشـــريًا يخـــتص ب ـــه مـــع غي يمكـــن أن يتشـــابه في

  .بحيث ال يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر حتى وٕان كانا توأمين ،خصائصها

ولهــذا أطلقــت عبــارة (بصــمة وراثيــة)  للداللــة علــى تثبيــت هويــة الشــخص أخــذًا مــن عينــة الحمــض النــووي  
المعروف بـ ( دنا ) الذي يحمله اإلنسان بالوراثة عن أبيه وأمه، إذ أن كل شخص يحمل في خليته الجينية 

اســـطة الحيـــوان ) كروموســـومًا عـــن أبيـــه بو 23) مـــن صـــبغيات الكروموســـومات ، يـــرث نصـــفها وهـــي (46(
) كروموســومًا يرثهــا عــن أمــه بواســطة البويضــة وكــل واحــد مــن هــذه 23المنــوي ، والنصــف األخــر وهــي (

ويــرث   الكروموســومات والتــي هــي عبــارة عــن جينــات األحمــاض النوويــة المعــروف باســم (دنــا) ذات شــقين
ق مـع ة بـه ال تتطـابالشخص شقًا منها عن أبيه والشق األخر عن أمه فينتج عن ذلك كروموسومات خاصـ

وبهذا 13 ،وال مع كروموسومات أمه من كل وجه وٕانما جاءت خليطًا منهماكروموسومات أبيه من كل وجه،
االخــتالط اكتســب صــفة االســتقاللية عــن كروموســومات أي مــن والديــه مــع بقــاء التشــابه معهمــا فــي بعــض 

  الوجوه ، لكنه مع ذلك ال يتطابق مع أي من كروموسومات والديه. 

  
-04-  

أنهم يستطيعون إثبات األبوة أو البنـوة لشـخص مـا أو نفيـه عنـه مـن يرون علماء الطب الحديث وأن 
خـــالل إجـــراءات الفحـــص علـــى جيناتـــه الوراثيـــة، حيـــث قـــد دلـــت األبحـــاث الطبيـــة التجريبيـــة علـــى أن نســـبة 

النفي إلى حـد القطـع، النجاح في إثبات النسب أو نفيه عن طريق معرفة البصمات الوراثية يصل في حالة 
  % تقريبًا.  99أما في حالة اإلثبات فأنه يصل إلى قريب من القطع وذلك بنسبة  ،% 100أي بنسبة 

وطريقــة معرفــة ذلــك أن يؤخــذ عينــة مــن أجــزاء اإلنســان بمقــدار رأس الــدبوس مــن البــول أو الــدم أو 
ن أجزاء جسم اإلنسـان، وبعـد أخـذ هـذه الشعر أو المني أو العظم أو اللعاب أو خاليا الكلية أو غير ذلك م

تحمــل الصــفات الوراثيــة  –أي صــبغيات  –العينــة يــتم تحليلهــا وفحــص مــا تحتــوي عليــه مــن كروموســومات 
  وهي الجينات.
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فبعــد معرفــة هــذه الصــفات الوراثيــة الخاصــة بــاالبن وبوالديــه يمكــن بعــد ذلــك أن يثبــت بعــض هــذه  
أبيــه التفاقهمــا فــي بعــض هــذه الجينــات الوراثيــة فــيحكم عندئــذ الصــفات الوراثيــة فــي االبــن موروثــة لــه عــن 

يـرث عـن  –كمـا تقـدم  –بأبّوته له، أو يقطع بنفي أبّوته له. وكـذلك الحـال بالنسـبة لـألم ، وذلـك ألن االبـن 
أبيه نصف مورثاته الجينية، بينما يـرث عـن أمـه النصـف اآلخـر. فـإذا أثبتـت التجـارب الطبيـة والفحوصـات 

وقـد تثبـت بنوتـه ألحـد والديـه  ،ود التشابه في الجينات بين االبـن وأبويـه، ثبـت طبيـًا بنوتـه لهمـاالمخبرية وج
بنــاء علــى التشــابه الحاصــل بينهمــا فــي المورثــات الجينيــة بينمــا ُينفــى عــن اآلخــر منهمــا، بنــاء علــى انتقــاء 

  .14 التشابه بينهما في شتى المورثات الجينية

  استخدام البصمة الوراثية مجاالت: المطلب الثاني

على الرغم مـن مـرور وقـت قصـير علـى اكتشـاف بصـمة الجينـات، إال أنهـا اسـتطاعت عمـل تحويـل 
سـريع مــن البحـث العلمــي النظــري إلـى العلــم التطبيقـي، الــذي يســتخدم حـول العــالم وخصوصـا فــي الحــاالت 

ضـايا إثبـات البنـوة ضـمن مسـائل التي عجـزت وسـائل الطـب الشـرعي التقليديـة التـي ال نجـد لهـا حـال مثـل ق
  النسب ومختلف الجرائم جنسية كانت كاالغتصاب أم غير جنسية، وجرائم القتل والسطو وغيرها. 

كمــــا يمكــــن بالفعــــل استقصــــاء األجنــــة البشــــرية للتعــــرف علــــى حقــــائق كانــــت تبــــدو لوقــــت غيــــر بعيــــد     
والكشـف  لتعـرف علـى ضـحايا الكـوارثمستعصية، إذ أصبح من الممكن التأكد من هوية المفقودين، وكذا ا

كما أمكـن للفـرد اليـوم البحـث عـن جـذوره  ،عن هوية الجثث التي تفحمت أو تحللت وتعذر معرفة أصحابها
ورســم شــجرته العائليــة. إضــافة إلــى أنهــا أصــبحت أداة هامــة فــي تطــوير االقتصــاد بجميــع مجاالتــه ووســيلة 

ســتخدامها فــي مجالهــا األصــلي الخصــب وهــو المجــال فضــال عــن ا لشــركات التــأمين فــي اختيــار زبائنهــا.
الطبــي المحــض، لتشــخيص األمــراض الوراثيــة عنــد األجّنــة واألطفــال حــديثي العهــد بــالوالدة، والكشــف عــن 

 .15 الجينات الحاملة للمرض الوراثي، ومعالجتها لمنع استمرار العامل الجيني الموّرث للمرض

  

-05-  

ـــدم يـــرى  ـــى مـــا تق ـــه يمكـــن اســـتخدام وبنـــاء عل ـــراء البصـــمات أن المختصـــون فـــي المجـــال الطبـــي وخب
البصـمات الوراثيــة فــي مجــاالت كثيــرة ، غيــر أنهــم يرجعــون اســتخدامها بشــكل كبيــر وعلــى نطــاق واســع فــي 

  مجملها إلى مجالين رئيسين هما : المجال الجنائي ومجال إثبات النسب. 

  : المجال الجنائيأوال
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مجال التحقيق الجنائي والكشف عن الجريمة مجاال واسعا يدخل ضمنه مسائل الكشف عن هوية  ان      
المجرمين في جرائم القتل والضرب والجرح والسرقة، وكذا جرائم االغتصاب والزنا، وفي حاالت االختطاف 

                                                 بأنواعها، وكذا حالة انتحال شخصيات اآلخرين... ونحو هذه المجاالت الجنائية. 

واعتبارهــا وســيلة إثبــات فــي الــنظم القانونيــة والقضــائية  ADNنظــرا للحداثــة النســبية لطريقــة فحــص و      
  .المقارنة، فإنه ال يوجد نص خاص في الجزائر بتشريع أو بتنظيم هذه الوسيلة الجديدة في اإلثبات

ومــع ذلــك يمكننــا اللجــوء إلــى النصــوص القانونيــة المختلفــة الســيما قــانون حمايــة الصــحة وترقيتهــا، 
ـــات، وغيرهـــا ـــانون العقوب ـــة، وق ـــة واإلداري ـــزاع األنســـجة  ففي،وقـــانون اإلجـــراءات المدني ـــة انت ـــق بكيفي      مـــا يتعل

المتعلـق بحمايـة الصـحة  85/05مـن القـانون رقـم  168إلـى  161أو األعضاء، يمكننا الرجوع إلى المواد 
منـه علـى أنـه " ال يجـوز انتـزاع األنسـجة أو األعضـاء  162وترقيتهـا المعـدل والمـتمم. حيـث نصـت المـادة 

البشــرية مــن أشــخاص أحيــاء، إال إذا لــم ُتعــّرض هــذه العمليــة حيــاة المتبــرع إلــى الخطــر، وُتشــترط الموافقــة 
لموافقـــة بحضـــور شـــاهدين اثنـــين، وتـــودع لـــدى مـــدير الكتابيـــة علـــى المتبـــرع بأحـــد أعضـــائه. وُتحـــّرر هـــذه ا

  المؤسسة و الطبيب رئيس المصلحة ".

مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  44و 34وبشـــأن احتـــرام حرمـــة األشـــخاص الجســـمية نصـــت المـــادتين 
  .المتضمن أخالقيات مهنة الطب 06/06/1992المؤرخ في  92/276

، قـد شـّدد هـو 2009الصـادر فـي  01 -09رقـم  كما نجـد قـانون العقوبـات المعـدل والمـتمم بالقـانون
 303إلـى  17مكـرر  303اآلخر في مسائل نزع األنسجة واألعضاء أو االتجـار فيهـا بموجـب المـواد مـن 

  منه.  25مكرر 

وهكـذا نجــد القــانون الجزائــري قــد سـاير توافــق القــوانين التــي تجيــز عمليـات أخــذ الــدم، وأجــاز صــراحة األخــذ 
رهـا كـدليل إثبـات فـي المســائل الجنائيـة. فنجـده قـد خّصـص قسـما للبيولوجيـا الشــرعية، بهـذه العمليـات واعتبا

. إذ ّيعـد هـذا اإلنجـاز خطـوة 22/07/2004بمناسـبة عيـد الشـرطة بتـاريخ  ADNحيث تـم تدشـين مخبـر الــ
لميـة هامة في تكريس وتشجيع العمل بالبصمة الوراثية في مجال اإلثبات الجنائي لمسـايرة تطـور التقنيـة الع

  ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال.

 

-06- 

ويشــرف علــى هــذا القســم تقنيــين وبــاحثين مختصــين فــي علــم البيولوجيــا والوراثــة، وتتجلــى مهمــة هــذا 
المخبــر فــي البحـــث عــن األدلـــة عــن طريـــق التحاليــل المخبريـــة والتــي يتركهـــا الجــاني فـــي مســرح الجريمـــة. 

ظـيم حركــة مـن قــانون تن 25وبتعبيـر آخـر يقــوم المخبـر كــذلك بتحليـل عينــات الـدم كمـا نصــت عليـه المــادة 
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ويـتم هـذا التحليـل بواسـطة منـاهج وعمليـات مخبريـة ، المرور باإلضافة إلى المني ، والشعر والبول واللعاب
ــم أنــه يوجــد بنــك خــاص  متطــورة، وهنــاك آفــاق مســتقبلية تــدور حــول إنشــاء بنــك معلومــاتي لــذلك، مــع العل

  .16المتحدة األمريكيةلبصمات األصابع في أي مركز للشرطة مثلما هو معمول به في الواليات 

أن القانون الجزائري جعل مهمة جلب عينات للمخبر من الدم، البول، اللعاب أو الشعر...الخ من  و      
أن الفحـص ال و ،أجل تحليلها من قبل مصـالح الشـرطة التـي تقـوم عـن طريـق مختصـين فـي مسـرح الجريمـة

مجــاالت اســتعمال البصــمة  القــانون الجزائــري علــىولــم يــنص  ُيجــرى إال فــي مخــابر الشــرطة الفنيــة العلميــة
  17الوراثية.

  : مجال النسبثانيا

،والشــك أن مــن أبــرز 18 لنســب مزيــدًا مــن العنايــة، وأحاطتــه ببــالغ الرعايــةلالشــريعة اإلســالمية  عطــتأ     
، 19ليتعـارفوامظاهر العناية بالنسب فـي اإلسـالم أن اهللا تعـالى امـتّن علـى عبـاده بـأن جعلهـم شـعوبًا وقبائـل 

عنـد اهللا  ثـركميا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثـي وجعلنـاكم شـعوبًا وقبائـل لتعـارفوا إن أك{: تعالىفقال 
. وال تتحّقق معرفة الشعوب والقبائل وما يترتب على ذلـك مـن تعـارف وتـآلف إال بمعرفـة األنسـاب 20}اتقاكم

  وحفظها عن االشتباه واالختالط. 

ُعنــي اإلســالم بتنظــيم العالقــة بــين الرجــل والمــرأة ضــمانًا لســالمة األنســاب، فحــّرم كــل اتصــال  ذلكلــو 
جنسي ال يّتم على أصول شرعية يحفظ لكل من الرجل والمرأة ما يترّتب عنه من آثار، ومـا ينـتج عنـه مـن 

فـت عـن شـرائع اهللا أوالد. فأبطل جميع أنواع العالقات التي تعارفت عليها بعض األمم والشـعوب التـي انحر 
السـماوية، ولــم ُيــبح اإلسـالم ســوى العالقــة القائمــة علـى النكــاح الشــرعي بشـروطه المعتبــرة، أو بملــك اليمــين 

ومــن مظــاهر عنايــة اإلســالم بالنســب أنــه شــّدد النكيــر ، وبــالغ فــي التهديــد لآلبــاء واألمهــات حــين ، الثابــت
وفـي  ،نهم، أو حين ينسـبون ألنفسـهم أوالدًا ليسـوا مـنهمُيقدمون على إنكار نسب أوالدهم الثابت ويتبّرؤون م

: " أّيمــا امــرأة أدخلــت علــى قــوم مــن لــيس مــنهم فليســت مــن اهللا فــي  صــلى اهللا عليــه وســلمهــذا يقــول النبــي 
شــيء، ولــن ُيــدخلها الجنــة، وأّيمــا رجــل جحــد ولــده وهــو ينظــر إليــه، احتجــب اهللا منــه يــوم القيامــة، وفضــحه 

  .21آلخرين"على رؤوس األولين وا

النســب مــن المشــكالت االجتماعيــة التــي تشــغل اهتمــام الفقــه او نفــي وهكــذا أصــبحت مشــكلة إثبــات 
النســـب  او نفـــي والقضــاء، ومـــع التقـــدم العلمـــي المـــذهل فـــي تطبيقـــات الهندســة الوراثيـــة باتـــت قضـــية إثبـــات

وذلــك عي وقضــائي عاجل.بالبصـمة الوراثيــة و تـداعياتها مــن القضـايا التــي تحتـاج إلــى اجتهـاد فقهــي وتشـري
 في حالة الحاجة إلى إثبات البنوة أو األبوة لشخص ما أو نفيه عنه، 

-07- 
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وكذا ما يتعلق بتمييز المواليد المختلطين في المستشفيات، أو االشـتباه فـي أطفـال األنابيـب، أو عنـد 
حـاالت اتهـام المـرأة بالحمـل مـن وطء شـبهة، أو زنـا أو  التنازع في طفل مفقود، أو طفل لقـيط. إضـافة إلـى

  غير ذلك.

ويتم الحصول على البصمة الوراثية من مختلف خاليا أو أنسجة الجسم البشـري، بحيـث إذا أثبتـت 
التحاليل الطبية المخبرية وجود تشابه في الجينات بين االبن وأبويـه، ثبـت بيولوجيـا وطبيـا بنوتـه لهمـا. وٕان 

  .22تشابه في الجينات الوراثية انتفى بيولوجيا وطبيا بنّوته لهمالم يوجد أي 

)، تصــمد طــويال أمــام عوامــل A.D.Nأن مــادة البصــمة الوراثيــة (الحمــض النــووي) ( علــى اعتبــار 
ومــن هنــا  ،الــزمن المختلفــة، إذ يمكــن الوصــول إليهــا حتــى بعــد مــرور مئــات الســنين علــى مــوت الشــخص

  .23تتجلى الفائدة العظيمة لهذا االكتشاف العلمي في تحديد النسب

  القانون الوضعيو  اإلسالميةفي الشريعة  نفي النسب بالبصمة الوراثية حكم :المبحث الثاني

إن تطّرقنا لمفهوم البصمة الوراثية ومجاالت استخدامها، يظهر لنا بشكل جلّي أهمية هذه التقنية في 
 اإلســالميةنفــي النســب بالبصــمة الوراثيــة فــي الشــريعة  حكــم إلــىلتعــرف ل يــدفعنا األمــر الــذي مجــال النســب،

  . ) وفي القانون الوضعي (المطلب الثاني) األول(المطلب 

  اإلسالمية: حكم نفي النسب بالبصمة الوراثية في الشريعة المطلب االول

ال خالف بين الفقهاء المعاصرين على عدم استخدام البصمة الوراثية في التحقـق مـن صـحة النسـب 
شـــك الـــزوج فـــي نســـب ولـــده وال دليـــل لديـــه علـــى زنـــا زوجتـــه . فهـــل يصـــح نفـــي النســـب  إذاالثابـــت ، ولكـــن 

قـوال أتعارضـت  وٕاذايضـا؟ أم ال بـد مـن اللعـان أجاءت النتـائج تؤكـد ذلـك ويكتفـى بهـا  إذابالبصمة الوراثية 
  ؟يةــــــــــم يستغنى عنه بالبصمة الوراثأ طلبه؟ إلىاللعان فهل يجاب  إجراء الزوج مع نتائج التحليل وطالب

  األدلةعرض :أوال

علـى  أرائهـمعـرض  إلىاختلف الفقهاء المعاصرون في العمل بالبصمة الوراثية مع وجود اللعان وسنتطرق 
  النحو التالي:

باللعــان فقــط، وال يجــوز تقــديم البصــمة الوراثيــة  إالالنســب الثابــت بــالفراش الصــحيح  فــيينت ال:األول الــرأي
هـو مـا أقـره المجمـع الفقهـي اإلسـالمي لرابطـة العـالم و ، 24على اللعان ، وهذا رأي عامة الفقهـاء المعاصـرين

االسـتفادة منهـا فـي  اإلسالمي بمكة المكرمة، وقد جاء فـي القـرار السـابع بشـأن البصـمة الوراثيـة و مجـاالت
" ال يجــوز شــرعا ) بمكــة المكرمــة، مــا يلــي :10/01/2002 -5الــدورة السادســة عشــر التــي عقــدت فــي (
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و مـن أصـحاب هـذا ،25  "االعتماد على البصمة الوراثية فـي نفـي النسـب، و ال يجـوز تقـديمها علـى اللعـان
  26.االت اللعان إذا اطمأن الزوج لذلكالرأي من قال أنه يمكن االستعانة بالبصمة الوراثية للتقليل من ح

-08-  

: يرى أن البصمة الوراثية تحل محل اللعان ، ألن نتائجها يقينية إذا أثبتت أن الولد ليس من رأي الثانيلا
الزوج فينتقي من الزوج بالبصمة الوراثية دون اللعان، ألن اللعان هو االستثناء و ليس القاعدة حيث يقول 

يقينا بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فما وجه إجراء اللعان؟ صحيح أحدهم: " إذا ثبت 
ة باللعان لنفي الحد عنها، الحتمال أن يكون حملها بسبب وطء ـــــــــــــــــــــــــــال يزال الحق مع الزوجة في المطالب

  . "27بشبهة
ثية تؤكد صحة نسبه للـــزوج و لو ذا جاءت البصمة الورايرى أن الطفل ال ينفي نسبه باللعان إالرأي الثالث:

عن، و ينفى النسب باللعان فقط إذا جاءت البصمة الوراثية تؤكد قوله و تعتبر دليال تكميليا. و قريبا من ال
ــــق ب من الزوجة، ألنه يحقجائز إذا كان الطلإن التحاكم إلى البصمة الوراثيــــــــــــة، " هذا الرأي قال بعضهم:

و نسب الولد، أما إذا كان من الزوج فال يجاب إليه إال إذا وافقت الزوجة ، ألنه براءتها ،و طمأنينة الزوج،
  "28.يضيع حقها في الستر الذي يكون باللعان

  
  عرض األدلة :ثانيا

  :تناول أدلة كل اآلراء السابقة كاآلتين
 : استدل هذا الفريق بالكتاب و السنة نفي النسب مطلقاة الوراثية في ــــــــــأدلة المانعين استعمال البصم

  :المعقولو 
ُع ـــــْم َأْربَ : قال اهللا تعالى:{ َوالِذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإال َأْنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدهِ من الكتاب

ا ُه َلِمَن الصِه ِإنِه َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِ 6ِدِقيَن (َشَهاَداٍت ِباللَلْعَنَة الل 29) } 7يَن (ــــ) َواْلَخاِمَسُة َأن    . 

د ـــــــ: أن اآلية ذكرت أن الزوج إذا لم يكن له شاهد إال نفسه فيلجأ للعان و إحداث البصمة بعوجه الداللة
   ".َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِفيِه َفُهَو َردٌ اآلية تزيد على كتاب اهللا، و قد قال النبي:" َمْن 

ُثَم َقاَل ِلَسْوَدَة ِبْنِت ِلْلَعاِهِر اْلَحَجُر.: " ُهَو َلَك َيا َعْبُد ْبَن َزْمَعَة، اْلَوَلُد ِلْلِفَراِش وَ (ص): قول النبيالسنةمن 
َ◌ى َلِقَي اللهَ َزْمَعَة: اْحَتِجِبي ِمْنُه، لما َرَأى ِمْن َشَبِهِه ِبعُ  ْتَبَة، َفَما َرآَها َحت."   

أن الرسول أهدر الشبه البين و هو الذي يعتمد على الصفات الوراثية، و أبقى الحكم األصلي :وجه الداللة
   30.و هو " الولد للفراش" فال ينفي النسب إال باللعان فحسب

  عنهاقذف امرأته بشريك بن سمحاء، فال إن هالل بن أميةو استدلوا أيضا بحديث:عن أنس بن مالك قال:
ٕان جاءت ضىء العينين فهو لهالل بن أمية و أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا ق(ص):"فقال رسول اهللا

   ".به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سمحاء
افة، وال تحليل البصمة ـــــــــــــــ: أنه إذا نفى الزوج و لدا من زوجته ولد على فراشه فال إال قول القوجه الداللة

لذلك ألغى الرسول ( دليل الشبه) هو إجراء اللعان بين الزوجين، و  الوراثية ألن ذلك يعارض حكما مقررا و
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هذا الذليل يعتمد على الصفات الوراثية فهو أشبه بالبصمة الوراثية و مع ليه، و بين الزاني والولد المالعن ع
   .ذي نزل به القرآن في إجراء اللعانعلى معارضة األصل ال مذلك يقو 

أن فيه إرشادا منه إلى اعتبار الحكم الحكم بالقافة، و أن للشبه «قال إبن القيم تعليقا على الحديث السابق:
ٕانما لم يلحق بالمالعن لو قدر أن الشبه له، لمعارضة ،وٕالحاق الولد بمنزلة الشبه،و مدخال في معرفة النسب
   ». الشبه له اللعان الذي هو أقوى من

-09-  

استدل القائلون بعدم جواز نفي النسب بموجب نتائج البصمة الوراثية من المعقول بعدة أوجه، :من المعقول
  :منها

و إن األحكام الشرعية الثابتة ال يجوز إلغائها، أو إبطال العمل بها إال بنص شرعي يدل على نسخها، و ه
الزوجة بصدق زوجها فيما رماها به من الفاحشة فإن النسب  ألنه لو أقرتأمر مستحيل(مع حكم اللعان)،و 

عد ـــــــيلحق بالزوج و ال ينفى عنه إال باللعان، و ألن اللعان يشرع لدرء الحد أن الحمل منه، و لكنها زنت ب
 جوزــــالحمل، فيريد أن يدرأ الحد عن نفسه باللعان، فال يجوز منعه من هذا الحق الثابت له شرعا، فكيف ي

   31.ونةنإلغاء حكم شرعي بناء على نظريات طبية مظ
إن العمل باللعان تنفيذا ألمر اهللا تعالى، فله صفة تعبدية، بخالف البصمة الوراثية التي تقوم على معرفة 

   . الحقيقة المجردة
تقدم ، فكيف  أننا ال نستطيع أن نعتمد على البصمة فحسب و نقيم حدا على الزوجة، بل ال بد من البينة

  البصمة الوراثية على اللعان و ال نقدمها على الحد؟
الم ــــــأن اللعان يغني عن البصمة الوراثية، فلم تكن األمة في حرج من أمرها في هذا الشأن و قد نظم اإلس

عملية اللعان و وضع العلماء لها الضوابط و الشروط التي تكفل مقاصد الدين من تشريع اللعان، فلم يكن 
   32.حاجة في البصمة الوراثية لنفي النسب الذي حماه اإلسالم و أحاطه بعناية بالغةللناس 

لو فتح باب االعتماد على البصمة الوراثية لنفي النسب و االكتفاء بها دون اللجوء إلى اللعان ألدى ذلك 
د ــــــــمفاس إلى حاالت خطيرة من حيث استسهال هذا اللجوء، و التساهل في نفي النسب، الذي تترتب عليه

   .عظيمة
لتي نص الفقهاء على أنه إذا تراجع الزوج المالعن عن نفي نسب الولد له جاز له ذلك لزوال الشبهة ا   

ني على هذا أنه ليس من الحكمة على اإلطالق ترك اللجوء إلى البصمة بينمن أجلها أقدم على اللعان، و 
اللعان الذي  نين ابتداء ، و التضييق عليهم في اللجوء إلىالوراثية في تثبيت النسب أو إلغائه بين المتالع

الغضب من اهللا تعالى، فاألولى االحتياط في مثل هذا، و بما أنه يوجد البديل األخف، يترتب عليه اللعن و 
   33.كان من الحكمة اللجوء إليه

أن الشريعة أعظم من أن تبنى أحكامها على مخالفة الحس و الواقع، فإن الشرع أرفع قدرا من ذلك، و    
 فلو استلحق رجال من يساويه في السنالناس بالحق يأبى ذلك كل اإلباء.الميزان الذي أنزله اهللا للحكم بين 

ن مع ـــــــــتساوى أب و ابن في السوادعى أنه أبوه فإننا نرفض ذلك، لمخالفة العقل و الحس، فال يمكن أن ي
يا، ـــــــأن االستلحاق في األصل مشروع. وقد رد جماهير العلماء دعوى امرأة مشرقية تزوجها مغربي فلم يلتق
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ها المغربي، و هذا ــــــــــــــــثم أتت بولد، وادعته للمغربي فالحس و العقل يجمعان على أن الولد ال يكون لزوج
   34.إنما لمخالفة ذلك لصريح العقل و الحس». الولد للفراش«دما على قوله: النفي ليس تق

البصمات : استدل القائلون بجواز االعتماد على أدلة القائلين بتقديم البصمة الوراثية على اللعان مطلقا
  :المعقولوالسنة و  ارض،بالكتابتقديمها عليه عند التعناء بها عن اللعان أو ـاالستغالوراثية في نفي النسب و 

ِهْم َأْرَبُع : قال اهللا تعالى: { َوالِذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإال َأْنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحدِ من الكتاب
اِدِقيَن ( ُه َلِمَن الصِه ِإن35)}6َشَهاَداٍت ِبالل . 
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الزوج يلجأ إلى اللعان لنفي النسب عند فقد من يشهد له بما رمى به زوجته من أن الحمل  أن:وجه الداللة
    .36اهدـليس منه، فمع التقدم العلمي في هذا الميدان لم يبق الزوج و حيدا ال سند له ، بل أصبح معه ش

أكحل العينين أبصروها فإن جاءت به «ه بن عباس في قصة هالل ابن أمية،قول النبي:ما روا:من السنة 
اب ـــــسابغ األليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي لوال ما مضى من كت

  ».اهللا لكان لي ولها شأن
أن النبي جعل الشبه دليال على نفي النسب، ألن المرأة جاءت بالولد على الوصف الذي ذكره :وجه الداللة

عليه نفي النسب هو إشارة إلى اعتبار البصمة الوراثية دليال يترتب عليه نفي  النبي، و اعتباره للشبه دليال
   37.النسب أيضا
  :: استدلوا من المعقول بعدة أدلة ، أهمهامن المعقول

أن اللعـــــــــــان هـــــــــــو االســـــــــــتثناء و لـــــــــــيس القاعـــــــــــدة، فـــــــــــال يلجـــــــــــأ إليـــــــــــه إال عنـــــــــــد انعـــــــــــدام الـــــــــــدليل مـــــــــــع 
ـــــــــــإذا ـــــــــزوج، إذ األصـــــــــــل هـــــــــــو البينـــــــــــة أو الشـــــــــــهادة، ف ــ ـــــــــــة صـــــــــــحة قـــــــــــدف  ال أثبتـــــــــــت البصـــــــــــمة الوراثي

ـــــــال وجـــــــــه إلجـــــــــراء اللعـــــــــان، ألن البصـــــــــمة بينـــــــــة بمثابـــــــــة  الـــــــــزوج لزوجتـــــــــه بالزنـــــــــا أو نفـــــــــي النســـــــــب، فــ
   38.الشهادة

إن قضـــــــــية اللعــــــــــان قضــــــــــية كبيــــــــــرة جــــــــــدا، ألن اللعــــــــــان يقــــــــــع بالشــــــــــهرة و االفتضــــــــــاح فلــــــــــذلك إذا مــــــــــا 
ـــــة فهـــــــــذا ال يوجـــــــــد فـــــــــي الل ــــــب بواســـــــــطة البصـــــــــمة الوراثيــــ عـــــــــان، ألن إثبـــــــــات النســـــــــب ثبـــــــــت نفـــــــــي النســـ

ــة إنمـــــــــــا فـــــــــــي قضـــــــــــية خاصـــــــــــة و هـــــــــــي االخـــــــــــتالط، و أمـــــــــــا النســـــــــــب بالبصـــــــــــمة  بالبصـــــــــــمة الوراثيـــــــــ
ـــــــة و هــــــــي قضــــــــية االخــــــــتالط، و أمــــــــا نفــــــــي النســــــــب فهــــــــو  الوراثيــــــــة إنمــــــــا جعلــــــــت فــــــــي قضــــــــية خاصـ

   39.المعتمد بالبصمة الوراثية
ــــــــــى حقــــــــــائق ثابتــــــــــة إذا تــــــــــوفرت انتفــــــــــى النســــــــــب دون ــــــــــى  الفقهــــــــــاء القــــــــــدامى اعتمــــــــــدوا عل الحاجــــــــــة إل

ــــدخول، أو فـــــــــي حالـــــــــة عـــــــــدم  اللعـــــــــان، كـــــــــوالدة الزوجـــــــــة ألقـــــــــل مـــــــــن ســـــــــتة أشـــــــــهر مـــــــــن العقـــــــــد أو الـــــ
ـــــــــــة  ـــــــــــة المعاصـــــــــــرة تعامـــــــــــل معامل ـــــــــــائق العلمي ـــــــإن الحق ــــ ـــــــــــه ف ـــــــــــاء علي ــــــــاب، و بن ـــــــــــزوج لإلنجـــ ـــــــــــة ال أهلي
الحقـــــــــائق التـــــــــي اعتمـــــــــد الفقهـــــــــاء القـــــــــدامى عليهـــــــــا فـــــــــي نفـــــــــي النســـــــــب. و األخـــــــــذ بالبصـــــــــمة الوراثيـــــــــة 

ــــــــــا  ال يبطــــــــــل اللعــــــــــان، ــــــــــه، و هن ـــوفرت أخــــــــــذ ب ـــــــ ــــــــــة إذا ت ــــات وظــــــــــروف معين ــــــــــه مالبســــــ ألن اللعــــــــــان ل
   40.ظروف اللعان غير متوفرة، لقيام الدليل العلمي المادي
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  :و اعترض على هذا االستدالل بعدة اعتراضات، منها
ـــــأ إليــــــــه إال عنــــــــد فقــــــــد البيئــــــــة، فهــــــــو صــــــــحيح، و لكــــــــن  القــــــــول بــــــــأن اللعــــــــان هــــــــو االســــــــتثناء و ال يلجـــ

ـــا هــــــــي بينـــــــة علـــــــى الزنـــــــا، و لــــــــيس علـــــــى نفـــــــي النســــــــب، البينـــــــة التـــــــي يطا لـــــــب القــــــــادف بإثباتهـــــــا هنــــ
ألنــــــــه ال يلــــــــزم مــــــــن ثبــــــــوت الزنــــــــا نفــــــــي النســــــــب، بــــــــل إذا أراد الــــــــزوج نفيــــــــه بعــــــــد إقامــــــــة البينــــــــة علــــــــى 
ـــــا دام يولــــــــد لمثلـــــــــه وولـــــــــد الطفـــــــــل علـــــــــى فراشـــــــــه، و إذا  زنــــــــا زوجتـــــــــه ال ينتفـــــــــي عنـــــــــه إال باللعـــــــــان، مــــ

ــــــد الطفـــــــــل علـــــــــى فراشـــــــــه،  ثبـــــــــت أن النســـــــــب ال ينتفـــــــــي عنـــــــــه إال باللعـــــــــان، مـــــــــا دام يولـــــــــد لمثلـــــــــه وولـــ
ـــــــــد مـــــــــن إجـــــــــراء  و إذ ـــــــــى زنـــــــــا الزوجـــــــــة، و أنـــــــــه ال ب ــة عل ــــب ال ينتفـــــــــي بإقامـــــــــة البينـــــــ اثبـــــــــت أن النســـــ

  41.اللعان فمن باب أولى ال ينتفي بالبصمة الوراثية
-11-  

ـــوض فـــــــــي األعـــــــــراض و النســـــــــب،  ـــــــــواب الخــــــ ـــــــــي تشـــــــــريع اللعـــــــــان هـــــــــو ســـــــــد أب ـــــــارع ف إن مقصـــــــــد الشــ
ــــــــث أن مـــــــــــــن أراد نفـــــــــــــي نســـــــــــــب ولـــــــــــــد ثابـــــــــــــت حتـــــــــــــى  ال تتعـــــــــــــرض لالضـــــــــــــطراب و الفوضـــــــــــــى، حيـــــ

ــــه إال اللجــــــــوء إلــــــــى اللعــــــــان، الــــــــذي لــــــــو تطــــــــرق إليــــــــه لوجــــــــد فيــــــــه مــــــــن التــــــــأثير  بــــــــالفراش، لــــــــيس أمامــــ
ــــــــــي حــــــــــاالت  ــــــــــه إال ف ـــدم علي ـــــــ ــــــــــث ال يق ــاعي و األســــــــــري، بحي ــــــــــب الشخصــــــــــي و االجتمــــــــ ــــــــــى الجان عل

ــــــــع شــــــــهادات  ــــــون مســــــــتعدا ألرب ــــــــيس منــــــــه أو أن الضــــــــرورة القصــــــــوى، فمــــــــن يكــ ـــــــك الحمــــــــل ل بــــــــأن ذلـ
   42.زوجته زنت، ثم الخامسة اللعنة و الغضب من اهللا عليه إن كان من الكاذبين؟

القــــــــول باالســــــــتغناء بالبصــــــــمة الوراثيــــــــة عــــــــن اللعــــــــان فــــــــي نفــــــــي النســــــــب، فيــــــــه حرمــــــــان للزوجــــــــة مــــــــن 
   .حقها في مطالبته بإجرائه، لدفع الحد و العار عليها و هو حق ثابت

  
: اســــــتدلوا ن بــــــإجراء اللعــــــان مــــــع عــــــدم نفــــــي النســــــب إذا ثبــــــت بالبصــــــمة الوراثيــــــةأدلــــــة القــــــائلي

  :على ذلك من الكتاب و السنة و المعقول، كذلك
ــــــــاب: ــــــــن الكت ــــــــَن  م ــــــــُه َلِم ــــــــِه ِإنــــــــَع َشــــــــَهاَداٍت ِبالل ــــــــَذاَب َأْن َتْشــــــــَهَد َأْرَب ــــــــا اْلَع ــــــــْدَرُأ َعْنَه ــــــــه تعــــــــالى:{ َوَي قول

اِدِقيَن (8اْلَكاِذِبيَن ( ِه َعَلْيَها ِإْن َكاَن ِمَن الصَغَضَب الل 43) }9) َواْلَخاِمَسَة َأن .  
ب، ــــــــــفي النسب، وال تالزم بين اللعان و نفي النس: إن اآلية ذكرت درء العذاب، و لم تذكر نوجه الداللة

فيمكن أن يالعن الرجل و يدرأ عن نفسه العذاب و ال يمنع أن ينسب الطفل إليه إذا ثبت ذلك بالبصمة 
   44.الوراثية

  .45و أيضا استدلوا بقوله تعالى:{اْدُعوُهْم ِآلََباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اللِه} 
ـــن مقاصـــــــــد الشـــــــــريعة، فـــــــــإذا  وجـــــــــه الداللـــــــــة : إن ألحـــــــــاق نســـــــــب الطفـــــــــل بأبيـــــــــه مقصـــــــــد عظـــــــــيم مــــــ

ــــــــــه ألوهــــــــــام و شــــــــــكوك أو للتهــــــــــرب مــــــــــن  ـــــــــل و أراد األب نفي ــــــــــت البصــــــــــمة الوراثيــــــــــة نســــــــــب الطفـ أثبت
ـــــــــة أو ألي غـــــــــرض آخـــــــــر ـــــــــي هـــــــــذا الزمـــــــــان  -النفق ــــــــذمم ف ـــــــــإن العـــــــــدل يقتضـــــــــي  -مـــــــــع ضـــــــــعف الـ ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   >>، لئلأن نلحق الطفل بأبيه، و ال نمكن األب من نفيه باللعان ـــــــــببا ف ــــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــــــــــ ا يكــــــــــــــــ
     .ضياع الطفل
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ـــــه، احتجـــــــــب اهللا منـــــــــه يـــــــــوم «: قـــــــــول النبـــــــــي مـــــــــن الســـــــــنة و أيمـــــــــا رجـــــــــل أنكـــــــــر ولـــــــــده و قـــــــــد عرفــــ
  . » القيامة، و فضحه على رؤوس األشهاد

ـــــــــــة ــــــــــد إثباتـــــــــــه بالبصـــــــــــمة الوراثيـــــــــــة يؤكـــــــــــده منطـــــــــــوق وجـــــــــــه الدالل ـــــــــار النســـــــــــب باللعـــــــــــان بعـ : فإنكــ
ـــــــول الفقهـــــــاء ـــــــرأي ق ـــــــدعم هـــــــذا ال ـــــــه  الحـــــــديث و ي ـــــــه أن ـــــــى ظن ـــــــب عل ـــــــزوج عـــــــن اللعـــــــان إذا غل ـــــــع ال بمن

ـــــم يتأكــــــــد أنــــــــه للزانــــــــي، جــــــــاء فــــــــي روضــــــــة الطــــــــالبين:  إذ أتــــــــت بولــــــــد يمكــــــــن أن يكــــــــون « منــــــــه، أو لـــ
ـــــــــــه نفيـــــــــــه ـــــا، فلـــــــــــيس ل ـــــــــل كونـــــــــــه مـــــــــــن الزنــــــ ـــــــــــي و احتمــ ـــــــــه رآهـــــــــــا تزن ـــــــــــه، لكنــ و جـــــــــــاء فـــــــــــي  46»من

ل لـــــــــه و أمــــــــا إذا أتــــــــت زوجتــــــــه بولـــــــــد فشــــــــك فيــــــــه مــــــــن غيــــــــر معرفتـــــــــه لزناهــــــــا، فــــــــال يحــــــــ«المغنــــــــي:
ـــرف زناهـــــــــا، ولـــــــــم يعلـــــــــم أن ذقـــــــــ ــا، لمـــــــــا تقـــــــــدم مـــــــــن حـــــــــديث الفـــــــــزاري. و كـــــــــذلك إن عــــــ فها، وال لعانهـــــــ

الولـــــــــــد مـــــــــــن الزانـــــــــــي، وال وجـــــــــــد دلـــــــــــيال عليـــــــــــه، فلـــــــــــيس لـــــــــــه نفيـــــــــــه، ألن الولـــــــــــد للفـــــــــــراش و للعـــــــــــاهر 
 .47»الحجر
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فيســــــــتدل بمــــــــنعهم الــــــــزوج عــــــــن نفــــــــي الولــــــــد باللعــــــــان إذا لــــــــم يكــــــــن متأكــــــــدا أن الحمــــــــل مــــــــن الزانــــــــي و 
ـــــــــو ـــــــــه بقرينـــــــــة قاطعـــــــــة  ل ـــــــد ل ــ ــــا بـــــــــه فـــــــــي إثبـــــــــات الول ــــــــف إذا كـــــــــان األمـــــــــر مقطوعـــــ رآهـــــــــا تزنـــــــــي، فكيـ

ــــــــي النســــــــب نتيجــــــــة  ــــــــى. فاللعــــــــان وجــــــــد لنف ــــــن بــــــــاب أول ــــــــه مــ ــــــــدها ال يحــــــــق ل ـــــة، فعن كالبصــــــــمة الوراثيـــ
ــــجاما مــــــــع األدلــــــــة الــــــــواردة التــــــــي تقــــــــوم بعــــــــدم إدخــــــــال  رؤيــــــــة الــــــــزوج زوجتــــــــه أو االشــــــــتباه بــــــــذلك، انســــ

ــــيس منـــــــه فـــــــي نســـــــبه و لكـــــــن  ـــ ـــحة النســـــــب لـــــــه، فـــــــال يكـــــــون مـــــــا ل ـــــمة الوراثيـــــــة قطعـــــــت فـــــــي صــــ البصــ
   .نفيه عنه باللعان منسجما مع تشوف الشارع إلى ثبوت األنساب

  :: استدل على ذلك بعدة أدلة منهامن المعقول
أن اللعان الذي شرع رفعا للحرج عن األزواج ال تعرف فيه الحقيقة فقد يقضي إلى ظلم الطفل بحرمانه من 

ا الذي ــــــــــــم الزوجة بالطعن في عرضها إذا لم يكن الزوج ممن يتقي اهللا خاصة في عصرنالنسب و إلى ظل
  .قل فيه الوازع الديني و لم يعد لألسرة قدسيتها

ــــــــه الــــــــوازع  ــــــذمم، و ضــــــــعف في ــ ــــــــر مــــــــن ال ــــــــه كثي ــــــــي زمــــــــن فســــــــدت في إن اللعــــــــان أصــــــــبح ال يجــــــــدي ف
ــــــــفها شــــــــــــــهادة قاطعــــــــــــــة ، بDNAالـــــــــــــديني و أن األخــــــــــــــذ بالوســـــــــــــائل العلميــــــــــــــة خاصـــــــــــــة تحليــــــــــــــل وصـــــ

ـــــــــــفة لألبنــــــــــــاء، و محققــــــــــــة لمصــــــــــــلحتهم، وواضــــــــــــعة للعدالــــــــــــة موضــــــــــــعها الصــــــــــــحيح،  للنــــــــــــزاع و منصـ
ــــــــــظ األنســــــــــــاب، و األيمــــــــــــان التــــــــــــي يحلــــــــــــف بهــــــــــــا  ــــــاولين علــــــــــــى الشــــــــــــرف وحفــ حيـــــــــــث تــــــــــــردع المتطــــــ
ــــــوف فيهـــــــــا مـــــــــن اهللا يـــــــــردع  ــــاس فـــــــــي عصـــــــــور كـــــــــان الخـــ الزوجـــــــــان فـــــــــي اللعـــــــــان كانـــــــــت رادعـــــــــة للنـــــ

لــــــــــم النســــــــــاء و األوالد أمــــــــــا اليــــــــــوم أصــــــــــبح ال يعبــــــــــأ الكثيــــــــــرون النــــــــــاس عــــــــــن ارتكــــــــــاب المظــــــــــالم و ظ
   48.بحدود اهللا وال األيمان الغموس

ــــــــار ــــــــرأي المخت ــــــــي أن أشــــــــير ال ــــــــى الظــــــــن ترجيحــــــــه، يجــــــــد رب ــــــــب عل ــــــذي يغل ــ ــــــــرأي ال ــــــــل ذكــــــــر ال : قب
  :إلى أمرين اتفق عليهما الباحثون المعاصرون في هذه المسألة، و هما
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ــــــــــزوج إذا ــــــــــي أن ال ــــــــــين الفقهــــــــــاء ف ــــــــــل و جــــــــــاءت النتيجــــــــــة  ال خــــــــــالف ب ــــــــــي نســــــــــب الطف العــــــــــن و نف
ــــــــــا ، لكــــــــــــن الزوجــــــــــــة ال تحــــــــــــد، لوجــــــــــــود شــــــــــــبهة  ـــــب ينتقــــــــــــي و يفــــــــــــرق بينهمــ تؤكــــــــــــد قولــــــــــــه، أن النســـــــ

  .اللعان و الحدود تدرأ بالشبهات
ال خـــــــــالف بـــــــــين البـــــــــاحثين فـــــــــي المســـــــــألة أن الـــــــــزوجين لـــــــــو رضـــــــــيا بـــــــــإجراء البصـــــــــمة قبـــــــــل اللعـــــــــان 

ــــن بعــــــــــض الفقهــــــــــاء عــــــــــرض للتأكــــــــــد و إزالــــــــــة الشــــــــــبهة أن ذلــــــــــك يجــــــــــوز فــــــــــي حقه مــــــــــا، بــــــــــل استحســــــ
  .49ذلك على الزوجين قبل اللعان

ــــــــذين  ــــــــث و ال ــــــــرأي الثال ــــــــه أصــــــــحاب ال ــــــو مــــــــا ذهــــــــب إلي ــــــــي راجحــــــــا، هــ ـــــــل إليــــــــه ل ــــــــذي أميـ هــــــــذا، و ال
ــــــــل  ــــــــة للنســــــــب و تعطي ــــــت مثبت ــ ــــــــة إذا كان ــــــــائج البصــــــــمة الوراثي ــــال اللعــــــــان مــــــــع األخــــــــذ بنت ــــــــالوا بإعمــــ ق

ــذا الجانـــــــــب، بشـــــــــرط أن يـــــــــتم  ـــــمة الوراثيـــــــــة بطلـــــــــب مـــــــــن أثـــــــــر اللعـــــــــان فـــــــــي هـــــــ إجـــــــــراء تحاليـــــــــل البصــــ
  .الزوجة أو بموافقتها

ـــــــاني   ـــــــرأيين األول و الث ـــــــين ال ـــــــا وســـــــطا ب ـــــــي رأي ـــــــدا ل ـــــــه ب ـــــــرأي أن ـــــــى هـــــــذا ال ـــــــل إل ــي أمي ـــــ ـــــــذي جعلن و ال
ـــــــى مـــــــا  ـــــــي إثبـــــــات نســـــــبه و عـــــــدم ضـــــــياعه. و إضـــــــافة إل ـــل ف ــــه راعـــــــى أكثـــــــر مصـــــــلحة الطفــــ كمـــــــا أنـــ

 :التاليةاستدل به أصحاب هذا الرأي فقد ترجح لي لألسباب 
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  :أن نتيجة تحاليل البصمة الوراثية ال تخرج عن وجود احتمالين اثنين فقط -1
ــــــــة ال مســــــــوغ لتقــــــــديم  أ)  ــــذه الحال ــــــــي النســــــــب، ففــــــــي هــــ ــزوج بنف ــــــ ــــــــة لطلــــــــب ال أن تكــــــــون نتيجتهــــــــا موافق

ــي كتـــــــــاب اهللا علـــــــــى الزوجـــــــــة و  العمـــــــــل بالبصـــــــــمة الوراثيـــــــــة و تـــــــــرك اللعـــــــــان المنصـــــــــوص عليـــــــــه فـــــــ
ــــــــــد كــــــــــذلك ــــــــــى الول ــــــــــة و الســــــــــتر أحــــــــــد مقاصــــــــــد تشــــــــــريع اللعــــــــــان، و ال  عل بخــــــــــالف البصــــــــــمة الوراثي

ـــــــــــــد الزوجـــــــــــــة أو  ــــــــــة بي ـــــــــــــب إجـــــــــــــراء البصـــــــــــــمة الوراثيـــ ـــــــــــــة غالبـــــــــــــا إذا كـــــــــــــان طل ــــــــق هـــــــــــــذه الحال تتحقـــــ
  .بموافقتها

ـــــــــــــزوج بنفـــــــــــــي النســـــــــــــب، أي أن البصـــــــــــــمة الوراثيـــــــــــــة  ب)  ـــــــــــــب ال ــــــــا مخالفـــــــــــــة  لطل أن تكـــــــــــــون نتيجتهـــــ
ـــــــو العـــــــن  ـــــــى و ل ـــــــل حت ـــب الطف ـــــــى نســــ ـــــــة ال ينتف ـــي هـــــــذه الحال ــــ ـــــــزوج، فف ـــــــى ال ـــــــل إل ـــــب الطف ـــــــت نســ تثب
ـــــــــغير خاصـــــــــــة و أن نتــــــــــــائج  ــــــــــب رعايــــــــــــة لحـــــــــــق الصـــ ـــــــارع يتشـــــــــــوف إلثبــــــــــــات النسـ الـــــــــــزوج، ألن الشـــــ

  البصمة الوراثية دقيقة ويقينية. 
ـــــــــل البصـــــــــمة  و تتحقـــــــــق هـــــــــذه ـــــــــإجراء تحالي ــة ب ـــــــــب الزوجـــــــ ــــتجاب القاضـــــــــي لطل ـــــــــا إذا اســـــ ـــــــــة غالب الحال

مســـــــــــتيقنة مـــــــــــن براءتهـــــــــــا، و تطلـــــــــــب الوراثيـــــــــــة علـــــــــــى أســـــــــــاس أنهـــــــــــا ال تفعـــــــــــل ذلـــــــــــك إال إذا كانـــــــــــت 
ــى وســـــــيلة علميـــــــة مقطـــــــوع بهـــــــا، تـــــــدفع التهمـــــــة بهـــــــا عـــــــن نفســـــــها، و تحفـــــــظ بهـــــــا حقهـــــــا،  اللجـــــــوء إلـــــ

ـــــــــى حـــــــــق إنســـــــــان آخـــــــــر، فهـــــــــي تطلـــــــــب ــى البصـــــــــمة الوراثيـــــــــة أمـــــــــور ب و ال تتعـــــــــدى عل ـــــــ االحتكـــــــــام إل
  :ثالثة في غاية األهمية شرعا
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ــــــــر األول ــــــــة، األم ــــــــراءة نفســــــــها مــــــــن التهمــــــــة المنســــــــوبة إليهــــــــا، و هــــــــي جازمــــــــة بأنهــــــــا تهمــــــــة كاذب : ب
  .و هذا أمر يحرص عليه الشارع: أال يتهم بريء بما ليس فيه

  شارع يتشوف إلى إثبات األنساب ما أمكن: إثبات نسب ولدها من أبيه، و هذا حق للولد، و الاألمر الثاني
  .و حفظ األنساب من الضروريات الشرعية الخمس

إراحة نفس الزوج، وٕازاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي: أن الولد  األمر الثالث:
   50.أنينة مكان الريبةالطميحل اليقين في نفسه محل الشك، و  الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقا ، و بذلك

ـــــــــــــ-2 ـــــــــــــى ق ـــــــــــــزوج عل ـــــــــــــراث بنتـــــــــــــائج ذإذا أصـــــــــــــر ال ــــــــدم االكت ـــــــــــــاقتراف الفاحشـــــــــــــة و عـــــ ف زوجتـــــــــــــه ب
ــل أو قبــــــــــل أن تعلــــــــــق مــــــــــن  الفحــــــــــص الجينــــــــــي الحتمــــــــــال أن تكــــــــــون زوجتــــــــــه قــــــــــد زنــــــــــت بعــــــــــد الحمــــــــ
ـــــــــة األبديــــــــــــة دون أن يمــــــــــــس  ــا اللعــــــــــــان و يحكــــــــــــم بالفرقـــ زوجهــــــــــــا، فحينئــــــــــــذ يجــــــــــــري القاضــــــــــــي بينهمــــــــــ

  .المولود معنوية كانت أو ماديةذلك بشيء من حقوق 
ـــــــــــذا إلــــــــــــــى تأكيــــــــــــــد ضــــــــــــــإذا رفضــــــــــــــت الزوجــــــــــــــة الخ-3 ــــي فيــــــــــــــومئ موقفهــــــــــــــا هـــ وع للفحــــــــــــــص الجينــــــــــ

ـــــم يــــــــأمر بالمالعنـــــــــة لنفـــــــــي  اتهامــــــــات الـــــــــزوج فللقاضـــــــــي حينئــــــــذ أن يفســـــــــره لصـــــــــالح الــــــــزوج و مـــــــــن ثــــ
   51.الحمل

   : حكم نفي النسب بالبصمة الوراثية في القانون الوضعيالمطلب الثاني
 القضاء. موقفوكذا في  القانون ل من حكم نفي النسب في ك سنتطرق الى
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  :القانونفي -اوال 

ـــــــانون األســــــــــــرة الجزائــــــــــــري الــــــــــــذي يحمــــــــــــل إشــــــــــــارة  نــــــــــــاســــــــــــبق و أن ذكر  ــــــــنص الوحيــــــــــــد فــــــــــــي قـــــ أن الــــ
ــــــــات األبــــــــوة  ــــــــة إلثب ـــــــق الهوي ــــــــي مجــــــــال تحقيـ ــمة الوراثيــــــــة ف ـــــى إمكانيــــــــة االســــــــتعانة بالبصــــــ ـــ ضــــــــمنية إل

ــــــــــي معــــــــــرض ســــــــــرد الطــــــــــرق القانونيــــــــــة  05/02المعدلــــــــــة بــــــــــاألمر 40أو األمومــــــــــة، هــــــــــو المــــــــــادة  ف
ــــــاء فــــــــي الفقــــــــرة األخيــــــــرة منهــــــــا أنــــــــه يجــــــــوز للقاضــــــــي  ــــا النســــــــب الشــــــــرعي، حيــــــــث جــ التــــــــي يثبــــــــت بهــــ

   52.اللجوء إلى الطرق العلمية إلثبات النسب
ـــــــه أجـــــــــاز اللجـــــــــوء إلـــــــــى  ــا يجعلـــــــــه ناقصـــــــــا، هـــــــــو أنــ و لكـــــــــن مـــــــــا يعاتـــــــــب علـــــــــى هـــــــــذا الـــــــــنص، و ممـــــــ

النســــــــــب فقــــــــــط، بمعنــــــــــى أنــــــــــه يســــــــــتنتج مــــــــــن وراءه، و بمفهــــــــــوم المخالفــــــــــة  الطــــــــــرق العلميــــــــــة إلثبــــــــــات
ــــــــي النســـــــــب، و مـــــــــن ثـــــــــم  ــــــوء إلـــــــــى هـــــــــذه الوســـــــــيلة إذا كـــــــــان األمـــــــــر يتعلـــــــــق بنفـ بأنـــــــــه ال يجـــــــــوز اللجـــ

  يبقى األمر مقتصرا على اللجوء إلى اللعان فقط لنفي النسب؟
ـــــــــي مســـــــــألة النســـــــــب، فإ ـــيلة ف ـــــــــى هـــــــــذه الوســــــ ـــــــــاح المشـــــــــرع اللجـــــــــوء إل ـــــــــه أب ـــــا أن ـــــــــه مـــــــــن و لكـــــــــن بمــــ ن

   53.األحرى أن تطبق في كلتا الحالتين، سواء تعلق األمر بنفي النسب أو إثباته
ـــــــــري  ـــــــــع المشـــــــــرع الجزائ ـــــــــه طالمـــــــــا اقتن ـــــــــانوني، ألن ـــرعي و ق ـــــــــه ســـــــــند شــــــ ـــــــــه، ول ـــــــــي محل و هـــــــــذا رأي ف

ـــات النســــــــــب فــــــــــي المــــــــــادة  ، فإنــــــــــه كــــــــــان يستحســــــــــن االعتمــــــــــاد عليهــــــــــا 40/2بــــــــــالطرق العلميــــــــــة إلثبـــــــ
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ـــــع حـــــــــاالت تنـــــــــازع النســـــــــب إ ـــة الحقيقيـــــــــة بصـــــــــورة أوســـــــــع فـــــــــي جميــــ ـــا أو ســـــــــلبا، لتحقيـــــــــق العدالــــــ يجابــــــ
ـــــــــة، كمـــــــــا أن أهـــــــــم حـــــــــاالت األخـــــــــذ بهـــــــــا هـــــــــي  ـــة قطعي ــــــ ـــــــــة يقيني ـــــــــائج البصـــــــــمة الوراثي ـــــــــا، ألن نت نطاق
فــــــــي حالــــــــة اللجــــــــوء إلــــــــى إجــــــــراء اللعــــــــان لنفــــــــي النســــــــب، و هنــــــــا يجــــــــوز للقاضــــــــي أن يطبــــــــق اللعــــــــان 

ـــــــــــين الـــــــــــزوجين، ـــــــــــة للتفريـــــــــــق ب ـــــــــــا للنصـــــــــــوص الشـــــــــــرعية و القانوني ـــــــــــي نفـــــــــــس  وفق ــــا يســـــــــــتطيع ف كمـــــــ
ــــــــــة نســــــــــب  ــــــــــى حقيق ـــــول إل ــــــــــة للوصـــــ ــــــــــة الجيني ــــــــــارات البصــــــــــمة الوراثي ــــــــــإجراء اختب ــــــــــأمر ب ــــــــــت أن ي الوق
ـــــــه، و  ـــــــى خـــــــالف قول ـــــــدل عل ــد ت ـــــــه اللعـــــــان، أو قـــــ ـــــــزوج فـــــــي طلب ـــــــد ال ـــــــد تؤي ـــــــي ق ــــوجي، الت ـــ ـــــــد البيول الول

   .54ربما مدعاة لعدوله عن اللعان
ــم يتعـــــــــرض المشـــــــــرع الجزائـــــــــري احة لمســـــــــألة نفـــــــــي النســـــــــب صـــــــــر  -كمـــــــــا بينـــــــــت آنفـــــــــا -هـــــــــذا و إن لـــــــ

ـــــــة ، فـــــــــإن نـــــــــص المـــــــــادة  ــ ـــن قـــــــــانون األســـــــــرة، و الـــــــــذي  41بالبصـــــــــمة الوراثيـــــــــة أو الطـــــــــرق العلمي مــــــ
ـــن االتصــــــــــال و لــــــــــم ينفــــــــــه «جــــــــــاء فيــــــــــه: ـــان الــــــــــزواج شــــــــــرعيا و أمكـــــــ ينســــــــــب الولــــــــــد ألبيــــــــــه متــــــــــى كـــــــ

لـــــــــــم يحـــــــــــدد هـــــــــــذه الطـــــــــــرق المشـــــــــــروعة علـــــــــــى ســـــــــــبيل الحصـــــــــــر و إنمـــــــــــا  55» بـــــــــــالطرق المشـــــــــــروعة
ــــواء ممـــــــا هـــــــو مـــــــذكور فـــــــي تـــــــرك المجـــــــال مفتوحـــــــا  لنفـــــــي النســـــــب بكـــــــل طريـــــــق يـــــــؤدي إلـــــــى نفيـــــــه ســـ

ــــــــــم  ــــــــــك ل ـــــــثال و مــــــــــع ذل ــــــــــق شــــــــــرعي مـــ ــــــــــك أن اللعــــــــــان طري ــــــــــى ذل ــــــــــادة عل النصــــــــــوص أو غيرهــــــــــا، زي
ــب، إعمــــــــــاال لــــــــــنص المــــــــــادة  ـــــاء طريقــــــــــا لنفــــــــــي النســــــــ ـــانون و إنمــــــــــا اعتمــــــــــده القضـــــ يــــــــــنص عليــــــــــه القـــــــ

ـــــــى أحكـــــــام الشـــــــريعة اإلســـــــالمية  222 ـــــــانون و التـــــــي تحيـــــــل إل ـــــــس الق فـــــــي كـــــــل مـــــــا لـــــــم يـــــــرد مـــــــن نف
   56.النص عليه في ذات القانون

ــــــــــي  ــــــــــات أو نف ــــــــــي موضــــــــــوع إثب ـــــة و الحساســــــــــة جــــــــــدا ف ـــــ ــــــة هــــــــــذه المســــــــــألة الدقيق ــــ و لخطــــــــــورة و أهمي
ـــــــه  ـــــــد فـــــــي النســـــــب ألبي ــق الول ـــــــى حـــــ ـــــــة اللعـــــــان، و مـــــــا يترتـــــــب عليـــــــه مـــــــن نتـــــــائج عل النســـــــب فـــــــي حال

 .الحتمال كذب الزوج في اتهامه من جهة
-15- 

ــــــــــوق و   ــــــــــى حقوقهــــــــــا و حق ــــــــــؤثر عل ــــس شــــــــــرف الزوجــــــــــة و ت ـــــــى أن هــــــــــذه التهمــــــــــة تمــــــ ـــ باإلضــــــــــافة إل
  .لدها المادية و المعنوية

ــــــــــــرق القانونية تأكدة من براءتها بكافة الطــــــــــــــو لذلك فإن من حقها أن تدفع التهمة عن نفسها إن كانت م
إن كانت هذه الوسائل تفيد في ثبوت أو نفي النسب نسب،لك الوسائل العلمية لثبوت الالشرعية بما في ذو 

الهدف من اللجوء إلى هذه الوسيلة هو في المقام األول لرد االعتبار زوجين معا.و و هو حق مشترك بين ال
للزوجة ( في حالة البراءة)، و في المقام الثاني و هو األهم و يتعلق األمر بثبوت نسب ابنها من الزوج 

                                                                                                      57.تهمها بالزنا. ألنه ال يجوز تضييع حقوق الطفل بمجرد إدعاء قد يكون كاذبا من الزوجالذي العنها و ا
                                                                                   موقف القضاءثانيا :

ن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على حكم استخدام الطرق العلمية والبصمة الوراثية في أمن  بالرغم
رع ذتــــــــــــــال دعوى اللعان تحول دون أنقضاء المحكمة العليا قد استقر على  أن إال دعاوي نفي النسب ،

  .بالطرق العلمية 
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 إلىحيث انه يتبين بالرجوع " والذي جاء فيه: 15/10/2009من خالل قرارها الصادر بتاريخ  تابثوهذا 
ون ضده رفع دعواه ضد الطاعنة طالبا تعيين خبير ــــــــــــــن المطعأرار المطعون فيه ـــــــــــنف والقأالحكم المست

خبرة طبية لفك الشفرة الوراثية للولد (ا) الذي يذكر  بإجراءالجينية وتكليفه  الهندسة الوراثيةمختص في علم 
س ــــكان الولد لي إذاكان ذلك الولد من صلبه ام ال وفي حالة ما  إذا، والقول ما  إليهالمطعون ضده نسبه 

  شهادة ميالده.... وٕالغاءنسبه عنه  بإسقاطمن صلبه الحكم 

حكام المادة أ بإتباع رعتذــــــــــدعوى اللعان فال يجوز له ال إلى أدام ان المطعون ضده قد التجوحيث انه ما 
 رارــــــــــــواإلقبالزواج الصحيح سرة في صياغتها الجديدة التي تنص على انه يثبت النسب من قانون األ 40

  النسب. إلثباتالطرق العلمية  إلى.... وانه يجوز للقاضي اللجوء 

نف فيه الذي عين خبيرين وغفل عن أالحكم المست إلىن يمتد القرار المطعون فيه أحيث انه وبذلك يتعين 
  .58"إحالةن يكون النقض بدون أثارتها الطاعنة ،على أمسألة سبق الفصل التي 

عدم  إلىبوا ــــــــــــي الفقهاء الذين ذهأن قضاة المحكمة العليا قد اخذوا بر أيتضح من خالل هذا القرار 
  ة خاصة والطرق العلمية بصفة عامة على اللعان.يجواز تقديم البصمة الوراث

رع بالطرق ذـيحول رفع دعوى اللعان دون الت":في هذا القرار والذي جاء فيه انه رأىقد 59ن البعض أ غير
ودر به ـــــــــــــبمفهوم المخالفة لهذا الحكم يقتضي قبول الدليل العلمي اذا ما ب وكأنهالنسب )  إلثباتالعلمية 

  . " ابتداء
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  :الخاتمة

هــل الطــب ألقـد لعبــت البصــمة الوراثيــة دورا هامـا فــي حــل الكثيــر مـن القضــايا ، ولــم تعــد حكـرا علــى 
سـلوبا ناجحـا فـي فـض الكثيـر مـن المنازعـات  أضـحت أرجـال الفقـه والقـانون ، و  إلـىوالبيولوجيا ،بل امتـدت 

كثر نجاعة وسرعة في أساليب أصبح يقدم أو  اإلثباتالقضائية  ومنها قضايا النسب ،فالعلم غير من طرق 
  ا.ـــــــــــــــــــــــــــــــدلة نظرا لدقة نتائجهضحى سيد األأشخاص الذي كشف الحقائق ومنها تحديد البصمة الوراثية لأل

من النتائج  جملة إلىاالحتجاج بالبصمة الوراثية وخلصنا  أهميةمدى  إلىنا من خالل هذا البحث  وتوصل
  .والتوصيات 

  :النتائج-والأ
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ينفــرد بمــنط خــاص فــي التركيــب الــوراثي وال يشــاركه اي شــخص اخــر فــي العــالم ويطلــق  إنســانكــل  إن-1
  على هذا النمط البصمة الوراثية.

بعدة خصائص ومن بينها التفرد والثبات وعدم التغير والقدرة على تحمل الظروف ة تتسم يالبصمة الوراث-2
  ولذلك من الممكن تخزينها فترت طويلة.

  الجرائم . إلثباتتبين لنا انه يمكن االعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة -3

  .نساب الثابتة ،لذلك ال يجوز نفي النسب الثابت شرعا كد من األأال يجوز استخدام البصمة الوراثية للت-4

طريقــا واحــدا لنفــي النســب الثابــت وهــو اللعــان وهــو مــا ســار عليــه القــانون  اإلســالميةلقــد ســنت الشــريعة -5
  والقضاء.

البصــمة الوراثيــة محــل اللعــان فــي نفــي النســب قــول باطــل لمــا فيــه مــن  بــإحاللالقــول  أن إلــىخلصــنا -6
  .األئمةعليه  أجمعتالمصادمة بين النصوص الشرعية الثابتة ومخالفة ما 

  اتضح لنا انه يمكن االستفادة من البصمة الوراثية في مواضيع كثيرة من بينها:-7

  عند ادعاء مجهول النسب . وأو نفيه عند الشك في نسب المولود أنسب الولد  إثبات*في 

  و نحوها.أو في دور الحضانة أ*في تحديد نسب المولود عند اختالطه بغيره في المستشفيات 

  .األنابيب أطفالالمولود عند التنازع في مجهول النسب وفي حالة االشتباه في  أبوةفي تحديد *

  .إيجابه أو*يمكن عن طريق البصمة الوراثية منع اللعان 

 .إليهفحملت فينتسب الطفل  امرأةفي اغتصاب  أكثر أو*في حالة اشتراك شخصين 

-17-  

  الحريق من خالل فحص الجثث.،أو *تحديد شخصية المتوفين في حاالت الحروب أو الهدم 

العمـل باللعـان لـه  أنبالبصـمة الوراثيـة فـي نفـي النسـب دون االسـتغناء عـن اللعـان لكـون  األخـذ إمكانية-8
اهللا تعـــالى علـــى خـــالف البصـــمة الوراثيـــة التـــي تقـــوم علـــى كشـــف ومعرفـــة  ألمـــرصـــفى تعبديـــة فهـــو تنفيـــذ 

  الحقيقة.
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كانــت مثبتــة للنســب  إذابنتيجــة البصــمة الوراثيــة  ذخــاللعــان مــع األ إلــىاللجــوء  أجــازالــذي  الــرأيتــرجح -9
ــــتحاليـــل البصـــمة الوراثيـــة بطل ءإجـــرايـــتم  أنوتعطيـــل اثـــر اللعـــان فـــي هـــذا الجانب،بشـــرط                         ب مـــن الزوجـــة ـــــ

  بموافقتها. أو

ــــ إجــــراءاتتمــــت  إذا-10 ــــا للشــــروط العلمي ــــل البصــــمة الوراثيــــة وفق ــــة والضــــوابط الشــــرعية ة تحلي و والعملي
  يوفر الحماية لحرمة الحياة الخاصة. أنوالقانونية ، فان من شان ذلك 

                                                                                     :التوصيات- ثانيا
              تكوين خبراء مختصين ومحلفين في التحاليل الجينية على مستوى المحاكم.- 1            

ويشمل هذا التعديل الملزمة  اإلجراءاتية ضمن ـــــــــــوضع تعديل يجعل التحاليل الجين - 2               
وقانون العقوبات لكي تستجيب ، واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتكل من القانون المدني وقانون الصحة وقانون 

تحليل البصمة الوراثية مع تحمل  إلجراءالزوج بالخضوع  إلزامضرورة  ورات العلمية الحديثة ،وكذاـــــــــــــــللتط
                                                                                         ل.الدولة تكلفة هذا التحلي

                                                            . الحد من انتشار ظاهرة الزواج العرفي-3
التقنيات  بأحدثزة ـــــــــــــــيل البصمة الوراثية ومجهــــــــــــــــــــــتحال بإجراءجهوية مختصة  أوفتح مخابر محلية -4

                                                                      والكفاءات البشرية ذات الخبرة. 
  :مشالهوا

                                                 

 .50ص ، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ نشر،12ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 1
 .60م ، ص  1985، مطابع قطر الوطنية ، قطر، 1إبراهيم أنيس وزمالئه: المعجم الوسيط، ج  2
للمنظمة اإلسالمية  الحادية عشر، أعمال الندوة الفقهية 2002، مكة المكرمة، 16المجمع الفقهي اإلسالمي: الدورة  3

، المنعقدة بالكويت في أكتوبر حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعالج الجيني * رؤية إسالمية للعلوم الطبية
 .105صم،  2000هـ/  1421الكويت، المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، ،1998

م، سوريا، ص 2002هـ/ 1423، 88وهبة الزحيلي، البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها، مجلة نهج اإلسالم، العدد  4
58 ،63. 

ة، لجنة التأليف والتعريب والنشر، جامعة دراسة فقهية مقارن –سعد الدين مسعد هاللي، البصمة الوراثية وعالئقها الشرعية  5
 . 29م، ص 2000هـ/  1421الكويت، الكويت، 

 .94سورة يوسف االية 6
م، غير أن هذا 1863أول من اكتشف الكروموزومات التي تحمل الصفات الوراثية هو العالم األلماني ويلهام والدير عام 7

يات المستحدثة البيولوجية المعاصرة.  راجع، أحمد شرف الدين، م باستخدام التقن1965االكتشاف لم يتطور إال في سنة 
 .41هندسة اإلنجاب والوراثة في ضوء األخالق والشرائع، ص 

 .  ومعنى األمشاج هو االختالط.02سورة اإلنسان، اآلية  8
-18- 

 .53سورة فصلت، اآلية  9
 .21سورة الداريات، اآلية  10
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 .20سورة الروم، اآلية  11
) بهذا االسم نظرا لوجوده وتركزه في أنوية خاليا جميع األجسام الحية،بدء من البكتيريا ADNالحامض النووي (سمي  12

 والفطريات  والحيوانات إلى اإلنسان،  وهو اختصار لالسم العلمي.
م، 1999هـ /  1419عبد الهادي مصباح،االستنساخ بين العلم والدين، الطبعة الثانية، الدار المصرية اللبنانية، بيروت، 13

 105ص 
بحث ضمن أعمال الندوة . انظر البحث الكامل لــ سفيان العسولي، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات البنوة، 14

 –حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعالج الجيني للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية الحـــــادية عشرالفقهية 
 م. 2000هـ/  1421الكويت،المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، ، 1998،المنعقدة بالكويت في أكتوبرميةرؤية إسال

، 65مصلح بن عبد الحي النجار، البصمة الوراثية في الفقه اإلسالمي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد  15
 .162و 151م، السعودية، ص2005هـ/ 1425

 .29، ص2003مجلة الشرطة الجزائرية: عدد خاص، جويلية 16
 مخبر الشرطة العلمية والفنية، قسم البيولوجيا الشرعية،مركز الجزائر. 17
مشكالت المسؤولية الطبية الناجمة عن التلقيح االصطناعي وأثره على الرابطة األسرية، مجلة الحقيقة، بن صغير مراد:  18

 .27أدرار (الجزائر)، ص  -معة اإلفريقية، الجا2010العدد الخامس عشر، 
 .7، 6، 5سورة المؤمنون ، اآليات  رقم  19
 ).6/179) والنسائي في سننه (  279/ 2رواه أبو داود في سننه (  20
 .10م، ص  1987هـ / 1407ياسين بن ناصر الخطيب، ثبوت النسب، الطبعة األولى، دار البيان العربي، جدة، 21
  .85، الكويت، ص 1995، أغسطس 441بصمة الجينات والطب الشرعي، مجلة العربي، العدد وجدي عبد الفتاح،  22
 .67-66،ص 23،1425عبد الرشيد محمد امين قاسم ،البصمة الوراثية وحجيتها،مجلة العدل،السعودية،العدد 23
االول الى الثاني بعد قرارات المجمع الفقهي االسالمي بمكة (الدورات من االولى الى السابعة عشر،القرارت من  24

  .344المائة)،طبعة الثانية رابطة العالم االسالمي،مكة المكرمة ،ص
خليفة على الكعبي،البصمة الوراثية واثرها على االحكام الفقهية ( دراسة فقهية مقارنة)،طبعة االولى،دار النفائس،عمان  25

 .443،ص 2006،االردن، 
ة وعالئقها الشرعية،دراسة فقهية ،طبعة الثانية ،مكتبة سعد الدين مسعد الهاللي، البصمة الوراثي26

 .358،ص2010وهبة،القاهرة،
يوسف القرضاوي،اثبات النسب بالبصمة الوراثية حق للمرأة ال للرجل،مجلة التقرير الفقهي،مركز بن ادريس الحلي 27

 .13،ص2007للدراسات الفقهية، النجف االشرف،العراق، عدد االول،
 .07- 06ن سورة النور االيتي28
 .69عبد الرشيد محمد امين قاسم ،المرجع السابق،ص29
عمر بن محمد السبيل،البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية ،الطبعة االولى،دار الفضيلة، 30

 .43،ص2002الرياض، 
 .154ه،ص37،1429العدل،السعودية،عدد بندر بن فهد السويلم،البصمة الوراثية واثرها في النسب،مجلة31
عارف علي عارف القره داغي،مسائل شرعية في الجينات البشرية،طبعة االولى،دار الكتب العلمية،بيروت،والجامعة 32

 .167-166،ص2012العربية االسالمية ،ماليزيا،
 .73عبد الرشيد محمد امين قاسم ،مرجع السابق،ص33
 ..06سورة النور االية رقم 34
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 .444ة علي الكعبي،مرجع السابق،صخليف 35
سهير سالمة حافظ االغا،قوادح النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر،رسالة ماجستير في الفقه المقارن،كلية الشريعة 36

 .94،غير منشور،ص2010والقانون ،الجامعة االسالمية،غزة،
والقانون الوضعي (دراسة فقهية مقارنة)،  عبد الرحمن احمد الرفاعي،البصمة الوراثية واحكامها في الفقه االسالمي37

 .711،ص2013طبعةاالولى ، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،
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 ..446خليفة علي الكعبي،مرجع السابق،ص38
 .93-92سهير سالمة حافظ االغا،مرجع سابق،ص 39
 .712عبد الرحمن احمد الرفاعي،مرجع سابق،ص 40
المحمدي،فقه القضايا الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة الطبعة علي محي الدين القره داغي وعلي يوسف  41

 .356،ص 2006الثانية،دار البشائر االسالمية،بيروت،
 .9-8سورة النور االيتين رقم 42
 .71عبد الرشيد محمد امين قاسم ،مرجع السابق،ص 43
 .05سورة االحزاب االية  44
)، روضة الطالبين وعمدة المتين تحقيق زهير الشاويش الجزء 676تالنووي يحي بن شرف ابو زكريا محي الدين ( 45

 .331-330،ص1991الثامــــــــن، طبعة الثالثة ،المكتب االسالمي،ننبيروت،
)،تحقيق رائد بن صبري بن ابي علفة،بيت االفكار الدولية،بيروت 620ابن قدامة موفق الدين،المغني،(ت46

 .157- 156،ص2004،لبنان،
حسني محمود عبد الدايم،البصمة الوراثية ومدي حجيتها في االثبات دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانون 47

 .810- 809،ص2011الوضعي،طبعة الثانية دار الفكر الجامعي،االسكندرية،
 .72عبد الرشيد محمد امين قاسم ،مرجع السابق،ص48
 .14يوسف القرضاوي،مرجع سابق،ص 49
،االكتشافات الطبية والبيولوجية واثرها على النسب (دراسة فقهية قانونية)،دار االمل،تيزي وزو زبيدة اقروفة 50
 .338،ص2012،

 .308المرجع نفسه،ص 51
جياللي تشورا،نسب الطفل في القوانين المغاربية لالسرة بين النقص التشريعي والتنقيحات المستحدثة،مجلة العلوم  52

 16،ص3،2005وق،عددالقانونية واالدارية كلية الحق
 .243،ص2014العربي بلحاج،بحوث قانونية في قانون االسرة الجزائري الجديد ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 53
 .912،،ص84/11قانون 54
 الرشيد بن شويخ،الطرق الشرعية والقانونية لثبوت النسب أو نفيه،مجلة العلوم القانونية والدارية،كلية الحقوق،جامعة 55

 .44- 43،ص2005 3تلمسان،عدد
 .44المرجع نفسه،ص 56
جمال سايس ، االجتهاد القضائي في مادة األحوال الشخصية ،الجزء الثالث، الطبعة األولى ،منشورات كليك ،الجزائر  57
 .149ص 2013،

وراه في القانون زبيري بن قويدر ،النسب في ظل التطور العلمي والقانوني (دراسة مقارنة) ،رسالة لنيل شهادة الدكت 58
  .279،غير منشورة،ص 2012-2011الخاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة تلمسان 
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أهم مـدخل لفهـم كـمـدخل اإلدراك اإلسـتراتيجي  سـنحاول مـن خـالل هـده الدراسـة تحليـل: الملخص

اإلســتراتيجية األمنيــة والدفاعيــة للجزائــر، مــن منطلــق أن العقيــدة األمنيــة والعســكرية إطــار مرجعــي ومنطلــق 

ـــة ـــدى القيـــادات الوطني ـــاء اإلدراكـــات والتصـــورات ل ـــةلبن ـــة ومعطيـــات البيئ األمنيـــة  ، فـــاإلرث التـــاريخي للدول

الداخليــة والخارجيـــة تــأثر علـــى العمليــة اإلدراكيـــة وعلـــى مواقــف الدولـــة مــن الناحيـــة العمليــة، ومـــن الناحيـــة 

النظرية يقدم لنا مدخل اإلدراك إطارا تحليليا لتفسير كيفية بناء اإلستراتيجية األمنية والدفاعية للدولة وكيفية 

  اقف الجزائر اتجاه أزمات المنطقةتفسير بعض مو 

ومنه يمكن القول أن الموقف الدفاعي للجزائر اتجاه أزمـات المنطقـة وخاصـة تجـاه األزمـة الليبيـة 

تـدخل فـي العـدم  وعقيـدة كان مـن منطلـق مرجعيـة العقيـدة األمنيـة والدفاعيـة للدولـة وخاصـة فـي إطـار مبـدأ
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إال أن اإلدراك  ،الدفاعيــة، فمــن خــالل هــده العقيــدة تشــكلت مجموعــة مــن المواقــف الشــؤون الداخليــة للــدول

اإلسـتراتيجي يفـرض مرونـة وتكيــف مـع التحـوالت والمســتجدات إضـافة إلـى القــدرة علـى إستشـراف إتجاهــات 

ــــى المســــتوى  ــــة عل ــــات العمليــــة اإلدراكي ــــاء منطلقــــات ومرجعي ــــرض إعــــادة بن األحــــداث والتطــــورات، ممــــا يف

  اإلستراتيجي.

 عدم التدخل -األمن الوطني -دفاعيةاإلستراتيجية ال -الكلمات المفتاحية: اإلدراك

Strategic Perception Introduction to understanding the security and defense strategy of 

Algeria 

In this study we will attempt to analyze the introduction of strategic perception as 

the most important input to understanding the security and defense strategy of Algeria, From 

the standpoint of The security doctrine is a frame of reference for the construction of 

perceptions of the national leadership of Algeria. The historical heritage of the state and the 

security environment are influenced by the perception process and the state's orientations in 

practice. at the theoretical level, the entrance to cognition is an analytical framework for how 

to build the country's security and defense strategy and how to explain Algeria's positions 

towards regional crises. 

The defensive position of Algeria towards the crises of the region, especially 

towards the Libyan crisis was based on the reference to the security and defense doctrine of 

the state in particular within the framework of the principle and doctrine of non-interference 

in the internal affairs of States, the doctrine of security has formed a set of defensive 

positions, 'but the strategic perception imposes on the state more adapted to the geopolitical 

transformations, as well as the ability to anticipate the trends of events and developments, 
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which necessitates the reconstruction of the premises and references of the process of 

strategic perception. 

 

Keywords: perception - defense strategy - national security - non-intervention 

  

 

  

 

  للجزائر األمنية والدفاعيةاإلدراك اإلستراتيجي كمدخل لفهم اإلستراتيجية 

  مقدمة:

 منيــةاأل هاتــداعياتاإلجتماعيــة و ضــطرابات اإل بســببتشــهد المنطقــة العربيــة تحــوالت جيوسياســية 

تهديــدات  لتظهــر مــع دلــك خاصــة مــع إنهيــار كثيــر مــن دول ودخــول أخــرى مرحلــة مــن الهشاشــة والضــعف

 وتحــديات، لتــدخل المنطقــة العربيــة بصــفة عامــة ومنطقــة شــمال إفريقيــا بصــفة خاصــة مرحلــة فوضــى أمنيــة

إســـتراتيجية، ومنـــه فكـــل دولـــة تســـعى إلـــى بنـــاء تـــدخالت إقليميـــة ودوليـــة ضـــمن حســـابات  باإلضـــافة إلـــى 

دولــة وحســابات الــربح  إسـتراتيجية أمنيــة ضــمن مواقــف دفاعيــة أو هجوميــة مــن منطلــق العقيــدة األمنيــة لكــل

مـــا يعنـــي أن اإلدراك يعتبـــر عامـــل أساســـي فـــي بنـــاء تصـــور إســـتراتيجي للتعامـــل مـــع التحـــوالت  والخســـارة

والتهديــدات  ة وهــدا الوضــع تجــد الجزائــر نفســها أمــام مجموعــة مــن التحــدياتلــ، ضــمن هــده المعاداإلقليميــة
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دفاعيـة بصـفة خاصـة مـن مـدخل إدراكهـا لمـا تعزيز إستراتيجيتها األمنية بصـفة عامـة وال فرض عليهاالتي ي

يحـــيط بهـــا فـــي البيئـــة اإلســـتراتيجية، فـــاإلدراك اإلســـتراتيجي ألي دولـــة يبنـــى مـــن منطلـــق عقيـــدتها األمنيـــة 

والعسكرية وتصورها للتهديدات التـي تحـيط بهـا وكيفيـة التعامـل معهـا مـن منطلـق مقوماتهـا الجيواسـتراتيجية 

  كالية تتمثل في:ومنه فالدراسة ستحاول معالجة إش

  كيف يمكن لمدخل اإلدراك اإلستراتيجي تفسير اإلستراتيجية الدفاعية للجزائر؟

  وما هو اإلطار المرجعي لهده العملية اإلدراكية

  وما تطبيقاتها في السياسة الخارجية الجزائرية؟

  

  ومن خالل اإلشكالية والمنهج المتبع يمكن تقسيم الدراسة إلى مجموعة من المحاور: وعليه

  الجزائرية منيةاألول: منطلقات العقيدة األ المبحث

   الثاني: عقيدة ومبادئ الدولة كمرجعية لإلدراك اإلستراتيجي المبحث

  الثالث: عدم التدخل في العقيدة الدفاعية للجزائر المبحث

  إشكالية اإلدراك اإلستراتيجي ومعضلة اإلستشراف الرابع: المبحث

  مفاهيم أساسية:

   اإلدراك اإلستراتيجي: .1



�        ا��
	د ا�را��  ا��دد ��1439ر���ن ا��وا�ق ل  2018
وان           08ا�ر�م ا���	�	�    02�
	� ا����ون وا��	وم ا��  

988 

 

اإلدراك عبارة عن تمثل حقيقة الشيء عند المدِرك يشاهد بها ما  مما جاء في اللغة العربية أن

به يدرك، فهو عبارة عن كمال حاصل في الـنفس، وهـذه اإلدراكـات معنـى يخلقـه اهللا تعـالى فـي تلـك الـنفس 

المدركــة، ويجــب معرفــة أن اإلدراك علــى معنيــين، األول: وهــو مرتبــة مــن مراتــب العلــم، أي وصــول مثــال 

فس المدركــة، والمعنــى الثــاني: هــو مطلــق اإلدراك أي كــل عمليــات وصــول العلــم ومراتبــه المعلــوم إلــى الــن

فـــاألول هـــو اإلدراك والثـــاني هـــو مطلـــق اإلدراك، وهـــذا يمثـــل مـــا نعبـــر عنـــه بـــالقوة العالمـــة أو العارفـــة فـــي 

لبيئـة التــي ويعتبـر مفهــوم اإلدراك المتغيـر الثــاني بعـد التصــور ليصـبح اإلدراك عمليــة ربـط بــين ا، 1اإلنسـان

  .2تحيط بصانع القرار وبيئته النفسية

كما يمكـن  فهـم االدراك باعتبـاره عمليـة اسـتقبال وتنظـيم وتفسـير وترجمـة المـدخالت التـي تـرد 

إلى الفرد من البيئة المحيطة،  ويقـول الكاتـب "أحمـد صـقر عاشـور" أن االدراك هـو الطريقـة التـي يـرى بهـا 

عـــن طريـــق اســـتقبال المعلومـــات وتنظيمهـــا وتفســـيرها، وتكـــوين مفـــاهيم  الفـــرد العـــالم المحـــيط بـــه ويـــتم ذلـــك

وتــرى الكاتبــة "راويــة حســن" أن اإلدراك هــو العمليــة التــي يقــوم مــن خاللهــا الفــرد بتنظــيم ومعــاني خاصــة، 

وتفسير إنطباعاته الحسية لكي يقوم بتفسيرات لمعاني البيئة التي يوجد فيها، فال يوجد فـرد يـرى الواقـع كمـا 

   3ولكن ما يفعله يعتبر تفسير لما يراه ويدركه والذي نطلق عليه الواقع.هو 

أما التصور فهو نشاط ذهني معرفي طبيعي للعقـل يسـعى لمعالجـة وفهـم موضـوع مـا دون أن 

  4يكون هذا الموضوع بالضرورة حقيقي، وتكون طريقة المعالجة لهذه الموضوعات تبدو حقيقية واقعية

ومنــه يمكــن القــول أن اإلدراك اإلســتراتيجي هــو المعرفــة التــي يجــب أن تتــوفر عنــد كــل تنظــيم 

لتفسير القضايا والظواهر وتحليلها والتنبؤ بمسـتقبلها وطريقـة التعامـل معهـا مـن منطلـق الفـرص والتهديـدات 

كير يحقق توازنا بـين بما يضمن اإلستمرار والتطور والتكيف مع البيئة اإلستراتيجية، فهو إطار منهجي للتف

 5القدرات واألهداف واإلستعداد للمستقبل
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  اإلستراتيجية الدفاعية: .2

أنهـا علـى تعـرف من منطلق أن أساس مفهوم األمن الوطني هي اإلستراتيجية الدفاعية للدولة 

تلــــف مجموعــــة المبــــادئ األساســــية التــــي تعتمــــدها الدولــــة لتفســــير وتعريــــف مقتضــــيات األمــــن الــــوطني بمخ

التدابير والمبادرات التي تأخذها أو ال تأخذ بها الحكومات فيما يتعلق بصنع  مستوياته، وتعرف أيضا بأنها

ـــــل متـــــــــــى وكيـــــــــــف تفـــــــــــوض القـــــــــــوات المســـــــــــلحة الوطنيـــــــــــة، أي  القـــــــــــرار واألهـــــــــــداف اإلســـــــــــتراتيجية مثــــــ

للــبالد فــي  القــومي األمــنو  فــي الــداخل لضــبط األمــن  االســتعمال األمثــل للقــوات المســلحة  سياســة  أنهــا 

 األكثــــر اســــتبدادا،  البلــــدان   حتــــى فــــي  ليســــت مــــن مســــؤولية رئــــيس الجمهوريــــة لوحــــده  الخــــارج  وهــــي 

مســؤولي األجهــزة و  يضــم قيــادة الجــيش اقم أمنــييشــترك الــرئيس أو رئــيس الــوزراء فــي وضــعها مــع طــ حيــث

  6.األمنية المختلفة

الفكـر العسـكري وبوجـود القـوة العسـكرية مفهوم بمفهوم األمن العسكري وهو وليـد ال هدا ويرتبط

واألمـن العسـكري  ،وهذا النوع من القوة ال يتمتع بطابع الثبـات، ويتغيـر بتغيـر الوسـائل العسـكرية والتكتيكيـة

محصلة إندماج القوة األمنية مع القوة العسكرية لتحديد  مسار السياسة الدفاعية للدولة، وهو يعني السياسة 

  ير كــل الوســائل التــي تضــمن تــأمين المحافظــة علــى الــوطن وســيادته وأمنــه الــوطنيالهادفــة إلــى رســم وتطــو 

  .7وله عالقة بإرادة القيادات والحكام بمواجهة كل خطر يهدد أمن الدولة ومصالحها الحيوية

  الجزائرية والعسكرية األمنيةاألول: منطلقات العقيدة  المبحث

تعرف العقيدة األمنية على أنها مجموعة المبادئ والخبرات والقيم التـي تشـكل أسـس اإلسـتراتيجية 

األمنية وتعتبر اإلطار المرجعي لسلوك الدول، ومن ضمن العقيدة األمنية نجد العقيدة العسكرية التـي تهـتم 

تها اتجـاه طريقـة تعاملهـل بالقضايا العسكرية مـن خـالل رؤيـة المؤسسـات العسـكرية والقـوات المسـلحة وفلسـف

يعتبــر العامــل التــاريخي أهــم العوامــل فــي تحديــد وتطــور العقيــدة األمنيــة ودورهــا فــي حالــة الســم والحــرب، و 
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الجزائرية إضافة إلى موقعها اإلستراتيجي فهي تجمع بين األبعاد اإلسالمية، المغاربية، العربية المتوسطية، 

  مراحل تبلور هده العقيدة بثالث مراحل رئيسية:والطاقوية، بحيث يمكن تقسيم  اإلفريقية

 :1991-1962العقيدة األمنية الجزائرية ما بين  �

والتي تميـزت بالتـأثير الكبيـر لحركـات التحـرر فـي إفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة وآسـيا وبهـدا مواصـلة  

ضافة إلى تـوتر العالقـات الفكر الثوري وتقوية اإلستقالل والسيادة الوطنية سواء في الداخل أو الخارج، باإل

الجزائريــة المغربيــة علــى خلفيــة مطالــب المغــرب فــي التــراب الجزائــري والتــي كانــت ســببا فــي نشــوب حــرب 

وشكلت هده السـابقة منعرجـا فـي إدراك التهديـدات وتبلـور السياسـة  1963مسلحة عرفت بحرب الرمال في 

  8.عتبر المغرب تهديدا لألمن الوطنيالدفاعية الجزائرية لت

ومــــا بلــــور العقيــــدة العســــكرية فــــي هــــده المرحلــــة أيضــــا التصــــور الجزائــــري إتجــــاه الــــدائرة العربيــــة 

واإلشـــكاليات الشـــرق األوســــطية وخاصـــة القضـــية الفلســــطينية كأحـــد ثوابـــث السياســــة الخارجيـــة الجزائريــــة، 

لمنظمـــة  1985وقصـــف إســـرائيل ســـنة  1983و 1981يضـــاف إلـــى دلـــك بعـــض التـــوترات كحـــرب لبنـــان 

كــل هــدا جعــل الجزائــر تــدرك مــدى  1986ريــر الفلســطينية فــي تــونس والقصــف األمريكــي لليبيــا ســنة التح

إرتباط الجناح الشرقي للوطن العربـي بأمنهـا الـوطني،  إال أن الجزائـر فـي هـده المرحلـة (العشـرية السـوداء) 

ف بهـــا فـــي ظـــل إنشــغلت بالحفـــاظ علـــى أمـــن وٕاســـتقرار الدولـــة للخـــروج مـــن األزمـــة االقتصـــادية التـــي تعصـــ

  19919ية كحرب الخليج الثانية سنة ظروف إقليم

  : 2001إلى  1991العقيدة األمنية الجزائرية من  �

في نهاية الثمانينات واجهت الجزائر أزمة داخليـة ناتجـة عـن إنهيـار أسـعار البتـرول والـدخول فـي 

واسـعة علـى المسـتوى  صراع مسلح مع جماعات متطرفة، ولمواجهة هده األزمة قامت الجزائـر بإصـالحات

الذي كرس التعددية الحزبية وٕاقتصـاد  1989فيفري  23السيااسي واإلقتصادي والعسكري مع تبني دستور 

السوق واإلنسحاب الجيش من الساحة السياسية، فتحـددت مهمـات الجـيش فـي الـدفاع عـن السـيادة الوطنيـة 

  .199610و  1986من دستور  25- 24وسالمة التراب والمجال البري والبحري والجوي طبقا للمادة 

شــهدت هــده المرحلــة تحــوالت جدريــة وأزمــات كــادت أن تعصــف بالدولــة الجزائريــة، وكــل هــدا أثــر 

بقــاء  بشــكل كبيــر علــى العقيــدة األمنيــة العســكرية للجزائــر لتصــب كــل إهتماماتهــا علــى ضــمان إســتمرارية

الدولــة والحفــاظ علــى أمنهــا الــوطني ووحــدة ترابهــا، وخاصــة فــي ظــل تنــامي التهديــدات والتحــديات اإلقليميــة 
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لتهريب في منطقـة وخاصة في ظل التوتلر مع المغرب وٕانتشار الجمعات اإلرهابية والهجرة غير الشرعية وا

  والتحوالت والمحطات التاريخية من خالل مجموعة من األحداث الساحل اإلفريقي، وتشكلت هده العقيدة 

 :2010إلى  2000العقيدة األمنية الجزائرية من  �

اإلرهـاب ممـا أكسـبها خبـرة فـي مجـال مكافحـة اإلرهـاب، وعلـى هـدا نـادت  من خالل حربها ضـد 

الجزائــر المجموعــة الدوليــة للعمــل علــى إيجــاد إســتراتيجيات ووســائل دوليــة لمحاربــة اإلرهــاب كتهديــد عــابر 

قـد شـاركت الجزائـر  بصـفة ثنائيـة أو ف ،وبهدا كسبت الجزائر خبرة وٕاهتمام دولي في مجـال مكافحـةللقارات 

مريكيــة الجزائريــة فــي تبــادل المعلومــات، تــدريب وتجهيــز القــوات األمنيــة متعــددة فــي إطــار المجهــودات األ

نظمهـا الحلـف فـي وتطوير إستراتيجية عملية ضد اإلرهاب وخاصة في إطار عملية "المسعى النشـط" التـي 

إطار الحوار المتوسطي والموجه لمحاربة اإلرهـاب فـي المنطقـة.، ومبـادرة دول الصـحراء لمكافحـة اإلرهـاب 

  .200411 في مارس

العقيــــدة العســــكرية هــــي محصــــلة تصـــورات وممارســــة وٕارث تــــاريخي وقــــدرات عســــكرية وبالتـــالي ف

إن عناصـــر العقيــدة العســـكرية الجزائريـــة وٕاقتصــادية ومعطيـــات طبيعيـــة يفرضــها الموقـــع الجغرافـــي، ومنــه فـــ

  تتمثل في:

تــأمين الحــدود وحمايتهـــا والحفــاظ علــى وحـــدة التــراب الــوطني وســـالمته بانتهــاج الخيـــارات  �

 العسكرية الدفاعية وعدم المساس بسيادة أي دولة. 

السعي نحو تعزيز التعاون على المستوى اإلقليمي والدولي من أجل تحقيـق األمـن والـدفاع  �

  .2007صادقة الجزائر على "ميثاق اإلتحاد اإلفريقي لعدم اإلعتداء والدفاع المشترك" سنة مثل م

  الثاني: عقيدة ومبادئ الدولة كمرجعية لإلدراك اإلستراتيجي المبحث

يقـــــوم اإلدراك اإلســـــتراتيجي الجزائـــــري فـــــي سياســـــته الخارجيـــــة علـــــى مجموعـــــة مـــــن المبـــــادئ 

الوطنيــة المختلفــة، بــدًءا بمواثيــق الثــورة (بيــان أول نــوفمبر ميثــاق  والمنطلقــات، يرجــع أصــلها إلــى المواثيــق

الصــومام، وميثــاق طــرابلس)، وصــوال إلــى مواثيــق الدولــة الجزائريــة، المتمثلــة فــي ميثــاق الجزائــر ودســاتير: 

، فهــي ترتكــز فــي تعاملهــا مــع القضــايا الدوليــة علــى مبــادئ منصــوص 1996و 1989، 1976، 1963

دائمـا مـن  وٕادراكهـا ينبـع والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، فـالمواقف الجزائريـة عليها في المعاهدات
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ســيادة الــدول علــى إقليمهــا، وللدولــة صــالحية اســتغالل ثرواتهــا الطبيعيــة والمعدنيــة والســالمة الترابيــة ضــف 

الدول سـواء فـي اإلطـار إلى ذلك إن مبادئ الدبلوماسية الجزائرية قائمة في األساس على مبدأ التعاون بين 

الثنائي، أو المتعدد واألطراف أو مع المنظمات اإلقليمية والدولية، باإلضافة إلى تكريس مبدأ حسن الجوار 

  وتعزيز العالقات بين الدول.

ـــــمادة الفصــــلفــــي  1989وهــــده المبــــادئ مــــن خــــالل دســــتور  ــــث مــــن ال ــــى  25الثال يــــنص عل

الـــــحرب مــــن أجــــل الـــــمساس بالســــيادة الـــــمشروعة للشــــعوب األخــــرى تـــــمتنع الـــــجزائر عــــن اللـــــجوء إلــــى  :أن

: الـــجزائر متضــامنة مــع 26الـــمادة و السلـــمية،  وتبــذل جهــدها لتســوية الـــخالفات الدوليــة بالوســائل، وحريتهــا

والــحق فـي تقريـر الــمصير، وضـد كـل  واالقتصـادي، جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي

وتنـــمية العالقــات الوديــة بــين  الــدولي، : تعمــل الـــجزائر مــن أجــل دعــم التعــاون27والـــمادة . تـــمييز عنصــري

ـــحة الـــمتبادلة، وعــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة، وتتبنــى مبــادئ  الــدول، علــى أســاس الـــمساواة، والـمصل

  غير الرؤساء واألشخاص.وقد  بقيت هده المبادئ والمنطلقات ثابتة رغم ت، 12ميثاق األمـم الـمتـحدة وأهدافه

ـــان  فـــاإلدراك اإلســـتراتيجي ـــة وخاصـــة بي ـــورة الجزائري ـــادئ وثوابـــت الث ـــوفمبر  01نـــابع مـــن مب ن

وهذا ما اكسـبها مكانـة مرموقـة فـي المجـال ، فهذا البيان يعكس التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية 1954

ر الرجــال فـي حكـم الدولــة، وسـبب هــذا الدبلوماسـي علـى الســاحة الدوليـة فلـم تتغيــر هـذه التوجهــات رغـم تغيـ

  االحترام والمكانة الدولية يرجه الى عدة عوامل أهمها:

  قداسة مبادئ الثورة التحريرية وابعادها الدولية على حركات التحرر. -

  موقع الجزائر كبلد يمتاز بعمقها العربي واإلسالمي واالفريقي والمتوسطي. -

مصيرها وقضايا التحرر سواء إقليميا او دوليـا والثبـات الدعم المطلق لمبدأ حق الشعوب في تقرير  -

 على ذلك.
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تبنت الجزائـر معظـم مبـادئ المنظمـات الدوليـة واإلقليميـة كمنظمـة األمـم المتحـدة وجامعـة  كما

الـدول العربيــة ومنظمــة الوحــدة االفريقيــة، والتــي تقــوم علـى مبــادئ عــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول 

ار وحــل النزاعــات الدوليــة بــالطرق الســلمية وعــدم اللجــوء الــى القــوة، وذلــك يكــون مــن وعالقــات حســن الجــو 

  .13خالل عملية الوساطة ومبدأ التعاون، وهو ما يفسر تمسك الجزائر بمبادئ عالمية في دبلوماسيتها

ومــن جهــة أخــرى هنــاك مجموعــة مــن اإلنتقــادات لهــده المبــادئ وخاصــة مــع التحــوالت الدوليــة 

ا وضــع الدولــة أمــام مجموعــة مــن الثوابــت فــي ظــل بيئــة إســتراتيجية أمنيــة ومصــالح متغيــرة واالقليميــة ممــ

هــده الثوابــت فــي المحافظــة علــى األمــن الــوطني  وٕادراك ومتعــددة المتغيــرات، وطرحــت إشــكاليات مــدى قــدرة

لمعقـول وٕامكانية تعـديل هـده المبـادئ وفـق تغيـر مفهـوم األمـن الـوطني والمصـالح اإلسـتراتيجية، فمـن غيـر ا

، فالسياســة الدوليــة فــي وقتنــا الــراهن ى المبــادئ ثابتــة ومســتمدة مــن إطــارأن تتغيــر البيئــة اإلســتراتيجية وتبقــ

اإلقتصـادية والتحالفـات العسـكرية فمـن الصـعوبة أن تحـافظ  والتكـتالتتـوازن القـوى و تحكمها متغيرات القـوة 

ن منطلــق إدرؤاكهــا اإلســتراتيجي إلمكانياتهــا منظومــة أمنيــة فعالــة مــالدولــة علــى أمنهــا الــوطني دون بنــاء  

  .ومعادلة الفرص والتهديدات

فالعقيدة العسكرية هي محصلة تصـورات وممارسـة وٕارث تـاريخي وقـدرات عسـكرية وٕاقتصـادية 

 ومعطيات طبيعية يفرضها الموقع الجغرافي، ومنه فإن عناصر العقيدة العسكرية الجزائرية تتمثل في:

الحــدود وحمايتهـــا والحفــاظ علــى وحـــدة التــراب الــوطني وســـالمته بانتهــاج الخيـــارات  تــأمين �

 العسكرية الدفاعية وعدم المساس بسيادة أي دولة. 

السعي نحو تعزيز التعاون على المستوى اإلقليمي والدولي من أجل تحقيـق األمـن والـدفاع  �

تـــداء والـــدفاع المشـــترك" ســـنة مثـــل مصـــادقة الجزائـــر علـــى "ميثـــاق اإلتحـــاد اإلفريقـــي لعـــدم اإلع

200714.  



�        ا��
	د ا�را��  ا��دد ��1439ر���ن ا��وا�ق ل  2018
وان           08ا�ر�م ا���	�	�    02�
	� ا����ون وا��	وم ا��  

994 

 

  الثالث: عدم التدخل في العقيدة الدفاعية للجزائر المبحث

الصـفة الدفاعيـة  تحمـل العسـكرية العقيـدة يرى المحللين  العسـكريين والبـاحثين األكـادميين أنو 

بشــكل عـــام، وهـــو مــا يـــدل علـــى أننـــا ال نقــوم بـــأي تحركـــات عســـكرية إال إدا كنــا معرضـــين لتهديـــد وهجـــوم 

عسكري، وفي حالة الهجوم من العدو يكون الطرف االخر مجبر على الدفاع أوال ثم اإلنتقال لمرحلة حسـم 

 القتاليـة والتمـارين والخطـط القتاليـة وطـرقالمعركة، والعملية الدفاعية رهينة تكامل األسلحة مع التجهيـزات 

وبهـذا الخصـوص فـإن اسـتخدام الوسـائل القتاليـة الجديـدة مـن قبـل مباشـر،  بشـكل الدفاعيـة االعمـال تنفيـذ

الوحدات المدافعة رفعت من مستوى قدرتها على القتال، وأدت إلى ظهور اشكال جديدة في الدفاع وجعلتها 

  15أكثر فاعلية وثبات.

 1963زائر  عقيـدتها األمنيـة مـن مبادئهـا الدسـتورية، ففـي حـين لـم يـنص دسـتور إستمدت الج

فـي الفصـل السـابع والـذي يتضـمن  1976على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، نص دسـتور 

علــى مبــدأ عــدم التــدخل مــن خــالل أن الجزائــر تناضــل مــن  93-90مبــادئ السياســة الخارجيــة فــي مادتيــه 

 1989التعايش السلمي وذلك وفاءا لمبادئ عدم اإلنحيـاز، ودعـم التعـاون الـدولي، أمـا دسـتور أجل السلم و 

مـــن الفصـــل الثالـــث تحـــت عنـــوان الدولـــة أن الجزائـــر تعمـــل مـــن أجـــل دعـــم التعـــاون  27فقـــد نصـــت المـــادة 

يهــا مبــادئ الــدولي، وتنميــة العالقــات الوديــة بــين الــدول والمســاواة والمصــلحة المتبادلــة، باإلضــافة إلــى تبن

مـــن الفصـــل الثالـــث فـــي دســـتور  28ميثـــاق األمـــم المتحـــدة، ولقـــد تـــم تكريـــر نفـــس المـــادة  فـــي نـــص المـــادة 

تغييرا في العقيدة العسكرية وتماشيا مع موقف الدبلوماسية الجزائرية التـي  2016، ولم يشهد تعديل 1996

  16.تلتزم موقف الحياد اإليجابي

ومنــه منطلــق أن السياســة الخارجيــة الجزائريــة تعتمــد علــى مبــدأ أساســي وهــو عــدم التــدخل فــي 

الشــؤون الداخليــة للــدول، كمــا أنهــا تعتمــد فــي بنــاء أي ســلوك خــارجي علــى عقيــدة عســكرية تعتبــر دفاعيــة 
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زمــة ليصــبح بعــد األ 17وليســت هجوميــة ولهــذا فــالجزائر ال تتــدخل وال تســمح لآلخــرين بالتــدخل فــي شــؤونها،

الجزائرية اإلرهاب األولويـة الرئيسـية لمـذهب الـدفاع فـي الجزائـر، ومـن هـذا المنطلـق وفـي إطـار إسـتراتيجية 

جديدة سعت الجزائر إلى الحصول على األسلحة، وتنويع الموردين وتحديث األنظمـة التكنولوجيـة المتطـورة 

عـــن المحافظـــة علـــى االســـتقالل فـــالجيش الـــوطني الشـــعبي مســـؤول والرفـــع مـــن جاهزيـــة القـــوات المســـلحة، 

الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة وسالمة أراضي البالد، وحماية الفضاء البري والجوي ومختلف 

  .18مناطق المجال البحري كما نصت عليه دساتير الدولة

  

وتثــار إشــكالية التــدخل العســكري الجزائــري خــارج الحــدود إســتنادا إلــى التغيــرات اإلقليميــة فــي 

لجـوار الجغرافـي فـي ليبيــا وتـونس ودول السـاحل وتــداعياتها علـى األمـن الــوطني الجزائـري، بـالرغم مــن أن ا

لتفعيـل ، ولهـدا تسـعى 19هذا التدخل سيفتح المجال  للجماعات اإلرهابيـة واإلجراميـة بضـرب األمـن الـوطني

طاقاتهــا الدفاعيــة لضــمان أمنهــا فــي ظــل بيئــة إقليميــة ودوليــة متغيــرة مــع الحفــاظ علــى مبادئهــا التاريخيـــة 

  وخاصة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كأساس لعقيدتها الدفاعية. 

  الرابع: إشكالية اإلدراك اإلستراتيجي ومعضلة اإلستشراف المبحث

ور نظري لبناء العقيـدة األمنيـة للدولـة، لتـأتي أهميـة قـدرة الدولـة يبقى اإلدراك اإلستراتيجي تص

على توظيف مقوماتها كعامل أساسي في تطبيق إستراتيجية أمنية ودفاعية للدولة من خالل ما تمتلكـه مـن 

مقومــات جيواســتراتيجية، فــالمنطلق هــو اإلدراك ثــم لســرعة األحــداث والتحــوالت الــدول مجبــرة علــى إدخــال 

  اإلستشراف والتنبؤ.تراتيجي ليكون لها القدرة مفهوم اإلس
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إن الــدول القويــة هــى األمــم التــي تــدرك مــا يحــيط بهــا مــن تغيــرات عالميــة وتعــي التناقضــات 

أمـا األمـم الضـعيفة فهـي التـي ال تسـتطيع إدراك  والصراعات، وهذه األمم المتقدمـة تسـعى لصـنع مسـتقبلها،

تبقــــى رهينــــة للمصــــادفات أو للتــــدخالت الخارجيــــة، ذلــــك ألنهــــا ال تمتلــــك  التغيــــرات المحيطــــة بهــــا، والتــــى

ينبغـــي إدراك أمــــرين أساســـين فيمــــا يتعلـــق بأهميــــة الدراســـات المســــتقبلية:   األول أن إســـتراتيجية شــــاملة، و 

الدراسات المستقبلية باتت من الحتميات  وضرورية لفهم التغيرات السريعة وأهميتهـا لترشـيد عمليـة صـناعة 

رارات، واألمــر الثــانى الــذى يتعــين إدراكــه هــو أن هــذه الدراســات تقــوم علــى منــاهج بحــث وأدوات فحــص القــ

 مقننة أو شبه مقننة، وتحظى باإلهتمام في األوساط العلمية ومعاهد ومراكز بحثية وجمعيـات علميـة راقيـة

ضـع إسـتراتيجيات فقـط يجب اإلشـارة إلـى أنـه لـيس الهـدف المباشـر للدراسـات المسـتقبلية هـو التخطـيط أو و 

بل وتوفر لهيئات التخطيط واالستراتيجيات قاعدة معرفية الضرورية لصياغة االستراتيجيات ورسم الخطـط. 

فهــو عمــل قــائم بذاتــه، يأخــذ وقتــه الــالزم ويســتعمل المنهجيــات المتعــارف عليهــا، ويحنــاج لمقومــات لتحقيــق 

ي واإلســالمي يؤكــد الضــعف واالنحســار والمحدوديــة وواقــع الدراســات المســتقبلية فــي العــالم العربــ األهــداف،

وغيـــاب التشـــجيع علـــى اقتحـــام البـــاحثين لهـــذا النـــوع مـــن الدراســـات فـــي الوقـــت الـــذي تتعقـــد فيـــه المتغيـــرات 

   .20الداخلية والخارجية وتتضارب إستراتيجيات القوى العظمي لمزيد من مناطق النفود

مـــن ركـــائز أي سياســـة خارجيـــة فـــي وقتنـــا الـــراهن االستشـــراف والتنبـــأ، واالستشـــراف كعلـــم فـــي 

الدراســـات السياســـية يجنـــب صـــانع القـــرار الوقـــوع فـــي األخطـــاء عـــن طريـــق اســـتراتيجية شـــاملة قائمـــة علـــى 

قــائم التخطـيط والتنفيــذ، وتقــديم بــدائل وتشــخيص ســيناريوهات معينــة، فانتهــاج أي سياســة أو  ســلوك لدولــة  

على العلم، فقد عرفت الجزائر تراجع كبير في سياسـتها الخارجيـة علـى عكـس نشـاطها فـي فتـرة السـبعين و 

الثمــانين مــن القــرن الماضــي،  وكــل هــدا راجــع إلــى محدوديــة دور المشــاركة فــي صــنع القــرارات مــن خــالل 

وساط الشعبية، ولهـدا يجـب النخب العلمية سواء كانت رسمية في البرلمان بغرفتيه أو غير رسمية داخل األ
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فــتح البــاب أمــام النخــب الرســمية وغيــر الرســمية للمشــاركة فــي صــنع السياســة الخارجيــة للــبالد، مــن أســاتذة 

جامعيين و باحثين ومفكرين و مثقفين يساهمون في تقديم االستشارات لمسئولي السياسـة الخارجيـة، بحيـث 

السياسة الخارجيـة للدولـة والنخـب الغيـر الرسـمية بمـا نالحظ في الجزائر ضعف الرلمان وعدم على مناقشة 

فيهــا الجامعــة ومراكــز البحــث ال يســتمع لهــا، فهنــاك ســوء فــي إدارة السياســة الخارجيــة للــبالد نتيجــة لغيــاب 

عنصر االستشراف وغياب استراتيجية شاملة على المدى الطويل تخطط إلثبات وجود الدولة الجزائريـة فـي 

 .21يميكل المجاالت كقوة إقل

فالجزائر يصعب عليهـا النجـاح إدا لـم تكـن لهـا نظـرة مسـتقبلية نظـرة مسـتقبلية، والـدليل علـى دلـك 

سنة من حكم نفس االدارة لـم نـرى الجزائـر قويـة بـالرغم مـن البحبوحـة الماليـة التـي  14بعد مرور أكثر من 

يـــة والدوليـــة وخاصـــة الحـــراك وفرهـــا إرتفـــاع أســـعار الـــنفط إلـــى معـــدالت قياســـية، كـــدلك إن التغيـــرات اإلقليم

العربـي كــان بمثابـة مجــال إلختبـار السياســة الخارجيـة الجزائريــة التـي هــي رهينـة ثوابــت صـلبة، إضــافة إلــى 

اإلفتقاد إلستراتيجية التكيف مع الظروف المحيطة بالبالد، فمن الصعوبة  إدارة سياسـة خارجيـة لدولـة مثـل 

ى غيـاب االستشـراف فــي سياسـة الجزائـر الخارجيــة، فيجـب علــى الجزائـر بمبـادئ ثابتــة ال تتغيـر، إضـافةّ إلــ

الجزائر إشراك أهل االختصاص لصـنع سياسـة خارجيـة متكاملـة ووضـع نظـرة اسـتراتيجية استشـرافية شـاملة 

  .22تمكنها من لعب دور  محوري في النسق الدولي

  خاتمة:

إن لمــدخل اإلدراك اإلســتراتيجي أهميـــة كبيــرة فـــي تفســير وتحليــل اإلســـتراتيجية األمنيــة والدفاعيـــة 

ســـوء اإلدراك يحـــد مــــن  القـــدرة الوطنيـــة علـــى حمايـــة األمـــن الـــوطني للدولـــة، فخيـــارات السياســـة و للدولـــة،  

وة الدولــة وأوضــاعها الخارجيــة تبنــى علــى إدراك صــانعي القــرار والقيــادات الوطنيــة، إذ ال يكفــي مقومــات قــ

 القيـــادات الوطنيـــة وٕادراك  رالسياســـية واالقتصـــادية فقـــط، ولكنهـــا تتـــأثر وبشـــكل أساســـي علـــى أســـاس تصـــو

لهذه العوامل المختلفة وأثرها في تحديد خيـارات السياسـة الخارجيـة وتتطـور هـذه التصـورات  وصانعي القرار
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  رار والعقائـــد العامـــة والتقاليـــد الســـائدة فـــي المجتمـــععبـــر فتـــرة طويلـــة مـــن الـــزمن متـــأثرة بخبـــرات صـــانع القـــ

ويتِضـــح أثـــر هـــذه التصـــورات علـــى قـــرارات السياســـة الخارجيـــة مـــن األبحـــاث التـــي ُأجريـــت حـــول السياســـة 

الخارجية النرويجية، حيث وجد أن هناك عالقة مباشرة بين مفاهيم وتصـورات النخبـة الحاكمـة وبـين سـلوك 

  السياسة الخارجية.

سة الخارجية ترتكز على مجموعة من األهداف الوطنية التي تسـعى الدولـة لتحقيقهـا، وهـي فالسيا

تمثــل المبــادئ العامــة التــي تــتحكم فــي ســلوكيات الدولــة أو هــي النشــاط السياســي لصــانع القــرار الرامــي إلــى 

اتيجيات التعامــل مــع البيئــة الخارجيــة بمــا يخــدم المصــالح الوطنيــة، ويتــرجم ذلــك فــي مجموعــة مــن االســتر 

  والقرارات التي تشكل سلوك الدولة مع محيطها الخارجي.

ومنــه يمكــن القــول أن اإلدراك اإلســتراتيجي كمــدخل لفهــم اإلســتراتيجية األمنيــة والدفاعيــة للجزائــر 

يعطينا القدرة علـى تحليـل وتفسـير مواقـف الدولـة إتجـاه قضـايا وأزمـات المنطقـة، فـالموقف الـدفاعي للجزائـر 

ة الليبيــة نــابع مــن ثوابــت الدولــة وعقيــدتها األمنيــة خاصــة عــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة اتجــاه األزومــ

للدول وعدم مشاركة الجيش الشعبي الوطني خارج الحدود الوطنية، إال أن اإلدراك اإلسـتراتيجي فـي مفهـوم 

يه وٕاسقاطا علـى موقـف النظري يتغير بتغير البيئة األمنية اإلستراتيجية مما يغير في منطلقات اإلدراك وعل

  الجزائر اتجاه االزمة الليبية على سبيل المثال

فالموقف  يحمل الكثير من المخاطر من خـالل عـدم القـدرة علـى توقـع مـا سـتؤول إليـه األزمـة 

وتداعياتها وخاصة مع تدخالت قوى إقليمية ودولية كثيرة بحكم، باإلضافة إلى أن هناك مشكلة وقت فكلما 

الليبية كلما أنتجـت تهديـدات يصـعب إداللهـا كتقويـة الجماعـات المسـلحة اإلرهابيـة بفعـل  زادت عمر األزمة

حركة السالح وتقوية جماعات الجريمة المنظمة بفعل عائدات الفدية أو عائدات تجـارة المخـدرات واإلتجـار 

االفريقي وشـمال بالبشر، ويمكن لتراكم هذه التهديدات يؤدي إلى إنهيار كثير من الدول في منطقة الساحل 

ى من منطلق أنه ال يمكن العمل بمستو إفريقيا، مما يفرض على الجزائر تغيير مستوى إدراكها اإلستراتيجي 

ومواصـــلة العمــل بهــدا اإلدراك رغــم التـــاحوالت األمنيــة الجدريــة فــي ظـــل  إدراك لمرحــة وببيئــة أمنيــة معينــة

  دول وظهور حسابات إستراتيجية إقليمية ودولية جديدة. إنهيار
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Résumé :  Au cours des dernières décennies, la situation de l'environnement dans toute la planète s'aggravant de plus en plus, la 

population mondiale a été victime de tragédies écologiques 

pour les siècles d'exploration de la nature par l'homme. En 2005, l'Université des Nations Unies a publié un rapport qui a prédit que 
d'ici 2010 le monde aurait plus de 50 millions réfugiés. Il arrive que, malgré l'augmentation du nombre de migrants écologiques, il 
n'y a, jusqu'à présent, aucune réglementation internationale capable de faire face à cette situation. Le présent Cet article analysera le 
concept de réfugié et réfugié environnemental, ainsi que difficultés pour la reconnaissance des migrants écologiques en tant que 
réfugiés, proposer des solutions au problème des réfugiés environnementaux. L'objectif global de cette le travail est donc de 
réveiller les érudits et les opérateurs de la loi pour la pertinence du sujet, ainsi que de fomenter le débat à la recherche de solutions 

au problème abordé ici.  

Mots clés:  RÉFUGIÉS ENVIRONNEMENTAUX; TUTELLE LÉGALE DROIT L'ENVIRONNEMENT ÉQUILIBRÉ 
INTERNATIONAL; DROIT ÉCOLOGIQUE. 

Abstract:  In recent decades, as the environmental situation around the globe is getting worse, the world's population has been 
the victim of environmental tragedies 

for centuries of exploration of nature by man. In 2005, the United Nations University released a report that predicted that by 
2010 the world would have more than 50 million refugees. Sometimes, despite the increase in the number of ecological migrants, 
there is, so far, no international regulation to cope with this situation. The present This article will analyze the concept of refugee 
and environmental refugee, as well as difficulties in the recognition of ecological migrants as refugees, propose solutions to the 
problem of environmental refugees. The overall objective of this work is therefore to awaken scholars and law enforcers for the 
relevance of the topic, as well as to foment the debate in search of solutions to the problem addressed here. 

Key words:  ENVIRONMENTAL REFUGEES; LEGAL TUTELLE LAW INTERNATIONAL BALANCED 
ENVIRONMENT; ECOLOGICAL LAW. 

 

I INTRODUCTION 

Dans les dernières décennies, la situation de 
l'environnement autour de la planète vient aggravation, 
la population mondiale a été victime de tragédies 
écologiques causées par des siècles d'exploration de la 
nature par l'homme - tels que les tremblements de terre, 
les tsunamis, le niveau de la mer, les pluies acides, la 
hausse de la température de la Terre, etc. - les 
catastrophes naturelles impact non seulement sur la 
nature elle-même, mais aussi directement sur la vie 
humaine. 

     En 2005, l'Université des Nations Unies a publié un 
rapport le nombre de personnes déplacées de leur lieu 
d'origine catastrophes environnementales, la prédiction 
était que d'ici 2010, le monde aurait plus de 50 millions 

réfugiés. Il arrive que, malgré l'augmentation du nombre 
de migrants écologiques, il n'y a, jusqu'à présent, aucune 
réglementation internationale capable de faire face à cette 
situation. 

     Il convient de souligner que le statut de réfugié n'est 
même pas reconnu pour ces tragédies environnementales, 
ce qui entrave grandement la protection juridique de ces 
internationalement. 

     Le présent travail commence par l'analyse du concept 
de réfugiés, à travers le faits qui ont influencé la création 
de cette catégorie d'individus sur la scène internationale, 
ainsi comme analysant ses règles en droit international. 
Enfin, la définition comme base pour déterminer qui sont 
les réfugiés environnementaux et de la réglementation 
internationale les concernant. 

LA PROTECTION JURIDIQUE INTERNATIONALE DU LA 
FIGURE DE RÉFUGIÉ ENVIRONNEMENTAL 
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     Ensuite, il sera difficile de reconnaître la notion de 
réfugié environnemental dans le domaine du droit 
international, afin de discuter de certaines propositions 
pour surmonter le problème présenté. 

     Le but de cet article est de réveiller les universitaires 
et pertinence et l'urgence du sujet et à la arrêtée des 
instruments juridiques susceptibles déprotéger et garantir 
les droits fondamentaux des soi-disant réfugiés 
environnementaux, ainsi que débat dans la recherche de 
solutions, à la fois dans le cadre du droit international et 
dans le qui concerne la prévention même des tragédies 
écologiques, pour les questions abordées ici. 

II DE LA NOTION DE RÉFUGIÉS AU 
CONCEPT DE RÉFUGIÉS 

ENVIRONNEMENT 

A Le concept de réfugiés en droit international 

En 1951, après les horreurs de la Seconde Guerre 
mondiale, le monde Il y avait des milliers de personnes 
qui avaient abandonné tout ce qu'ils savaient - et même le 
qu'ils avaient conquis en termes matériels - et déplacé 
vers des pays étrangers à la recherche de 

     un endroit où ils pourraient vivre en paix et à l'abri de 
la persécution raciale, religieuse et politique et 
idéologique. En réponse à cette situation, la Convention 
des Nations Unies sur Convention relative au statut des 
réfugiés, également connue sous le nom de Convention 
de Genève19511. 

     La Convention a consolidé les instruments juridiques 
qui existaient déjà problème des réfugiés au niveau 
international, en établissant des normes minimales 
traitement. Il prévoyait également des mesures relatives à 
la disponibilité de documents, y compris un document de 
voyage spécifique réfugiés sous la forme d'un passeport. 

     La Convention de 1951 a établi le principe de non-
refoulement ("non-retour"),Aucun pays ne peut renvoyer 
ou expulser un réfugié contre ce principe2. 

     la volonté de la même, à un territoire où il subit la 
persécution. 

En outre, la Convention de Genève définit qui bénéficiera 
de cette notion qui a émergé en droit international, la 
figure du réfugié. Selon le Genève, 1951, art. (1) (a) (2), 
le terme réfugié s'applique à toute personne: 

     Que, à la suite d'événements survenus avant le 1er 
janvier 1951, et craignant d'être persécuté pour des 

raisons de race, de religion, de nationalité, l'appartenance 
à un certain groupe social ou une opinion politique, est à 
l'extérieur du pays qu'il a la nationalité et ne peut pas ou, 
à cause de cette peur, ne veut pas demander la protection 
de ce pays; ou que, s'il n'est pas un ressortissant et le pays 
dans lequel il avait sa résidence habituelle après ces 
événements, ne peut pas ou, à cause d'une telle peur, il ne 
reviendra pas. 

     Il convient de noter que jusqu'en 1966 ce concept de 
réfugié ne couvrait que les victimes de événements 
survenus avant le 1er janvier 1951 et habitant un 
Cependant, plus d'une décennie après la publication d'une 
telle norme internationale, besoin d'étendre cette 
définition à toute personne conflits et persécutions. 
Quand, alors, un protocole sur le statut de Les réfugiés, 
approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies, 
sont entrés en vigueur force en octobre 1967. 

     Avec la ratification du Protocole, les pays signataires 
ont commencé à appliquer comme prévu dans la 
Convention des Nations Unies relative au statut des 
réfugiés sans limite de dates et d'espace géographique. 

     En 2010, le Haut Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l'homme (HCR) Le HCR) représentait 10,55 
millions de réfugiés sous sa responsabilité dans le monde, 
Il y a eu une augmentation de 153 000 réfugiés au cours 
de l'année 2009. Cependant, ces plus de dix millions de 
réfugiés assistés par le HCR il n'y a pas de dossier de 
réfugiés impacts environnementaux. 

B Qui sont les réfugiés environnementaux 

     En 2005, un rapport a été publié par l'Université des 
Nations Unies avec l'Institut des Nations Unies pour 
l'environnement et laen 2010, la planète compterait plus 
de 50 millions de réfugiés environnementaux. En outre, 
malgré le nombre alarmant de personnes considérées 
dans cette situation, à ce jour il n'y a pas réglementation 
sur le sujet3.Lors de la Conférence internationale sur 
l'environnement, les migrations forcées et Vulnérabilité 
sociale, organisée par l'Université des Nations Unies en 
octobre 2008, Il a été signalé que le monde avait déjà 25 
millions de réfugiés environnementaux et que cette 
nombre devrait augmenter à 200 millions d'ici l'année 
20504. 

     Il convient d'ajouter que même le terme «réfugié» ne 
peut être appliqué aux migrants l'environnement, et n'a 
aucun fondement dans la Convention des Nations Unies 
sur les réfugiés. 
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     Cette large interprétation de la notion classique de Au 
niveau international, les réfugiés environnementaux ne 
sont plus que des migrants caractéristiques des réfugiés à 
la suite de catastrophes environnementales. Deuxième 
informations sur le site Web du HCR, les migrants 
seraient ceux qui décideraient de principalement pour des 
raisons économiques, pour améliorer les perspectives 
pour leurs familles. D'un autre côté, les réfugiés sont 
ceux qui sont obligés de déménager pour sauver leur vie 
ou de préserver leur liberté, sans aucune protection de 
leur propre État ou même menacé de persécution. 

     Les réfugiés sont des personnes qui n'ont reçu aucune 
aide et bienvenue de la part de d'autres pays, serait 
condamné à mort ou à une vie dans la clandestinité, sans 
subsistance et sans droits. 

     La définition de réfugié contenue dans la Convention 
de Genève de 1951 est assez seulement les personnes qui 
sont persécutées vertu de leur race, religion, nationalité, 
appartenance à un certain groupe social ou opinions 
politiques. Il est donc déduit qu'une telle définition de la 
façon dont elle est posée n'a comme étant étendu à ceux 
considérés comme des réfugiés environnementaux. 

     Au niveau régional, il y a la Convention de 
l'Organisation de l'Unité Africaine de 1969 (OUA) qui 
prévoit une définition plus large du réfugié, ce qui permet 
d'inclure migrants dans la catégorie des réfugiés. La 
Convention de l'OUA prévoit que réfugié qui traverse les 
frontières nationales, en raison de catastrophes causées 
par indépendamment de l'existence de la peur de la 
persécution5. 

     Même en raison de la pertinence et de l'urgence du 
problème des réfugiés environnementaux, très peu a été 
fait par les États et les Nations Unies pour résoudre ce 
problème. Le sujet a été limité aux discussions 
académiques, n'ayant pas été norme internationale a été 
publiée afin d'étendre le concept traditionnel de des 
réfugiés. En 1985, le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE ou  (PNUE) a développé le 
concept de ce que seraient les réfugiés 
environnementaux, avec base sur la définition élaborée 
par l'un de ses chercheurs, Essam El Hinnawi6.  

    Pour Essam El Hinnawi, les réfugiés 
environnementaux sont les personnes qui : « ceux qui 
sont forcés de quitter leur lieu de vie temporairement ou 
de façon permanente à cause d’une rupture 
environnementale (d’origine naturelle ou humaine) qui a 
mis en péril leur existence ou sérieusement affecté leurs 
conditions de vie »7.  

     C'est ce concept qui a servi de paradigme pour 
réfugiés environnementaux, mais la même chose n'a 
jusqu'à présent pas amparo international, par conséquent 
sans aucune validité légale, restant seulement reconnue 
dans la portée académique. 

Pour l’Organisation Internationale pour la Migration, « 
on désigne par migrants environnementaux, les personnes 
et groupes de personnes qui, pour des raisons impérieuses 
liées à un changement environnemental soudain ou 
progressif influant négativement sur leur vie ou leurs 
conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer 
habituel ou le quitter de leur propre initiative, 
temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se 
déplace à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays ou en 
sortent »8.  

III DIFFICULTES POUR LA 
RECONNAISSANCE DE LA NOTION DE 

REFUGIE DROIT DE 
L'ENVIRONNEMENT EN DROIT 

INTERNATIONAL 

Il est indéniable que le droit à l'environnement est  le 
droit fondamental de l'être humain et qui compose la 
notion de dignité de la personne humaine, il est 
impossible de parler dans la dignité de la personne 
humaine si cet individu n'est pas inséré dans un habitat 
sain. En outre, l'impact des activités humaines sur 
l'environnement, causant un déséquilibre dans tout le 
système environnemental. 

    Tous les continents connaissent le phénomène de 
réchauffement ou de changement climatique. Cependant 
ils n’ont pas tous les mêmes capacités de faire face aux 
effets néfastes de ces anomalies climatiques sur 
l’environnement. C’est la raison pour laquelle en cas de 
catastrophe naturelle on observe une plus grande 
vulnérabilité des populations des pays pauvres tels 
qu’Haïti ou les îles du Tuvalu, Kiribati et les îles 
Maldives dont les cas sont les plus connus9. 

     Alors pourquoi il n'y a toujours pas de tutelle légale 
du réfugié environnemental international La réponse à 
cette question n'est pas si simple, mais elle passe par une 
série des facteurs complexes et interconnectés, du 
manque d'intérêt des États, au risque de affaiblissement 
de la notion de réfugié et de sa protection juridique 
internationale. 

     Il convient de souligner que le présent travail ne vise 
pas à épuiser 
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difficultés soulignées par la consolidation de la notion de 
réfugié environnemental dans le contexte du droit 
international, mais analysera les principaux obstacles 
protection juridique de cette catégorie de migrants, dans 
le but non seulement de les pointer, mais présenter 
également un point de vue critique sur le sujet. 

A La Convention des Nations Unies relative au 

statut des réfugiés 

La grande préoccupation qui a imprégné l'élaboration de 
la Convention de Genève a été la protection des réfugiés 
de la seconde guerre mondiale, l'objectif était de 
promouvoir la stabilité L'Europe, tout en résolvant le 
problème des plus de 40 millions de personnes forcés de 
quitter leur lieu d'origine à cause des régimes totalitaires 
qui dominés le continent européen pendant la première 
moitiés du XXe siècle10. 
      Une décennie après l'adoption de la Convention 
relative au statut des réfugiés, nouveaux flux de réfugiés 
d'Afrique et d'Asie démontré que la persécution 
idéologique et raciale n'étaient pas des problèmes 
observés exclusivement dans les régimes totalitaires de 
l'Europe dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale 
et que si la définition de réfugié restait Convention, un tel 
concept serait totalement inadéquat et une protection 
juridique serait complètement inoffensif compte tenu de 
la réalité des victimes de la persécution proliférée dans le 
monde. 

     Ainsi, en 1966, lors de l'élaboration du Protocole sur 
le statut des réfugiés, continué à être de protéger les 
victimes de la persécution politique, raciale et ethnique. 

     Cependant, l'objectif était d'éliminer les limitations 
temporelles et géographiques contenues dans La 
Convention de Genève. 

     La Convention des Nations Unies relative au statut 
des réfugiés est la 1951, la Protocole est de 1966, il est 
noté que les deux précèdent la préoccupation 
internationale avec l'environnement, étant donné que 
l'aggravation des conditions environnementales de la 
planète est un problème récent, se concentrant 
uniquement sur les deux ou trois dernières décennies. Par 
exemple, le problème environnemental n'existait même 
pas au niveau international, limitant ces normes des 
droits de l'homme à s'occuper des victimes de la 
persécution idéologique, c'est pourquoi son contenu est 
tellement restreint. 

     Il se trouve que, à ce jour, il n'y a pas eu de nouveau 
protocole ou convention sur la protection juridique 
internationale des réfugiés afin de contextualité et, par 

conséquent, de nombreux pays, ainsi que les Nations 
Unies Nations (HCR) - comprendre qu'il n'y a pas de 
base légale pour l'inclusion du migrant environnemental 
(ou climat - comme certains l'appellent) dans le concept 
de réfugié, 

     il n'y a aucune garantie que les victimes de 
catastrophes environnementales recevront assistance et 
protection 

B L'affaiblissement du régime international de 

protection des réfugiés 

Le HCR fait valoir que la renégociation internationale de 
la notion de réfugié entraînerait un affaiblissement de 
leur régime de protection, compromettant système de 
protection internationale mentionné Cependant, il apporte 
très souvent une assistance morale, matérielle aux 
victimes de catastrophe écologique en dehors de toute 
obligation conventionnelle ou juridique qui le pousse à 
cette tâche. Les statistiques font état de plus de 23 
millions de réfugiés pris en charge par le HCR 
aujourd’hui dont ceux de l’environnement. Sont souvent 
inclus parmi ces refugies, les déplacés environnementaux 
à l’issu de catastrophe même si cela n’entre pas dans le 
champ d’action du HCR11.  
. Vu la Convention de 1951, Protocole de 1966, 
représente une réalisation historique dans le domaine des 
droits de l'homme. 

     La protection du migrant environnemental ne 
justifierait pas un tel risque. On fait valoir que puisque le 
problème des réfugiés est déjà très critique dans 
l'inclusion d'une autre catégorie de personnes bénéficiant 
d'une protection juridique accordée à ceux qui sont 
considérés comme des réfugiés, pourrait conduire à 
l'effondrement du régime le droit international 
humanitaire, compte tenu de la difficulté de distinguer les 
l'impact environnemental des migrants pour des raisons 
socio-économiques, ce qui conduirait à abri humanitaire 
international, qui serait avantages concrets pour les 
victimes de la dégradation de l'environnement et nuirait 
qui avaient déjà droit au statut de réfugié. 

C Le fardeau économique et social 

Les grandes puissances mondiales ont connu ces 
dernières années de graves crises problèmes financiers, 
aggravés l'année dernière. Lorsque l'économie est en 
déclin, tous les secteurs de la société souffrent, l'inflation 
augmente, les droits sociaux sont souvent suspendus - ou 
même couper -, augmente le niveau de chômage, etc. 
Face à ce scénario dans des pays tels que les États-Unis, 
le Portugal, la Grèce, l'Italie, L'Espagne, entre autres, 
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quel intérêt ces pays auraient-ils à étendre la protection 
juridique? 

les réfugiés à inclure les migrants environnementaux 
dans cette catégorie? 

     Cependant, une conséquence logique de l'extension de 
la définition mentionnée serait croissance du nombre de 
personnes qui demanderaient l'asile au grand monde la 
recherche de meilleures conditions de vie, non seulement 
en ce qui concerne un environnement de qualité et pour 
vous et votre famille, mais aussi pour le mieux 
économie12. Par conséquent, accorder un refuge aux 
migrants environnementaux nécessiterait appelé pays 
développés un financier, social, économique, cadre 
institutionnel et politique extrêmement coûteux en tant 
que pays bénéficiaire, cela ne les intéresse pas, puisqu'ils 
n'ont même pas réussi - dans beaucoup garantir les droits 
fondamentaux des populations locales. 

     En outre, les populations des pays riches seraient 
difficilement  la possibilité de demander l'asile à d'autres 
nations pour des raisons environnementales, les réfugiés 
environnementaux se produisent généralement dans les 
pays sans prévenir les catastrophes naturelles et qui, pour 
la plupart, n'ont pas fournir l'aide humanitaire et sociale 
dont les victimes ont besoin. 

     Ainsi, il est clair qu'il n'est pas dans l'intérêt des pays 
plus développés protection normative internationale 
spécifique qui garantit les droits fondamentaux de ceux 
qui sont dans la condition de migrant environnemental. 

     Il convient d'ajouter que puisque l'ONU est un organe 
politique dans lequel les États sont représenté, ce corps 
reflétera les intérêts de la même, ce qui justifie la 
résistance des Nations Unies en reconnaissant le réfugié 
pour des raisons environnementales. 

D Les barrières culturelles et ethniques 

Un autre problème pour l'acceptation des réfugiés, quelle 
que soit leur nature, est le barrières culturelles et 
ethniques entre eux et les pays d'accueil. 

     Au départ, l'intégration de ces réfugiés dans d'autres 
États est difficile à préserver pleinement le 
multiculturalisme et la multiethnicité tout en des 
personnes, des groupes de réfugiés13. 
     En général, la simple assimilation des groupes de 
réfugiés à l'ordre contexte juridique, politique, culturel et 
social de l'Etat de réception, par conséquent ceux qui 
l'asile prévu ils acquièrent des droits individuels, 
cependant, ils perdent le droit d'être les gens14. 

     En outre, à la suite de l'attentat terroriste du 11 
septembre à New York, différences et les préjugés ont 
créé encore plus d'obstacles à la réception de réfugiés. 
Selon Rossa na Reis Rocha et Julia Bertino Moirera, 
réfugiés et immigrants menaces et menaces pour les 
sociétés d'accueil (en particulier, mais pas seulement, en 
ce qui concerne le maintien de l'identité nationale). 

     des mesures pour répondre et prévenir cette invasion 
des immigrés en limitant de plus en plus d'opportunités 
de refuge. 

IV QUELQUES PROPOSITIONS POUR 
SURMONTER LE PROBLÈME DE 

TRAITEMENTREFUGEE 
ENVIRONNEMENTALE 

INTERNATIONAL LÉGAL 

De ce qui précède, il est déduit que les normes 
actuellement droit international capable de protéger les 
victimes des catastrophes écologiques qui sont contraints 
de quitter leur lieu d'origine à la recherche de conditions 
de vie minimales, lorsque leur pays n'est pas en mesure 
de fournir de telles conditions de vie. 

    Cependant, quel que soit le choix de l'ONU et des pays 
développés de ne pas traiter la question des réfugiés 
environnementaux, c'est un problème actuel et urgent qui 
ne peut être ignorés, et la nécessité de rechercher une 
solution qui harmonise Le droit international en vigueur 
avec la nécessité de protéger juridiquement les migrants 
impacts environnementaux. 

A Politiques préventives 

Comme mentionné plus haut dans ce document, les 
catastrophes écologiques avoir la capacité de générer des 
réfugiés environnementaux dans les pays qui manquent 
pour prévenir les catastrophes naturelles, et n'ont pas non 
plus le fournir l'aide humanitaire et sociale dont les 
victimes ont besoin. 

     Ainsi, les migrants ne seraient pas débattus pour des 
raisons environnementales s'il y avait politique globale de 
prévention des catastrophes. Étant d'une grande 
importance l'implication de l'ONU, à travers tous ses 
organes, afin de renforcer les politiques 
environnementales. 

En confrontant les différentes positions, on peut dire que 
les facteurs à l’origine de la migration sont multiples. En 
dehors du climat et de l’environnement, certains auteurs 
estiment que « Les implications du changement 
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climatique sont si grandes pour les interventions 
d’urgence que l’on en oublie parfois l’autre facette du 
défi : le développement ». Ils précisent aussi qu’ « Il est 
largement reconnu que la plupart des personnes 
déplacées vivent au niveau ou en dessous du seuil de 
pauvreté et que les groupes à faible revenu sont touchés 
de manière disproportionnée par les désastres d’origine 
climatique. En outre, en dehors des désastres, un vaste 
éventail de conséquences également associées au 
changement climatique affaiblissent la résilience, en 
particulier celle des groupes dépendant de l’agriculture 
de subsistance, et accentuent par là-même encore les 
vulnérabilités. Ces conséquences deviennent alors un 
facteur d’amplification de la migration rurale-urbaine, 
même si les questions climatiques sont largement 
masquées par des explications « économiques » de ces 
flux migratoires et que ces deux groupes de migrants 
finissent souvent par s’installer dans les mêmes taudis 
»15. 

     Un autre point pertinent est qu'une fois les situations 
des populations entières d'un pays à la suite de la 
dégradation de l'environnement, il n'est pas nécessaire 
barrières ethniques et culturelles des pays d'accueil, car il 
n'y aura même pas besoin de pays d'accueil, car ces 
groupes resteront dans leur Et cela aura sa reconnaissance 
internationale maintenue, étant également maintenue son 
la culture, l'ethnicité et leur identification en tant que 
peuple. 

B Les droits environnementaux écologiquement 

équilibrés protection internationale des 

réfugiés environnementaux. 

La dégradation de l'environnement naturel, provoquée ou 
accélérée par l'action humanitaire, est un facteur reconnu 
de l'augmentation des migrations forcées, non seulement 
sur le territoire de l'État, mais également au-delà de ses 
frontières. Le nombre croissant de réfugiés 
environnementaux peut également être considéré comme 
un indicateur important de l'ampleur et de l'ampleur de la 
dégradation de l'environnement mondial16. 

     Le droit écologiquement équilibré à l'environnement a 
été proclamé dans le Déclaration de Stockholm de 1972, 
devenant une universalité, ayant été réitérée Déclaration 
de Rio de Janeiro de 1992, étant considéré comme droit 
fondamental de la personne humaine. 

     Il ne fait aucun doute que la vision écologique de 
l'environnement approche équilibrée est axée sur les 
intérêts de la communauté, que ce soit au niveau droit 

fondamental de la personne humaine, fondé sur le 
principe de dignité de la personne humaine. 

     Par conséquent, il n'y a pas de vie digne sans le droit à 
l'environnement garanti. écologiquement équilibré, et il 
n'est pas possible d'admettre que les victimes de tragédies 
environnementales, en particulier dans les pays sous-
développés où l'Etat ne peut pas avoir droit à 
l'environnement écologiquement équilibré. 

     Par conséquent, afin de garantir la réalisation 
du droit à l'environnement dont écologiquement 
équilibré, il est nécessaire de fournir une assistance et 
de les sans-abri et les personnes déplacées de leur pays 
d'origine en raison de catastrophes naturelles, ce droit a 
servi de base à l'obligation éthique et juridique de 
protéger et de protéger ces réfugiés sur la scène 
internationale, alors que des mesures préventives 
globales ne sont pas prises capable de prévenir les 
tragédies écologiques17. 

C Relocalisation des réfugiés dans leur pays 

d'origine 

Une autre solution importante est celle qui favorise, 
autant que possible, catastrophes environnementales 
d'une telle ampleur que d'inciter les gens hors de leur 
habitat - la réaffectation de ces migrants dans leur propre 
pays, dans un prévu18. 

     Ce type de délocalisation entraîne moins de 
traumatismes pour la population touchée il ne sera pas 
obligé de se détacher de ses origines, de son territoire, de 
son droit, coutumier, historique, culturel et ethnique. De 
plus, puisque ces victimes écologiques nedroit 
international pour bénéficier des privilèges des réfugiés 
et immigrer illégalement dans d'autres pays à la recherche 
de meilleures conditions environnementales. 
     la relocalisation proposée évite l'immigration illégale 
de ces personnes et problèmes qui en découlent, tels que 
la marginalisation, l'exclusion ethnique, préjudice dans le 
pays bénéficiaire. 

     Il est donc avantageux pour les pays 
développés de contribuer financièrement pour la 
restructuration des pays touchés par une grave 
dégradation de l'environnement, afin d'éviter le flux 
d'immigrants illégaux qui aggravent encore les 
problèmes économiques. pays  

V CONCLUSIONS 
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La notion de réfugié se pose en droit international après 
la seconde guerre Monde, compte tenu du fait que 
beaucoup de gens, pour sauver leur vie, étaient quitter 
leur patrie pour échapper à la persécution promue par les 
régimes totalitaires, étant nécessaire de demander l'asile 
politique dans d'autres nations. 

     Ainsi, en 1951, en réponse à cette situation, la 
Convention des Nations Unies sur relative au statut des 
réfugiés, également connue sous le nom de Convention 
de Genève 1951, en vue de garantir une protection 
juridique internationale aux réfugiés Guerre mondiale Il 
arrive que, le concept de réfugié n'a pas évolué pour 
suivre la réalité actuelle de la planète, restant statique et 
limité seulement aux victimes de la persécution politique, 
ethnique et idéologique. Cependant, il existe une 
nouvelle catégorie de migrants, avec des caractéristiques 
de réfugiés, qui sont forcés de quitter leur foyer - et 
souvent leu origine - en raison de catastrophes 
environnementales, et qui n'ont aucune protection 
juridique niveau international. 

     Il est clair qu'il y a une résistance de la part des États 
relation avec la reconnaissance du migrant 
environnemental en tant que réfugié, faisant partie des 
dans la doctrine pour la consolidation d'un tel concept, le 
manque de soutien juridique de la Convention de Genève 
pour la reconnaissance des réfugiés environnementaux le 
risque de l'affaiblissement du régime international des 
réfugiés, la charge économique et sociale les barrières 
culturelles et ethniques entre les victimes et les États 
hôtes. 

     En tout cas, bien que les migrants environnementaux 
n'aiment pas cadre juridique international spécifique, c'est 
un problème actuel qui doit être résolu par organismes 
internationaux compétents, faute de quoi des millions de 
personnes seront exclues et les marges de toute forme de 
protection légale. Ainsi, nous avons cherché à proposer 
des solutions à la question des réfugiés 
environnementaux aujourd'hui. 

     Parmi les solutions mentionnées figure la promotion 
d'une politique de préservation environnement préventif 
afin de prévenir de nouvelles victimes de tragédies 
naturelles. En outre, a été identifié comme la meilleure 
alternative pour la réinstallation de ces réfugiés, la 
réinstallation, pays d'origine afin d'éviter d'autres 
traumatismes permettre la préservation de leurs 
caractéristiques culturelles et ethniques 

     Enfin, il a été suggéré comme une alternative légale 
pour la protection internationale du réfugié l'obligation 

éthique et juridique des États et garantir les droits et les 
conditions de vie minimum à ceux qui ont été poussés à 
de leur lieu d'origine à la suite de catastrophes 
écologiques, environnement écologiquement équilibré 
fondé sur la protection du principe de dignité de la 
personne humaine. 
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