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رشوط النرش يف جملة الدراسات القانونية ملخرب السيادة والعوملة

أوال – يشرتط يف الدراسات واألبحاث املراد نرشها ما ييل : 
1- أن تكون متسمة بالعمق واجلدية، ويلتزم الباحث باملنهج العلمي. 

2-  أن يكون البحث مكتوبا باإلعالم اآليل، مع امللخص باللغة العربية واإلنجليزية أو 
الفرنسية. 

 ،Traditional Arabic بخط 18. نوع اخلط )A4( 3- أن ال يزيد البحث عن 20 صفحة
إذا كان املقال باللغة العربية ، أما إذا كان املقال باللغة األجنبية فيكون بخط )14( .نوع 

.Times New ROMAN اخلط
4-  أن تكون اهلوامش وقائمة املراجع يف آخر املقال، مع رضورة إعطاء املعلومات 

البيبليوغرافية كامل )نوع اخلط Traditional Arabic 12( باللغة العربية، أو ) 11 باللغة 
 ) Times New ROMAN األجنبية

5- أن ال يكون املقال قد نرش أو قد أرسل للنرش يف جملة أخرى وطنية كانت أو دولية.
6-  أن ال يكون املقال جزءا من مذكرة خترج أو ماجستري أو ماسرت أو أطروحة دكتوراه

7- أن ال يكون املقال قد أرسل للمشاركة أو متت املشاركة به يف ندوة وطنية أو دولية، مؤمتر 
إقليمي أو دويل ، يوم درايس ، ملتقى وطني أو إقليمي أو دويل. 

ثانيــا – ختضع األبحاث املرسلة إىل املجلة للتحكيم قبل نرشها. 
ثالثــا – ترتب املوضوعات وفق اعتبارات موضوعية وفنية. 

رابعا – حيكم عضوان يف كل مقال ، ويف حالة االختالف حيكم عضو ثالث ، وتقوم إدارة 
املجلة بإعالم أصحاب األبحاث املرسلة بقرار املحكمني بخصوص أبحاثهم. 

خامسا – ال يعاد نرش أي موضوع من موضوعات املجلة إال بإذن كتايب من إدارهتا. 
سادسا – ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيئة التحرير إال 

ألسباب تقتنع هبا هيئة التحرير، وكان ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنرش. 
سابعا – ال تدفع املجلة مكافآت مقابل البحوث املنشورة، ما مل تكن بتكليف.

ثامنا - تعرب املقاالت املنشورة يف املجلة عن أراء كتاهبا وال تعرب بالرضورة عن رأي 
املجلة.   

تاسعا- بالنسبة للمقاالت املرسلة عرب الربيد اإللكرتوين ترسل عىل العنوان التايل :                  
LSMLAW213@yahoo.fr
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افتتاحية العدد

  بسم اهلل و الصالة و السالم عىل رسول اهلل و عىل آله و صحبه و من وااله.

 احلمد هلل محدا كثريا، و الشكر له سبحانه شكرا جزيال، يليق بنعمه التي ال حتىص، و يف 
مقدمتها أنه ارتىض لنا اإلسالم دينا، و أكرمنا بأن بعث لنا رسوال كريام، حممد بن عبد اهلل 

الذي نصيل و نسلم عليه صالة و سالما دائمني إىل يوم الدين.
يف إطار العمل املستمر لالرتقاء بمركز جملة الدراسات القانونية الصادرة عن خمرب السيادة 
و العوملة التابع جلامعة حييى فارس باملدية )اجلزائر( كمجلة علمية دولية سداسية من خالل 
عددها اخلامس )جانفي 2017(، سيتم عرض جمموعة من البحوث األكاديمية و املقاالت 
القانون  فروع  الدكتوراه يف كل  و طلبة  الباحثني،  و  األساتذة،  السادة  من  املقدمة  العلمية 
املقارنة، قصد تطوير البحث العلمي  و االرتقاء بالعمل  و العلوم السياسية و الدراسات 

األكاديمي املتخصص. 

       

الدكتور. احلسني عمروش
رئيس حترير جملة الدراسات القانونية

Houcine16@gmail.com 
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استقاللية السلطة القضائية

) دراسة مقارنة بني القانون و الرشيعة (
د. ذبيح زهيرة

 أستاذ محاضر “أ”
كلية الحقوق و العلوم السياسية

جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر(
ملخص:

 استقالل القضاء واستقاللية القضاء يف اإلسالم حقيقة ثابتة الشك فيها، فال سلطان 
عىل القايض يف إصدار األحكام إال سلطان الرشع، ونصوص الرشيعة وقواعدها متنح 

احلاكم أو غريه من التدخل يف القضاء أو التأثري يف عمله بأي وجه من الوجوه.
عىل  مفهومه  يقترص  ال  الذي  املبدأ  هذا  الوصفي  القانون  نصوص  أكدت  ولقد 
الشخصية،  بصفته  القايض  استقالل  ليشمل  يمتد  بل  للقضاء  الوظيفي  االستقالل 
ومستقبلهم  حارضهم  عىل  باطمئناهنم  إال  يكون  ولن  يتأتى  لن  القضاة  واستقالل  هذا 
أي  من  حتررهم  يف  تتمثل  تدعمه،  وفعلية  حقيقية  ضامنات  تقرير  من  ذلك  يستتبعه  بام 
تدخل أو تأثري سواء حني أدائهم رسالتهم أو حني البث يف أمورهم الوظيفية،وعىل ذلك 
مبدأ  الحرتام  أساليب  ضامن  وهو  املجتمع  يف  العدالة  لتحقيق  أداة  القضاء  فاستقالل 
الرشعية وسمو مكانته و حتقيق سيادة القانون، وهو أيضا ضامن جوهري لكفالة حقوق 

املواطنني وصون حريتهم .
L’Independence du  pouvoir judiciaire (étude comparative entre droit 
positive et la Chariaa )

- L’indépendance du pouvoir judiciaire et l’indépendance de la 
magistrature dans l’islam est fait sans aucun doute.

- Il n’y a pas d’autorité sur le juge lorsqu’il prononce son verdict 
sauf celle de la Chariaa.

- Et les dispositions et les règles de cette dernière interdisent le 
gouverneur ou toute autre personne d’intervenir dans le système 
judiciaire au l’influencé dans son rôle de quelque façon.

- Les textes du droit positifs ont confirmés ce principe selon 
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lequel le concept ne se limite pas à l’indépendance fonctionnelle 
de l’appareil judiciaire, mais il s’étend également à comprendre 
l’indépendance du juge en sa qualité personnelle.

- Ceci et l’indépendance des juges ne se réalisera pas que sauf 
s’il sont rassurés au présent et ce que s’ensuit des garanties 
réelles et fictives dont elles le soutiennent qui consiste ont leurs 
liberté de toute intervention ou lorsqu’ils tranchent leurs propres 
affaires 

- L’indépendance des juges est donc un outil pour réaliser la 
justice dans la société et c’est une garantie fondamentale pour 
respecter le principe de la légitimité et réalisé la souveraineté de 
la loi.

- Et c’est aussi garantie essentiel pour préserver les droit des 
citoyens et sauvegardé leurs libertés. 

مقدمة
السلطة القضائية هلا مكانة ومنزلة مرموقة بني سلطات الدولة، وذلك ألن القضاء هو 
البناء املؤسيس الصلب الذي يقف يف مواجهة السلطة التنفيذية بكل قوهتا حلامية حقوق 

وحريات املواطنني.
إن نجاح القضاء يف أداء الدور املنوط به ال يمكن أن يتحقق عىل الوجه األكمل إال 
إذا كانت سلطته مستقلة، وأن وجود قضاء مستقل هو الضامن األسايس لدولة القانون، 

حيث يقوم القضاء بتطبيق القانون ويسهر عىل محايته.
الدولة  يف  السلطات  باقي  عن  استقالله  القضاء،  استقالل  من  يفهم  كان  وإذا 
وتدخالهتا، فإن استقالل القايض يعني سالمة القايض يف صفاته الشخصية وحترره من 

كل ما يؤدي إىل اخلوف واحلاجة.
إذن يمكن القول أن استقالل القضاء يبدأ من استقالل القايض نفسه ومن هنا تظهر 
أمهية موضوع استقالل القضاء العتباره من أهم املواضيع الدستورية التي كثر االهتامم 
هبا يف العرص احلديث، بحيث أصبح النص يف الدساتري عىل استقالل القضاء، وإدراج 
خالله  من  نسعى  الذي  املوضوع  أمهية  تأيت  هنا  من  القايض  الستقاللية  خاصة  قوانني 
هذا  يف  اإلسالمية،  النظر  وجهة  عرض  إغفال  دون  القضاء،  استقالل  مبدأ  توضيح 

املوضوع.
وهلذا قسمت املوضوع إىل مبحثني، األول: حددت فيه معنى مبدأ استقالل القضاء، 
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أما الثاين: حددت فيه ضامنات استقاللية القايض.
املبحث األول: استقالل القضاء

واإلدارة،  األفراد  بني  العدل  إقامة  احلديثة  الدول  وسلطات  اختصاصات  أهم  من 
وذلك عن طريق إقامة سلطة قضائية، وقبل احلديث عن معنى استقالل القضاء رأيت 
أتكلم عن معنى استقالل  القضاء، واحلديث عن أمهيته، ثم  أنه من الرضوري تعريف 
القضاء  لتعريف  خصصته  األول  مطلبني:  إىل  املبحث  هذا  قسمت  ولذلك  القضاء، 

وأمهيته، والثاين: خصصته الستقالل القضاء.

املطلب األول: تعريف القضاء وأمهيته
لقد تعددت التعاريف الفقهية، واختلفت وجهة نظرهم باختالف الزوايا التي ينظر 
منها إىل هذا القضاء الذي يشكل امليزان الذي حيقق العدالة واحلق الذي يلود به األفراد 

دفاًعا عن حقوقهم.
مما سبق سأتطرق إىل تعريف القضاء )الفرع األول( ثم أحدد أمهيته يف الفرع الثاين.

الفرع األول: تعريف القضاء
االصطالحي  املدلول  أبني  ثم  )أوال(  اللغوي  التعريف  إىل  أتطرق  مرحلة  كأول 

للقضاء )ثانيا(.

أوال: تعريف القضاء لغة
القضاء يف اللغة العربية أصله قضاء1، والقضاء مفرد، واجلمع أقضية وهو يأيت بمعاين 
تعاىل:  قوله  ومنه  منه2،  والفراغ  وإهنائه،  اليشء  إحكام  أي  احلكم  منها:  نذكر  متعددة 
اُه<<3 ويأيت بمعنى األداء والوفاء فيقال قىض فالن دينه  >>َوَقىَضٰ َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ

أي أداه ووفاه4، ومنه قول اهلل عّز وجل: >>َفإَِذا َقَضْيُتْم َمنَاِسَكُكْم َفاْذُكُروا اهللََّ<<5.
لَِك اأْلَْمَر َأنَّ َدابَِر  ووردت بمعنى األخبار واإلعالم يف قوله تعاىل: >>َوَقَضْينَا إَِلْيِه َذٰ

1  معجم ألفاظ القرآن الكريم، باب قض، منشورات اهليئة العامة للكتاب، مرص، ص 218.
2  اإلمام العالمة أبو الفضل مجال الدين مكرم املعروف بابن منظور املرصي: لسان العرب، دار صادر، 

بريوت، 1992، ص 186.
3  اآلية 23 من سورة اإلرساء.

ص   ،1994 الثالثة،  الطبعة  البيان،  دار  اإلسالمي،  الفقه  يف  القضائي  النظام  عثامن:  رأفت  حممد    4
.9-8

5  اآلية 200 من سورة البقرة.
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اْلِكَتاِب  يِف  اِئيَل  إرِْسَ َبنِي  إىَِلٰ  >>َوَقَضْينَا  تعاىل:  وقوله  ُمْصبِِحنَي<<1،  َمْقُطوٌع  ُؤاَلِء  َهٰ
ا َكبرًِيا<<2 ويأيت القضاء بمعنى موعًدا ومنه قوله  َتنْيِ َوَلَتْعُلنَّ ُعُلوًّ َلُتْفِسُدنَّ يِف اأْلَْرِض َمرَّ

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن طِنٍي ُثمَّ َقىَضٰ َأَجال<<3. تعاىل: >>ُهَو الَّ
القضاء يف  هذا باإلضافة إىل معاين كثرية أخرى مثل: املوت واهلالك، أي أن معاين 
أم فعاًل4، لذلك  اللغة ترجع كلها إىل انقطاع اليشء ومتامه والفراغ منه سواء كان قوالً 
فإن معنى القضاء يف اللغة هي القطع لألمور، والفصل فيها وهو أمر مطلوب يف اإلسالم 

لقوله تعاىل خماطًبا رسوله: >>َوَأِن اْحُكْم َبْينَُهْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ<<5.

ثانيا: تعريف القضاء اصطالًحا6:
منها  نظروا  التي  الزاوية  باختالف  الفقهاء،  نظر  وجهات  واختلفت  تعددت  لقد 
الفقه  إليه  ما ذهب  للقضاء بحسب  التعريف االصطالحي  يتحدد  القضاء، وهكذا  إىل 
الوضعي والرشعي ليشمل التعريف وفق املعيار العضوي والتعريف املوضوعي عىل حد 

سواء.
تعريف  يف  اإلسالمي  الفقه  علامء  آراء  تباينت  اإلسالمي:  الفقه  يف  القضاء  مدلول  أ- 

القضاء، وتتلخص هذه التعريفات وفق املذاهب األربعة:
اإللزام، وهذا  الرشعي عىل سبيل  القضاء هو اإلخبار عن احلكم  املالكية:  تعريف   -1
التعريف ركز عىل الشكل املتمثل يف القوة امللزمة للعمل القضائي، كام يؤخذ عليه 
أن اإلخبار املحتمل للصدق وللكذب، والقضاء ليس هذه الصورة، فالقايض ال 

خيرب وإنام يأمر بأمر عن طريق حكم يصده ويكون ملزًما.
تعاىل،  اهلل  بحكم  فأكثر  خصمني  بني  اخلصومة  رفع  هو  القضاء  الشافعية:  تعريف   -2
يؤخذ عىل هذا التعريف أنه غري مانع لكونه يدخل يف القضاء ما ليس منه كالصلح، 

والذي يرفع اخلصومة وهو خارج نطاق القضاء كام يشمل الوصية.

1  اآلية 66 من سورة احلجر.
2  اآلية 7 من سورة اإلرساء.
3  اآلية 2 من سورة األنعام.

1989، ص  4  إسامعيل البدوي، نظام القضاء يف اإلسالم، مطبوعة جامعة بريوت، الطبعة األوىل، 
.86-85

5 اآلية 49 من سورة املائدة.
6  حسن حممد بودي: ضامنات اخلصوم أمام القضاء يف الرشيعة اإلسالمية، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، 

اإلسكندرية، 2006، ص 15-13.
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3- تعريف احلنفية: القضاء هو فصل اخلصومات وقطع املنازعات، هذا التعريف قريب 

من تعريف الشافعية ومن ثم يؤخذ عليه أنه غري جامع وغري مانع.
4- تعريف احلنابلة: ‘’القضاء هو اإللزام بحكم الرشع وفصل اخلصومات’’، يتميز هذا 
بانه مجع بني فصل العنرص املوضوعي للقضاء، وهو فصل اخلصومات والعنرص 
الشكيل له وهو اإللزام، ومع ذلك فهو ال خيلوا من االنتقادات، ذلك أنه قد تنتهي 
اخلصوم بدون حكم قضائي إذا متت عن طريق الصلح بني الطرفني كام قد يكون 

احلكم جمرد عن اخلصوم كام يف حالة تعيني الويص.
توجب  القايض  يف  حكمية  >>صفة  أنه:  عىل  املسلمون  الفقهاء  بعض  عرفه  وقد 
ملوصوفها نفوذ حكمه الرشعي ولو بتعديل أو جتريح الىف عموم مصالح املسلمني<<1، 
للتداعي  الناس يف اخلصومة حساًم  >>الفصل بني  القضاء هو:  أن  ابن خلدون  ويقول 

وقطًعا للنزاع إال أنه باألحكام املتلقاة من الكتاب والسنة<<2
متهيًدا  القوانني  تفسري  بمهمة  القيام  الوضعي:>>هو  القانون  يف  القضاء  مدلول  ب- 
لتطبيقها بشأن الفصل يف املنازعات املطروحة أمام اهليئات القضائية، بموجب حكم 

حاسم ينهي اخلصومة عىل نحو ملزم، ألطرافها<<3.
>>االجتاه  أنه هو:  املدين عىل  القضاء  قانون  كتابه  يف  ‘’حممود حممد هاشم’’  وعرفه 
للدعوى كأداة قانونية للحصول عىل محاية القضاء للمراكز القانونية، أو حتقيق العدل من 
خالل محاية احلقوق واملراكز القانونية، واحلكم الفاصل يف موضوع الدعوى، وهو أداة 

القضاء يف أدائه هلذه املهمة.
املنازعات  حسم  يف  تنحرص  القضاء  فكرة  أن  عىل  القانونيون  الفقهاء  عرف  عموًما 
واملراكز  احلقوق  محاية  عىل  تقوم  القضائية  الوظيفة  أن  عىل  اخلصومات  يف  الفصل  أو 

القانونية4، ويبارش القضاء السلطة القضائية يف الدولة عن طريق هيئات معينة.
هذا وإذا كان ال خيتلف معنى القضاء عند الفقهاء املسلمني والقانونيني، فإن القضاء 
املنازعات  هذه  كانت  سواء  القانون  بمقتىض  املنازعات  بفض  ختتص  التي  اجلهة  هي 

1  فاروق الكيالين: استقالل القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، 1977، ص 15
2  عيل عبد الواحد وايل: مقدمة ابن خلدون، دار النهضة، القاهرة، اجلزء الثاين، ص 567.

3  مصطفى حممود عفيفي: احلقوق املنقولة لإلنسان بني النظرية والتطبيق، دار الفكر العريب، الطبعة 
األوىل، بدون تاريخ، ص 39.

4  د/ وجدي راغب، د/ عزمي عبد الفتاح: القضاء املدين الكويتي، دار الكتاب، الكويت، 1984، 
ص 17.
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واقعة بني األفراد أو بني األفراد واإلدارة والقضاء يف هذا املفهوم هو سلطة من سلطات 

الدولة1.

الفرع الثاين: أمهية القضاء
يتوىل  احلق  صاحب  فكان  بأنفسهم،  األفراد  يتواله  القديمة  األزمنة  يف  القضاء  كان 
كان  مما  اخلاصة،  ووسائله  قوته  ذلك  يف  مستخدًما  حقه  وعن  نفسه  عن  الدفاع  بنفسه 
يؤدي إىل للفوىض وإثارة العصبية وحب االنتقام إال أنه مع مرور تطور املجتمع وتطور 
احلضارة، مل تدع الدولة للفرد يتقىض حقه بنفسه حتى ال يغتصب القوي حق الضعيف، 
مهمة  عاتقها  عىل  الدولة  أخذت  بل  املجتمع،  يف  الفوىض  وتعم  الغاب  رشيعة  وتسود 
القضاء وإقامة العدل واحلكم بني الناس بالعدل، بحيث أصبحت السلطة القضائية هي 
إحدى وظائف الدولة األساسية، وبات واجًبا عىل الدولة أن تقوم بمهام هذه الوظيفة2.
عليها  اعتداء  للدفاع عن حقوقه يف حالة حدوث  الفرد من سبيل  أمام  يعد  مل  ولذا 

سوى سلوك طريق القضاء واللجوء إىل حماكم الدولة إلنصافه ورد االعتداء.
وحتى الرشيعة اإلسالمية أوجبت إقامة القضاء بني الناس وجعلته فريضة حمكمة، 
َأَراَك  َبنْيَ النَّاِس باَِم  َأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاحْلَقِّ لَِتْحُكَم  ا  >>إِنَّ يدل عىل ذلك قوله تعاىل: 
اهللَُّ ۚ َواَل َتُكْن لِْلَخاِئننَِي َخِصيام<<3، ال وبل والرشيعة اإلسالمية جعلت القضاء حامي 

احلقوق واحلريات، وكيف ال وهي رشيعة اخلالق سبحانه وتعاىل.
هكذا ال يتحقق العدل من تلقاء نفسه، وليس لإلنسان أن يأخذه لنفسه بنفسه وإنام 

تطبيق العدل أصبح من أعامل الدولة تقوم عليه وينفرد عليه القضاء.
إن القضاء هي اجلهة التي ختتص بالنظر يف املنازعات عىل اختالف أنواعها، بمقتىض 
القانون، وهلذا منح القانون هلذه اهليئة صالحيات واختصاصات إلقامة العدل، بإيصال 
وقواعد  الرشعية  ملبدأ  السلطة  هذه  باحرتام  إال  ذلك  يتأتى  وال  أصحاهبا،  إىل  احلقوق 

القانون يف األحكام التي تصدرها املحاكم املختلفة التي تتكون منها السلطة القضائية.
السهر عىل  األوىل هي  بالدرجة  القضاء  أن وظيفة  بالقطع، حيث  مفهوم  األمر  هذا 
احرتام األفراد واهليئات يف املجتمع للقانون، ومن باب أوىل جيب أن خيضع القضاة يف 
أحكامهم لسيادة القانون، ولكن القايض قد خيطئ ويصدر حكاًم يمثل خمالفة للقانون من 
حيث املوضوع واإلجراءات يف مثل هذه احلالة متثل الطعون أمام املحاكم األعىل درجة 

1  نفس املرجع، ص 24.
2  خالد سليامن شبكة: كفالة حق التقايض، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 2005، ص 02.

3  اآلية 02 من سورة النساء.
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ضد أحكام املحاكم األدنى اجلزاء عىل خمالفة أحكام القانون.

املطلب الثاين: استقالل القضاء واستقاللية القايض:
ال يقترص استقالل القضاء عىل ختصيص سلطة قضائية للنظر والفصل يف املنازعات، 
بل يمتد هذا املبدأ ليشمل استقالل القايض بصفته الشخصية، ويف هذا اإلطار نعرض 
الرشيعة  موقف  األول:  فرعني،  يف  وذلك  اخلصوص،  هذا  يف  والقانون  الرشع  ملوقف 

اإلسالمية، والثاين: موقف القانون الوضعي.

الفرع األول: موقف الرشيعة اإلسالمية:
ألمهية هذا املبدأ، وللحصول عىل قضاء عادل حرصت الرشيعة اإلسالمية عىل تأكيده 

يف الكتاب والسنة، عىل نحو ما سنراه فيام يأيت:

أوال: من الكتاب:
ا َجَعْلنَاَك َخِليَفًة يِف اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَقِّ َواَل  قال اهلل تعاىل: >>َيا َداُووُد إِنَّ

َتتَّبِِع اهْلََوٰى َفُيِضلََّك َعْن َسبِيِل اهللَِّ<<1.
ومن النهي التدخل يف القضاء من القرآن الكريم مثل ما قال سبحانه وتعاىل: >>َيا 
اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء هللَِِّ َوَلْو َعىَلٰ َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي  ِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َا الَّ َأيُّ
ۚ إِْن َيُكْن َغنِيًّا َأْو َفِقرًيا َفاهللَُّ َأْوىَلٰ هِبِاَم ۚ َفاَل َتتَّبُِعوا اهْلََوٰى َأْن َتْعِدُلوا ۚ َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا 

َفإِنَّ اهللََّ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا<<2.
هكذا يرشع الرشع أن يبتعد القايض عن اهلوى، ألنه إذا كان قد اتبع اهلوى واستجاب 
النفوذ  أصحاب  من  للتقرب  منه  رغبة  أو  منصبه،  زوال  عىل  خوًفا  الضغوطات  هلذه 

والقوة، فيكون خمالًفا ألمر اهلل3.
كام أمر اهلل عّز وجل املؤمنني بأن يكونوا بالقسط قوامني هلل تعاىل عىل كل يشء، ويؤدوا 
الشهادة بالقسط واحلق، والعدل، دون امليل واهلوى واجلور ولو كانت هذه الشهادة من 
بالشهادة عىل  يديل  أو  إنكار،  به دون  ويقر  باحلق  يعرتف  أي  نفسه  نفسه عىل  الشخص 
والديه الذين هم سبب وجوده وينتسب إليهام فال ينكره حماباة هلام، أو تكون عىل األقربني 
القربى ذلك كله دون تفرقة بني طريف  من األبناء واإلخوة واألعامم وغريهم من ذوي 
اخلصومة فقرًيا كان أم غنًيا أو رشيًفا أو وضيًعا، وال شك أن اإلمام واخلليفة ومن خلفه 

1  اآلية 26 من سورة ص.
2  اآلية 135 من سورة النساء.

3  تفسري القرطبي: حول تفسري اآلية الكريمة من سورة )ص(، دار الريان.
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أفاضل  أوال، وثانيا هم من  باخلطاب هذا  أمنوا فهم معنيني  الذين  الوالة واألمراء هم 
األمة، ألن اإلمامة الكربى يندرج القضاء ضمنها بل أن أهلية القضاء جزء من اإلمامة1. 
عموما فإن القرآن الكريم وردت يف العديد من اآليات تنهى عن التدخل يف القضاء 

ال يتسع املجال لذكرها.

ثانيا: السنة الرشيفة
اهلل  الرسول صىل  املثال: قول  الكريم ولدينا عىل سبيل  القرآن  تسري يف نفس سياق 
عليه وسلم : >>من أعان عىل خصومة بظلم فقد باء بغضب من اهلل عّز وجل<<، وهذا 
التحذير الوارد يف احلديث عام يشمل كل من لديه سلطة، سواء كان الرئيس أو أعوانه، 
فال جيوز ألحد منهم أن يعني أحد أطراف اخلصومة بتوجيه القايض أو بإصدار تعليامت 
إليه، أو بتعديل احلكم...إلخ، فكل ذلك يدخل يف باب الظلم الذي هنى عنه الشارع يف 
هذا احلديث، وال شك يف أن إعانة أحد اخلصوم بغري وجه حق فيه هدر للحقوق، هلذا 
عّز  اهلل  العقوبة، وهو غضب  بأقىص  فاعله  اهلل عليه وسلم، وتوعد  الرسول صىل  هدد 

وجل2.
إن املنع من التدخل يف القضاء ليس مقصوًرا عىل منع والة األمر فقط وإنام هو عامل 
يشمل سائر األفراد، لذا كان النهي عن الشفاعة يف اخلصومة لصالح أحد أطرافها، ألن 
هذا التدخل مضاد للرشع، فقد قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: >>من حالت شفاعته 
دون حد من حدود اهلل فقد ضاد اهلل ومن خاصم يف باطل وهو يعلمه مل يزل يف سخط 
اهلل حتى ينزع عنه ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه اهلل ردغة اخلبال حتى خيرج مما 

قال<<3.
ويؤكد هذا ما جاء يف شأن املرأة املخزومية التي شفع هلا أسامة بن زيد ومل يقبل النبي 
صىل اهلل عليه وسلم شفاعته، واستنكر عليه ذلك وهناه عنه، ويف هذا قال الرسول صىل 
اهلل عليه وسلم يف خطبة من اخلطب ‘’يا أيا الناس إنام أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا 
إذا رسق فيهم الرشيف تركوه وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد وأيّم اهلل لو أن 

فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها<<4.
1  اإلمام عيل بن خليل الطرابليس: معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام، مطبعة املصطفى 

احللبي، الطبعة الثانية، 1983، ص 12
الطبعة  العريب،  لإلعالم  الزهراء  القايض،  وشخصية  القضائية  السلطة  البكر:  الرمحان  عبد  حممد    2

األوىل، 1988، ص 574-573.
3  ابن عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين: مسند اإلمام أمحد، طبعة دار صادر، بدون سنة، ص 70.

4  صحيح البخاري برشح فتح الباري، لإلمام أمحد بن عيل حجر العسقالين، حديث رقم 6788.
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فهذه النصوص تبني أنه عىل القايض أن يمنع أي تدخل من شأنه أن يؤثر يف أحكامه، 
وسواء أكان هذا املتدخل فرًدا أو ويل أمر ملا يف ذلك من تأثري سلبي عىل سري العدالة كام 
أن عىل القايض أن حيكم بام يتبني له من احلق وأن ينفذ األحكام عىل اجلميع، ال فرق بني 

أمري ورشيف وضعيف وقوي فالكل أمام احلق سواء.
الفرع الثاين: موقف القانون الوضعي

لذلك  القضائية،  الوظيفة  ألداء  أساسية  ضامنة  يشكل  القضائية  السلة  استقالل  إن 
استقالل  مبدأ  معنى  أحدد  ثم  أوالً  القضاء  استقالل  مبدأ  أصل  بتحديد  أقوم  سوف 

القضاء يف القانون الوضعي )ثانيا(.
أوال: أصل مبدأ استقالل القضاء

إن مبدأ استقالل القضاء يرتبط ارتباًطا وثيًقا بمبدأ الفصل بني السلطات، ومقتىض 
هذا املبدأ هو أن يقوم القضاء كسلطة عىل قدم املساواة مع السلطتني الترشيعية والتنفيذية 

وأن تكون مستقلة عنهام1.
السلطات،  بكل  يستأثر  احلاكم  كان  إذ  معروًفا،  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  يكن  مل 
إىل غاية القرن السادس عرش والسابع عرش، حيث ظهرت حماوالت للحد من السلطة 

املطلقة وتوزيع السلطات عىل هيئات متعددة متارس عملها باالشرتاك.
وأبرز  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  رشح  الذي  هو  ‘’مونتيسكيو’’  املفكر  وكان 
خصائصه إبراًزا دقيقا، ومنذ قيام الثورة الفرنسية وظهور مبدأ الفصل بني السلطات نشأ 
مبدأ استقالل السلطة القضائية، فكان هذا املبدأ خطوة جيدة خطتها البرشية نحو التقدم 

الذي نسعى من وراءه ضامن احلريات األساسية لإلنسان ومقاومة الظلم واالستبداد.
حقوق  إعالنات  يف  االستقالل  هذا  وتكرس  تتبلور  القضاء  استقالل  فكرة  أخذت 
اإلنسان التي نصت عىل وضع ضامنات للقضاة، فنصت املادة )16( من مبادئ حقوق 
اإلنسان الذي نادت به اجلمعية الوطنية يف فرنسا غداة قيام الثورة الفرنسية، أن كل جمتمع 
ال يتوافر فيه مبدأ الفصل بني السلطات يكون خلو من الدستور، ونصت املادة )10( من 
>>جلميع األفراد عىل السواء احلق  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948( عىل أن: 
يف حماكمة عادلة علنية أمام حمكمة مستقلة حمايدة تقرر حقوق الفرد وواجباته وتفصل يف 

أي هتمة جنائية توجه إليه.

1 شيبان مجيل مصطفى األترويس: مبدأ استقالل القضاء، دراسة دستورية مقارنة، رسالة ماجستري، 
كلية القانون جامعة املوصل، العراق، 2003، ص 6.
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هكذا جاءت هذه النصوص لتعرب عن استقالل القضاء باعتباره الضامنة اآلمنة حلياة 
كريمة، باعتبارها مثاالً للجهود احلثيثة التي بذلتها الشعوب عرب التاريخ النتزاع حقوقها 

من أيدي الطغاة وتوطيد احرتامها وكفالتها1.
وال  اإلنسان  حقوق  إعالنات  من  وجوده  يستمد  ال  القضاء  استقالل  أن  والواقع 
يف نصوص الدساتري فهو أسبق يف الوجود من كل نص أو قانون إذ يستمد من مبادئ 
العدالة ذاهتا التي تكره التحيز وتأبى الظلم، فهو حق أصيل لإلنسان نشأ منذ األزل، فإذا 
نصت عليه أحكام القانون فإنام لتؤكده وتصونه، واجلزائر كغريها من الدول نصت عىل 

هذا املبدأ وهذا ما سوف نوضحه يف الفقرات التالية:
ومن املستقر واملتفق عليه أن استقالل القضاء حيتم أال تتدخل يف اختصاصه أية سلطة 
التنفيذية منها أو الترشيعية، بحيث يكون القايض حًرا يف قضائه دون توجيه أو سلطة يف 
عمله لغري القانون وضمريه وعليه ال يقترص استقالل القضاء عىل سلطة عن سلطة، بل 

يمتد هذا املبدأ ليشمل استقالل القايض..

ثانيا: مبدأ استقالل القضاء يف القانون الوضعي
البحث يف استقالل القضاء واستقاللية القايض يف القانون الوضعي يدعهام إىل البحث 

يف استقالل القضاء يف الدستور اجلزائري ويف القانون األسايس للقضاء.
واألسايس  األول  مرجعه  القضاء  استقاللية  مبدأ  الدستور:  يف  القضاء  استقاللية  أ- 
 1963 الدستورية من فرتة  النصوص  القضاء يف  الدستور، ومن مظاهر استقاللية 

إىل غاية 1996.
اخلاص  الباب  يف  وذلك  ‘’العدالة’’  بمصطلح  القضاء  وصف   1963 دستور  إن 
بالقضاء، ويف املقابل وصف اإلدارة التنفيذية بالسلطة، ولقد أقّرت املادة 62 من دستور 
ومصالح  للقانون،  إال  وظيفته  ممارسته  يف  خيضع  ال  >>القايض  بأن:  رصاحة   1963
خيضع  ال  القايض  أن  إذ  القايض،  حلرية  تقييدا  يعرت  ما  وهذا  االشرتاكية<<،  الثورة 
للقانون فحسب بل أيًضا ملصالح الثورة االشرتاكية، وبالتايل فإن القايض خيدم مصالح 

هذه الثورة فيام يصدره من أحكام.
أما دستور 1976 أطلق عىل القضاء مصطلح ‘الوظيفة القضائية’’2 وطبقا لنص املادة 
172 منه فاجلهاز القضائي مستقل حيث جاء يف نص هذه املادة: >>ال خيضع القايض 
إال للقانون<<، وحسب املادة 2/173: >>فإن القايض حممي من كل أشكال الضغوط 
1  فاروق الكيالين: استقالل القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، 1977، ص31-30

2  نظمت الوظيفة القضائية يف دستور 76 يف املواد من 164 إىل 184.
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واملناورات التي ترض بأداء مهمته أو متس احرتام نزاهته<<.

أمام  مسؤول  ولكنه  الترشيعية،  أو  التنفيذية  السلطة  أمام  مسؤوال  ليس  والقايض 
املجلس األعىل للقضاء، والذي يقترص دوره عىل اإلقرار واملصادقة عىل القرارات عند 

صدورها عن رئيس املجلس األعىل للقضاء.
الذي   ،1989 فرباير   23 دستور  صدر   1989 سنة  مبارشة  أكتوبر  أحداث  بعد 
سلك مسلًكا جديًدا يف النظام السيايس، وذلك بتبنيه التعددية احلزبية واستبدال النظام 
االشرتاكي، بالنظام الليربايل احلر، ومنه أصبح األمر واضًحا بالنسبة للزائر يف تكريس 
اإلصالحات  تعمقت  كام  ‘’سلطة’’،  القضاء  أصبح  بحيث  السلطات  بني  الفصل  مبدأ 

والتعديالت تبني املرّشع لنظام االزدواجية القضائية.
السلطة،  وحدة  مبدأ  من  بدالً  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  اجلزائري  املرشع  تبنى 
فوزعت السلطات: الترشيعية، القضائية، التنفيذية، وفقا لذلك املبدأ، والنظام الليربايل 

احلر بدالً من االشرتاكية، والتعددية احلزبية بدال من احلزب الواحد.
نّظم دستور 1989 السلطة القضائية بنصه عىل أن ‘’السلطة القضائية مستقلة’’1، كام 
جسد هذا الدستور محاية القايض من كل أشكال الضغوطات التي قد ترض بأداء مهمته2، 
كام حترر القايض من االلتزام بمصالح وأهداف الثورة االشرتاكية وأصبح ‘’ال خيضع إال 

للقانون’’3.
‘’وال يكون القايض مسؤوال إال أمام املجلس األعىل للقضاء’’4، كام أن هذا األخري 
قانون  يف  جاء  حيث  والنقل،  التعيني  سلطة  له  أصبحت  أنه  أي  يقر،  وال  يقرر  أصبح 
حيددها  اليت  للرشوط  طبقا  للقضاء  األعىل  املجس  >>يقرر  ييل:  ما  األعىل  املجلس 

القانون تعيني القضاة ونقلهم وسري سلمهم الوظيفي...<<5
ولقد أّكد عىل استقاللية القايض دستور 29 نوفمرب 1996، الذي كرس مبدأ الفصل 
بني السلطات، كام اعتنق مبدأ ازدواجية القضاء أي الفصل بني القضاء اإلداري والقضاء 
العادي، وبذلك يكون قد حاك مرشعنا املرشع الفرنيس بإخضاع النزاع اإلداري لقايض 

إداري، ويف هذا محاية حلقوق وحريات األشخاص اخلاصة.

1  أنظر املادة 138 من دستور 1996.

2  أنظر املادة 148 من دستور 1996.

3  أنظر املادة 147 من دستور 1996.

4  أنظر املادة 149 من دستور 1996.

5  أنظر املادة 146 من دستور 1996.
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يف  االستقاللية  هذه  تظهر  للقضاء:  األسايس  القانون  ظل  يف  القضاء  استقاللية  ب- 
للقضاء،  األسايس  القانون  يف  عليها  واملنصوص  القايض،  عىل  امللقاة  الواجبات 
وتتمثل عىل اخلصوص يف التزام التحفظ، واتقاء الشبهات والسلوكات املاسة بحياده 

واستقالله، كام يلتزم بعدم ممارسة أية وظيف نيابية أو االنتامء إىل مجعية سياسية...
كام أن هذه االستقاللية تستخلص من احلامية التي أقرها املرشع للقايض حيث نّص 
عىل أنه: >>ُيمنع عىل كل قايض، مهام يكن وضعه القانون، أن يملك يف مؤسسة، بنفسه 
أو بواسطة الغري حتت تسمية مصالح يمكن أن تشكل عائًقا للمامرسة الطبيعية ملهامه أو 

متس باستقاللية القضاء بصفة عامة<<1.
تدعم  أن  شأهنا  من   1996 دستور  أقرها  التي  االزدواجية  أن  إىل  نشري  األخري  ويف 
التعسفات  من  اإلدارية  السلطات  رقابة  يف  دور  من  تؤديه  بام  القايض  استقاللية  وتقيد 
فاملرشع  الرشعية،  غري  اإلدارية  القرارات  يف  الطعن  يف  احلق  وضامن  الوقوع،  املحتملة 
القضائي،  الختصاصاهتا  ممارستها  يف  مستقلة  اإلداري  القضاء  جهات  جعل  اجلزائري 

وخيضع قضاهتا للقانون األسايس للقضاء، وهذا ما سوف نبينه يف الفقرة املوالية.

1- استقاللية القايض يف مواجهة األطراف:
نعني باألطراف اإلدارة والشخص اخلاص ومنه سنحاول البح يف استقاللية القايض 

يف مواجهة اإلدارة )1( واستقاللية القايض يف مواجهة الشخص اخلاص )2(.

1- استقاللية القايض يف مواجهة اإلدارة:
القايض  أن   ،1872 قانون  صدور  منذ  اجلمهورية  وقوانني  الفرنيس  الدستور  أّكد 
بني  الفصل  ملبدأ  تبعا  وذلك  التنفيذية،  السلطة  يف  املمثلة  اإلدارة  عن  مستقل  اإلداري 

السلطات.
هبذه  يمس  عمل  أهم  فإن  التنفيذية  السلطة  القضائية  السلطة  استقاللية  ورغم 
االستقاللية، هو أن اإلدارة املمثلة يف السلطة التنفيذية هي التي ترشف عىل عملية التعيني، 
بحيث تنص املادة )03( من القانون العضوي 04-11 الصادر بتاريخ 2004/09/06 
>>يعني القضاة بموجب مرسوم رئايس  أنه:  القانون األسايس للقضاء عىل  واملتضمن 

بناء عىل اقرتاح من وزير العدل، وبعد مداولة املجلس األعىل للقضاء<<.
وغني عن البيان أن هذا املرسوم ال يصدر إال بعد القيام بعملية التحقيقات اإلدارية 
هذه  تكون  أن  يشرتط  فإنه  ومنه  القايض،  وعالقات  حياة  بخصوص  واالجتامعية 

1  ّأنظر املواد من 7 إىل 15 من القانون األسايس للقضاء، مرجع سابق.
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املادة  نص  أن  هنا  اإلشارة  وجتدر  التعيني  مرسوم  إصدار  يتم  حتى  إجيابية  التحقيقات 
ان  العلم  مع  الصنفني،  بني  فرق  هناك  وكأن  القضاة  تعيني  لكيفية  موضًحا  جاء  الثالثة 

الصنف واحد والتعيني واحد، فالطلبة القضاة هم الذين يعينوا كقضاة1.
إّن املساس باستقاللية القايض اإلداري يف القانون اجلزائري واضحة بحيث باإلضافة 
إىل منح سلطة تعيني القضاة للسلطة التنفيذية فإنه يعيب عىل القانون العضوي واخلاص 

باملجلس األعىل للقضاء، أنه يقرر تعيني القضاة طبقا للرشوط اليت حيددها القانون2.

2- استقاللية القايض اإلداري يف مواجهة الشخص اخلاص
يأمتنه  ال  فبغريها  صفات،  من  للقضاء  يتوافر  أن  ينبغي  ما  وأهم  أول  هي  النزاهة 

األشخاص اخلاصة عىل قوقهم ومصاحلهم، وال حيوز ثقتهم واحرتامهم.
أقّره  كام  اجلمهورية،  وقوانني  الفرنيس  الدستور  يف  االستقالل  هذا  تقرير  جاء  وقد 
>>القايض ال  147 سابقة الذكر حيث جاء فيها عىل أن:  1996 يف نص املادة  دستور 

خيضع إال للقانون<<.
يف  التدخل  التنفيذية  السلطة  أعضاء  عىل  يمتنع  فإنه  االستقالل  هذا  لنظام  وتبعا 
اخلصومات واملسائل املعروضة عىل القضاء بتوجيهه نحو الفصل فيها عىل نحو حمدد، 
ويرسي هذا احلظر أيا كانت صورة التدخل أو وسيلته، فيستوي يف ذلك أن يتخذ صورة 
مبارشة كأمر أو توجيه طلب أو رجاء، أو صورة غري مبارشة، كأن يتم يف شكل توجيهات 

أو تعليامت عامة3.
والواقع أن جمرد تقرير استقالل القضاة ال يكفي لتحقيق استقالهلم يف واقع األمر، 

وإنام البد من تقرير الضامنات الالزمة حلاميتهم من السلطة اإلدارية.

املبحث الثاين: ضامنات استقالل القضاء
يقصد باستقالل القضاء إبعاده عن املؤثرات اخلارجية أي ال خيضع القضاة يف عملهم 
ألية جهة أو سلطان، وإنام يكون عملهم خالًصا يف توخي احلق والعدل خاضًعا ملا يمليه 

القانون والضمري، وهذا ال يتأتى ما مل يقرر القانون ضامنات محاية لشخص القايض.

واملامرسات،  اجلزائري  الترشيع  القانون يف ضوء  القضاء وسيادة  استقاللية  عبيدة:  بن  احلفيظ  1 عبد 
منشورات بغدادي، اجلزائر، بدون سنة، ص 145.

2 بوبشري حممد أمقران: السلطة القضائية يف اجلزائر، دار األمل للنرش والطباعة، تيزي وزو، اجلزائر، 
2002، ص 32.

3  عبد املنعم أمحد الرشقاوي: الوجيز يف املرافعات املدنية والتجارية، دار النرش للجامعات املرصية، 
القاهرة، بدون سنة، ص 92.
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وعىل ذلك نقسم هذا املبحث إىل مطلبني: األول نخصصه لضامنات استقالل القضاء 

يف الرشيعة، والثاين ضامنات استقالل القضاء يف القانون اجلزائري.

املطلب األول: ضامنات استقالل القضاء يف الرشيعة اإلسالمية
إن تقرير مبدأ استقالل القضاء وإفراد عدد من النصوص الستقالل القضاء ال تكفي 
التي  البطش  قوى  أمام  تتهاوى  النصوص  فهذه  وحرياهتم،  املواطنني  حقوق  حلراسة 
جمموعة  تقرير  من  البد  لذلك  مصاحلها  مع  تتعارض  عندما  بأقدامهم  تطال  أن  يمكن 
واحلريات  احلقوق  مسار  محاية  القايض  يستطيع  حتى  القضاء  الستقالل  الضامنات  من 
يف املجتمع، وعموًما تتلخص هذه الضامنات يف احلصانة الذاتية )الفرع األول( وتقرير 

األرزاق الكافية للقايض وحصانته ضد العزل )الفرع الثاين(.

الفرع األول: احلصانة الذاتية للقايض
إذا كان يفهم من استقالل القضاء عن باقي السلطات يف الدولة وتدخالهتا وتأثرياهتا، 

فإن استقالل القايض يعني: سالمة القايض يف صفاته الشخصية واخللقية.
تشكل هذه احلصانة أساس استقالل القضاء، فمراعاة اجلانب الشخيص لدى القايض 
تقتيض النظر إىل شخصيته وصفاته، فشخصية القايض املتمثلة يف حالته وصفاته الرتبية 

التي حتدد مدى قابليته لالستقالل يف إصداره للقرار القضائي.
تقرر  القوانني  وإنام  القوانني،  تقررها  وال  النصوص  توجدها  ال  احلصانة  هذه 
الضامنات التي تؤكد هذا احلق وتدعمه، وتسد كل ثغرة يمكن النفاذ منها إىل استقالل 
املكانة1،  فيمن يستحق هذه  البحث  القايض، جيب  البحث عن ضامنات  فقبل  القضاء، 
لذا جعلت الرشيعة اإلسالمية استقالل القايض نابًعا من ذاته، حيث راعت فيه اجلانب 
العقائدي واجلانب الشخيص، أما اجلانب العقائدي فهو يؤمن بأن إقامة العدل فريضة، 
وا اأْلََماَناِت إىَِلٰ َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن  لقوله تعاىل: >>إِنَّ اهللََّ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ

ُكُموا بِاْلَعْدِل<<2. حَتْ
تعاىل يف هذه  اهلل  أمر  فقد  امْلُْقِسطِنَي<<3،  حُيِبُّ  اهللََّ  إِنَّ   ۚ >>َوَأْقِسُطوا  تعاىل:  وقوله 
تعاىل، فال جيوز خمالفتها،  اهلل  أوجبها  دينية  فريضة  بذلك ألهنا  بالعدل، ويعمل  اآليات 

وإال اعترب القايض ظامًلا يستحق عقاب اهلل .

1  وجدي راغب: النظرية العامة للعمل القضائي، منشأة املعارف، 1974، ص 566.
2  اآلية 58 من سورة النساء.

3  جزء من اآلية 9 من سورة احلجرات.
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وطبقا لذلك فالقايض يف الرشيعة اإلسالمية ال يقيض إال باحلق، فال يتبع هواه استناًدا 
إِنَّ   ۚ اهللَِّ  َسبِيِل  َعْن  َفُيِضلََّك  اهْلََوٰى  َتتَّبِِع  َواَل  بِاحْلَقِّ  النَّاِس  َبنْيَ  >>َفاْحُكْم  تعاىل:  لقوله 
ِذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ<<1، وال حيكم إال بالعدل، فال حيايب أحدا لقرابة أو غريها  الَّ
اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء هللَِِّ َوَلْو َعىَلٰ َأْنُفِسُكْم َأِو  ِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َا الَّ لقوله تعاىل: >>َيا َأيُّ
اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي ۚ إِْن َيُكْن َغنِيًّا َأْو َفِقرًيا َفاهللَُّ َأْوىَلٰ هِبِاَم ۚ َفاَل َتتَّبُِعوا اهْلََوٰى َأْن َتْعِدُلوا ۚ َوإِْن 
َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفإِنَّ اهللََّ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا<<2 كام ال خياف يف اهلل لومة الئم، فال 

خياف إال من اهلل، لقوله تعاىل: >>اَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم<<3.
وزيادة عىل ذلك فإن تطبيق أحكام الرشيعة من جانب القايض، يضمن محاية األحكام 
من أهواء ونزوات السلطة، ألن احلاكم املسلم حني يتدخل يف القضاء فكأنام يمنع تنفيذ 
بالًغا، مما  اهتامًما  الرشيعة  به  اهتمت  فقد  القايض،  حكم اهلل، وأما اجلانب الشخيص يف 
أفضل  باختيار  األمر  الرشيعة والة  ألزمت  فقد  القايض،  أعظم ضامنة الستقالل  جيعله 
العنارص املوجودة لتويل منصب القضاء، وذلك بالنظر إىل ما يتمتع به من قوة يف الدين 
العلم، وذكًيا فطنًا، حتى يمنع أي  وشدة يف احلق والصدق، وأن يكون عىل درجة من 

تدخل يف شؤونه.

الفرع الثاين: تقرير األرزاق الكافية للقايض وحصانته
تشكل هذه الضامنات التي يستمدها القايض من قرار نفسه من أهم ضامنات استقالله 
أوال، دون أن ننسى عدم قابلية القضاء لعزل التي تشكل بدورها ضامنة فعالة الستقالله 

)ثانيا(

أوال: تقرير األرزاق الكافية
لكي يؤدي القايض عمله عىل أحسن وجه، يتعني أن نكفل له احلصول عىل رزق كاف 
يفي بجميع احتياجاته، ألن تقرير هذه األرزاق يكفل للقايض حياة كريمة طيبة متنعه من 
أن تتطلع نفسه إىل ما عند اآلخرين، وعندئذ ال خيشى عليه من امليل يف حكمه حتت تأثري 
يعترب ضامنة مهمة  القايض عىل رزق  إن حصول  اهلدية،  أو  كالرشوة  املادية  اإلغراءات 
من ضامنات استقالله ألنه يكون مستقًرا يف نفسه، خايل البال من التفكري يف أعباء حياته 

ومسؤولياته األرسية4.

1 اآلية 26 من سورة ص.
2  اآلية 135 من سورة النساء.

3  اآلية 45 من سورة املائدة.
4  خالد سليامن شبكة: مرجع سابق، ص 149.
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ثانيا: حصانة القضاة من العزل

يف  استقراره  ويف  رزقه،  يف  هتديده  عدم  القايض  استقالل  يف  األساسية  املبادئ  من 
القضاة  تثبيت  العزل تستهدف  القضاة بحصانة ضد  يتمتع  عمله وعىل ذلك فيجب أن 
يف مراكزهم واطمئناهنم يف أعامهلم1، ألنه لكي يصدر القايض يف حكمه قرارا عادالً وفق 
ما متليه عليه أحكام الرشع دون جور أو خوف من أحد، فال بد أن يكون مطمئنًا وهو 

يصدر حكمه.
يعترب موضوع عزل القضاة من أكثر املوضوعات املتعلقة بالسلطة القضائية حساسية 
يضمن  للعزل  القضاة  قابلية  عدم  ضامن  أن  حيث  اإلسالم،  يف  سيام  وال  وخطورة، 
استقالل القضاء وليس معنى ذلك أنه ال جيوز عزل القضاة مهام صدر منهم من أعامل 
مما ينايف طبيعة عملهم ويستوجب عزهلم، وإنام قد يكون العزل رضورًيا وجائًزا إذا وجد 
سبب لذلك كأن يتغري حال القايض بفسق أو مرض يمنعه من القضاء أو تكون هناك 

مصلحة يف عزله2.
القايض  فقدان  القضاء هو  أمام  املساواة  العزل مساًسا بموضوع  أسباب  هذا وأكثر 
لرشط العدالة، فقد خيرج القايض عن احلق فال يساوي بني اخلصوم يف جملس القضاء، 
وكان من مربرات العزل ابتغاء غري حكم الرشع وعدم إنصاف املظلوم من الظامل، بل أنه 
من املنطقي أن يعزل القضاة الذين ال يقيمون وزًنا للقانون، يف تعاملهم مع اخلصوم ويف 

فصلهم للمنازعات3.

املطلب الثاين: ضامنات استقاللية القضاة
قرارة  من  يستمدها  التي  تلك  للقايض هي  أعظم ضامنة  أن  إىل  نشري  ان  بداية جيب 
نفسه ومن ضمريه لكنها ال تكفي لوحدها لضامن استقاللية القضاة، لذلك أوجب أن 
تقرر القوانني الضامنات التي تعزز أكثر استقالل القضاء. ومن أهم ما قرره القانون من 
األول(، ووضع  )الفرع  للعزل  القضاة  قابلية  لدينا عدم  للقضاة والستقالهلم  ضامنات 

قواعد خاصة لنقل القضاة وندهبم وترقيتهم )الفرع الثاين(.

الكتب  دار  مقارنة،  دراسة  والقانون،  الرشيعة  بني  القضاء  استقالل  خمموري:  بايز  صابر   فاخر   1
القانونية، دار شتات للنرش والربجميات، مرص، اإلمارات، 2012، ص 123.

2  خالد سلامن شبكة، مرجع سابق، ص 153.
3 حممد حممد الغرايبة: نظام القضاء يف اإلسالم، دار احلامد للنرش والتوزيع، األردن، بدون سنة، ص 
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الفرع األول: عدم قابلية القضاة للعزل:

يملك  التعيني،  سلطة  يملك  من  أّن  اإلدارية  الوظيفة  جمال  يف  املعروفة  املبادئ  من 
متاما  تتعطل  القاعدة  هذه  أن  بيد  األشكال،  توازي  لقاعدة  تبًعا  وذلك  العزل،  سلطة 
بالنسبة للقضاة، إذ يقوم بالنسبة هلم مبدأ آخر يقيض بعدم قابليتهم للعزل1، ومؤدى هذا 
املبدأ أن الدولة املتمثلة يف اإلدارة املختصة ال متلك إهناء خدمة رجال القضاء بغري الطريق 
التأديبي، فال جيوز هلا فصل القايض أو إحالته إىل املعاش قبل بلوغ السن القانوين إال يف 

احلاالت املبينة قانوًنا2.
الوظيفة  من  إقالته  بمعنى  القايض  عزل  عىل  العزل  مقصود  يقترص  أن  جيب  وال 
القضائية، وإنام جيب التوسع يف مفهومه لكي يشمل كل إبعاد القايض عن مبارشة أعامل 
السلطة  عىل  فقط  يمتنع  ال  ولذلك  القانوين،  اختصاصه  دائرة  يف  تدخل  التي  وظيفته 
التنفيذية إقالة القايض من منصبه، وإنام يمتنع عليها أيضا القيام بأي عمل يتضمن إبعاده 
عن عمله دون إرادته، ولو تم ذلك عن طريق تعيينه يف مناصب إدارية أو سياسية، وحتى 

وإن تعلق األمر برتقيته3.
وعدم قابلية القضاة للعزل هي أهم ضامنات القضاة، بل هي جوهر استقالل القضاء 
عليه  يمليه  بام  حيكم  رزقه  إىل  مطمئنا  عمله  عىل  آمنا  يكون  أن  للقايض  تتيح  ألهنا  ولبه 
ضمريه دون خوف أو قلق، وقد قيل –بحق- إن عدم قابلية القضاة للعزل ليست ضامنا 
للقايض بقدار ما هي ضامنا للمتقاضني، ذلك أن القايض ال يستطيع بغري هذه احلصانة 
منها صاحب  أو حيمي  منها مظلوًما  فينصف  اإلدارة  القانون يف مواجهة  يعيل كلمة  أن 

رأي حر4. 
ورغم أمهية هذا املبدأ فإن املرشع اجلزائري مل ينص عليه ال يف دستور وال يف القانون 
األسايس للقضاء. ال وبل فإن هذا األخري صنّف العزل يف إطار العقوبات املقررة ضد 

1  سليامن الطاموي: النظم السياسية والقانون الدستوري، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، 
1988، ص 276.

2 نبيل عمر: الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، االختصاص –الدعويـ اخلصومة- األحكام 
وطرق الطعن مع تعديالهتا، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، اإلسكندرية، 1999، ص 22.

االختصاص،  ونظرية  القضائي  التنظيم  املرافعات،  وقواعد  أصول  يف  املوجز  زغلول:  ماهر  أمحد    3
الكتاب األول، دار أيب املجد للطباعة، 1991، ص 113.

4  وجدي راغب: مبادئ القضاء املدين، قانون املرافعات الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، 
بدون سنة، ص 352.
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القايض بحيث نّص عىل أن: >> يعاقب بالعزل كل قايض تعرض إىل عقوبة جنائية أو 

عقوبة احلبس من أجل جنحة عمدية<<1.
الفرع الثاين: وضع قواعد خاصة لنقل القضاة وندهبم وترقيتهم

نبني بالرشح هذه القواعد كام ييل:

أ- نقل القضاة:
إن ضامنة عدم قابلية القضاة للعزل ليست وحدها الكفيلة بضامن امتنان القضاة يف 
عملهم، ذلك أن املحاكم عىل اختالف درجاهتا تنترش يف أنحاء الدولة يف مدن تتفاوت م 
حيث الطقس، ومن حيث توافر أسباب املعيشة وكافة ما حيتاج إليه القايض، فلو ترك أمر 
النقل يف يد السلط التنفيذية الختذت منه وسيلة النكاية بالبعض بنقلهم إىل أماكن نائية، 
بينام  إىل االستقالة،  الفريق األول  فيلجأ  العاصمة،  بإبقائه يف  البعض اآلخر  باستاملة  أو 

يتفادى الفريق الثاين يف اخلنوع، ويف احلالتني يتأثر استقالل القضاء2.
لدا حرص قانون املجلس األعىل للقضاء عىل إيراد القواعد التي تنظم نقل القضاة 
التعيني  هبا  يتم  التي  األداء  بذات  القانون  جعله  كام  عدالته،  تضمن  منضبطة  بطريقة 

والرتقية.
وتتمثل هذه القواعد فيام ييل: 

الذي  القايض  استقالل  منطق  يمليه  الرشط  وهذ  )م19(،  القايض  موافقة  1- رضورة 
يستهدف محاية القايض من أي تدخل أو تأثري.

2- مرور فرتة زمنية عىل وجود القايض يف مركزه، ورضورة مراعاة األقدمية فقد نصت 
املهنية  وكفاءاهتم  باألمر،  املعنيني  طلبات  االعتبار  بعني  )يأخذ   2/19 املادة 
وأقدميتهم...(، كام نصت املادة 2/51 من القانون األسايس للقضاء عىل أنه يف 

الرتقية يؤخذ بعني االعتبار باألقدمية.

ب- ندب القضاة:
القضاة ألداء عمل خيتلف عن عملهم األصيل، أو حتى لعملهم األصيل،  إن ندب 
الندب  للقيام بعمل آخر جلانب عمله األصيل، قد يكون هذا  أو  ولكن يف مكان آخر، 
الندب عىل  هذا  يكون  وقد  به،  تنكيال  يعترب  مما  األصيل  القايض عن عمله  إبعاد  بمثابة 

1  أنظر املادة 63 من القانون األسايس للقضاء، مرجع سابق.
2  رمزي سيف: الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربية، 

اإلسكندرية، 1969، ص 49.
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العكس مكافأة أو استاملة، هلذا جيب أن يتم هذا وفقا لقواعد موضوعية تضمن غل يد 

اإلدارة1.
وقد حرص القانون األسايس لقضاء عىل وضع هذه القواعد إمعاًنا وصوًنا الستقالل 
القضاء، وطبقا هلذه القواعد جيوز أن يكون الندب داخليا أي من حمكمة عىل أخرى، وهو 

يكون دائام مؤقتا2.
يشكل ندب القضاة خطورة، فهو يؤدي إىل إخراج القضاة من حصنهم احلصني األمر 
الذي يعرض سكوهنم واستقالهلم للخطر، هذا فضاًل عام ينطوي عليه ذلك من شغل 
القضاة عن رسالتهم التي ينوء كاهلهم أصال بعبئها3، كام جيب أن ال يرتتب عىل الندب 

اإلخالل بحسن سري العمل اإلداري.

ت- ترقية القضاة:
حلامية القضاة يف مواجهة احلكومة جيب كف يد اإلدارة عن مسألة ترقية القضاة حتى 
ال يبقى سيفا مسلطا عليهم، فتتخطى من ترى عاقبته من القضاة، وترقي من ترى استاملته 
األسايس  القانون  أخضع  هلذا  واستقالله4،  القايض  باطمئنان  خيل  الذي  األمر  منهم، 
استقالل  وتضمن  هبا،  اإلدارة  عبث  دون  حتول  حمددة  لقواعد  القضاة  ترقية  للقضاء 
القضاء وعدم التأثري عليهم وإذعاهنم للسلطة التنفيذية إذا انفردت بمسألة ترقية أو عدم 

ترقية القضاة5.
ومن بني هذه القواعد لدينا ما نصت عليه املادة 1/51 من القانون األسايس للقضاء 
بنصها عىل أن: >>ترقية القضاة مرهونة باجلهود املقدمة كاّم ونوًعا، باإلضافة إىل درجة 

مواظبتهم<<.
التأهيل  قائمة  يف  لتسجيل  قاعدة  يكون  تنقيط  طريق  عن  القضاة  ترقية  يتم  كام 

)م3/51(.

1996، ص  اإلسكندرية،  اجلديدة،  اجلامعة  دار  القضائي،  النظام  املرافعات،  قانون  خليل:  أمحد    1
.38

2  أنظر املواد 56، 57، 58 من القانون األسايس للقضاء.
القاهرة  جامعة  مطبعة  والتجارية،  املدنية  املرافعات  قانون  رشح  يف  الوسيط  صاوي:  السيد  أمحد    3

والكتاب اجلامعي، القاهرة، 1990، ص 98.
4  وجدي راغب: مبادئ القضاء املدين، مرجع سابق، ص 187.

القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الثانية،  الطبعة  املرصي،  املدين  القضاء  قانون  الفتاح:  عبد  عزمي    5
1990-1991، ص 72
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هذا وأن الفكرة األساسية التي تقوم عليها هذه الرتقية هي أن الوقت كفيل بأن حيدد 
أن  أي  كفاءته،  وبني  القايض  خدمة  بني  وثيقة  عالقة  هناك  وأن  الضعيف،  من  املمتاز 
القايض باألقدمية يكتسب خربة ودراية يكافأ عليها وانطالقا من هذه الفكرة األساسية، 
نص املرشع اجلزائري املادة 54 من القانون اجلزائري املتضمن القانون األسايس للقضاء 
عىل أن يتم >>يتم الرفع من الدرجة بقوة القانون بصفة مستمرة حسب كيفيات حيددها 

التنظيم<<.
ويف األخري نقول إن استقالل القضاء عنرص رضوري ورشط أسايس لتحقيق محاية 
أن  كام  القضاء،  جتاه  املتقاضني  نفوس  يف  والطمأنينة  الثقة  يبعث  فهو  ملتقايض،  فعلية 

استقالل القضاء ال يتحقق إال بتوافر احلصانة الذاتية للقايض.
لذلك حرص القانون عىل تقرير الضامنات التي تكفل نزاهة القايض وحيادته، وحتول 
دون تأثره يف قضائه بمصاحله الشخصية أو عواطفه اخلاصة، وذلك حرًصا عىل مصالح 
املتقاضني ومحاية حلقوقهم من أتبعث هبا أهواء القضاة، وعماًل عىل دوام االحرتام للقضاء 
وعىل توطيد الثقة فيه، وصيانة له من الريب والشبهات1، وليس تقرير هذه الضامنات هو 
الطعن يف نزاهة القايض أو الشك يف استقامته، ألن القايض املشكوك يف نزاهته، يكون 
امليول إىل أحد  القايض من  متجرًدا من أوىل مؤهالت القضاء، وإنام األساس هو محاية 
األطراف، إذن اهلدف من هذه الضامنات هو محاية مظهر احليدة الذي جيب أن يتحىل به 

القايض ويظهر به أمام اخلصوم اجلمهور2.
بأكمله  القضاء  جهاز  ليها  يرتكز  التي  املبادئ  أسمى  من  القايض  حياد  مبدأ  إن 
لضامن نزاهته وحسن سريه كجهاز فعال يف بناء دولة القانون، ومحاية حقوق وحريات 

األشخاص اخلاص.
ال يتحقق هذا املبدأ إال إذا أبعدنا القايض عن الرصاعات السياسية واحلزبية، وعن 
القايض  فعىل  عادلة،  غري  أحكام  إصدار  إىل  تدفعه  التي  النفسية،  وامليوالت  األهواء 
–عىل اخلصوص- أن يكون حمايًدا أثناء النظر يف النزاعات اإلدارية املعروضة  اإلداري 

عليه خصوًصا إذا ما تعلقت بحامية الشخص اخلاص من تعسف واستبداد اإلدارة.
هذا وإذا كان مبدأ حياد القايض ينطوي عىل أمهية كبرية سوءا بالنسبة للقايض      أو 
أمام  املجتمع،  يف  العدالة  بسط  يف  دوره  يعزز  املبدأ  هذا  فإن  للقايض  فبالنسبة  العدالة، 

1  حممد حامد فهمي: مرجع سابق، ص 587.
2  إبراهيم نجيب سعد: دروس يف قانون املرافعات، منشأة املعارف باإلسكندرية، 1971، ص 36.
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بالنسبة للعدالة أو القضاء ككل فإنه يكسب ثقة األشخاص ويؤكد عىل اعتباره ركيزة 

لبناء دولة احلق ودولة القانون.
وكخالصة نقول:

نظًرا ألمهية مبدأ استقالل القضاء فقد اهتمت الرشائع الساموية والوضعية له، وذلك 
ملا له من صلة وطيدة باحلقوق املدنية الثابتة يف العهود الدولية.

ويف اجلزائر مل يرتدد الدستور اجلزائري يف اعتامد هذا املبدأ وترديده يف كل فرصة إذ ال 
يمكن للقضاء أن يؤدي رسالته املنشودة يف إحقاق احلق وإظهار العدل إال يف ظل هذا 

املبدأ.
كام أنه بغري هذا االستقالل يفقد القضاء وجوده وذاتيته بحيث ال يكون هناك قضاًءا 

أصاًل مع عدم االستقالل، إذ القضاء يدور مع استقالله وجوًدا وعدًما.
هذا وأن حتقيق العدالة يضحى أمًرا نظرًيا، ما مل يتوج بمجموعة من الضامنات التي 
سعت دساتري الدول النص عليها، ولقد كانت الرشيعة اإلسالمية سباقة يف هذا املجال.
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الوساطة يف املادة اجلزائية

La médiation en matière pénale

د. مزعاد إبراهيم
 كلية احلقوق و العلوم السياسية

جامعة حييى فارس باملدية

ملخص:
يف  املؤرخ   02/15 رقم  األمر  بموجب  الوساطة  إجراء  اجلزائري  املرشع  تبنى 
2015/07/23 املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية، كبديل عن املتابعة اجلزائية 
يدف إىل إرساء مفاهيم جديدة لعدالة تصاحلية، قوامه التوفيق بني اخلصوم وإعطائهم 
الدور األكرب يف إهناء النزاع بطريقة رضائية بعيدا عن الثأر واالنتقام، جينب املتهم العقوبة 

ويمنح الضحية التعويض املناسب.
:Résumé

Le législateur algérien a préconisé la procédure de médiation en 
vertu de l’ordonnance nº 15-02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant 
le code de procédure pénale, comme alternative à la poursuite pénale, en 
vue de poser les jalons d’une justice réconciliatrice basée sur le compromis 
entre les parties litigieuses qui jouent le rôle principal dans le règlement 
des litiges à l’amiable loin de toute vengeance, exclure la sanction contre 
le prévenu et garantir aux victimes l’indemnité appropriée.

الكلامت املفتاحية: الوساطة، العدالة التصاحلية، العدالة اجلنائية، األمر اجلزائي.

مقدمة:
ال خيلوا جمتمع من املجتمعات - قديام أو حديثا – من ظاهرة اجلريمة، فهي آفة تصيب 
الشخص ومنه تنتقل العدوى إىل باقي أفراد املجتمع، ومادام اإلنسان عىل هذه البسيطة 
فالسفة  ختيلها  التي  الفاضلة  املدينة  يف  الناس  عاش  ولو  حتى  بل  وقوعها،  من  بد  فال 
اليونان فهي واقعة ال حمال)1( وعليه نحاول عبثا لو اجتهدنا يف بحث أساليب للقضاء 
هنائيا عىل اجلريمة، ولكن هذا ال يعني أن نبقى مكتويف األيدي راضني بآثارها، فاألجدر 
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بنا - أفراد ومؤسسات - بحث أفضل الوسائل واآلليات من أجل مكافحة الظاهرة أو 

عىل األقل احلد منها ومن آثارها.
ولكن املتأمل يف السياسات اجلنائية املعتمدة من طرف خمتلف الدول جيد أن الكثري 
تزايد  يف  اإلجرامية  الظاهرة  أن  ذلك  من  العكس  عىل  بل  املرجوة،  الغاية  حيقق  مل  منها 
 ) املحبوسون   ( أن األشخاص  بل  املجرمني،  تردع  مل  هلا  املقررة  العقوبات  وأن  مستمر 
جراء  إجرامية  أساليب  من  يتلقونه  ما  بسبب  اجلريمة  لعدوى  غريهم  من  عرضة  أكثر 
اختالطهم بمحرتيف اإلجرام يف السجون، كام أن العقوبات السالبة للحرية حترم عديد 
األرس من عائليها، األمر الذي يرتتب عليه انحراف األحداث لعدم وجود الرعاية من 
جانب الوالدين، كام ينشأ الطفل منذ الصغر ساخطا عىل املجتمع بصفة عامة ومؤسسات 
الدولة خاصة إذ جتدهم - عىل صغرهم وحداثة سنهم - يتساءلون عن الذنب املقرتف 
من طرفهم حلرماهنم من آبائهم أو من يعيلهم، وهنا نفتح بابا بالكاد ال يغلق عن مدى 

صحة مبدأ شخصية العقوبة باعتباره أحد أهم املبادئ التي يقوم عليها القانون اجلنائي.
هذا الوضع خلق ما يسمى بأزمة يف العدالة اجلنائية القائمة عىل األساليب التقليدية، 
متهيدا  جديدة  أساليب  بحث  برضورة  الترشيعات  عىل  ييمن  جديدا  تفكريا  فأضحى 
إلرساء عدالة تصاحلية سواء عىل املستوى املوضوعي أو اإلجرائي، فعىل مستوى القواعد 
املوضوعية هناك اجتاه ترشيعي نحو احلد من ظاهرة التجريم والعقاب كآلية للتخفيف 
من هذه األزمة، وعىل مستوى القواعد اإلجرائية تتجه الترشيعات إىل إجياد بدائل عن 
تلك  من  منهم،  املتخاصمني  خاصة  املجتمع  أفراد  بني  للتصالح  كآلية  اجلزائية  املتابعة 
اآلليات إجراء الوساطة يف املادة اجلزائية الذي اعتمده املرشع اجلزائري، وقد سبقه إىل 
ذلك عديد من الترشيعات املتطورة إيامنا منها بأمهية هذا اإلجراء يف خمتلف مناحي احلياة، 
ولفشل السياسة اجلنائية التقليدية القائمة عىل الردع، فقد أدركت أن العوملة وما صاحبها 
أخرى  جهة  من  اجلريمة  أساليب  وتطور  جهة،  من  احلياة  مناحي  خمتلف  يف  تطور  من 
نصوصها  عىل  تعديالت  اجراء  خالل  من  اجلديدة  املعطيات  مع  التأقلم  عليها  يوجب 

القانونية متاشيا مع هذا التطور وملواجهة ظاهرة االجرام.
هل الوساطة كآلية إلرساء عدالة تصاحلية  غري أن اإلشكال املطروح يف هذا املجال 

بديل حقيقي كفيل بمكافحة ظاهرة اإلجرام أو احلد منها؟
هذا اإلشكال يثري أسئلة أخرى كثرية منها :

• ما املقصود بالوساطة كإجراء يف املادة اجلزائية؟	  
• ما هي أسباب فشل العدالة اجلنائية القائمة عىل الردع؟	  
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• كيف نظم املرشع اجلزائري إجراء الوساطة يف املادة اجلزائية؟	  
• ما هي األهداف املرجوة من هذا اإلجراء؟	  

عىل ضوء هذه األسئلة قسمت البحث إىل فرعني اثنني أفردت األول إلقرار إجراء 
املرجوة  واألهداف  الوساطة  إجراء  لتنظيم  الثاين  وبسطت  اجلزائية،  املادة  يف  الوساطة 

منها.
الفرع األول: اقرار اجراء الوساطة يف املادة اجلزائية

عىل  سواء  جديدة  بدائل  تبني  إىل  اجلزائري  املرشع  ومنها  احلديثة  الترشيعات  تتجه 
مستوى اجلزاءات املقررة للظاهرة اإلجرامية أو عىل مستوى اإلجراءات اجلزائية حماولة 
منها لتجسيد عدالة تصاحلية أو تعاونية ومن تلك اإلجراءات الصلح، سحب الشكوى 

والوساطة.
هبذا  للتعريف  األوىل  خصصت  اثنتني،  نقطتني  إىل  قسمته  املوضوع  هذا  ولبحث 
اإلجراء ومتييزه عن غريه من اإلجراءات األخرى و بسطت الثانية لتبني اجراء الوساطة.

أوال: تعريف الوساطة يف املادة اجلزائية ومتييزها عن غريها.
العمومية،  الدعوى  إلهناء  إليه  اللجوء  العامة  للنيابة  جيوز  جديد،  نمط  الوساطة   
البداية التعريف به ومتييزه  وحلداثة النص عليه يف قانون اإلجراءات اجلزائية، رأيت يف 

عن غريه من االجراءات.

أ - تعريف الوساطة يف املادة اجلزائية.
1- تعريف الوساطة لغة: الوساطة اسم للفعل وسط، ووسط اليشء صار يف وسطه فهو 

واسط ووسط القوم، وفيهم وساطة توسط بينهم باحلق والعدل)2(.
يتم  اختيارية  وسيلة  هي  عامة،  بصفة  الوساطة  االصطالح:  يف  الوساطة  تعريف   -2
من  خيتارون  النزاع،  مراحل  من  مرحلة  أي  خالل  األطراف  برغبة  إليها  اللجوء 
احللول  النزاع ووضع  فهم موضوع  اجل  الوساطة من  إجراءات وأسلوب  خالهلا 

املناسبة له )3(.
فكرة  عىل  القائمة  اجلنائية  املنازعات  حلل  وسيلة  هي  اجلزائية  املادة  يف  الوساطة   
التفاوض بني أطراف الدعوى ) اجلاين واملجني عليه (، عن طريق تدخل شخص ثالث 
أصابه  الذي  الرضر  عن  عليه  املجني  تعويض  نجاحها  عىل  ويرتتب  الوسيط  يسمى 

وإصالح اآلثار املرتتبة عىل اجلريمة)4(.
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حلل  وسيلة  أهنا  عىل  املختصني  احد  عرفها  الذكر  السالف  التعريف  من  وقريبا 
املنازعات ذات الطبيعة اجلنائية تؤسس عىل فكرة التفاوض بني اجلاين واملجني عليه عىل 
اآلثار املرتتبة عىل وقوع اجلريمة عن طريق تدخل عضو النيابة العامة أو من يفوضها يف 
ذلك، سواء أكان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، ويرتتب عىل نجاحها تعويض الرضر 
الواقع عىل املجني عليه، وإصالح اآلثار املرتتبة عىل اجلريمة وإعادة تأهيل اجلاين بالشكل 

الذي ال يكون فيه حاجة لالستمرار يف الدعوى اجلنائية)5(.
بناء  الغري  من  شخص  حياول  بموجبه  الذي  اإلجراء  أهنا  عىل  الفرنيس  الفقه  عرفها 
التي أحدثتها اجلريمة، عن طريق  الفوىض  اتفاق األطراف وضع حد وهناية حلالة  عىل 
حصول املجني عليه عىل تعويض كاف عن الرضر الذي حدث له فضال عن إعادة تأهيل 

اجلاين)6(.
3- موقف الترشيعات من مدلول إجراء الوساطة: ال يلتزم املرشع - من حيث املبدأ   
-  بتعريف األلفاظ أو املصطلحات يف صلب النص أو القانون، إال إذا كان ذلك 
بغرض إزالة اللبس عن هذا املصطلح او حتديد املقصود منه يف التطبيق العميل، ومن 
قوانينها،  يف  اإلجراء  هذا  عىل  نصت  التي  الترشيعات  مواقف  تباينت  املنطلق  هذا 
تعريفا  اإلجراء  عرفت  وأخرى  اإلجراء،  هذا  تعريف  من  ترشيعها  خىل  ما  فمنها 

واضحا يف قانوهنا منها عىل سبيل املثال:

القانون البلجيكي: نص القانون الصادر يف 2005/06/22 عىل تعريف الوساطة 
حال  ويف  بفاعلية،  باملشاركة  ما  نزاع  ألطراف  فيها  السامح  يتم  عملية   « بأهنا  اجلنائية 
عن  النامجة  للصعوبات  حلول  اىل  للتوصل  رسي  وبشكل  بحرية،  ذلك  عىل  موافقتهم 
جريمة ما، بمساعدة طرف من الغري حمايد عىل اساس منهجي حمدد، واهنا هتدف إىل تسهيل 
االتصاالت ومساعدة األطراف عىل التوصل إىل اتفاق بشكل فعال، حيث يتم إصالح 

الرضر الناجم عن الفعل املخالف للقانون واملسامهة يف إعادة السلم اإلجتامعي)7(.
 

القانون الربتغايل: نصت الفقرة األوىل من املادة الرابعة من القانون رقم )21( لسنة 
2007 - واخلاص بإقرار الوساطة اجلنائية - عىل تعريفها بأهنا عملية غري رسمية ومرنة، 
تتم عن طريق طرف ثالث حمايد وهو الوسيط، الذي يسعى إىل مجع اجلاين واملجني عليه 
الرضر  إصالح  يتم  حيث  فعال،  بشكل  اتفاق  إىل  للوصول  حماولة  يف  ودعمهم  سويا، 

الناجم عن الفعل املخالف للقانون واملسامهة يف إعداد السلم االجتامعي)8(.
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مل   - مثال  الفرنيس)10(  كاملرشع   - الترشيعات  بعض  غرار  اجلزائري)9( وعىل  املرشع 
وإجراءاهتا  الوساطة  أطراف  بذكر  فقط  واكتفى  النص،  صلب  يف  اإلجراء  هذا  يعرف 

واآلثار املرتتب عليها.
من خالل التعريفات السابقة ويف سياق النصوص املنظمة هلذا االجراء يمكن القول 
أن الوساطة يف املادة اجلزائية هي إجراء ختتص به النيابة العامة حلل منازعات ذات طبيعة 
جزائية نامجة عن جرائم حمددة عىل سبيل احلرص، تؤسس عىل فكرة التفاوض والرضائية 
بني طريف اخلصومة يف اصالح الرضر الناجم عن اجلريمة، يرتتب عىل نجاحها تعويض 
الضحية أو ارجاع احلال اىل ما كان عليه، وتكون سببا يف انقضاء الدعوى العمومية يف 

حال تنفيذ اتفاق الوساطة.   

ب- متييز الوساطة عن األنظمة األخرى.  
لإلحاطة أكثر بمفهوم إجراء الوساطة يقتيض احلال متييزها عن باقي األنظمة األخرى 

منها إجراء الصلح واألمر اجلزائي.
املبدأ يف القانون، ال جيوز التنازل  1-  التمييز بني الوساطة والصلح يف املواد اجلزائية:  
عن الدعوى العمومية بعد حتريكها ألهنا ملك للمجتمع، والنيابة العامة ال تعدوا 
ان تكون إال وكيال عن أصيل، والعتبارات معينة ويف حدود ضيقة نص املرشع 
عىل إمكانية انقضاء الدعوى العمومية عن طريق الصلح وهو ما يستفاد من نص 
إجراء  مع  يتشابه  املعنى  هبذا  وهو  اجلزائية،  اإلجراءات  قانون  من   06/4 املادة 

الوساطة يف مواضع معينة وخيتلف عنها يف مواضع أخرى.
- أوجه التشابه بني إجراء الوساطة والصلح:

• الناشئة عن جرائم ذات اخلطورة 	 البديلة يف حل بعض املنازعات  أهنام من الوسائل 
املحدودة، وهي وسائل من شأهنا تقليل عدد القضايا التي حتال إىل املحاكم وختفف 

العبء عن القضاة.
• كالمها يقوم عىل فكرة إرضاء أطراف النزاع ) اجلاين واملجني عليه (.	
• كال النظامني يتامن بشخص املجني عليه، إذ ال تتقرر الوساطة أو           املصاحلة ) 	

الصلح ( إال بتعويض املجني عليه تعويضا كفيال بجرب الرضر املرتتب عن اجلريمة.
• كالمها جينب املتهم ) أو الفاعل ( العقوبة املقررة للفعل املرتكب وما قد يرتتب عليها 	

من آثار مستقبلية )11(.
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• كالمها يعترب طريقا خاصا النقضاء الدعوى العمومية وهذا بالنظر للجرائم موضوع 	

اإلجرائني.
• املادة 	  ( الوساطة  اتفاق  تنفيذ  بعد  إال  العمومية  الدعوى  انقضاء  عليهام  يرتتب  ال 

من   383 املادة   ( الصلح  غرامة  وسداد   ) اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   03/06
قانون اإلجراءات اجلزائية (. 

النتيجة، أن كال النظامني يشرتكان يف نقطة جوهرية هي الرضائية ومن ثم جتسيد لعدالة 
تصاحلية بعيدا عن عدالة الزجر والعقاب، وما قد يرتتب عليها من آثار يف املستقبل سواء 
بالنسبة للجاين ) آثار العقوبة ( أو الضحية ) حالة امتناع الفاعل عن تعويضه التعويض 

املقرر يف احلكم (.
- أوجه اإلختالف بني اإلجرائني:

•  الصلح يكون يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى وإن كانت حمالة عىل اجلهة 	
القضائية الناظرة يف الدعوى ) انظر عىل سبيل املثال املواد من 381 إىل 393 من قانون 
اجلمهورية  لوكيل  يمكن  الوساطة  إجراء  فإن  ذلك  خالف   ،) اجلزائية  اإلجراءات 

اللجوء إليه ولكن قبل حتريك الدعوى العمومية )12( .
• )كاجلامرك 	 القانون  حيددها  إلدارة  غرامة  بتسديد   – عموما   – الصلح  تنفيذ  يتم   -

أو كل  أو عيني  أو تعويض مايل  ما كان عليه  إىل  بإعادة احلال  الوساطة  بينام  مثال(، 
اتفاق آخر غري خمالف للقانون يتوصل إليه األطراف لفائدة املجني عليه او املترضر 

من اجلريمة.

2-  التمييز بني الوساطة واألمر اجلزائي:
استحدث املرشع اجلزائري يف الكتاب الثاين من الباب الثالث قسام جديدا بموجب 
إجراءات  ضمنه  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  عىل  أدخله  الذي   02/15 رقم  التعديل 

خاصة باألمر اجلزائي.
380 مكرر7 هو أمر قضائي  380 مكرر إىل  املواد  األمر اجلزائي بحسب نصوص 
مرافعة  دون  احلرص  سبيل  عىل  حمددة  جرائم  يف  العمومية  الدعوى  موضوع  يف  يفصل 
مسبقة اهلدف منه تبسيط وتيسري إجراءات الفصل يف جرائم معينة مع رسعة البت فيها، 

وهذا للتخفيف عن كاهل القضاء والتفرغ لنظر القضايا اهلامة)13( .
نقاط  النقاط وخيتلف معها يف  الوساطة يف مجلة من  نظام  يتفق من  املعنى  وهو هبذا 

أخرى.
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- أوجه التشابه واالختالف بني اإلجرائني:  

• العبء 	 وختفيف  اجلزائية  اإلجراءات  لتبسيط  كوسيلتني  معا  يشرتكان  النظامني  كال 
عن كاهل القضاء.

• خيتلفان يف أن األمر اجلزائي هو بمثابة قرار قضائي يصدر عن القايص بغري حتقيق أو 	
مرافعة يف املخالفات واجلنح البسيطة، يف حني أن الوساطة تتم بمعرفة النيابة العامة 

ممثلة يف وكيل اجلمهورية.

ثانيا: تبني اجراء الوساطة يف املادة اجلزائية.
املادة اجلزائية من خالل نصوص قانونية يعرب عن اجتاه جديد  إن إقرار الوساطة يف 
إلرساء سياسة ختتلف يف أهدافها عن السياسة اجلنائية القائمة، وهذا إن دل عىل يشء إنام 
يدل عىل فشل السياسة القديمة آو عىل األقل عدم كفايتها ملواجهة الظاهرة اإلجرامية، 
وهو ما جعلني أتناول بالدراسة يف نقطة أوىل أسباب عدم كفاية العدالة اجلنائية ملواجهة 
املستوى  عىل  سواء  الوساطة  بإجراء  االهتامم  ملدى  الثانية  وأفردت  اإلجرامية  الظاهرة 

الدويل أو عىل مستوى الترشيعات الداخلية للدول.

أ- أسباب عدم كفاية العدالة اجلنائية ملواجهة الظاهرة اإلجرامية:
قد  جلها  ان  جيد  اإلجرامية،  الظاهرة  مواجهة  يف  للدول  اجلنائية  للسياسات  املتتبع 
اجلنائية  السياسة  عن  خاصة  بصفة  هنا   ونتحدث  هبا،  املنوطة  الوظيفة  أداء  يف  اخفق 
أثبت ان واضعي تلك  املعاش  فالواقع  الظاهرة اإلجرامية،  بينها وبني  الوثيق  لالرتباط 
السياسات مل ينجحوا يف وضع خطط أو إجراءات عملية حتد أو تقلل من حجم الظاهرة 
بل عىل العكس من ذلك - وليس ألجل املبالغة - يسود اعتقاد أن الظاهرة اإلجرامية 
يف تزايد مستمر، وأن اجلزاءات املقررة هلا مل تردع املجرمني، بام يفيد أن هذه السياسات 
الظاهرة)14(، ولكن السؤال املطروح ما هو سبب  تساهم بشكل أو بآخر يف تفاقم هذه 

فشل هذه السياسات؟.
يرى كثري من الفقه أن فشل هذه السياسات مرده جمموعة من األسباب أمهها:

الذي يتم  العلم  املسائل اجلنائية  بالسياسة يف  يقصد  املنتهجة:  السياسات   1- اخللل يف 
بتقويم القواعد اجلنائية سواء بنقد ما هو كائن منها أو استرشاف ما ينبغي أن يكون 
وفقا لفلسفة تالئم جمتمعا ما يف عرص بعينه، هبدف مكافحة ظاهرة اإلجرام، ولعل 
أهم ما يميز هذه السياسة أهنا دراسة استرشافية أي بحث األفعال التي قد يكون 
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مالئام جتريمها مستقبال، واألفعال التي ينبغي أن خترج من دائرة التجريم، كام أهنا 
تبحث يف املجال اجلزاء اجلنائي عن أفضل صور العقوبات والتدابري االحرتازية 

يف مكافحة اجلريمة وهي بذلك أحد أهم أسباب تطور قانون العقوبات)15(.
ولكن، وإن وجدت هذه السياسات فقد أثبت الواقع أهنا ال تستند إىل أسس علمية   
وال حتى إىل مناهج مدروسة، بل تتصف يف أغلب األحيان باالرجتالية ويغلب عليها 
الغالب  يف  ولكن  ألجله،  املعدة  اهلدف  ألجل  ليس  تصاغ  أهنا  كام  الفوىض  طابع 
األعم إنام يكون ذلك لتكريس نظام اقتصادي معني،   أو ملواجهة ظروف اجتامعية 
أو اقتصادية وما يزيد األمور تعقيدا أهنا ليست وليدة البيئة االجتامعية التي سوف 

تطبق عليها، وهو ما نتج عنه ما يعرف بأزمة السياسة اجلنائية.  
  2- ظاهرة التضخم الترشيعي يف املواد اجلنائية: تتميز قواعد قانون العقوبات باخلاصية 
القواعد  كفاية  عدم  عند  إال  اجلزائية  القاعدة  إىل  اللجوء  جيوز  ال  إذ  املساعدة، 
من  القاعدة  هذه  خمالفة  عىل  املرتتب  اجلزاء  خطورة  إىل  بالنظر  وهذا  األخرى، 
جهة وألمهية املصلحة املراد محايتها جنائيا من جهة أخرى، إذ جيب أن حتظى هذه 
املصلحة باألمهية الالزمة إلمكان إضفاء محاية جنائية عليها، ولكن خالف ذلك 
البسيطة  اجلرائم  يف  رهيبا  تزايد  جيد  اجلنائية  العدالة  أزمة  آلثار  املتتبع  فإن  متاما، 
خطر  أو  اعتداء  تشكل  ألن  ترقى  ال  ألفعال  املجرمة  النصوص  كثرة  عن  نامجا 
الترشيعات  باعتداء عىل مصالح جديرة باحلامية اجلزائية، وهكذا فقد تضخمت 
القانونية اجلزائية،  اجلزائية إىل حد مل يعد باإلمكان مسايرة الكثري من النصوص 
ليس فقط من جانب الرجل العادي بل حتى من جانب املتخصص عىل حد سواء 
فقد تغلغل الترشيع اجلزائي يف كافة جماالت النشاط اإلنساين وبلغ عدد االفعال 

املعتربة جرائم حدا من الصعوبة اإلملام به)16(.
قدرته  مدى  عىل  يتوقف  اإلجرائي  الترشيع  نجاح  إن  االجرائية:  الشكليات  كثرة   -3 
يف  اإلبطاء  وعدم  جهة  من  احلكم  صحة  تكفل  التي  الضامنات  بني  التوفيق  يف 
إصداره من جهة أخرى، غري أن اإلرساف يف استخدام الدعوى العمومية وطول 
اإلجراءات اجلزائية قد اخل هبذا التوازن، فالعدالة اجلنائية ملزمة بالنظر يف مجيع 
اجلرائم عىل قدم املساواة البسيط منها واخلطري، وملا كانت اجلرائم البسيطة تثقل 
كاهل العدالة بالقدر الذي حال بينها وبني النظر يف اجلرائم اخلطرية بالشكل الذي 
يتناسب مع خطورهتا وتعقيدها، ناهيك عن الثغرات التي قد يفلت من خالهلا 

املتهم من العقاب .
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يضاف إىل ذلك أن مدة طويلة قد تفصل بني وقوع اجلريمة وتوقيع العقاب خاصة   
إذا تم الطعن بالنقض يف احلكم النهائي، فالرأي العام ال يتم بالعقوبة قدر اهتاممه 
باجلريمة وال شك أن بطء العدالة يؤثر سلبا عىل فكرة الردع العام، ما قد خيلق لدى 

األفراد شعورا بعجز اجلهاز التقليدي عن مكافحة اجلريمة عىل أكمل وجه)17(.
 4 - أزمة اجلزاء اجلنائي )العقوبة(: لقد مس التجريم جل النشاط اإلنساين، وغدا اجلزاء 
عىل شاكلته مس كثريا من األشخاص، وهكذا ساد اعتقاد لدى العامة أن اجلزاء 
ان  ذلك  عىل  وألدل  اجله،  من  املعد  الغرض  حيقق  يعد  ومل  حمتواه  من  أفرغ  قد 
اجلريمة يف تزايد مستمر واملتهم املحكوم عليه يعود املرة تلوى األخرى الرتكاب 
أفراد  جل  إىل  العدوى  انتقلت  وقد  العقوبة  تردعه  مل  مثيالهتا،  او  اجلريمة  ذات 
املجتمع حيث أصبح لديم نوع من – االستعداد النفيس- للمتابعة اجلزائية وال 
يابون حتى العقوبة، ونحسب ان هذا أسوء ما قد يصيب املجتمع يف بنيانه أكثر 

من أي جريمة يعاقب عليها القانون؟.

ب- مظاهر االهتامم بإجراء الوساطة:  
مراجعة  عىل  اجلنائية  الترشيعات  ألزمت  كثري  وغريها  الذكر،  السالفة  األسباب  ان 
حيث  اجلنائية،  العدالة  من  املرجوة  االهداف  يف  حتى  النظر  وإعادة  القائمة،  سياساهتا 
أصبحت متهد طريقا نحو عدالة قائمة عىل التصالح والرضائية، وهو ما يظهر جليا من 
خالل إقرارها العديد من األنظمة واإلجراءات من ذلك إجراء الوساطة، الذي مل حيظ 
فقط بقبول من الترشيعات الداخلية، ولكن حثت عىل إرسائه كذلك كثري من املؤمترات 

واملواثيق الدولية رأيت تناوهلا يف نقطتني اثنتني.
املادة اجلزائية: أدى جتارب الوساطة اجلنائية  1- االهتامم الدويل بفكرة الوساطة يف   
يف القانون املقارن إىل إجتاه العديد من املؤمترات الدولية والندوات العلمية إىل تناول 
موضوعها بالبحث والدارسة، نذكر منها مؤمتر األمم املتحدة العارشة ملنع اجلريمة 
والعدالة اجلنائية واملنعقد يف فيينا بالنمسا والذي نص اإلعالن الصادر عنه عىل إقرار 
األعضاء املشاركني يف املؤمتر عىل استخدام خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم 
األمم  مؤمتر  ذلك  إىل  أضف  التصاحلية،  والعدالة  الوساطة  كآلية  اجلريمة  مكافحة 
املتحدة احلادي عرش ملنع اجلريمة والعدالة اجلنائية املنعقد يف بانكوك بتايالند والذي 
كان إحدى حالقات البحث فيه تتناول موضوع تقرير إصالح العدالة اجلنائية بام يف 
ذلك العدالة اإلصالحية والتي تضمنت بحث موضوع الوساطة اجلنائية باعتبارها 

أحد التدابري التصاحلية. 
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 )99(19 كام تبنى املجلس األورويب آلية الوساطة اجلنائية فقد نصت التوصية رقم 
الصادرة يف 1999/09/15، عىل حث الدول األوروبية عىل تطبيق الوساطة اجلنائية يف 
ترشيعاهتا الوطنية من خالل جمموعة من املبادئ التي ينبغي ان تلتزم هبا الدول األعضاء 
األعضاء  الدول  يف  الواقعة  التطورات  إىل  بالنظر  وذلك  اجلنائية  الوساطة  موضوع  يف 
إىل  باإلضافة  باملرونة،  يتسم  إجراء  باعتبارها  اجلنائية  الوساطة  إقرار  إىل  اجتهت  والتي 

  . اعتبارها أحد البدائل اهلامة لإلجراءات اجلنائية التقليدية)18(

األنظمة  جل  اجلزائية:  املادة  يف  الوساطة  من  اإلجرائية  الترشيعات  موقف   -2  
بديال  واعتربته  اجلزائية  املادة  يف  الوساطة  نظام  عىل  قوانينها  يف  نصت  اإلجرائية 
بوادر هذا  بدأت  املتحدة األمريكية حيث  الواليات  منها  نذكر  املتابعة اجلزائية  عن 
النظام يف الظهور منذ أواخر الستينات يف والية أوهايو، وأعقبتها جتارب أخرى يف 
السبعينات يف واليات ومدن أخرى مثل أوكالهوما، بوسطن ومينا بولس، ويرجع 
انتشار هذا اإلجراء يف الواليات املتحدة األمريكية إىل حركة االهتامم بضحايا اجلريمة 
التي بدأت يف السبعينات حيث أصدرت سبع عرشة والية قوانني خاصة بالوساطة 
كإجراء بديل لنظام العدالة التقليدية وهكذا انتقل العمل هبذا النظام إىل عديد من 
الدول األوروبية كفرنسا مثال حيث ظهرت أوىل بوادر ممارسة الوساطة اجلزائية من 
خالل مبادرات قام هبا بعض أعضاء النيابة العامة يف بعض املدن مثل مدينة فالنس 
يف منتصف الثامنينات، كبديل عن املتابعة اجلزائية وذلك هبدف احلد من مشكلة تزايد 
أعداد أوامر حفظ القضايا اجلنائية، هذا الواقع ألزم املرشع الفرنيس بالتدخل ليتم 
التصويت واملوافقة عىل هذا اإلجراء من القانون الصادر بتاريخ 1993/01/04 
اإلجراءات  قانون  من   )41( املادة  إىل  أخرية  فقرة  منه   )06( املادة  أضافت  حيث 
اجلزائية جاء نصها عىل أنه » جيوز للنيابة العامة قبل الترصف يف الدعوى العمومية 
وبعد موافقة أطراف النزاع أن تقرر اللجوء إىل الوساطة متى تبني هلا أن هذا اإلجراء 
من شأنه تعويض الرضر الذي حدث للمجني عليه، ووضع حد للرضر الناجم عن 
اجلريمة، وإعادة تأهيل اجلاين«، هذا وقد أخذت هبذا النظام عديد من الترشيعات 

األخرى كالقانون البلجيكي والسويرسي والربتغايل)19(.  

اإلجراء  هذا  عىل  نصت  التي  الترشيعات  بني  من  اآلخر  هو  اجلزائري  املرشع   
رصاحة من خالل التعديل الذي أدخله املرشع عىل قانون اإلجراءات اجلزائية بموجب 
الثامنة  املادة  بموجب  والذي أضاف   2015/07/23 الصادر يف   02/15 رقم  األمر 
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  « الوساطة   « بعنوان  كامال  فصال  األول  الكتاب  من  األول  الباب  ألحكام  منه   )08(

حاولت تبسيطه من خالل تناويل للفرع الثاين.

الفرع الثاين:التنظيم القانوين للوساطة يف املادة اجلزائية واألهداف املرجوة 
منها

نظم املرشع إجراء الوساطة يف املادة اجلزائية بموجب التعديل رقم 02/15 يف عرشة 
التي  بالوساطة واجلرائم  املعنية  37 مكرر09، حدد األطراف  37 مكرر إىل  من   مواد  
عنها،  املرتتبة  اآلثار  وأخريا  هلا  املقررة  واإلجراءات  اإلجراء  هلذا  حمل  تكون  أن  يمكن 
وهو ما نسعى لدراسته يف الفقرة األوىل وللوقوف عىل امهية هذا اإلجراء أفردت له فقرة 

مستقلة بعنوان األهداف املرجوة من هذا اإلجراء.

أوال: التنظيم القانوين إلجراء الوساطة.
املذكرة  بحسب  اجلزائري  اجلزائي  اإلجرائي  الترشيع  يف  الوساطة  تعترب   
هذا  عىل  نصت  التي  التعديالت  بخصوص  العدل  وزارة  عن  الصادرة  اإليضاحية)20( 
اإلجراء “ آلية بديلة عن املتابعة اجلزائية يف مادة املخالفات وبعض اجلنح البسيطة، يلجأ 
إليها تلقائيا من طرف وكيل اجلمهورية أو بناء عىل طلب الضحية، ويكون للنيابة العامة 
الناتج  لإلخالل  هنائي  حد  وضع  شاهنا  من  أن  رأت  كلام  اإلجراء  هبذا  املبادرة  إمكانية 
عن اجلريمة وضامن جرب األرضار احلاصلة للضحية “ انطالقا من هذا العرض واستنادا 
األوىل  أفردت  اثنتني  نقطتني  إىل  املوضوع  هذا  قسمت  اإلجراء  هلذا  املنظمة  للنصوص 
املرتتبة  لآلثار  الثانية  وخصصت  الوساطة  إجراء  يف  للسري  توافرها  الواجب  للرشوط 

عليها.  
أ - رشوط الوساطة يف املادة اجلزائية.

أضحت الوساطة طبقا لنص املادة 6/36 بموجب األمر رقم 02/15، خيارا ثالثا 
يمكن للنيابة العامة القيام به إىل جانب اإلجرائني التقليديني )حتريك الدعوى العمومية 

أو حفظ أوراق الدعوى( متى توافرت رشوط معينة وهي:
اجلرائم  الوساطة:  فيها  جيوز  التي  اجلرائم  من  الشكوى  موضوع  اجلريمة  تكون  أن   -1 
سبيل  عىل  املرشع  حددها  اجلزائية  املادة  يف  للوساطة  حمال  تكون  أن  يمكن  التي 
والقذف  السب  جرائم  عىل  اجلنح  مواد  يف  الوساطة  تطبق  أن  يمكن  إذ  احلرص، 
واالعتداء عىل احلياة اخلاصة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك األرسة واالمتناع 
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العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل واالستيالء بطريق الغش عىل أموال 
اإلرث قبل قسمتها أو عىل أشياء مشرتكة أو أموال الرشكة وإصدار شيك بدون 
واجلروح  الرضب  وجنح  الغري  ألموال  العمدي  اإلتالف  أو  والتخريب  رصيد 
غري العمدية والعمدية املرتكبة بدون سبق اإلرصار والرتصد أو استعامل السالح، 
وجرائم التعدي عىل امللكية العقارية واملحاصيل الزراعية والرعي يف ملك الغري 
أو االستفادة من خدمات أخرى عن طريق  واستهالك مأكوالت أو مرشوبات 

التحايل، كام يمكن أن تطبق الوساطة يف املخالفات)21(.
بمفهوم املخالفة أنه يف غري هذه اجلرائم ال جيوز ملمثل احلق العام إجراء الوساطة    
اإلشارة  جتدر  ولكن  منه،  املشتكى  أو  الضحية  من  باقرتاح  ذلك  كان  ولو  حتى 
العامة  القاعدة  عن  وخروجا  الطفل)22(  بحامية  املتعلق  للقانون  واستنادا  أنه 
سالفة الذكر، أجاز املرشع للنيابة العامة إجراء الوساطة يف كل اجلرائم املوصوفة 
باملخالفة أو اجلنحة التي يرتكبها الطفل، وعليه ما عدا اجلنايات فإن أي جريمة 

أخرى يرتكبها الطفل جيوز لوكيل اجلمهورية إجراء الوساطة بشأهنا.
  2- اكتامل أركان اجلريمة: ال جيوز تقرير الوساطة يف املادة اجلزائية إال إذا تأكد وكيل 
اجلمهورية من توافر كافة أركان اجلريمة، وإال أمكنه حفظ أوراق الدعوى كخيار 

آخر جيوز له من خالله الترصف يف أوراق الدعوى.
يتعني  الدعوى:  السري يف  دون  التي حتول  واملوضوعية  اإلجرائية  املوانع  مراعاة   -3  
عىل وكيل اجلمهورية إلمكان السري يف إجراء الوساطة، أن يتأكد من خلو النزاع من 
أي مانع إجرائي أو موضوعي حيول دون السري فيها، كام لو كانت الدعوى مقيدة 
بناء عىل شكوى أو طلب أو إذن من اجلهات املختصة، أو كام لو كانت الدعوى قد 

انقضت ألي سبب من األسباب.
أن  الوساطة،  إجراء  يشرتط إلمكان  حركت:  قد  العمومية  الدعوى  تكون  أال   -4  
الدعوى حركت فال جيوز عندئذ  أن  لو  متابعة جزائية، وعليه  أي  قبل  يكون ذلك 
للنيابة العامة أن ترتاجع يف قرارها، ألن الدعوى تكون قد خرجت من سلطتها، ومل 

يعد بإمكاهنا الترصف فيها)23(.
قبول  الوساطة  إلجراء  يشرتط  الوساطة:  إجراء  والضحية  منه  املشتكى  قبول   -5  
بالدرجة األوىل اعرتاف  يعني  الوساطة، هذا الرشط  الضحية واملشتكى منه إجراء 
إجراء  منه  املشتكى  يقبل  أن  املعقول  إذ من غري  إليه،  املنسوب  باجلرم  منه  املشتكى 
وساطة بخصوص جرم مل يرتكبه، مع مالحظة أن إجراء الوساطة قد يكون بمبادرة 
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االجراء  ويظل  منه،  املشتكى  أو  الضحية  طلب  عىل  بناء  أو  اجلمهورية  وكيل  من 
جوازيا بالنسبة للنيابة العامة فإن هي رفضت القيام هبذا اإلجراء ال جيوز ألي كان 
إجبارها عىل ذلك وهذا ما يقتضيه مبدأ املالءمة، ومن باب أوىل ال جيوز كذلك إجبار 
األمر  كذلك  فيظل  اإلجراء،  هذا  قبول  عىل  منه(  املشتكى  أو  )الشاكي  طرف  أي 

مرتوك للقبول أو الرفض)24(.
الوساطة  إقرار  تم  الذي رشعت ألجله:  الغرض  اىل حتقيق  الوساطة  تؤدي  أن   -6  
بوصفها بديال عن املتابعة اجلزائية، ورشعت لتحقيق أهداف متعددة ومتنوعة لعل 
أمهها تغيري مفهوم العدالة من عدالة تقليدية عقابية أو ثأرية إىل عدالة إصالحية أو 
إليها  االحتكام  العامة  للنيابة  يمكن  ضوابط  اجلزائري  املرشع  وضع  وقد  رضائية، 
رقم  األمر  من  مكرر   37 املادة  نص  من  تستفاد  الوساطة  إىل  اللجوء  تقرر  عندما 

02/15 هي:
• عندما يكون من شأهنا وضع حد لإلخالل الناتج من اجلريمة.	
• أو جرب الرضر املرتتب عليها.	

إلمكان  ثالثا  رشطا  أضاف  السابقني  الرشطني  إىل  باإلضافة  الفرنيس  املرشع   
إجراء الوساطة وهو أن تؤدي إىل إصالح اجلاين وتأهيله إجتامعيا )املادة 1/41 من قانون 
اإلجراءات اجلزائية الفرنيس()25( ومهام كان فإن النيابة العامة ممثلة يف وكيل اجلمهورية 
هي اجلهة الوحيدة املخول هلا قانونا استنادا لسلطة املالءمة تقدير ما إذا كان باإلمكان 
اللجوء إىل إجراء الوساطة أم ال حتى ولو طلبها األطراف ووافقوا عليها تظل هي اجلهة 

الوحيدة التي يمكنها قبول هذا اإلجراء أو رفضه .
اتفاق  شكل  يف  تتم  أن  الوساطة  بإجراء  لالعتداد  املرشع  اشرتط  الوساطة:  شكل   -7 
مكتوب بني مرتكب األفعال املجرمة والضحية، وأن يدون هذا االتفاق يف حمرض 
يتضمن هوية وعنوان األطراف وعرضا وجيزا لألفعال وتاريخ ومكان وقوعها 
اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه، كام جيب لصحة هذا املحرض أن يوقع  ومضمون 
الضبط واألطراف وتسلم نسخة منه إىل كل  من طرف وكيل اجلمهورية وأمني 

طرف)26(. 
ب- اآلثار القانونية للوساطة يف املادة اجلزائية.

اآلثار  املنظمة هلا مجلة من  النصوص  اجلزائية بحسب  املادة  الوساطة يف  يرتتب عىل 
نذكر أمهها: 
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بعد  الوساطة  اتفاق  يعترب  فيه:  الطعن  جيوز  ال  تنفيذي  سند  الوساطة  اتفاق  حمرض   -1 
طبقا  التنفيذية  بالصيغة  يمهر  تنفيذيا،  سندا  أعاله  عنها  املنوه  الرشوط  استفائه 
بأي طريق من  فيه  للطعن  قابل  املدنية، ويصبح غري  اإلجراءات  قانون  ألحكام 

طرق الطعن)27(. 
 2- تنفيذ اتفاق الوساطة إجراء تنقيض به الدعوى العمومية: يف حال اتفاق األطراف عىل 
إجراء الوساطة يدون ذلك يف حمرض رسمي يوقعه وكيل اجلمهورية واألطراف 
املعنية به، ومع ذلك ال تنقيض الدعوى العمومية إال إذا التزم املشتكى منه بتنفيذ 
ما تم االتفاق عليه، والذي تضمن عىل وجه اخلصوص إعادة احلال إىل ما كانت 
للقانون  خمالف  غري  آخر  اتفاق  كل  او  الرضر  عن  عيني  أو  مايل  تعويض  عليه، 
قرارها  إلصدار  العامة  النيابة  عىل  يوجب  الذي  األمر  األطراف،  إليه  يتوصل 
بانقضاء الدعوى العمومية التأكد من تنفيذ بنود االتفاق)28( وهو هبذا األثر يكون 
) املرشع ( قد راع مصلحة الطرفني، املتهم من جهة حيث ال يمكن للنيابة العامة 
إعادة حتريك الدعوى العمومية بخصوص الواقعة ذاهتا، إذ األمر ال يتعلق بحفظ 
حيث  أخرى  جهة  من  الضحية  ومصلحة  الدعوى،  بانقضاء  ولكن  االوراق 
التزام  العامة  النيابة  تأكدت  إذا  إال  الدعوى  انقضاء  اإلجراء  هذا  يرتتب عىل  ال 

املشتكى منه بتنفيذ االتفاق.
 3- اللجوء للوساطة يوقف رسيان تقادم الدعوى العمومية: بالنظر لكثرة القضايا ذات 
لتنفيذ مضمونه، األمر  به  اتفاق الوساطة وقت ال يستهان  الطابع اجلزائي يأخذ 
الذي قد يرتتب عليه تقادم الدعوى العمومية، فاجلرائم حمل هذا اإلجراء تتعلق 
تتقادم  التي  واجلنح  سنتني  بميض  فيها  الدعوى  تتقادم  التي  املخالفات  بمواد 
الدعوى فيها بميض ثالث سنوات، وتفاديا هلذا االشكال نص املرشع رصاحة عىل 
وقف رسيان الدعوى العمومية خالل اآلجال املحددة لتنفيذه، ومع قيمة وأمهية 
هذا االثر ولكن حبذا لو أن املرشع قرر ما نص عليه يف قانون محاية الطفل)29( إذ 
اللجوء إىل الوساطة بموجب هذا القانون، يوقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء 

من تاريخ إصدار وكيل اجلمهورية ملقرر الوساطة. 
اجلزائري  املرشع  أضفى  للمتابعة:  منه  املشتكى  يعرض  الوساطة  اتفاق  تنفيذ  عدم   -4 
محاية خاصة عىل اتفاق الوساطة، إذ يتخذ وكيل اجلمهورية ما يراه مناسبا بشأن 
أن  شك  وال  املحددة،  اآلجال  يف  االتفاق  تنفيذ  عدم  حالة  املتابعة،  إجراءات 
احلكم  مبارشة عىل جهة  منه  املشتكى  إحالة  هو  احلالة  هذه  املناسب يف  اإلجراء 



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م 46
أو التحقيق بحسب اجلرم حمل الشكوى، يضاف إىل ذلك – وبرصف النظر عن 
إجراءات املتابعة السالفة الذكر- فإن االمتناع العمدي عن تنفيذ اتفاق الوساطة 
املادة  يف  املقررة  للعقوبات  الفاعل  يعرض  لذلك  املحدد  األجل  انقضاء  عند 
التقليل من شأن  قبيل  اعتربها املرشع من  العقوبات، حيث  قانون  2/147 من 

األحكام القضائية)30(.

ثانيا: األهداف املرجوة من إجراء الوساطة يف املادة اجلزائية.
اآلثار  معاجلة  يف  الفعالة  أدوراها  خالل  من  ومربراهتا  الوساطة  أمهية  إجياز  يمكن 
السلبية للجريمة عن طريق وضع حد حلالة االضطراب التي أحدثتها، مع إجياد مساحة 

للنقاش والتحاور بني املتخاصمني والتي تتجىل فيام ييل.

أ-  الدور اإلصالحي للوساطة اجلنائية.  
بناء  إعادة  إىل  اجلزائية  املادة  الوساطة يف  للخصوم: تسعى  النفسية  اجلوانب  مراعاة   -1 
اىل  الذي يؤدي  بالشكل  باجللوس واحلوار سويا  العالقات بني أطراف اجلريمة 
للطرفني  الفرصة  وإعطاء  اجلريمة  وقوع  عن  النامجة  والكراهية  االحقاد  ازالة 
ملناقشة األرضار النامجة عنها، وكيفية إصالحها، دون البحث يف أسباب ارتكاهبا، 
جديدة  اجتامعية  عالقات  وإنشاء  دعم  يف  األثر  بالغ  له  يكون  الذي  األمر  وهو 
بني الطرفني، كام أنه يعجل من اندماجهام يف املجتمع، حيث يؤدي إىل جرب رضر 
منه من  املشتكى  تنتاب  التي  االجتامعية  بالعزلة  الشعور  والقضاء عىل  الضحية، 

جراء مبارشة اإلجراءات القضائية)31( .
وقد أشار رأي يف الفقه )32( أن الضحية ال يسعى من خالل هذا االجراء احلصول    
عىل تعويض مايل فقط، ولكن فهم األسباب التي دفعت املشتكى منه الرتكاب 
يف  يدور  عام  التعبري  خالل  من  له  سببه  الذي  األمل  مدى  يعلم  وجعله  اجلريمة، 
نفسه، وهو ما يؤدي إىل ختفيف اآلالم النفسية التي خلفتها اجلريمة، ويف اجلانب 
واإلفصاح  للضحية،  االعتذار  من  منه  للمشتكى  الفرصة  الوساطة  تتيح  املقابل 
عن رغبته يف أن يصفح عنه بالشكل الذي ال يتحقق يف ظل اإلجراءات العادية، 

مما يؤكد أمهية الوساطة يف عالج اآلثار النفسية النامجة عن اجلريمة.
 2- إعادة اإلدماج االجتامعي: الوساطة يف املادة اجلزائية تدعم لدى املشتكى منه الشعور 
باملسؤولية، الذي يتحقق من خالل إجراء لقاء بني الشاكي واملشتكى منه، فيدرك 
من خالله مدى حجم األرضار واملعاناة التي خلفتها جريمته عليه وعىل عائلته، 
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فقيام  ومعنوي،  مادي  رضر  من  حلقه  عام  تعويض  عىل  حصوله  أمهية  يدرك  كام 
املشتكى منه بإقرار مسؤوليته عن ارتكاب اجلريمة واعرتافه ابتداء باخلطأ الصادر 
منه، ينتقل يف ضمريه من نقطة أنه عدو إىل نقطة أنه صديق، ومن نقطة أنه مطلوب 
للعدالة إىل نقطة انه صاحب هبة أو عطية، ومن هذا املنطلق يستطيع التحاور مع 
الضحية، باعتباره قادما إلصالح الرضر الذي سببه، مما ينشئ ما يمكن تسميته 

باإلصالح التفاويض للرضر من خالل تأثريه يف عاطفة الضحية)33(.
اجلزائية  املادة  يف  الوساطة  تصاحلية:  عدالة  لتجسيد  آلية  اجلزائية  املادة  يف  الوساطة   -3 
الضحية  تعويض  قوامها  والرضا،  التفاهم  عىل  تؤسس  لعدالة  راقي  نموذج 
وإصالح اجلاين، وهي بذلك هتدف اىل حتقيق السالم االجتامعي من خالل التوفيق 

بني طرفيها وصوال اىل اعادة احياء روح اجلامعة يف فض املنازعات اجلنائية)34(.
أ- الدور الرقايب للوساطة اجلنائية:

رقابة  إىل  يمتد  ولكن  املتنازعة،  األطراف  بني  التوفيق  عىل  الوسيط  دور  يقترص  ال 
مفاوضات التسوية، ثم ييل متابعة تنفيذ هذه االتفاقات، وهو ما نتناوله عىل النحو التايل:
 1- مراقبة اتفاقات التسوية الودية: ال يقترص دور الوسيط عىل التوصل إىل اتفاق بني طريف 
االتفاق  إىل  التوصل  كيفية  متابعة  الوسيط يف  تواجد  أمهية  ترجع  وإنام  اجلريمة، 
بني األطراف، وضامن عدم تأثري أي طرف عىل اآلخر، كأن يفرض رشوطه عليه 
خالل التسوية، والوسيط من خالل تواجده يف املناقشات بني الطرفني، يؤدي إىل 

منع حدوث ذلك)35(.
2- مراقبة تنفيذ التزامات األطراف: ال يقترص دور الوسيط عىل مراقبة التوصل يف اتفاق 
بني األطراف - كام ذكرنا سابقا - وإنام يمتد دوره باإلضافة إىل ذلك إىل مراقبة 
تنفيذ التزامات األطراف، حيث يطلع الوسيط بمهمة التأكد من قيام املشتكى منه 
بتنفيذ االلتزامات الواقعة عليه من ذلك مثال أن يقدم ما يثبت قيامه بتسديد مبلغ 
التعويض املتفق عليه، ويبارش الوسيط دوره الرقايب من خالل التقرير الذي يعده 
عن نتائج الوساطة والذي يكون له بالغ األثر عىل قرار النيابة العامة يف الترصف 
يف الدعوى العمومية، فإذا تبني للنيابة العامة ممثلة يف وكيل اجلمهورية أن الوساطة 
اجلريمة، وكذلك  الناجم عن  إزالة االضطراب  أغراضها يف  قد حققت  اجلنائية 
تعويض الضحية، وتأهيل املشتكى منه اجتامعيا فإنه يف الغالب يقوم بإصدار قرار 
بحفظ األوراق، أما إذا كان التقرير سلبيا بالنسبة للمشتكى منه، فإن الغالب أن 
تنفيذ  أن  الدراسات  أثبتت  وقد  ضده  اجلنائية  اإلجراءات  بتحريك  النيابة  تقوم 
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اتفاقات الوساطة يكون بشكل أفضل عنه يف احلكم اجلنائي، ويرجع البعض ذلك 
التقايض  إجراءات  مبارشة  من  للخوف  أو  املفاوضات  يف  األفراد  الشرتاك  إما 

العادية)36(.   

خامتة:
املادة  يف  الوساطة  إقرار  األول  يف  تناولت  اثنني،  حمورين  يف  الدراسة  هذه  جاءت 
اجلزائية كإجراء بديل عن املتابعة اجلزائية، بينت من خالله تعريف الوساطة ومتييزها عن 
غريها من النظم اجلزائية املشاهبة كالصلح واألمر اجلزائي، حاولت إلقاء الضوء عىل ما 
تعانيه السياسة اجلنائية التقليدية من أزمات نامجة عن اإلفراط يف جتريم كثري من النشاط 
تبعه  وما  العمومية  الدعوى  استعامل  يف  اإلفراط  اىل  كذلك  أدى  الذي  األمر  اإلنساين، 
من تكدس يف القضايا اجلزائية خاصة البسيطة منها، مما أثر سلبا عىل عمل القضاة وعىل 
أحكامهم، حيث مل تعد العقوبة كافية لوحدها عىل أداء الدور املنوط هبا، هذه األسباب 
بعض  يف   - اجلنائية  اخلصومة  إىل  نظرهتا  من  تغري  اجلنائية  الترشيعات  جعلت  وغريها 
بعيدا عن  بطريقة تصاحلية  النزاعات  بدائل أخرى لفض  – وطرحت  البسيطة  القضايا 
الثأر واالنتقام منها إجراء الوساطة الذي حيض باهتامم جل الترشيعات اجلنائية املقارنة 
باإلضافة إىل حث املواثيق الدولية املعنية بأمور القانون اجلنائي يف إرساء عدالة تصاحلية 

من خالل تفعيل إجراء الوساطة يف املادة اجلزائية.
خصصت املحور الثاين لدراسة التنظيم القانوين هلذا اإلجراء واألهداف املرجوة منه، 
بحثت من خالله الرشوط الواجب توافرها لصحة الوساطة واآلثار املرتتبة عليها، ويف 

األخري بينت مدى أمهية إجراء الوساطة من خالل عرض وجيز لألهداف املرجوة منه.
إن اجتاه املرشع هبذا املنحى يكون قد أحدث تغيريا جذريا يف كثري من املفاهيم أمهها:

 1- يقوم قانون العقوبات عىل شقني اثنني، شق التجريم يتمثل يف إضفاء صفة اجلريمة 
اجلنائية،  باحلامية  جديرة  مصالح  عىل  باعتداء  هتديد  أو  اعتداء  يشكل  فعل  عىل 
وشق آخر يتمثل يف اجلزاء أو ما يسمى بالعقوبة وقد بينا أن تطبيق إجراء الوساطة 

يرتتب عليه إلغاء العقوبة رغم اعرتاف املتهم باجلرم املنسوب إليه.
أوراق  حفظ  أسباب  من  سبب  يتوافر  مل  ما  أنه  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  يف  املبدأ   -2 
الدعوى وجب عىل النيابة حتريك الدعوى العمومية التصاهلا باحلق العام، األمر 
حال  عليه  العقاب  وتوقيع  اجلزائي  القضاء  عىل  املتهم  إحالة  عليه  يرتتب  الذي 
ثبوت التهمة، خالف ذلك قبول إجراء الوساطة ال حيول فقط دون عقاب املتهم 
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ولكن دون مثوله أمام القضاء اجلزائي.

السياسة  يف  املقررة  األهداف  عن  واضحا  خروجا  يشكل  الوساطة  بإجراء  األخذ   -3 
اجلنائية التقليدية واملتمثلة يف حتقيق الردع بشقيه العام واخلاص، مادام وأن املتهم 

ال يمتثل أمام القضاء اجلزائي وال توقع عليه العقوبة.
  4- املرشع من خالل هذا اإلجراء تنازل عن احلق العام ) من خالل عدم ممارسة الدعوى 
العمومية ( ألجل غاية أهم أال وهي التصالح بني أفراد املجتمع خاصة املتنازعني 

منهم، أمال يف انتشار ثقافة الصلح وبناء جمتمع يسود أفراده املودة والتفاهم.
ومع هذه االختالفات، ال يعني أبدا وجود تنافر أو تضاد بني السياستني، فالوساطة 
فتظل  الردع،  عىل  القائمة  اجلنائية  العدالة  إلغاء  يعني  ال  تصاحلية  لعدالة  يمهد  كإجراء 
من  ولتمكينهم  جهة  من  القضاة  كاهل  عىل  للتخفيف  البسيطة  اجلرائم  مكاهنا  األوىل 
دراسة القضايا املعقدة أو اخلطرية وتقرير اجلزاء املناسب هلا، وتظل الثانية الوسيلة الفعالة 
لردع احلاالت اخلطرية إذ ذاك يظل – يف اعتقادنا – إحدى السبل الفعالة لتحقيق األمن 

والنظام يف املجتمع.

اقرتاحات وتوصيات:
1- حسن ما فعل املرشع عندما أسند مهمة تقرير الوساطة وإجرائها إىل النيابة العامة، 
ولكن كان يتعني عليه أن يلزم النيابة العامة بتسبيب قرارها، إذ ال يكفي جمرد قبول 
األطراف هلا وأن اجلريمة من ضمن اجلرائم التي جتوز فيها الوساطة، بل كان يتعني 
حتى  اجلريمة  مرتكب  خطورة  مدى  مثال  ذلك  من  أكثر  بضامنات  إحاطتها  عليه 
ولو تعلق األمر بجريمة بسيطة، أو مدى اخلطورة يف ارتكاهبا، وعليه فاإلشكال يف 
إجراء الوساطة – وعىل خالف حفظ األوراق – مل يبني املرشع يف معرض النصوص 

القانونية مدى سلطة املالءمة املقررة للنيابة العامة.
2- املرشع من خالل تبنيه هلذا اإلجراء أهتم كثريا بشخص الضحية، واشرتط النقضاء 
الدعوى العمومية تنفيذ اتفاق الوساطة، ولكن مل حيدد من خالل النصوص املنظمة 
الطريقة هو جمرد  األمر هبذه  أن  إذ نحسب  املتهم،  مع  التعامل  هلذا اإلجراء طريقة 
دعوى مدنية تتم بطريقة جزائية، فاجلريمة يف اعتقادنا تظل جريمة، واألثر املرتتب 
تعويض  أن  نرى  وال  القانونية،  القاعدة  توضحه  أن  جيب  ملرتكبها  بالنسبة  عليها 
الضحية كفيل بانقضاء الدعوى العمومية، فاألوىل كان يتعني تعليق انقضاء الدعوى 
عىل أمرين أساسني، األول هو تنفيذ اتفاق الوساطة والثاين أال يعود املتهم إىل اقرتاف 



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م 50
اجلريمة مدة زمنية حيددها القانون تساوي مثال مدة تقادم املخالفات او اجلنح عىل 

حسب نوع اجلريمة.
3- أن نجاح إجراء الوساطة يف املادة اجلزائية ال يقترص عىل جمرد سن نصوص قانونية بل 
يتعداه إىل مدى تطبيق تلك النصوص عىل أرض الواقع ولن يتحقق ذلك إال بمنح 
هذا اإلجراء الثقة الالزمة كبديل حقيقي للدعوى العمومية ورشيك فعال للعدالة 

اجلنائية التقليدية.
4- أن نجاح إجراء الوساطة يوجب كذلك اقتناع العاملني يف قطاع العدالة بأمهية هذا 
اإلجراء يف إرساء سياسة تصاحلية بني أفراد املجتمع خاصة أعضاء النيابة، ولن يتأتى 

ذلك إال بعقد ندوات ودورات تكوينية يف خمتلف القطاعات ذات الصلة.
5- نقرتح كذلك تدريس اإلجراءات البديلة ومنها الوساطة وكيفية ممارستها يف كليات 
احلقوق واملعاهد املتخصصة بتكوين القضاة قصد إعداد متخصصني يف هذا امليدان 

توكل هلم مستقبال مهمة الوسطاء يف شتى امليادين.
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االلتزام بكتامن الرس املهني

 يف قانون الوظيفة العمومية اجلزائري
د. جربي حممد         

كلية احلقوق والعلوم السياسية 
جامعة عيل لونييس البليدة 2

ملخص: 
املوظف  عىل  املرتتبة  السلبية  االلتزامات  من  املهني  الرس  بكتامن  االلتزام  واجب 
بمقتىض القانون األسايس العام للوظيفة العمومية 06- 03، والذي من خالله يمكن 
قياس مدى والء املوظف للدولة ولإلدارة العامة بشكل خاص، ولتحديد هذا اإللتزام 
بشكل دقيق حتى يكون كال من املوظف واإلدارة العامة عىل بينة عىل أمرمها ينبغي حتديد 

أركانه ورشوطه واآلثار النامجة جراء اإلخالل به. 
Résumé :

 Gardes d’engagement de service que le secret professionnel des
 obligations négatives de l’employé en vertu de la Loi fondamentale, la
 fonction publique 06-03, à travers lequel on peut mesurer par l’ampleur
 des employés fidélité à la gestion de l’état général et en particulier,
 et d’identifier cet engagement précisément pour que l’employé et
 l’administration publique à la preuve a ordonné à son personnel doit être
identifié et les conditions et les effets causés par sa violation.

الكلامت املفتاحية: الرس الوظيفي، املوظف العام، اإلدارة، املسؤولية التأديبية.

مقدمة: 
وقد  العام  للموظف  السلبية  االلتزامات  من  الوظيفية  األرسار  بكتامن  يعد االلتزام 
أول  منذ  عليها  التأكيد  عىل  اجلزائر  يف  العمومية  بالوظيفة  املتعلقة  الترشيعات  تواترت 

قانون للوظيفة العمومية عام 1966.
إليها  ينتمي  التي  باإلدارة  املوظف  تعلق  ملدى  مقياسا  يعد  فحواه  يف  االلتزام  وهذا 

وإخالصه له وهو بعبارة أخرى مقياسا ملدى والء املوظف للدولة ومؤسساهتا العامة.
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سيايس  تفتح  من   1989 دستور  إقرار  بعد  اجلزائر  عرفته  الذي  اجلديد  التوجه  إن 
الدولة بمؤسساهتا اهلامة طرفا ومتعامال إىل  واقتصادي وإعالمي وغري ذلك جعل من 
جانب أطراف أخرى، هذا األمر يفرض عىل الدولة بمؤسساهتا العامة إجياد إطار قانوين 

مناسب يكفل هلا الدفاع عن مصاحلها باعتبارها طرف يف املعادلة.              
هلذا فإن واجب كتامن األرسار املهنية يعد واحد من أهم اإللتزامات امللقاة عىل عاتق 
بأي شكل من األشكال والذي جيب  املساس هبا  العامة وعدم  املصالح  املوظف حلامية 

حتديده ومعرفة حدوده من طرف املوظف حتى ال يقع يف املحضور.
هلذا  به  البوح  وعدم  كتامنه  املوظف  عىل  ينبغي  الذي  املهني  الرس  هو  ما  يتبني  حتى 
نتساءل: متى يمكن إعتبار واقعة ما رسا مهنيا ينبغي كتامنه واحلفاظ عليه؟ وماهي أركان 
الكتامن  بواجب  إخالله  جراء  املوظف  عىل  املرتتبة  اآلثار  هي  وما  املهني؟  الرس  كتامن 

املهني؟ هذه التساؤالت نحاور اإلجابة عليها ضمن مبحثني أساسيني :
املبحث األول: األركان الشخصية واملوضوعية للرس املهني

املبحث الثاين: رشوط إعتبار الفعل إفشاء للرس املهني وآثار ذلك.

املبحث األول:أركان شخصية و موضوعية إللزام كتامن الرس الوظيفي
سنقوم  موضوعية  أخرى  و  شخصية  أركان  الوظيفي  بالرس  االلتزام  لواجب  إن 
بتفصيلها بشكل واىف ضمن مطلبني خصصنامها لذلك،لكن قبل اخلوض فيهام من املفيد 

الوقوف عند املعنى اللغوي و االصطالحي ملصطلح الرس يف مطلب خاص.
املطلب األول :الرس لغة و اصطالحا

أوال:الرس لغة: 
احلديث  وأرسرت  أرسار  واجلمع  اإلعالن،  خالف  وهو  وسرتت،  أخفيت  ما  هو 
إرسارا أي أخفيته والرس ما يكتمه اإلنسان يف نفسه1 والرس هو كل ما يكتمه اإلنسان يف 
نفسه واجلمع أرسار ورسائر، والرس جوف اليشء ولبه وعكس الرس اجلهر والعالنية2، 
فالرس أيضا يقيض الكتامن والكتامن يف اللغة يعني التسرت واإلخفاء، يقال كتم األمر أي 
أخفاه وسرته، فالكتامن هو الرس وهو نقيض اجلهر وخالف اإلفشاء                                                  

قال تعاىل: )وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون(3
وقال تعاىل: )إنه يعلم اجلهر من القول ويعلم ما تكتمون(4
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ثانيا:اصطالحا: 

إجتهد الفقه يف حماولة إعطاء تعريف للرس حيث عرف بأنه: )واقعة أو صفة ينحرص 
نطاق العلم هبا يف عدد حمدود من األشخاص إذا كانت ثمة مصلحة يعرتف هبا القانون 

يف أن يظل العلم هبا حمصورا يف هذا النطاق 
وعرف أنه: )إصباغ الدولة عىل واقعة أو يشء ما مل تتقرر إباحتهم(5

وعرف أيضا بأنه: )صفة ينعت هبا يشء متعلق بمقومات الدفاع عن البالد التي يناط 
هبا قانونا إىل أشخاص عليهم حفظها وكتامهنا واحليلولة دون وصوهلا إىل سواهم(6

وقد عرف أنه: )كل ما يتصل باملعلومات واإلجراءات والقرارات التي يطلع عليها 
املوظف من خالل ممارسته الوظيفة العامة أي بحكم وظيفته، فهو إخفاء املعلومات التي 

تعد رسا وسرتها عن الوصول للغري.7

حتمل  معلومات  من  عليه  يطلع  ما  بإخفاء  املوظف  إلتزام  يعني  املهني  الرس  فكتامن 
طابع الرسية باإلمتناع عن إفشائها إىل الغري وإفشاء األرسار املهنية يعني إفضاء بوقائع هلا 
صفة الرسية من موظف عام أؤمتن عليها بحكم وظيفته خالفا للقانون، فإذا كان كتامن 
الرس واإلمتناع عن إفشائه يمثل إلتزاما يقع عىل من علم به بحكم وظيفته موظفا كان أو 
غري موظف فإن ما خيتص به املوظف من تصدى به للخدمة العامة حيمله إلتزامات صارم 

يف هذا الصدد أكثر من تلك التي تفرض عادة عىل العاملني خارج اإلدارة العامة.8
دون  اللغوي  بمعناه  القانون  إىل  الشارع  نقله  لغوي  إصطالح  الكتامن  فإن  وإمجاال 
تعديل أو تبديل ضمن النصوص واألنظمة القانونية والتعليامت مقرتنا بلفظ األرسار أو 
إحدى مشتقاته أو مرادفاته اللغوية التي تفيد معناه ويستلزم أداء املوظف لواجب الكتامن 
املفروض عليه بحكم الشارع، إلتزامه بام يتفرع عن هذا الواجب من واجبات أخرى ال 

مناص من أدائه هلا إذ من دوهنا يكون خمال بواجبه يف كتامن الرس املهني وهي:
• واجب الصمت: ويكون بالسكون عن اخلوض يف شؤون الوظيفة والكالم يف دقائقه 	

بمختلف  اإلعالم  وسائل  سيام  الغري  عن  فضال  وأهله  خاصته  مع  حتى  وأرساره 
صورها، إذ ال يكون الكتامن وحفظ األرسار الوظيفية وصيانته إال بالصمت املطبق.

• اهلتك 	 من  والصوم  باحلفظ  وظيفته  أرسار  املوظف  بتعهد  ويكون  احلفظ:  واجب 
عليها  بمعرفتها وحيافظ  يسمح لآلخرين  آمن ال  بوضعها يف حرز  واإلفشاء وذلك 

من الفقدان والرسقة.
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• واجب املنع: يتجسد بمنع الغري من الوصول إىل تلك األرسار واإلطالع عليها منعا 	

باتا ولو بالقوة عند اإلقتضاء.9
وهكذا فإن إفشاء الرس املهني يف جوهره هو نقل املعلومات أو أي نوع من األخبار 
حيمل عنرصين أساسيني )موضوعية أي الرس ذاته وشخيص وهو الذي يتعلق به، ومع 
حيدد  أن  جيب  وإنام  مهني  لرس  إفشاء  يعترب  ال  الواقع  هذه  عن  الكشف  جمرد  فإن  هذا 
مصلحة  محاية  يف  أسايس  رشط  الشخص  هذا  بيان  أن  إذا  به  تتصل  الذي  الشخص 

مرشوعة    لشخص ما.10
وعليه فإن إفشاء رس املهنة يمثل عدوانا عىل مصلحة الفرد لكن هذا األمر قد تطور 
العامة  حيث أصبح إفشاء رس املهنة جريمة إجتامعية عامة تشكل عدوانا عىل املصلحة 

املتمثلة يف كرامة ورشف املهنة والثقة فيها.
فاملصلحة التي يقع عليها العدوان نتيجة اإلفشاء ليست لفرد معني أو ألفراد بذاهتم 
وإنام احلق املعتدى عليه هو للمجتمع كله، ومن ثم ال يمكن القول بوجود فرد بذاته قد 
طاله الرضر جراء إفشاء رس مهني معني بل حق املجتمع يغلب عىل حق الفرد ويكون 
الرضر الذي أصاب املجتمع عىل نحو مبارش يتمثل يف األذى الذي حلق باملصلحة العامة 

العليا املتمثلة يف إحرتام رشف وكرامة املهنة أو يف املصلحة العليا للدولة واملجتمع.11
 وهكذا فإن اإللتزام بالرس املهني وكتامنه أضحى رضورة ال مناص منها من أجل محاية 
املصلحة العامة ومحاية احلقوق الفردية واجلامعية يف املجتمع نظرا لتداخلها وتضارهبا يف 

أحيان كثرية.
املطلب الثاين :األركان الشخصية لاللتزام بكتامن األرسار الوظيفية:

الركن األول: امللتزم بواجب كتامن األرسار الوظيفية:
وهو الشخص املكلف هبذا الواجب وهو شخص املوظف العام واملوجه بنص قانوين 

عىل حممل الوجوب واإللزام والذي جيب أن تتوفر فيه الرشوط التالية:
04 من  به  1- الصفة: أي جيوز الشخص صفة املوظف العام عىل النحو الذي جاءت 
األمر 06- 03 )يعترب موظفا كل عون عني يف وظيفة عمومية دائمة ورسم يف رتبة 

يف السلم اإلداري(
وينرصف معنى املوظف بمفهوم هذه املادة عىل كل من حددهتم وذكرهتم املادة األوىل 
الذين  املوظفني  عىل  األسايس  القانون  هذا  )يطبق  وهم:   03-06 أي  األمر  نفس  من 

يامرسون نشاطهم يف املؤسسات واإلدارات العمومية
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يقصد باملؤسسات واإلدارات العمومية، املؤسسات العمومية، اإلدارات املركزية يف 
الدولة واملصالح غري املمركزة التابعة هلا واجلامعات اإلقليمية واملؤسسات العمومية ذات 
الطابع اإلداري واملؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهني واملؤسسات 
خيضع  أن  يمكن  عمومية  مؤسسة  وكل  والتكنولوجي  العلمي  الطابع  ذات  العمومية 

مستخدموها ألحكام هذا القانون األسايس(
املادة ليس حرصيا بل هو  به هذه  الذي جاءت  التعداد  أن  النص  وكام هو ظاهر يف 
القانون  هذا  ألحكام  ختضع  أخرى  فئات  الطائفة  هذه  ضمن  يدخل  أن  يمكن  مفتوح 

األسايس فهو تعداد ذكري ال تعداد حرصي.
الرس  بكتامن  اإللتزام  لوجوب  الزم  رشط  املوظف  بصفة  الشخص  متتع  فإن  وعليه 
املهني ومطالبته بغض النظر عن رتبته والسلك الذي ينتمي إليه طاملا أن وظيفته مصدر 

معرفة األرسار الوظيفية والتي لوالها ما كان له سبيل من معرفتها.
اإلدارة  مع  املتعاقدين  األعوان  عىل  حتى  املهنية  األرسار  بكتامن  املرشع  ألزم  وقد 
فقرهتا  07- 308 يف  رقم  الرئايس  املرسوم  من   14 املادة  به  ما جاءت  العمومية وهذا 
7 )عدم إفشاء أي حدث علموا به أو أي وثيقة أو معلومة حيوزوهنا أو يطلعون عليها 

بمناسبة ممارسة نشاطهم أو يمكنوا من اإلطالع عليها بإستثناء رضورات اخلدمة.( 12
سبيل  عىل  املوظف  عاتق  عىل  يقع  املهنية  األرسار  كتام  بواجب  اإللتزام  فإن  وعليه 
الدوام أو عىل سبيل التوقيت طاملا أنه يمكن له أن يطلع عىل أرسار وظيفية يرسي عليها 
واجب الكتامن وعلة ذلك احلفاظ عىل املصالح العامة يف أي شكل من أشكاهلا وضمن 

أي إطار من أطرها.
2- العلم: يف قانون الوظيفة العمومية اإللتزامات واحلقوق حمددة مسبقا بنص القانون 
مسبقا  يعلم  فاملوظف  سواء،  حد  عىل  ولإلدارة  للموظف  أسايس  ضامن  فيه  وهذا 
احلقوق التي يتمتع هبا إجتاه الغدارة ويف نفس الوقت فغن إطار نشاطه حمدد بام عليه 
من إلتزامات وواجبات عليه القيام هبا وبذلك ضمن عدم تعسف اإلدارة يف حقه 
الطرفني موظف وإدارة حيتكامن إىل  وذلك كله يف إطار إحرتام مبدأ الرشعية فكل 

النص القانوين املوضوع مسبقا حلكم العالقة فيام بني الطرفني.
وعليه فإن علم املوظف بإلتزماته وواجباته أمر الشك فيه فهو يعلم مسبق بالواجب 

املناط به وحكم القانون عند إنتهاكه أو عدم القيام بواجبه وإلتزامه.
وبالتايل فإن رشط العلم بوجود اإللتزام رشط الزم لصحة التكليف إذ من دون العلم 
اإلعتذار  يمكن  فال  عمل  من  به  كلف  ملا  اإلمتثال  املوظف  بمقدور  يكون  لن  واملعرفة 
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بجهله بإلتزاماته وواجباته املحددة بنص القانون أو التنظيم.

الدال  اللفظ  إستعمل  املرشع  أن  القانون حيث  الرشط واضح يف نص  وثبوت هذا 
06-03 ما ييل: )جيب  48 من األمر  عىل ذلك بشكل رصيح حيث جاء يف نص املادة 
عىل املوظف اإللتزام بالرس املهني ويمنع عليه أن يكشف حمتوى أي وثيقة بحوزته أو أي 

حدث أو خرب علم به(
واألمر نفسه بالنسبة للموظفني املتعاقدين حيث جاء يف نص املادة 14 من املرسوم 
الرئايس 07- 308 )..عدم إفشاء أي حدث علموا به أو أي وثيقة أو معلومة حيوزوهنا 

أو يطلعون عليها بمناسبة ممارسة نشاطهم...(
وعليه فإن ثبوت علم املوظف رشط الزم لصحة تكليفه بالواجب أو اإللتزام املرتب 

عليه.
3- العقل: إن من الرشوط العامة للتوظيف متتع املرشح للوظيفة برشط القدرة البدنية 
الرشوط  06- 03 حيث حددت  األمر  75 من  املادة  به  ما جاءت  والذهنية وهذا 

الالزمة للتوظيف ومنها القدرة الذهنية.
قد يشوبه من  ما  العقل وخلوه من كل  املرتشح بسالمة  تعني متتع  الذهنية  والقدرة 
كام  طبية  شهادات  بواسطة  ذلك  يثبت  أن  ويمكن  ذلك،  غري  أو  عته  أو  سفه  أو  جنون 
يمكن لإلدارة أن تقوم عند اإلقتضاء بتنظيم فحوصات طبية للتوظيف يف بعض أسالك 

املوظفني.13
فثبوت سالمة العقل هو مناط التكليف فال يمكن مواجهة املوظف باإلخالل بواجبه 

أو إلتزامه إذا ما ثبت أن هذا املوظف قد أصيب يف عقله.
اإللتزام  أركان  الركن األول من  توافرها يف  الواجب  هذه هي بصفة عامة الرشوط 

بكتامن      األرسار املهنية.

الركن الثاين: امللتزم له
قانون  حيكمهم  من  كل  أي  العمومية  بالوظيفة  يعمل  من  كل  وهو  العام  املوظف 
الوظيفية العمومية طبق لنص املادة 02 من األمر 06- 03 )يطبق هذا القانون األسايس 

عىل املوظفني الذين يامرسون نشاطهم يف املؤسسات واإلدارات العمومية...(
واملوظف العام يعمل لصالح املؤسسات واإلدارات العمومية وحتكمه يف ذلك عالقة 

واضحة وهي عالقة قانونية أساسية وتنظيمية.
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اإلدارة يف  إجتاه  املوظف  )يكون   03 -06 األمر  07 من  املادة  ذلك  كام نصت عىل 

وضعية قانونية أساسية وتنظيمية(، وهذه العالقة حمكومة بعاملني أساسيني مها:
• املصلحة العامة	
•  واجب املوظف	

بمقتىض هذه  ملزم  املوظف  أي  فهو  وتكليف  إلزام  باإلدارة عالقة  املوظف  فعالقة 
العالقة بالقيام بواجباته والتزاماته اجتاه اإلدارة التي يعمل لصاحلها.

باإلدارة  حتكمه  التي  العالقة  بمقتىض  املهني  الرس  بكتامن  ملزم  املوظف  فإن  وعليه 
العامة وهي امللتزم له ويدخل ضمن هذا اإلطار كل من ذكرهتم املادة 02 من األمر 06- 

03
- اإلدارات املركزية يف الدولة؛

• املصالح غري املمركزة التابعة للدولة؛	
• اجلامعات اإلقليمية؛	
• املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري؛	
• املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهني؛	
• املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي؛	
• كل مؤسسة عمومية يمكن أن خيضع مستخدموها ألحكام القانون األسايس للوظيفة 	

العمومية.
فاملوظف ملزم بكتامن أرسار الوظيفة يف أي مؤسسة عمومية أو إدارة عمومية يعمل 

لصاحلها مهام كانت رتبته وصفته داخل اهلرم اإلداري.
الركن الثالث: األجنبي

يأخذ صفة األجنبي يف عرف القانون كل من هو خارج العالقة القانونية.
فإن كل  العالقة هنا حتكم طرفني حمددين بصفتهام موظف وإدارة عامة  أن  دام  وما 
الطرفني يعد  ما سوامها يعد أجنبيا، وبالتايل كل إفشاء ملعلومات وظيفية خارج هاذين 
التكتم واحلفاظ عىل األرسار املهنية مهام كانت قرابة الطرف املفيش إليه  إخالل بإلتزام 

كقاعدة عامة.
وعليه يأخذ حكم األجنبي:

• زوج املوظف وأصوله وفروعه وحواشيه وسائر أقربائه مهام بعدو.	
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• أصدقاء املوظف وسائر من يرتبط به بعالقة غري النسب.	
• نظراء املوظف يف العمل من املوظفني الذين ال يعملون ماهية األرسار التي إكتسب 	

املوظف معرفتها.
• الغري الذي ال تربطه باملوظف صلة قرابة أو صحبة أو زمالة سواءا كان شخصا طبيعيا 	

أو معنويا خاصا أو عاما.

املطلب الثالث: األركان املوضوعية اللتزام الكتامن بالرس الوظيفي 
الركن األول:األساس القانوين اللتزام املوظف بكتامن الرس الوظيفي

يعترب املوظف يف مركز قانوين موضوعي تنظم عالقته باإلدارة العامة قوانني وأنظمة 
حتدد حقوقه وواجباته بشكل مسبق.

وعليه فإن إلتزام املوظف بكتامن األرسار املهنية واجب ملقى عىل عاتقه حمدد بشكل 
مسبق ضمن اإللتزامات والواجبات املكلف هبا يف أداء وظيفته، فالوظيفة العامة عبارة 
القيام هبا لصون املصلحة  التي جيب عىل املوظف  عن مجلة من اإللتزامات والواجبات 

العامة وديمومة املرافق العامة بكل أنواعها.
ضمن  املوظف  وإلتزامات  حقوق  ليحدد  جاء  العمومية  الوظيفة  قانون  فإن  وهلذا 

معادلة موظف إدارة، أو قاعدة صون احلقوق وإقرار الواجبات.
06- 03 رصحية حيث أقرت ما ييل: )... املادة األوىل من األمر  وقد جاءت نص 
القانونية األساسية املطبقة عىل املوظفني والضامنات األساسية  القواعد  حيدد هذا األمر 

املمنوحة هلم يف إطار تأدية مهامهم يف خدمة الدولة(.
اإللتزام  عىل  لنص  الوجوب  بصيغة   03  -06 األمر  من   48 املادة  جاءت  حني  يف 

بكتامن الرس املهني حيث نصت: )جيب عىل املوظف اإللتزام بالرس املهني....(
بمقتىض  تتضمن  التي  األسالك  ملختلف  اخلاصة  القانونية  النصوص  أحالت  وقد 
األسايس  القانون  يف  املوظفني  لواجبات  املحددة  املواد  نفس  إىل  خاصة  أساسية  قوانني 

للوظيفة العمومية 06- 03.
وبالتايل فإن اإللتزام بكتامن األرسار املهنية جيد أساسه القانوين يف نص املادة 48 من 

األمر 06- 03 املتضمن القانون األسايس العام للوظيفة العمومية.
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الركن الثاين:حمل االلتزام بكتامن الرس الوظيفي

يتمثل يف فعل الكتامن املقتىض أدائه من طرف املوظف بكل ما حيمله هذا اللفظ من 
معاين التسرت واإلخفاء لألرسار الواجبة احلفظ والصيانة والكتامن.

وهذا املعنى واضح يف نص املادة 48 من األمر 06- .03
واسع  لفظ  اإللتزام  وهنا  املعنى  برس  اإللتزام  رضورة  املوظف  املرشع  ألزم  حيث 
إلتزامه  يضمن  أن  شأنه  من  فعل  بكل  يبادر  أن  املوظف  عىل  أي  خمتلفة،  أفعال  يقتيض 

بكتامن األرسار املهنية.
فصورة الفعل هنا تأخذ أشكال خمتلفة هلا قصد واحد وغاية واحدة هي كتامن الرس 

املهني.
كأن يبادر إىل وضع امللفات يف خزانة حمكمة اإلغالق،أو ختزين املعلومات يف جهاز 
إىل  أفعال وترصفات وسلوكات هتدف  إىل ذلك من  كمبيوتر مع وضع كلمة رس، وما 

املحافظة عىل أرسار الوظيفة.

الركن الثالث:موضوع اإللتزام بكتامن الرس املهني
الواجب  املعلومات والوثائق  املهني أي مضمون  الرس  بكتامن  اإللتزام  وهي حمتوى 

كتامهنا والتي إكتسبها املوظف بحكم ممارسة وظيفته وأثناء أو بمناسبة أدائه ملهامه.
العموم حيث نصت: )جيب عىل  06- 03 بصيغة  األمر  48 من  املادة  وقد جاءت 
أي  أو  بحوزته  وثيقة  أية  حمتوى  يكشف  أن  عليه  ويمنع  املهني  بالرس  اإللتزام  املوظف 

حدث أو خرب علم به أو إطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه..(
فهذه املادة أقرت القاعدة العامة وهو اإللتزام بكتامن الرس املهني بشكل عام وبدون 
حتديد وهذا من شأنه أن يعطي لإلدارة سلطة تقديرية واسعة يف تكييف الواقعة فيام إذا 
كانت تعترب إخالل باإللتزام بكتامن الرس املهني أم ال خاصة إذا علمنا أن النظام التأديبي 
يف قانون الوظيفة العمومية يف اجلزائر من مبادئه العامة إعطاء السلطة التقديرية لإلدارة 
يف تقدير اخلطأ وجسامته وإقرار العقوبة عىل املوظف وهذا واضح من خالل نصوص 

املواد 160، 161 و 162 من األمر 06- 03.
إخالل  هو  ما  بتحديد  يتعلق  فيام  كبرية  تقديرية  سلطة  هلا  العامة  اإلدارة  أن  يبدو 
باإللتزام بشكل عام وإخالل باإللتزام بالرس املهني بشكل خاص خاصة وان املادة 48 

أعطت بعض الصور التي يمكن أن تكيف عىل أهنا إخالل باإللتزام بالرس املهني.
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هذا وإن تقدير اخلطأ يف حد ذاته يعود لإلدارة بشكل خاص دون غريها وهذا واضح 
إىل   177 املواد من  التي وردت يف فحوى نصوص  املهنية  من خالل تصنيف األخطاء 
يفهم ذلك من خالل  املثال حيث  والتي ذكرت عىل سبيل  املهنية  أنواع األخطاء   181
 181 و   180  ،179  ،178 املواد  )تعترب عىل وجه اخلصوص..( يف  إستعامل مصطلح 
أي إعطاء صور حمددة لنوع اخلطأ الذي يعترب من الدرجة األوىل أو الثانية أو الثالثة أو 
الظروف  بالنظر إىل  الرابعة، ولإلدارة أن تكيف نوع اخلطأ حسب مقتضيات كل حالة 
وكذا  املصلحة  سري  عىل  املرتتبة  والنتائج  املوظف  ومسؤولية  اخلطأ  فيها  أرتكب  التي 

الرضر الذي حلق باملصلحة.
املبحث الثاين:رشوط اعتبار الفعل إفشاء لرس وظيفي وأثار ذلك

من  التي  و  معينة  رشوط  توفر  ينبغي  وظيفي  لرس  إفشاء  يعد  فعل  أمام  نكون  حتى 
خالهلا يمكن تكييف ذلك الفعل عىل انه إخالال برس وظيفي)املطلب األول( ثم نقف 

بعد ذلك عىل اآلثار التي تنجم عن اإلخالل بااللتزام بالرس الوظيفي )املطلب الثاين(
املطلب األول: رشوط إعتبار الفعل إفشاء لرس وظيفي

ال نجد نص قانوين حمدد يعطي قائمة لألفعال التي تعد إفشاء لرس مهني، وهذا بطبيعة 
احلال منطقي جدا ألنه ال يمكن بأي حال من األحوال حتديد ما هو رسي يف وقت حمدد 
املحيطة  فالظروف  احلال،  بحسب  وزمانية  موضوعية  عديدة  إلعتبارات  حمدد  ومكان 
العمل من غريه، فاألمر إذن مرتوك  التي حتدد رسي  بالعمل ومقتضياته ومبتغياته هي 
لإلدارة يف حتديد ما هو رسي من غريه بإعتبارها هي امللتزم له بحكم العالقة بينها وبني 
املوظف وبإعتبارها هي صاحبة العمل أي هي التي متلك مرشوع العمل، وبالتايل فهي 

التي تقرر ما هو رسي     مما هو عادي.
إذا نظرنا إىل املادة 180 من األمر 06- 03 نجد أن املرشع إعترب أن إفشاء أو حماولة 
إفشاء األرسار املهنية خطأ من الدرجة الثالثة لكنه مل يعطي أي تفسريات أو حتديدات ملا 

هو رس مهني بل ترك املوضوع للسلطة التقديرية لإلدارة.
يف املقابل نجد أن الفقه قد حاول إعطاءمعايري لتحديد ما هو رسي.

1-أن يكون رسا بطبيعته أو بسبب الظروف املحيطة به:
هناك من يأخذ بشأن حتديد الرس باملعيار الشخيص حيث يتم حتديد صفة الرسية عن 
طريق صاحب الرس طواعية، فاملوظف ال يلتزم بالرس إال إذا عهد إليه من صاحب الرس.
وهناك من يأخذ باملعيار املوضوعي والذي يعتمد يف حتديد صفة الرسية عىل الظروف 
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واألحوال املوضوعية املحيطة بالواقعة.14

حسب  عليه  اإلطالع  يتم  أن  يكتفي  بل  للموظف  رصاحة  به  يعهد  أن  يشرتط  فال 
الوظيفة ما دامت هذه الوقائع مرتبطة باملوضوع الذي عهد به إليه.15

مثال رسية املناقصات واملزايدات العامة فهي أعامل رسية بذاهتا، وكذلك املعلومات 
التي تتصل باحلياة اخلاصة باألفراد وأرسارهم املالية والتجارية.

2- أن ال يكون معلوما للكافة:
من الطبيعي أن األمر إذا علم من طرف كافة الناس فقد طابعه الرسي اللهم إال إذا 
مل يكن مؤكدا، فاملوظف الذي يؤكد شائعات يكون قد أفشى رسا مهنيا ويتحمل عنها 

املسؤولية.16
يبقى رسا  ذلك  واحد ومع  قبل طائفة من حميط  معلوما من  يكون  أن  يمكن  فالرس 
بينام تنتفي صفة الرسية عن واقعة حتى لو مل يعلم هبا كثري من الناس، إذا علم هبا من ال 

تربطهم بصاحب الرس    عالقة خاصة.

3- أن يعلم املوظف بالرس يف أثناء الوظيفة أو بسببها:
اإلدارية  كالقرارات  عليها  يطلع  أو  األرسار  إليه  تصل  عمله  بطبيعة  املوظف  هنا 
يطلع  وقد  مبارش  غري  أو  مبارشا  هبا  علمه  يكون  فقد  وغريها  واملشاريع  والدراسات 
املوظف عىل الرس إذا ما أفىض إليه صاحب الرس ذاته إما بموجب القانون وإما بشكل 

طوعي،كام هو احلال بالنسبة للقايض أو عضو النيابة العامة.17
وهناك من حدد رشوط أو معايري لتحديد ما هو رسي كام ييل:

• وجوب أن تكون تلك الوثائق واملعلومات رسية بطبيعتها	
• أن يؤدي إفشاء املعلومات أو الوثائق إىل إحلاق الرضر بالدولة أو األشخاص املعنيني 	

هبذه األرسار
• أن تصبغ اإلدارة صفة الرسية عىل الوثائق أو املعلومات بأمر إداري يصدر عنها. 	

املطلب الثاين:اآلثار املرتتبة عىل إفشاء األرسار الوظيفية:
يرتتب عىل اإلخالل بااللتزام كتامن األرسار الوظيفية مسؤولية املوظف املختلفة و 

التي تؤثر عىل املوظف واإلدارة العامة عىل حد سواء.

1- املسؤولية التأديبية: 
يعد إفشاء األرسار املهنية إخالل بااللتزامات الوظيفية وهو يعد خطأ تأديبي يعاقب 
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06- 03 خطأ  العمومية  الوظيفة  قانون  اجلزائري يف  إعتربه املرشع  القانون، وقد  عليه 
180 منه عىل ما ييل: )يعترب عىل وجه اخلصوص  من الدرجة الثالثة حيث نصت املادة 
أو  يأيت:....إفشاء  بام  املوظف  يقوم من خالهلا  التي  الثالثة األعامل  الدرجة  أخطاءا من 

حماولة إفشاء األرسار املهنية(
من ثم فإن كل موظف يقوم بإفشاء أو حماولة إفشاء األرسار املهنية يكون قد إرتكب 
خطأ مهنيا من الدرجة الثالثة واملرتبة للمسؤولية التأديبية والتي قد أدرج هلا املرشع عقوبة 

تأديبية خاصة ضمن التصنيفات اخلاصة بالعقوبات التأديبية.
وقد جعل املرشع عقوبة اخلطأ من الدرجة الثالثة يف:

• التوقيف عن العمل من أربعة )04( إىل ثامنية أيام )08 أيام( 	
• التنزيل من درجة إىل درجتني	
• النقل اإلجباري.18	

وكام هو معلوم فإن إختاذ اإلجراءات التأديبية يكون من صالحيات السلطة اإلدارية 
التي هلا صالحية التعيني.19

وعليهفإن السلطة اإلدارية املختصة هلا السلطة التقديرية الكاملة يف فرض اجلزاءات 
التأديبية عىل املوظف وفق ما يقتضيه القانون ضمن إحرتام مبدأ املرشوعة عىل أن توفر له 

كل الضامنات القانونية للدفاع عن نفسه.
اإلداري  القضاء  إىل  اللجوء  يف  احلق  له  املوظف  ضد  التأديبي  القرار  صدور  وعند 
الذي له سلطة الرقابة عىل تقدير ملدى كون املوظف قد أفىض بمعلومات أو وثائق رسية 
أم ال، وما إذا كان ذلك قد يرتب رضرا لإلدارة العامة أم ال أو قد فوت عليها مصلحة أو 

أرض بمصلحة األفراد إلعتبار ذلك الفعل يعد ركنا السبب يف القرار اإلداري.20
فرقابة القضاء اإلداري إذن تكون يف نظره مدى مرشوعية قرار اإلدارة املتضمن توقيع 

جزاء تأديبي عىل املوظف العام.
بتوقيع  اإلدارة  )Faucheux(قرار  قضية  يف  الفرنيس  الدولة  جملس  إعترب  لقد      
جزاءات تأديبية ضد سكرترية وزارة البحرية التجارية مرشوعا لقيامها بنرش بيان كشفت 
فيه عن مرشوع تعديل ساعات العمل بالنسبة للعاملني يف تلك الوزارة كان قد وقع يف 
إىل اإلعرتاض  إعداده، وقد دعت زمالئها  اإلدارات يف مرحلة  تداوله بني  يدها خالل 
إخالال  السكرترية  هذه  ترصف  الفرنيس  الدولة  جملس  إعترب  حيث  املرشوع،  هذا  عىل 

بإلتزام التكتم املهني املفروض عليها بحكم وظيفتها.21
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2- املسؤولية اجلنائية:

يلحق إرضار  أو  يظر  قد  العام  املوظف  ااملهنية من طرف  إفشاء األرسار  أن  الشك 
العامة بأي شكل من األشكال وقد يرض كذلك بمصالح األفراد كذلك من  باملصلحة 
أجل ذلك فإن املساس هبذه املصالح يعرض املوظف العام إىل متابعات جزائية تفيض إىل 

جزاءات جنائية إلعتبار أن فعله يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
ولقد ذهبت الترشيعات املختلفة الفرنسية واملرصية وغريها إىل جتريم فعل اإلفشاء 

باألرسار املهنية أو الوظيفية وإعتربهتا جريمة يعاقب عليها القانون.
إ‘ترب هو بدوره اإلخالل بواجب  الترشيعات فإن املرشع اجلزائري  وعىل غرار هذه 

كتامن األرسار املهنية جريمة يعاقب عليه القانون.
حيث نص يف املادة 202 من قانون العقوبات عىل ما ييل:

)كل من يعمل بأية صفة كانت يف مؤسسة وأدىل أو رشع يف اإلدالء إىل أجانب أو إل 
جزائريني يقيمون يف بالد أجنبية بأرسار املؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون خموال له 
ذلك يعاقب باحلبس من سنتني إىل 5 سنوات وبغرامة مالية من 500دج إىل 10000دج.
من  احلبس  العقوبة  فتكون  اجلزائر  يف  يقيمون  جزائريني  إىل  األرسار  هبذه  أدىل  وإذا 

ثالث )03( أشهر إىل )02( سنتني وبغرامة مالية من 500دج إىل 1500دج.(22
النظر  يف  وتوسع  شمولية  أكثر  كان   املرشع  أن  املادة  هذه  نص  خالل  من  نالحظ 
اإلخالل  جريمة  لوقوع  فيكفي  باإللتزام،  هلا  املخل  واجلهة  باإللتزام  املخل  الفاعل  إىل 
باإللتزام يف إجتاهها  التي أخل  املؤسسة  الفاعل منتمي إىل  املهني أن يكون  بإلتزام الرس 
وقت إرتكاب الفعل وهو الركن اخلاص، ويكون قد أدىل أو رشع يف اإلدالء باألرسار 
الوظيفية، وعليه فإن قيام جريمة اإلخالل باإللتزام بالرس املهني ضد املوظف تستوجب 

قيام الركن اخلاص ووجود القصد اجلنائي.
3- املسؤولية املدنية:

إن إفشاء األرسار الوظيفية من طرف املوظف يمثل إلخالل بإلتزاماته الوظيفية وهذا 
اإلخالل يعد خطأ شخصيا من جانبه، فإذا ترتب عىل فعله أو خطئه أرضارا مادية أو أدبية 
حلقت بالغري فإنه يكون مسؤوال عن تعويض األرضار التي حلقت بالغري سواءا كان هذا 

الغري اإلدارة العامة ذاهتا أم األفراد.
املدين  القانون  من   124 املادة  لنص  طبقا  تقصريية  مسؤولية  تعد  هنا  واملسؤولية 
اجلزائري )كل عمل أيا كان يرتكبه املرء ويسبب رضرا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه 

بالتعويض(
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وال يم بعد ذلك صورة هذا اخلطأ، فاملوظف يلزم بالتعويض إذا كان ما قام به من 
إفشاء األرسار الوظيفية عن عمد أو إمهال أو تقصري وهذه املسؤولية يمكن أن تقوم أثناء 

وجود املوظف يف اخلدمة أو بعد إنتهائها.
إن أثار إفشاء أرسار الوظيفة العامة قد تتعدى املوظف العام لتطال اإلدارة العامة، إذ 
يمكن مساءلة اإلدارة مدنيا عن تعويض األرضار املرتتبة عىل فعل املوظف إذا كان ما قام 

به املوظف يمثل خطأ مرفقيا وليس خطأ شخصيا.
وللقايض سلطة تقديرية يف تكييف طبيعة هذا اخلطأ.23

اخلامتة: 
الترشيعات  تواترت  التي  القانونية  اإللتزامات  من  املهنية  األرسار  كتامن  واجب  إن 
املتعلقة بالوظيفة العمومية يف التأكيد عليها نظرا ملا هلا من أثار مبارشة وغري مبارشة عىل 
املوظف والوظيفة العمومية بشكل عام وهي تأكيد عىل مدى والء املوظف للدولة أي 
جوهر  يعترب  الوالء  وهذا  خاص  بشكل  إليها  ينتمي  التي  ولإلدارة  الدولة  ملؤسسات 
الوظيفة العمومية وحمورها األسايس بل وحمركها نحو حتقيق النجاعة و االستمرارية يف 

املرافق العامة بشكل فعال وناجع.
لواجباته  املوظف  وفاء  مدى  واضح  بشكل  يعكس  املهني  الرس  كتامن  فواجب 
العامة  للغدارة  البرشية  الرتكيبة  نوعية  عىل  دال  مقياس  فهو  وبالتايل  املهنية  وإلتزاماته 

وألعوان الدولة بشكل عام.
ويف درجة متقدمة فإن كتامن األرسار املهنية يعترب إلتزام أخالقي عىل املوظف التحيل 
به أثناء أداء وظيفته وهلذا ينبغي ترسيخ هذه القيمة األخالقية يف ذاتية املوظفني بشكل 
عام رشيطة أن يعرف املوظف حدود هذا اإللتزام حتى ال يؤدي باإللتزام هبذا الواجب 
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الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة
د. بن عائشة نبيلة 

كلية احلقوق و العلوم السياسية- جامعة املدية –

امللخص : 
التقايض  من  درجتني  ميالد   1996 دستور  بفضل  اإلداري  القضاء  تنظيم  يمنح 
اإلستشارية سواء  الوظيفة  أوكلت هلذا األخري  و  الدولة،  اإلدارية وجملس  املحاكم  مها 
التعديل  و هذا حسب  القضائية       إىل جانب وظيفته  األوامر  أو  القوانني  يف مشاريع 
الدستوري األخري لسنة 2016 يف مادتيه 2/136 و142، وهو نفس الشأن يف الدستور 
الدولة  جملس  أصبح  وعليه   ،2/39 و   2/38 مادتيه  خالل  من   1958 لسنة  الفرنيس 
اجلزائري يبدي رأيه اإلستشاري سواء للوزارة األوىل يف حالة مشاريع القوانني وذلك 
اجلمهورية  لرئاسة  اإلستشاري  رأيه  يبدي  االستثنائية،أو  احلالة  يف  أو  العادية  احلالة  يف 
يف حالة مشاريع األوامر يف احلالة العاجلة، لكن يبقى اإللزام فقط يف طلب الرأي دون 

اإللزام باألخذ به.
Résumé :

Cette nouvelle organisation de la justice administrative avec la 
constitution 1996 donne une naissance à deux structures graduées, les 
tribunaux administratifs et le conseil d’Etat.
le conseil d’Etat donne son avis pour les ordonnances et pour les projets 
de loi de la constitution 2016 (les articles 136/2 et 142), comme les deux 
articles 38/2 et 39/2 de la constitution française de l’année 1958 :
 L’article 38/2 : «  les ordonnances sont prises en conseil de ministres 
après avis du conseil d’Etat ».
L’article 39/2 : «  les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres 
après avis du conseil d’Etat et déposés sur le bureau de l’une des deux 
assemblées ».

الكلامت املفتاحية: القضاء اإلداري، الرأي االستشاري ملجلس الدولة.
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مقدمة : 

جلأت الدولة من أجل تنظيم شؤوهنا و مشاكلها املختلفة منها السياسية و اإلقتصادية 
يف  كبري  بشكل  يساهم  مهم  كإجراء  باالستشارة  االستعانة  إىل  ...إلخ،  واإلجتامعية 
التخفيف من هذه األعباء والعمل عىل إجياد احللول الالزمة ملختلف هذه املشاكل، و ألن 
الوظيفة االستشارية هي عملية تتم بموجبها تقديم رأي أو خدمة لسلطة إدارية أو جهة 
حكومية بناءا عىل طلبها هتدف من وراءه إىل حّل مشكلة معينة أو توضيح نقاط معينة، 
كام تأخذ االستشارة أشكاال خمتلفة سواء استشارة اختيارية أو إستشارة إجبارية أو حتى 

استشارة امللزمة برأي واجب إتباعه.    
وقد تضمن دستور 1996/11/16 يف الفصل الثالث الباب الثاين للسلطة القضائية 
تابعا  الدولة  يعترب جملس  و  اإلداري،  القضائي  التنظيم  يعّد هرم  الدولة، والذي  جملس 
القضائية  اجلهات  أعامل  تقويم  األوىل  الوظيفة  متثلت  وظيفتان  وله  القضائية  للسلطة 
رأيه  إبداء  يف  متثلت  الثانية  الوظيفة  أما  اإلداري،  القضائي  اإلجتهاد  وتوحيد  اإلدارية 

حول مشاريع القوانني أو مشاريع األوامر.
 1998/05/30 يف  املؤرخ   01-98 رقم  العضوي  القانون  املرشع  فأصدر  وعليه 
الذي يتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله، و هو املجلس الذي تم تنصيبه 
يوم 1998/07/17 و رشع يف نشاطه عمليا منذ صدور املرسوم التنفيذي رقم 98- 
262 املؤرخ يف 1998/08/29 الذي حيدد كيفيات يف إحالة مجيع القضايا املسجلة و/
فيه  الدولة، والذي نصت  العليا إىل جملس  باملحكمة  الغرفة اإلدارية  املعروضة عىل  أو  
املادة 02 من القانون العضوي عىل ما ييل : » جملس الدولة هيئة مقومة الجتهاد اجلهات 
القضائي  االجتهاد  توحيد   يضمن  القضائية،  للسلطة  تابع  وهو  اإلدارية،  القضائية 
اإلداري يف البالد ويسهر عىل احرتام القانون »، و بشأن االختصاصات االستشارية أي 
اإلختصاصات غري القضائية للمجلس  ذكرت املادة الرابعة منه »يبدي جملس الدولة رأيه   

يف مشاريع القوانني حسب الرشوط التي حيددها القانون.«
 1998/05/19 يف  املؤرخ   06-98 رقم  الرأي  الدستوري  املجلس  أصدر  وقد 
املتعلق بمطابقة القانون العضوي ملجلس الدولة للدستور، حيث حذف  من جهة النص 
املراسيم  الدولة رأيا إستشاريا للحكومة بشأن  بإبداء جملس  الذي كان يقول  الترشيعي 

التي تصدر عن احلكومة .
ونجد مصادر نظامه القانوين ملجلس الدولة كهيئة إستشارية وذلك كالتايل :
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1-اإلطار الدستوري : 

إذ نصت املادة 2/171 من دستور 96 1 عىل ما ييل :« يمثل جملس الدولة اهليئة املقومة 
ألعامل اجلهات القضائية اإلدارية« .

و نصت املادة 172 من دستور 96 و املعّدل عىل ما ييل :« حيدد قانون عضوي تنظيم 
املحكمة العليا  و جملس الدولة و مكمة التنازع و عملهم و اختصاصاهم االخرى« .

96  قبل تعديله عىل ما ييل :« تعرض  الدستور  3/119 من  املادة  و كذلك نصت 
الوزير  يودعها  الدولة،ثم  برأي جملس  األخذ  بعد  الوزراء  القوانني عىل جملس  مشاريع 

االول لّدى مكتب املجلس الشعبي الوطني«.
من   3 فقرة   136 املادة  بموجب  تعديل  حمل  كانت  األخرية  املادة  هذه  أن  غري 
القوانني عىل جملس  : »تعرض مشاريع  التي نصت   2016 الدستوري   التعديل  قانون 
احلالة،مكتب  حسب  االول  الوزير  يودعها  ثم  الدولة  جملس  برأي  األخذ  الوزراء،بعد 

املجلس الشعبي الوطني أو مكتب جملس األمة« .
2016 :« لرئيس اجلمهورية  التعديل الدستوري  142 من  املادة  باإلضافة اىل نص 
أن يرشع بأوامر يف مسائل عاجلة يف حالة شعور املجلس الشعبي الوطني، أو من خالل 
العطل الربملانية، بعد رأي جملس الدولة«، و هبذا املفهوم وسع التعديل الدستوري لسنة 

2016 من جماالت التي يؤخذ فيها الرأي اإلستشاري ملجلس الدولة .
2-اإلطار الترشيعي:

و   2  01-98 العضوي  القانون  هو  الدولة  جملس  ينظم  عضوي  قانون  أول  صدر 
تضمن 44 مادة قانونية موزعة عىل )05( أبواب، ففي الباب األول تضمن أحكام عامة 
بشأن جملس الدولة  يف 8 مواد، أما الباب الثاين تضمن جمال اختصاص جملس الدولة يف 
27 مادة، وأما  الدولة عرب  تنظيم و سري جملس  الثالث فتضمن  الباب  بينام  أربعة مواد، 
الباب الرابع تضمن االجراءات القضائية     و االستشارية املتبعة أمام جملس الدولة يف 

مادتني،و تضمن الباب اخلامس أحكام انتقالية وهنائية يف ثالث مواد.
إذا فيام خيص اجلانب اإلستشاري ملجلس الدولة تناولته املادة 12 و املواد من 35   اىل 
39 تضمنت اجلانب اإلجرائي، باإلضافة إىل إحالة املادة 41 من هذا القانون العضوي 
العضوي  القانون  يتمم  و  يعدل  الذي   13-11 العضوي  القانون  ثم صدر  التنظيم  إىل 

. 3 01-98
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3- اإلطار التنظيمي :

صدرت جمموعة من املراسيم الرئاسية و التنفيذية املطبقة للقانون العضوي 01-98 
نذكر منها:

أعضاء  تعيني  يتضمن   98/05/30 يف  املؤرخ   187-98 رقم  الرئايس  املرسوم   -
جملس الدولة 4.

اشكال  حيدد  الذي   1998/08/29 يف  املؤرخ   261-98 التنفيذي  املرسوم   -
اجراءات وكيفياهتا يف املجال االستشاري ملجلس الدولة 5.

و  برشوط  2003/11/9،يتعلق  يف  املؤرخ   165-03 رقم  التنفيذي  املرسوم    -
كيفيات تعيني مستشاري الدولة يف مهمة غري عادية 6.

و عليه تطرح اإلشكالية التالية : ماهو الدور الذي تؤديه الوظيفة اإلستشارية ملجلس 
الدولة يف صنع القرار؟

املبحث األول : تنظيم جملس الدولة كهيئة استشارية 
يامرس جملس الدولة اختصاصاته االستشارية بواسطة تشكيلتني :مها اجلمعية العامة      

و اللجنة الدائمة.
املطلب األول : اجلمعية العامة 

و  تشكيلتها  خالل  من  إستشارية  كهيئة  الدولة  ملجلس  العامة  اجلمعية  لنا  تظهر 
صالحياهتا.

الفرع األول : تشكيلة اجلمعية العامة 
01/98 عىل تشكيلة اجلمعية العامة ملجلس  37 من القانون العضوي  نصت املادة 

الدولة و هي:
رئيس جملس الدولة   -

نائب رئيس جملس الدولة   -
حمافظ الدولة   -

رؤساء الغرف اخلمسة   -
مخسة من مستشاري الدولة   -

الوزراء او الوزير املعني باملرشوع املقدم أو ممثليهم   -
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أوال : رئيس جملس الدولة 

نصت املادة 78 من دستور 96 عىل تعيني رئيس جملس الدولة بمرسوم رئايس، و قد 
خولت املادة 22 من القانون العضوي 01/98 عدة مهام و صالحيات لرئيس جملس 
الدولة، لكن تم تعديل هذه الصالحيات من قبل املرشع باملادة 06 من القانون العضوي 

13/11 و أصبحت كالتايل :
متثيل جملس الدولة رسميا.   -

رئاسة أي غرفة من غرف املجلس عند االقتضاء.   -
رئاسة الغرف املجتمعة.   -

تنشيط و تنسيق الغرف و أمانة الضبط و األقسام و املصالح اإلدارية.   -
إنشاء إجراءات لضامن السري احلسن ملجلس الدولة.   -

ثانيا : نائب رئيس جملس الدولة 
وتطرقت  رئايس،  مرسوم  بموجب  يكون  أيضا  الدولة  جملس  رئيس  نائب   تعيني 
الدولة،و كانت  نائب رئيس جملس  01/98 عىل مهام  العضوي  القانون  23 من  املادة 
حمل تعديل باملادة 06 من القانون العضوي 13/11 و التي نصت عىل :” يساعد رئيس 
جملس الدولة نائب الرئيس و يستخلفه حال غيابه او حدوث مانع له،و يف حال وقوع 
ملجلس  الغرف  رؤساء  عميد  الدولة  جملس  رئيس  مقام  يقوم  معا  نائبه  و  لرئيس  مانع 

الدولة “.

ثالثا : حمافظ جملس الدولة 
تتم  و  الدولة  لتعيني حمافظ جملس  إجراءات خاصة  و  القوانني عىل رشوط  تنص  مل 
يقدمون  و  النيابة  مهمة  مساعديه  و  الدولة  حمافظ  القضاة،فيامرس  سلك  من  تعيينه 
مذكراهتم كتابيا و يربزون مالحظاهتم شفويا و هذا ما أشارت اليه املادتني 15 و 25 من 

القانون العضوي .

رابعا : مستشارو الدولة 
يتم التمييز بني مستشاري الدولة يف املهمة العادية و مستشاري الدولة يف املهمة غري 

العادية .

1 - مستشارو جملس الدولة يف املهمة العادية :
يف  يشاركون  الدائمون،حيث  املستشارون  العادية  املهمة  يف  الدولة  جملس  يمثل 
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التشكيالت القضائية خاصة،و يتداولون و يقررون فيها يف النزاعات و القضايا املطروحة 

.
و يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئايس طبقا للامدة 87 من الدستور،و قد جرى تعيينهم 

من بني قضاة املحكمة العليا اىل جانب آخرين من خارج سلك القضاة 7.
و تتمثل املهمة األساسية ملستشاري جملس الدولة يف املهمة العادية يف القيام بإصدار 
بإمكانيتهم  القانون  أجاز  االستشارية،كام  التشكيلة  ظل  يف  االستشارة  وإبداء  التقارير 
ممارسة وظيفة و مهمة حمافظ الدولة املساعد و هذا وفقا للامدة 29 من              القانون 

.8 01/98

2 - مستشارو جملس الدولة يف املهمة غري العادية :
تعيينهم من ذوي  يتم  الدولة يف مهمة غري عادية بصفة قضاة،و  يتمتع مستشارو  ال 

اخلربة واالختصاص يف املجال املهني القانوين ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
و قد نصت املادة 29 الفقرة الثالثة من القانون العضوي 98-01 بام ييل :

و  القضائية  التشكيلة  يف  مقررين  عادية  غري  مهمة  يف  الدولة  مستشارو  يعترب   “
ملستشاري  يمكن  املداوالت،و  فغي  االستشاري،يشاركون  الطابع  ذات  التشكيالت 
الدولة ممارسة وظائف حمافظ الدولة مساعد، و حتدد رشوط و كيفيات تعيينهم عن طريق 

التنظيم “.
و قد أشارت أيضا املادة 3 من املرسوم التنفيذي 165/03 إىل أن يبلغ عدد مستشاري 
الدولة يف مهمة غري عادية إىل 12 مستشار عىل االكثر، ويعينون من بني ذوي الكفاءات 

األكيدة يف خمتلف النشاطات، و جيب أن تتوفر فيهم إحدى الرشوط اخلاصة اآلتية :
• او 	 املالية  و  االقتصادية  العلوم  او  القانون  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  حائزا  يكون  أن 

العليا  الوظائف  يف  االقل  عىل  سنوات  سبع  مدة  الفعلية  اخلدمة  التجارية،ويثبت 
للدولة .

• أن يكون حائزا عىل شهادة جامعية تعادل عىل األقل ليسانس او مساتر مدة 15 سنة 	
خربة منها سبعة سنوات عىل االقل يف الوظائف العليا للدولة.

• و 	 معادلة،  كشهادة  ليسانس  االقل  عىل  تعادل  جامعية  شهادة  عىل  حائزا  يكون  أن 
إثبات خربة مهنية ملدة 16 سنة من بعد احلصول عىل هذه الشهادة اجلامعية 9.

و عليه يالحظ أن املرشع حاول توسيع نطاق املشاركة قدر اإلمكان يف تركيبة جملس 
الدولة كجمعية عامة، و يتمتعون كلهم باخلربة و الكفاءة املهنية العالية، كام يمكن للوزير 
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التي  األسباب  توضيح  لتتوىل  املناقشة  جلسة  حضور  من  ممثليهم  أو  الوزراء  أو  املعني 
دفعتها لتقديم مشاريع القوانني، و هذا من شأنه املسامهة يف تنوير أعضاء جملس الدولة، 
فقبل دخوهلم إىل مرحلة املناقشة و قبل تصويتهم عىل النص حمل االستشارة، يستمعون 

وجهة نظر القطاع املعني .
كام جتدر املالحظة عىل أن ممثل الوزير احلارض يف تشكيلة اجلمعية العامة يشرتط أن ال 
تقل رتبته عن مدير إدارة مركزية، و يعني من الوزير األول بعد اقرتاح من الوزير املعني 
باملرشوع القانوين وهذا ما أشارت إليه املادة 39 من القانون العضوي 01/98 أي أن 
الرأي  إبداء  عىل  إجيابا  ينعكس  مما  التشكيلة  داخل  املستوى  احرتام  عىل  حرص  املرشع 

ملجلس الدولة كجهة استشارية يف مشاريع القوانني 10.

الفرع الثاين : صالحيات اجلمعية العامة 
أشارت املادة 36 من القانون العضوي 01/98 عىل ما ييل :” تبدي اجلمعية العامة 
ملجلس الدولة  رأيا يف مشاريع القوانني “. أي أن دور اجلمعية العامة يقترص عىل إبداء 

رأيا يف مشاريع القوانني.
و يتخذ املجلس رأيه بأغلبية أصوات األعضاء احلارضين، و يف حالة التعادل يرجع 

صوت الرئيس و هذا ما نصت عليه املادة 08 من املرسوم التنفيذي 261/98 .
املطلب الثاين : اللجنة الدائمة 

و  تشكيلتها  خالل  من  إستشارية  كهيئة  الدولة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  لنا  تظهر 
صالحياهتا.

الفرع األول : تشكيلة اللجنة الدائمة 
نصت املادة 38 من القانون العضوي 98-01 عىل تشكيلة اللجنة الدائمة و هي :

رئيس جلنة برتبة رئيس غرفة.  -
أربعة مستشاري دولة .  -

حمافظ الدولة أو أحد مساعديه.  -
الوزير املعني أو الوزراء أو من يمثلهم .  -

و قد أشارت املادة 8 من املرسوم التنفيذي 261/98 العتبار املداولة صحيحة هو 
حضور أغلبية أصوات احلارضين .
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الفرع الثاين : صالحيات اللجنة الدائمة

اقترص دور اللجنة الدائمة ملجلس الدولة يف إبداء رأيا حول مشاريع القوانني ذات 
الطابع اإلستعجايل، و عليه يقع عىل عاتق الوزير األول الذي يشري إىل الطابع االستثنائي 

للمرشوع،و يف حالة عدم اإلشارة إليه يكون املرشوع أمام اجلمعية العامة .
املبحث الثاين : اإلجراءات املتبعة أمام جملس الدولة كهيئة استشارية 

تظهر لنا اإلجراءات املتبعة أمام جملس الدولة كهيئة إستشارية من خالل هتيئة املرشوع 
أمام جملس الدولة وصوال إىل إصدار الرأي االستشاري.

املطلب األول : هتيئة املرشوع أمام جملس الدولة كهيئة إستشارية 
الكيفيات   مسألة  إحالة  عىل   01-98 العضوي  القانون  من   41 املادة  املرشع  ذكر 
واإلجراءات يف املجال اإلستشاري إىل التنظيم و صدر املرسوم التنفيذي 261/98 حيدد 
األشكال و اإلجراءات يف املجال اإلستشاري أمام جملس الدولة و كذا النظام الداخيل 

ملجلس الدولة،هذا بالنسبة ملشاريع القوانني11.
أما بالنسبة لإلجراءات يف األوامر يف احلاالت العاجلة فننتظر تعديل القانون العضوي 

ملجلس الدولة وفقا للتعديل الذي أتى به التعديل الدستوري لسنة 2016.
إجراءات  األوىل  املرحلة   : أساسيتني  إىل مرحلتني  اإلجراءات  تقسيم هذه  يمكن  و 

حتضري ملف مرشوع القانون و املرحلة الثانية إجراءات دراسة ملف مرشوع القانون .
الفرع األول : إجراءات حتضري ملف املرشوع القانون 

يمّر حتضري ملف املرشوع القانون بعدة إجراءات مهمة تبتدئ بمرحلة إخطار جملس 
الدولة وإيداعه لدى جملس الدولة ثم تعيني املقرر و إعداد تقريره 12.

أوال : إخطار جملس الدولة و إيداعه 
يتم إخطار جملس الدولة من طرف الوزارة األوىل و هو إجراء إلزامي، إذ ال يمكن 
ملجلس الدولة من تلقاء نفسه إعطاء رأيه حول مرشوع قانون دون أن يتم إخطاره من 
قبل األمني العام للحكومة و هذا ما جاءت به املادتني 02 و 03 من املرسوم التنفيذي 
98-261،و كام أنه البد من ارفاق املرشوع الذي أخطر به رئيس جملس الدولة بعنارص 

امللف املحتملة )وثائق،تقارير،بيانات ...الخ(.13
و يسجل االخطار يف سجل رسمي يسمى سجل زمني خاص باإلخطار وفق ما جاء 

يف املادة 4 من املرسوم التنفيذي 261/98، و البد من التمييز بني حالتني لإلخطار :
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أمانة  بإبالغ  للحكومة  العامة  األمانة  قيام  :و ذلك يف حالة  العادية لإلخطار  احلالة   /1
القانون ال حيتاج إىل إستعجال،حينئذ يصدر أمر من  الدولة عىل أن مرشوع  جملس 
كمقرر  الدولة  مستشاري  أحد  بتعيني  امللف  عىل  إطالعه  بعد  الدولة  جملس  رئيس 

ليقوم بدراسة هذا امللف .
من  الدولة  جملس  رئيس  تنبيه  كان  :إذا  لإلخطار  العادية  غري  أو  االستثنائية  2/احلالة 
طرف الوزير األول بالطابع االستعجايل مللف مرشوع القانون،يقوم بإرسال امللف 
بتعيني  بدوره  ليقوم هو  رئيس غرفة  برتبة  يكون  الذي  و  الدائمة  اللجنة  رئيس  إىل 
101 من  14 وهذا ما أشارت إليه املادة  مستشار الدولة كمقرر حاال بوجه الرسعة 
النظام الداخيل ملجلس الدولة و املادة 5 الفقرة 2 من املرسوم التنفيذي 261/98 

.15

ثانيا : دور املقرر 
يقوم رئيس جملس الدولة بعد إبالغه بملف مرشوع القانون يف احلالة العادية لإلخطار 
41 مكرر من املرسوم  بتعيني مقرر من بني مستشاري الدولة و هذا ما جاءت به املادة 
الدائمة  اللجنة  رئيس  فيقوم  لإلخطار  العادية  غري  احلالة  يف  98-261،أما  التنفيذي 
38 من املرسوم  املادة  به  بتعيني مقرر عىل وجه الرسعة أي اإلستعجال وفقا ملا جاءت 

.261-98
و عليه ففي كلتا احلالتني تقع عىل املقرر مهمة دراسة ملف مرشوع القانون و إعداد 
و  جلسات  بموجبه  تعقد  حتضرييا  عمال  يمثل  فذلك   ،16 حالة  كل  حسب  عىل  تقارير 
مداوالت جملس الدولة االستشارية، و للمقرر احلرية الكاملة يف كيفية دراسة امللف و 
التزود باملعلومات و يمكن حتى إستدعاء ممثل الوزير أو ممثيل الوزراء املبادرين بمرشوع 

القانون و كل من له عالقة باملوضوع .17
و يقوم املقرر بتقسيم عمله اىل 4 مراحل :

املرشوع  نص  فيفحص  رشوطه  كامل  وعىل  اإلخطار  ملف  حول  بالتحري  يقوم   -1
خصوصا من الناحية التأسيسية لإلخطار و رشعية املسائل و املشاكل التي أدت إىل 
مشاريع  حول  للمجلس  السابقة  باآلراء  االستعانة  يمكن  املرشوع،كام  هذا  وجود 

القوانني التي هي يف نفس املجال .
أو  املبادرين باملرشوع إلزالة أي غموض  الوزارات  املقرر باالجتامع مع ممثيل  يقوم   -2

إستفهام.
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اللجنة  أو  العامة  اجلمعية  أمام  للمناقشة  يقدمه  الذي  التقرير  بتحرير  املقرر  يقوم   -3

الدائمة
املعنية  الوزارات  ممثيل  بقائمة  املرشوع  بمناقشة  العام  األمني  بإعالم  املقرر  يقوم   -4
إلستدعائهم لإلجتامع،ثم يقوم بتوزيع نص املرشوع و نص التقرير عىل مجيع أعضاء 
اهليئة املنعقدة،كام يقوم بتبليغ رئيس جملس الدولة بالتقرير النهائي الذي تم التوصل 
اليه    و رشح كل الصعوبات وتوضيح كل العراقيل التي ستواجه النص القانوين .18

الفرع الثاين : إجراءات دراسة ملف مرشوع القانون 
تعقد جلسة اجلمعية العامة لدراسة املرشوع يف احلالة العادية، و تعقد جلسة اللجنة 
الدائمة لدراسة املرشوع يف احلالة اإلستعجالية فيحدد رئيس جملس الدولة تاريخ دراسة 
هذا املرشوع بحضور الوزير املعني أو من يمثله و حلضور أشغال املجلس وفقا ملا جاءت 
واللجنة  العامة  اجلمعية  هتدف  و   ،261-98 التنفيذي  املرسوم  من  مكرر   41 املادة  به 
الدائمة لدراسة املرشوع من حيث عدم تناقض مواد القانون الواحد باإلضافة إىل عدم 

تعارض قانون مع قانون آخر، وكذلك مدى مالءمة النص الترشيعي.
اجلمعية  أمام  االجتامعات سواء  داخل  املناقشة  و رشوط  كيفيات  املرشع  يبني  مل  و   
املجلس  رئيس  بني  الكلمة  تداول  و  اجللسة  بفتح  ابتداء  الدائمة  اللجنة  أمام  أو  العامة 
و املقرر و األعضاء وصوال اىل اإلعالن عن الرأي،ما عدا كيفية التصويت التي نصت 
بأغلبية  اهليئتني  98-261،وتتخذ مداوالت  املرسوم  41 مكرر من  و   8 املادتني  عليها 
األصوات احلارضين و يف حالة التعادل يرجع صوت الرئيس 19، وبعد عقد جلسة جملس 
العامة،  اجلمعية  أو  الدائمة  اللجنة  شكل  عىل  كان  اإلستشاري،سواء  املجال  يف  الدولة 
فبعد املداولة يصادق األعضاء و حمافظ الدولة باألغلبية عىل التقرير النهائي الذي يعده و 
يقدمه املستشار املقرر، ثم يوقع التقرير النهائي و يرسل إىل رئيس املجلس،الذي يرسله 

هذا األخري بعد إمضاءه أيضا إىل األمني العام للوزارة األوىل 20.
املطلب الثاين : إصدار الرأي اإلستشاري ملجلس الدولة 

من   124 للامدة  املعدلة  و   2016 لسنة  الدستوري  التعديل  من   142 املادة  نصت 
دستور 1996 عىل ما ييل :« لرئيس اجلمهورية أن يرشع بأوامر يف مسائل عاجلة يف حالة 
شغور املجلس الشعبي الوطني أو خالل العطل الربملانية بعد أخذ رأي جملس الدولة ».

و عليه أصبح جملس الدولة كهيئة استشارية يستشار من قبل الوزير األول يف مشاريع 
القوانني، ويستشار من قبل رئيس اجلمهورية يف الترشيع بأوامر يف املسائل العاجلة فقط 
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التعديل  هذا  الربملانية،و  العطل  حالة  يف  أو  الوطني  الشعبي  املجلس   شغور  حالة  يف 
من  البد  عليه  و  الدولة،  ملجلس  املهمة  الدستورية  املكانة  و  الدستورية  القيمة  يكرس 

توافر رشوط إلصدار هذا الرأي اإلستشاري و منتجا آلثاره.

الفرع األول : رشوط الرأي االستشاري 
و  اخلارجي  باملظهر  يتعلق  ما  منها  الرشوط  من  اإلستشاري ملجموعة  الرأي  خيضع 

منها ما يتعلق باملوضوع .

أوال: رشوط املظهر اخلارجي للرأي 
نوع  حسب  الدولة  جملس  عن  الصادر  اإلستشاري  للرأي  اخلارجي  املظهر  يظهر 
يصدر  عليه  الرأي  إلبداء  مقبول  غري  العادية  احلالة  يف  املقدم  املرشوع  كان  فإن  الرأي، 
جملس الدولة رأيا بالرفض الكيل، و قد يكون املرشوع غري مقبول يف بعض من أجزاءه 

فيصدر بشأنه رأيا بالرفض اجلزئي .
أما يف حالة املوافقة عىل املرشوع، فيصدر الرأي مشموال باملوافقة العامة التي تعالج 

كل موضوع املرشوع املقدم من احلكومة .

ثانيا : رشوط موضوعية للرأي 
للعمل  أخرى  جوانب  عىل  االستشاري  الرأي  يعتمد  املظهر  رشوط  جانب  إىل 
املوضوعي، تصدر من قبل املجلس يف شكل خالصة عامة للمرشوع بعد القيام باألعامل 

التي تكون قد انصبت عىل اجلوانب املوضوعية التالية :
إليه غري  املقدم  الدولة أن املرشوع  إذا رأي جملس   : 1- حالة كون املرشوع غري صالح 
صالح،فيطلب املجلس من احلكومة يف شكل رأي استشاري برضورة إعادة النظر 

فيه    و إصداره يف صياغة جديدة .
2- حالة كون املرشوع حيمل يف موضوعة أخطاء بسيطة :فيصدر رأيا يتناول فيه األخطاء 

التي جيب مراجعتها، و تصحيحها قبل عرضها عىل املجلس الشعبي الوطني .
الدولة بإصدار رأي  3- حالة كون املرشوع مقبوال عموما :يف هذه احلالة يقوم جملس 

يتناول موضوع إثراء مرشوع القانون 21.

الفرع الثاين : آثار الرأي االستشاري 
شكل  عىل  سواء  إستشارية  كهيئة  الدولة  جملس  طرف  من  اإلستشاري  الرأي  إبداء 
اجلمعية العامة أو اللجنة الدائمة فهو رأي غري إجباري التطبيق عىل اهليئة طالبة االستشارة 
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من جانبها املوضوعي، الذي صدر فيه  الرأي باحلذف،أو السحب،أو التعديل،         أو 

اإلثراء .
بالرأي املقرتح من جملس الدولة     و تبقى حرية الترصف مطلقة للحكومة يف األخذ 

أو عدم األخذ به و ال تعاقب اإلدارة احلكومية ملا تلقي بالرأي جانبا و ال تعتمد عليه.
و بذلك يكون الرأي االستشاري ملجلس الدولة يف جانبه املوضوعي ذا آثار اختيارية 

عكس آثاره الشكلية التي جيب إحرتامها و االلتزام هبا 22.

اخلامتة : 
القضائية  اجلهات  ألعامل  مقومة  كجهة  الدولة  جملس  أن  األخري  يف  القول  يمكن 
اإلدارية هو أيضا جهة إستشارية و تظهر عىل شكلني إما عىل شكل اجلمعية العامة أو عىل 
شكل اللجنة الدائمة، إذ يستشار من قبل الوزير األول يف مشاريع القوانني، و يستشار 
شغور  حالة  يف  فقط  العاجلة  املسائل  يف  بأوامر  الترشيع  يف  اجلمهورية  رئيس  قبل  من 
املجلس  الشعبي الوطني أو يف حالة العطل الربملانية، وهذا التعديل يكرس حقيقة القيمة 

الدستورية و املكانة الدستورية املهمة ملجلس الدولة .
كهيئة  الدولة  جملس  يقدمها  التي  لإلستشارة  القانونية  الطبيعة  عىل  يؤخذ  لكن 
يضعف  هذا  و  به  األخذ  عدم  أو  اإلستشاري  بالرأي  األخذ  يمكن  حيث  إستشارية، 
لذا كان من األجدر إىل جانب اإللزام بطلب  الدولة،  الوظيفة اإلستشارية ملجلس  من 

االستشارة أن يكون هنالك إلزام بتطبيق الرأي االستشاري ملجلس الدولة.

قائمة اهلوامش :
القانون 16-01 املؤرخ يف 6 مارس 2016 املتضمن التعديل الدستوري،اجلريدة الرسمية   1-

العدد 14،لسنة 2016.
القانون العضوي 98-01 املؤرخ يف 30 ماي 1998 يتعلق باختصاصات جملس الدولة و   2-

تنظيمه و عمله، اجلريدة الرسمية العدد 37 لسنة 1998.
2011 يعدل و يتمم القانون العضوي  25 جويلية  11-13 املؤرخ يف  القانون العضوي   3-
98-01 و املتعلق باختصاصات جملس الدولة    و تنظيمه و عمله، اجلريدة الرسمية رقم 

43 لسنة 1998.
جملس  أعضاء  تعيني  يتضمن   1998 ماي   30 يف  املؤرخ   187-98 الرئايس  املرسوم   4-

الدولة،اجلريدة الرسمية عدد 44 لسنة 1998.
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املرسوم التنفيذي 98-261 املؤرخ يف 29 أوت 1998 الذي حيدد أشكال واإلجراءات   5-

وكيفياهتا يف املجال االستشاري أمام جملس الدولة، اجلريدة الرسمية، العدد64.
تعيني  وكيفيات  برشوط  املتعلق   ،2003 ماي   9 يف  املؤرخ   165-03 التنفيذي  املرسوم   6-

مستشاري الدولة يف مهمة غري عادية، اجلريدة الرسمية العدد51.
العلوم للنرش، اجلزائر، سنة  حممد الصغري بعيل : القضاء اإلداري– جملس الدولة -، دار   7-

2004، ص 56 .
شهادة  لنيل  الدولة،مذكرة  ملجلس  االستشاري  االختصاص   : واعر  الزهراء  فاطمة   8-

املاسرت،ختصص قانون إداري،كلية احلقوق،جامعة بسكرة لسنة 2013، ص 24 .
كيفيات  و  برشوط  2003،يتعلق  ماي   09 يف  املؤرخ   165/03 رقم  التنفيذي  املرسوم   9-

تعيني مستشاري الدولة يف مهمة غري عادية،اجلريدة الرسمية،العدد 51، لسنة 2003 .
االزدواجية،دار  و  الوحدة  نظام  بني  اجلزائر  يف  اإلداري  القضاء   : بوضياف  عامر    10-

الرحيان للنرش،اجلزائر،سنة 2000،     ص 73.
مل يوضح املرسوم التنفيذي 98-261 بصفة جلية القواعد الرضورية إلمتام العملية   11-
االستشارية بل جاءت نصوص مواده بالصفة العمومية، و ال تعرب عن اإلجراءات الّدالة 
بالعملية  للقيام  معينة  إجراءات  إىل  العملية  ليحيل  االستشارية،  للعملية  الرضورية  و 
االستشارة، أي أمام بعض املؤسسات الوطنية مثل املجلس الدستوري، عن عبد الرزاق 
 ،2002 01، سنة  العدد  الدولة،  الدولة، جملة جملس  اإلستشاري ملجلس  الرأي   : زوينة 

ص27.
لنيل  اجلزائر،مذكرة  يف  الدولة  ملجلس  االستشارية  الوظيفة   : جلول  بن  مصطفى   12-
اجلزائر،سنة  احلقوق،جامعة  مالية،كلية  و  ادارة  القانون،ختصص  يف  املاجستري  شهادة 

2001/2000، ص 82.
عامر بوضياف : املرجع السابق، ص 71.  13-

عمر بوجادي : اختصاص القضاء اإلداري يف اجلزائر،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه   14-
دولة يف القانون،كلية احلقوق،جامعة تيزي وزو،اجلزائر،سنة 2011/2010، ص 382.

نصت املادة 101 من النظام الداخيل ملجلس الدولة عىل أنه : » يمكن لرئيس احلكومة )   15-
الوزير األول ( تطبيقا ألحكام املادة 38 من القانون العضوي أن ينبه يف احلاالت االستثنائية 
عىل الطابع االستعجايل للمرشوع موضوع املناقشة، و يف هذه احلالة تتم دراسة هذا األخري 
من طرف اللجنة الدائمة ملجلس الدولة », وكذلك نصت املادة 2/5 من املرسوم التنفيذي 
261/98 عىل أنه : » يف احلاالت االستثنائية التي ينبه رئيس احلكومة )الوزير األول( عىل 
إستعجاهلا، حييل رئيس جملس الدولة مرشوع القانون اىل رئيس اللجنة الدائمة الذي يعني 

يف احلال مستشار الدولة املقرر«.
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16- Jean HASSOT : le rôle de conseil d’Etat dans l’élaboration du droit , 

revue de droit administratives , numéro spécial , l’année 1999 , page 115.
فاطمة الزهراء واعر : املرجع السابق، ص 57.  17-

مصطفى بن جلول : املرجع السابق، ص 86.  18-
فطيمة الزهراء واعر : املرجع السابق، ص 58.  19-

عامر بوضياف : املرجع السابق، ص 153.  20-
عمر بوجادي : املرجع السابق، ص 388.  21-
عمر بوجادي : املرجع السابق، ص 391.  22-
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 احِلسبة وُنُظم ااِلدِّعاء العام املعارصة
د.  حممد مـسـتوري 

كلية احلقوق والعلوم السياسية 
جامعة عيل لونييس البليدة -2-  

ملخص
ُتعدُّ احلسبة من الواليات الدينية قوامها األمر باملعروف والنهي عن املنكر، رشعت 

حلفظ أوامر الشارع احلكيم والزجر عن اقرتاف نواهيه.
السلطة  أعامل  عىل  الشعب  رقابة  وهي  الوظيفة  نفس  متارس  أنظمة  هناك  أن  بيد   
التنفيذية والقضائية أال وهو نظام املدعي العام يف االحتاد السوفيتي، وكذا املدعي العام 

املرصي باعتبارمها األداة التي تكفل التوازن بني السلطات الثالث. 
Résumé : 

Considéré comme le calcul de l’Etat parmi les Etats les plus religieux 
dans l’Islam la promotion  de  la  vertu  et  la  prévention  du  vice, a 
commencé à enregistrer les rues des ordres sages et réprimande de la 
commission  des interdictions, ils sont un moyen de mettre en œuvre les 
dispositions et le pouvoir des autorités  de censure et de calendrier et n’a 
rien des propriétés musulmanes judiciaires, considéré par les  savants  
parmi  les  branches les plus importantes, ainsi que l’état des griefs.
Cependant, il existe des systèmes qui exercent la même fonction que 
la supervision du peuple sur les actions de l›exécutif et du pouvoir 
judiciaire, à savoir le système Procureur dans l›Union soviétique, ainsi  
que  le  solde  de son  homologue  égyptien, qui  garantit  un équilibre 
entre les trois branches du gouvernement dans l›état et un moyen de 
préserver les gains des individus.
الدينية،  الوالية  املنكر،  عن  النهي  و  باملعروف  األمر  احلسبة،  املفتاحية:  الكلامت 

املدعي العام.
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مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، أما بعد:
تعترب والية احلسبة من بني أهم الواليات الدينية يف اإلسالم فقوامها األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، رشعت حلفظ أوامر الشارع احلكيم والزجر عن اقرتاف نواهيه، فهي 
وسيلة من وسائل تنفيذ األحكام، وسلطة من  سلطات الرقابة والتقويم وهلا يشء من 
خصائص القضاء اإلسالمي، اعتربها الفقهاء من بني أهم فروعه إىل جانب والية املظامل.
لكن اإلشكال الذي يطرح نفسه هل هناك تطابق بني دور نظم االدعاء العام املعارصة 
مع نظام احلسبة وهل تتالقى اختصاصاهتام يف جمال احلقوق واحلريات، حماولني اإلجابة 
عىل هذه اإلشكالية من خالل الوقوف عىل أوجه االتفاق واالفرتاق بني هذه األنظمة. 
تعريف  فيه  فندرس  األول  املبحث  أما  مبحثني،  عىل  تشتمل  التي  التالية  اخلطة  متبعني 
املحتسب،  يف  توفرها  جيب  التي  الرشوط  وبيان  اإلسالمي،  الفقه  يف  وحكمها  احلسبة 
وأركاهنا، وكذا حتديد اختصاصات ونطاق عمله فيها، ومراتب أنكار املنكر، وذلك يف  
أما املبحث الثاين فنكرسه لدراسة نظام االدعاء العام السوفييتي واملرصي، وعقد مقارنة 

بينهام وبني والية احلسبة يف الفقه اإلسالمي. 
املبحث األول: تعريف احلسبة وبيان حكمها وأركاهنا ومراتبها

أعرض يف هذا املبحث لتعريف  احلسبة وحكمها يف الفقه  اإلسالمي وحتديد  أركاهنا 
ومراتب  اإلنكار فيها، وذلك من خالل املطالب األربعة اآلتية. 

املطلب األول : تعريف احلسبة لغة واصطالحا  
الرشيعة  فقهاء  اصطالح  ويف  العرب  لغة  يف  احلسبة  تعريف  املطلب  هذا  يف  أبني 

اإلسالمية، وذلك يف الفرعني التاليني. 

الفرع األول: التعريف اللغوي 
حسبة،  فعلت  تقول:  تعاىل،  اهلل  عند  األجر  احتسابك  مصدر  احلاء،  بكرس  احلسبة 
إحدى  األجر  احلسبة، وهو  األجر، واالسم  احتسابا واالحتساب طلب  فيه  وأحتسب 
 « مرفوعا:  البخاري  أخرجه   الذي  احلديث  يف  جاء  كام  العربية  اللغة  يف  احلسبة  معاين 
إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.« وتطلق عىل اإلنكار تقول:  من صام رمضان 
احتسب عىل فالن أي: أنكر عليه قبيح  عمله، وقد تطلق أيضا عىل التدبري فيقال: فالن 

حسن احلسبة باألمر أو يف األمر، أي إذا كان حسن التدبري والنظر فيه.1
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الفرع الثاين:  التعريف االصطالحي 

تقريبا  بعضها  ونذكر  للمتأخرين،  وأخرى  للمتقدمني  منها  عدة  تعاريف  للحسبة 
وبيانا ملفهومها فنقول وباهلل التوفيق:   

تعريف املاوردي وأيب يعىل الفراء:                                                                                 
ظهر  إذا  املنكر  عن  وهني  تركه،  ظهر  إذا  باملعروف  أمر  هي  »احلسبة  املاوردي:  قال 
فعله، ثم ساق قول اهلل عز وجل:« و لتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري و يأمرون باملعروف 
104. وهو نفس  اآلية  آل عمران،  املفلحون« سورة  املنكر و أوالئك هم  ينهون عن  و 

تعريف اإلمام أيب يعىل الفراء.2                   

تعريف ابن تيمية وابن خلدون: 
عن  الختصاصاته  ومميزا  املحتسب  لوظيفة  تعريفه  خالل  من  تيمية  ابن  عرفها 
اختصاصات الوالة والقضاة فقال: »أما املحتسب فله األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
بن  الرمحان  عبد  أما  الديوان ونحوهم.3  وأهل  والقضاة  الوالة  اختصاص  من  ليس  مما 
خلدون فعرفها يف مقدمته بأهنا: »وظيفة دينية من باب األمر باملعروف والنهي عن  املنكر  
له، فيتعني فرضه  يراه أهال  بأمور املسلمني يعني لذلك من  القائم  الذي هو فرض عىل 

عليه، ويتخذ األعوان عىل ذلك.«4                                                      

تعريفات املعارصين: 
عرفها نمر بن حممد احلُميَداين من خالل مجعه بني تعريف املاوردي وأيب يعىل وابن 
االنتقادات وبيان وجهة نظره حوهلا قال: »والية احلسبة وظيفة  خلدون وبعد توجيهه 
وعرفها  دينية قوامها األمر باملعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله.«5 
األستاذ حممد املبارك بأهنا:«رقابة إدارية تقوم هبا الدولة عن  طريق موظفني خاصني عىل 
نشاط األفراد يف جمال األخالق واألعراف املألوفة يف كل بيئة وزمن.«6                                                                                         

التعريف املختار: 
تعريف شامل جيمع  تقديم  يمكن  قيلت يف مفهوم احلسبة  التي  التعاريف  بعد رسد 
باملعروف  األمر  مبدأ  عىل  يقوم  إدارية  رقابة  هي:«جهاز  فنقول  ذكره  سبق  ما  شتات 
والنهي عن املنكر يشمل ما تعلق بالعبادات واملعامالت.«                                                                                             

املطلب الثاين: حكم احلسبة يف الرشيعة اإلسالمية
 دلت عىل مرشوعية احلسبة جمموعة من األدلة والنصوص الرشعية من القرآن الكريم 
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ومن السنة النبوية الرشيفة وإمجاع علامء األمة، وأعرض هلذه النصوص من خالل الفروع 

الثالثة اآلتية.

الفرع األول: دليل مرشوعية احلسبة
احلسبة فرض كفاية  وقد  تصري  فرض  عني  إذا مل  يقدر عليها إال شخص بعينه كام 
بينه الغزايل، وقد ثبتت مرشوعيتها بالكتاب والسنة واإلمجاع .                                                                                                                         

أوال: من القرآن الكريم
  - قال تعاىل: » يأهيا الذين أمنوا اتقوا اهلل حق تقاته و ال متوتن إال و أنتم مسلمون« 7  قال 
ابن كثري: » قوله تعاىل: ) ولتكن منكم أمة ( أي: منتصبة للقيام بأمر اهلل يف الدعوة اىل 

اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.«8                 
أمروا  و  الزكاة  ءاتوا  و  الصالة  أقاموا  األرض  يف  مكناهم  إن  الذين  تعاىل:«  وقوله   -
باملعروف و هنوا عن املنكر و هلل عاقبة األمور«]سورة احلج 41[ أي أن من أسباب 
التمكني هلذه األمة يف األرض بعد إقامة الصالة وإيتاء الزكاة رضورة إقامة احلسبة 
بني املسلمني ووجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.9                                                                                            

ثانيا: من السنة النبوية  
  ثبتت مرشوعية احلسبة يف السنة النبوية يف عدة أحاديث  تدل عىل األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر و نذكر ما تيرس منها بإذن اهلل تعاىل:                                                    
ما أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه مرفوعا:   )1
بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه،  من رأى منكم  منكرا فليغريه   «
وذلك أضعف اإليامن«10. قال اإلمام  النووي يف رشحه هلذا احلديث: » فليغريه بيده، 
يغريه،  بام  عاملا  يكون  أن  أوال  املغري  حق  فمن  املنكر،  تغيري  صفة  احلديث أصل يف 
عارفا باملنكر من غريه، فقيها بصفة التغيري ودرجاته، فيغريه بكل وجه أمكنه زواله 
به، وغلبت عىل  ظنه منفعة، يغريه كمنزعه ذلك من فعل أو قول، ثم ختم بقوله: هذا 
هو فقه املسألة  وصواب العمل فيها عند  العلامء املحققني، خالفا ملن رأى اإلنكار 

بالترصيح بكل حال وإن قتل وإن قيل فيه كل أذى.«11 
ما رواه أبو هريرة ريض اهلل عنه مرفوعا: » أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مر عىل   )2
الطعام،  يا صاحب  فنالت أصابعه بلال، فقال: ما هذا  فيها  صربة طعام فأدخل يده 
قال: أصابته السامء يا رسول اهلل، قال: أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من 

غش فليس مني.«12
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قال أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه: » ياأهيا الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية وتضعوهنا   )3
يف غري مواضعها »ياأهيا الذين ءامنوا عليكم أنفسكم ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم 
اىل اهلل مرجعكم مجيعا فينبئكم بام كنتم تعلمون«    ]املائدة: 105[  ثم قال : سمعنا 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: »إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل يديه، 

أوشك اهلل أن يعمهم بعذاب.«13           
باملعروف والنهي  أنه ليس خمالفا لوجوب األمر  النووي رمحه اهلل تعاىل  أكد اإلمام   
عن املنكر ألن املذهب الصحيح عند املحققني يف معنى اآلية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم 
به فال يرضكم تقصري غريكم، مثل قول اهلل تعاىل: »إن تكفروا فإن اهلل غني عنكم« 
]الزمر: 7[  وإذا كان كذلك كام  كلف به األمر باملعروف والنهي عن املنكر فإذا فعله 
ومل يمتثل املخاطب فال عتب بعد ذلك عىل الفاعل لكونه أدى ما عليه، وقوله: ) فلم  
يأخذوا  عىل يديه ( أي مل يمنعوه عن ظلمه مع القدرة عىل منعه وقوله: ) أن يعمهم 

اهلل بعذاب ( أي بنوع من العذاب.«14       

ثالثا: اإلمجاع 
قال ابن حزم: » اتفقت األمة كلها عىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بال 
خالف من أحد منهم لقوله تعاىل: ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ... وساق اآلية.« 
عىل  تطابق  وقد  األمة،  بإمجاع  إجياب  أمر  فقال:«هو   النووي  اإلمام  اإلمجاع  نقل  وقد 
وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الكتاب والسنة وإمجاع األمة.«15                                                                                                           

املطلب الثالث: أركان احلسبة 
وهو  فيه  جتري  وحمل  ونطاق  املحتسب،  يف  توفرها  من  البد  أركان  أربعة  للحسبة 
املحتسب فيه، و تستلزم  أيضا  ما يقوم به املحتسب من ترصفات وأفعال وهي عملية 

االحتساب، وهذه هي أركان احلسبة األربعة وسنفرد لكل ركن فرعا خاصا به. 

الفرع األول: املحتسب
أوال: تعريف املحتسب

املحتسب هو الذي يقوم بعملية االحتساب، أي هو الذي يأمر باملعروف وينهى عن 
املنكر وقد فرق  الفقهاء  بني  املحتسب الذي يعينه اخلليفة للقيام باحلسبة ويعرف بوايل 
احلسبة وبني من يقوم باحلسبة دون تعيني وال تكليف من ويل األمر ويعرف باملتطوع 16 

ومن أبرز الفروق بينهام ما ييل: 
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الفرق األول: أن وايل احلسبة مطالب رشعا باالحتساب عىل الغري بإنكار املنكر واألمر 
باملعروف باعتبار أنه معني من قبل ويل األمر ملزاولة احلسبة، أما املتطوع فليس مطالبا 
به عينا فهو فرض كفاية يف حقه، إذا قام به غريه سقط عنه كام هو مقرر يف علم أصول 

الفقه .  
الفرق الثاين: للمحتسب االستعانة بغريه من األعوان للقيام بواجب االحتساب وتسهيال 
ألداء مهامه حسب ما تقتضيه األحوال والظروف، وليس للمتطوع ذلك.                   

الفرق الثالث: للمحتسب  أخذ األجر عىل احتسابه وعمله من بيت مال املسلمني، وليس 
للمتطوع ذلك.

إزالتها  من  يتمكن  حتى  الظاهرة  املنكرات  عن  البحث  للمحتسب    : الرابع  الفرق 
وإقامتها،  هبا  باإلتيان  فيأمر  واملعروف  الرب  أعامل  من  ترك  والبحث عام  وإنكارها، 

وليس للمتطوع ذلك.17

ثانيا: رشوط املحتسب:
للمحتسب رشوط ال بد أن تتوفر فيه نذكر مخسة منها وهي كالتايل :  

أوال: التكليف: أن يكون املحتسب مكلفا وهو كل بالغ عاقل، ألن العقل مناط التكليف 
كام يقول الفقهاء فال يكون حمتسبا من كان فاقدا لعقله، فخرج هبذا  القيد املجنون 

والصبي غري املميز .    
ثانيا: اإلسالم: فال تصح حسبة من كان كافرا ال يدين بدين اإلسالم، وهو أمر واضح 
متفق عىل ثبوته وجممع عىل انعقاده غري خمتلف فيه، ألن فيه نرصة للدين، وال يستحق 

الكافر أن ينال من التحكم عىل املسلم.  
ثالثا: القدرة: ونعني هبا أن يكون املحتسب قادرا عىل إنكار املنكر وإقرار املعروف واألمر 
به غري عاجز عىل  ذلك، فالعاجز ال سلطة له عىل االحتساب عىل غريه سوى احلسبة 
القلبية وهي أضعف اإليامن وآخر مراتب احلسبة كام جاء يف حديث أيب سعيد املتقدم.      
رابعا: العدالة: وهو رشط اختلف فيه الفقهاء وهو أمر حسن ومطلوب فكلام كان عىل 
التقوى والتدين وااللتزام ومرتفع عن أغلب الصغائر فضال عن  قدر من الورع و 

الكبائر كان أزيد يف توقريه وأتقى للطعن يف دينه كام قاله الشريزي.  
 خامسا: العلم: ويشرتط  يف املحتسب أن  يكون  عاملا بام يأمر به وعام ينهى عنه، وذلك 

بمعرفة أحكام الكتاب 
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والسنة من عبادات ومعامالت، و كذا املواطن التي تكون فيها احلسبة عىل الغري كام بينه 

الشارع احلكيم كي ال يتعد حدود الرشع اإلسالمي وتعاليم الدين احلنيف.18

الفرع الثاين: املحتَسُب فيه
إنكار  وبابه  املحتسب،  نطاق عمل  أي  احلسبة،  فيه  ما جتري  الفقهاء  ويسميه بعض 

املنكر إذا وقع وحصل يف احلال، واشرتط الفقهاء فيه أربعة رشوط وهي:                  
  الرشط األول: كونه منكرا: ويقصد به كل حمظور يقع خمالفا للرشع، وتدخل فيه املعايص 
واخللوة  والزنا،  اخلمور،  كرشب  بيانه،  سبق  ما  كل  يشمل  عام  لفظ  فهو  وغريها 

باألجنبية.           
 الرشط الثاين: أن يكون موجودا يف احلال: أي أن  يكون االحتساب وقت وقوع املنكر 
فليعظه  كالرشب  منكر  فعل  عىل  عازم  أنه  حاله  بقرينة  يعلم  كمن  بعده،  وليس 

ولينصحه يف ليلته فالعربة بحال التلبس.  
الرشط الثالث: أن يكون املنكر ظاهرا بينا للمحتسب بغري جتسس: ألن التجسس منهي 
سورة احلجرات  عنه كام قال تعاىل: » ... و ال جتسسوا و ال يغتب بعضكم بعضا« 
اآلية 12، ولقول النبي صىل اهلل عليه وسلم :«إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث 
وال جتسسوا وال جتسسوا ...«19 أي أن يكون املنكر يف عالنية وجهرا ال رسا وخفية، 
كأصوات  الدار  خارج  صدر  ما  هو  ذلك  يف  والضابط  عليه،  التجسس  جيوز  فهذا 
املزامري واألوتار إذا ارتفعت وعلت، فمن سمع فله دخول الدار وكرس املالهي.                                     
دليل  فيه  املنكر  يكون  أن  بمعنى  اجتهاد:  بغري  معلوما  املنكر  يكون  أن  الرابع:  الرشط   
ثابت من الرشع ال جمال  فيه لالجتهاد من أدلة الرشيعة اإلسالمية سواء كان كتابا 
أو سنة صحيحة أو إمجاعا منعقدا مستندا عىل أدلة صحيحة رصحية، فكل ما هو حمل 

لالجتهاد فال حسبة فيه.20                                  

الفرع الثالث: املحتسب عليه
هو كل شخص يرتك املعروف أو يفعل املنكر ويشرتط فيه أن يكون عىل وجه يصري 
الفعل املمنوع منه يف حقه منكرا وال يشرتط فيه التكليف، وله وجهان: فعل املنكر، وترك 
فعل املعروف، سواء صدر ذلك من املكلفني أو غريهم كالصبيان أو املجانني ممن ال عقل 
صاحبه  يعد  ال  فرتكه  املجنون،  حق  يف  والصوم  الصالة  ترك  ومسألة  لديم،  متييز  وال 
فاعال ملعصية أو ملنكر حياسب عليه ديانة. وقد عدد األستاذ عبد الكريم زيدان يف هذا 
الباب أصناف املحتسب عليهم ونذكرهم باختصار وهم: األقارب والقضاة وأعواهنم 
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واألمراء ورجال السلطة التنفيذية وأصحاب املهن املختلفة كاحلرفيني، واالحتساب عىل 
غري املسلمني املقيمني يف دار اإلسالم من الذميني واملستـأمنني.21                                                                      

الفرع الرابع : االحتساب
هو مزاولة احلسبة بالفعل كأن يأمر املحتسب بمعروف معني كاألمر بإقامة الصلوات 
اخلمس يف مجاعة املسلمني يف املسجد واآلذان، أو أن يزيل منكرا ارتكبه الناس كالقامر 

ورشب اخلمر وغريها من املنكرات واملعايص.                                                       
املطلب الرابع: مراتب احلسبة

يبني النبي صىل اهلل عليه وسلم مراتب احلسبة يف احلديث الذي رواه مسلم عن أيب 
سعيد اخلدري مرفوعا: »من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن 
أن مراتب احلسبة عىل  فيستفاد من احلديث  اإليامن.«  فبقلبه، وذلك أضعف   يستطع  مل 

درجات وهو ما سأبينه يف الفروع الثالثة التالية:          

الفرع األول:  االحتساب باليد
اعتربه الغزايل درجة خامسة من درجات االحتساب، ومثاله: كرس املالهي، وإراقة 
اخلمور، وبيده حبس أو رضب الفاعل املعتدي إذا اقتضت األحوال والظروف منه ذلك 

ويشرتط فيه أدبان مها:                                           
له  فيجوز  ذلك،  األحوال  عليه  فرضت  إذا  إال  التغيري  بيده  يبارش  ال  أن  األول:  األدب 
ذلك أي أن يراعي استعامل وسائل تغيري املنكر بحسب الظروف كالشدة واللني 

يف التغيري.                
األدب الثاين: أن يغري املنكر أو يكفه  بحسب  القدر املحتاج إليه، دون جتاوزه، كأن ال 
يأخذ بلحيته يف اإلخراج  وال برجله إذا قدر عىل جره بيده ويشهد لذلك حديث 
الفضل بن عباس مع اخلثعمية فجعل النبي صىل اهلل عليه وسلم حيول وجهه إىل 
الشق اآلخر، قال النووي: » ومن فوائد هذا احلديث إزالة املنكر باليد ملن أمكنه.«                                 

الفرع الثاين: االحتساب باللسان 
وتدخل فيه اآلداب واملراحل التالية:

التعريف باحلكم الرشعي: معناه تعريف وإعالم مرتكب املنكر بأنه ارتكب ما أنكره   .1
اهلل تعاىل، فقد يكون املحتسب عليه جاهال حلكم ما أنكر عليه من املحتسب، كبيان 

كيفية الصالة ملن جيهل كيفيتها.              
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مرحلة الوعظ والنصح: وهو خاص بمن يقرتف املنكر وهو عامل بحكمه يف الرشيعة   .2
اإلسالمية، أو  فيمن يرص عىل فعل املنكرات، وينصح ويوعظ ويذكر باهلل تعاىل بذكر 
عىل  كاملدمن  فيها،  وقع  التي  املعصية  اقرتاف  من  ترهب  التي  واألحاديث  اآليات 

رشب اخلمر أو الظلم أو عىل منكر ما فليتلطف يف وعظه ونصحه وختويفه. 
العناد  ظهور  بعد  سبقتها  التي  تيل  مرحلة  وهي  الغليظ:  بالقول  التعنيف  مرحلة   .3
واإلرصار من املحتسب عليه وهلا ألفاظ خمصوصة جتتنب فيه األلفاظ املحرمة كلعن 
هي  إذ  وحكمة،  بأدب  يكون  الغليظ  بالقول  التعنيف  فحتى  وغريمها،  الوالدين 
مرحلة ال يلجأ إليها املحتسب إال رضورة بعد فشل ما سبق بيانه من املراحل   كقوله 

له: يا فاسق، يا جاهل، يا أمحق، أال ختاف اهلل تعاىل.   
التهديد والتخويف: وهي خماطبة املحتسب عليه بإنزال وتوقيع العقوبة وإحلاقها به،   .4
كي ينزجر ويرتدع عام هو واقع فيه من املنكر املخالف للرشع، إذ اهلدف من ذلك هو 
إصالح املنصوح ال إحلاق الرضر به، كقوله: ألكرسن رأسك، أو ألرضبن عنقك، 
أورقبتك، فيهدده بوعيد جيوز له حتقيقه وال جيوز بام ليس له حتقيقه.                                                         

الفرع الثالث: االحتساب بالقلب 
بلسانه  ثم  بيده  املنكر  تغيري  عن  املحتسب  عجز  إذا   االحتساب  مراتب  آخر  وهي 
فيتعني عليه اإلنكار بقلبه وبعواطف اإليامن، كام جاء رصحيا يف حديث أيب سعيد املتقدم 
وهذه املرحلة ال بد أن ال خيلو منها قلب مسلم، وعلق اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل يف 
رشحه ملعنى االحتساب بالقلب املذكور يف احلديث قائال: »فليكرهه  بقلبه  وليس ذلك 
بأنه: »أن يكره ذلك  الذي يف وسعه.« وفرسه غريه  بإزالة وتغيري منه للمنكر ولكنه هو 
الفعل بقلبه ويعزم عىل أن لو قدر عىل التغيري لغريه، وهذا آخر خصلة من اخلصال املتعينة 
عىل املؤمن يف تغيري املنكر، وهي املعرب عنها يف احلديث بأهنا أضعف اإليامن أي: خصال 

اإليامن.«
املطلب اخلامس: اختصاصات املحتسب 

الفقهاء  بينه  ما  حسب  إليه  امُلوَكَلة  املحتسب  اختصاصات  املطلب  هذا  يف  أدرس 
املتقدمون ثم أعرض هلذه االختصاصات كام بينها الفقهاء املعارصون، وذلك يف الفرعني 

التاليني:

الفرع األول: اختصاصات املحتسب عند القدامى
األول:  قسمني،  إىل  املحتسب  اختصاصات  يعىل  أبو  واإلمام  املاوردي  اإلمام  قسم 
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يف  ونجملهام  تقسيامت  منهام  يفرعان  ثم   املنكر،  عن   النهي   والثاين:  باملعروف  األمر 

الفقرتني التاليني:                            

أوال: االختصاصات املتعلقة باألمر باملعروف:
أوال: ما يتعلق بحقوق اهلل تعاىل كمراقبة ترك صالة اجلمعة، واجلامعة يف املساجد، وإقامة  
اآلذان، ومعنى حق اهلل تعاىل هو ماال يسقط بإسقاط العبد كالصالة والصوم واجلهاد.  
ثانيا: ما يتعلق بحقوق العباد ما تعلق باملرافق العامة أو بحقوق الغري أذا أهدرت كقضاء 
الديون ومعنى حقوق العباد هو ما يسقط بإسقاط العبد، كالقصاص.                                   

بالعمل  النساء  كإلزام  العباد،  وحقوق  تعاىل  اهلل  حقوق  بني  بينهام  مشرتك  هو  ما  ثالثا: 
بأحكام العدد، وتأديب من ختالف ذلك.                                                      

ثانيا: االختصاصات املتعلقة بالنهي عن املنكر:
أوال: ما كان من حقوق  اهلل تعاىل،كمراقبة  العبادات الظاهرة و الزيادة فيها أو التنقيص 

منها، كالزيادة يف الصالة   واآلذان  وغريمها.                            
ثانيا: ما كان من حقوق العباد، كمن تعدى عىل جاره وذلك بإحلاق الرضر به ومراقبة 

املعلمني يف حسن تربيتهم ومعاملتهم مع الصغار.
ثالثا: ما كان مشرتكا بني حقوق اهلل والعباد معا، كاملنع من اإلرشاف عىل منازل الناس 

بعضهم لبعض. 
أما  اإلمام أبو حامد  الغزايل فقد قسم اختصاصات املحتسب بحسب العادات فذكر 
اخليانة،  ومنكرات  واحلاممات،  والشوارع،  األسواق،  بمنكرات  تعلق  ما  اإلحياء  يف 

وختمها بمنكرات عامة.   
أما اإلمام عمر بن حممد السنامي فأوصلها يف كتابه »نصاب االحتساب« إىل ثالث 

وأربعني اختصاصا ويرجع يف حتديده غالبا إىل العرف.      
أربعني  إىل  احلسبة«  طلب  يف  الرتبة  »هناية  كتابه  يف  فأوصلها  الشريزي  اإلمام  أما    
اختصاصا، جعل كل اختصاص  يف باب خاص به، ثم ختمها بأن للمحتسب أن يقيس 
عىل ما ذكر يف هذه األبواب إذا  كانت هناك مماثلة أو جمانسة، فهي أمثلة عىل سبيل املثال 

ال احلرص.                                                                           
والبالد،  واألحوال  العرف  اختالف  إىل  فأرجعها  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  أما 
اختصاص  من  ليس  فيام  يتقيد  أنه  إال  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  فللمحتسب 

الوالة والقضاة وأهل الدواوين.                        
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أما اإلمام ابن األخوة فأوصلها يف كتابه »معامل  القربة يف أحكام  احلسبة« إىل سبعني 
اختصاصا ثم قال رمحه  اهلل تعاىل: » ويتصل هبذه املنكرات أشياء أخرى جتري جمراها يف 
بدليل  مشتبهاهتا  يف  وأميض  بحكمك  فيها  فاحكم  التحريم،  يف  منزلتها  تنزل  والتقديم 

علمك بأن السكوت عن البدعة رضاء بمكاهنا وترك النهي عنها كاألمر بإتياهنا.«23  . 

الفرع الثاين: اختصاصات املحتسب عند الفقهاء املعارصين  
بعد عرض نظرة املصنفني القدامى الختصاصات املحتسب يمكن التمييز بني نظرة 
األوائل مقارنة بنظرة   املعارصين، فالقدامى حيددون االختصاصات بحسب األعراف 
أما املعارصون فجعلوها  حسب موضوعاهتا ونسوق مثاال  بلد وزمن،  السائدة يف كل 
لذلك وهو تقسيم األستاذ عبد الكريم زيدان إىل ستة مواضيع  وهي كالتايل:                                                                                                       

ما تعلق بالعقيدة: كإظهار العقائد الباطلة واملنحرفة.       )1
ما تعلق بالعبادات: كرتك اجلمعة واآلذان.   )2

املبيعات وتدليس األثامن،  املحرمة من قامر وغش يف  باملعامالت كالعقود  تعلق  ما   )3
والبيوع الفاسدة واملحرمة.

ما تعلق  بمنكرات  الطرق:  كبناء الدكان يف طريق املسلمني، ووضع األخشاب فيها   )4
أو وضع السلع  يف قارعة الطريق فتؤذي املارين.

املجاورين  السكان  إيذاء  الدكان من  باحلرف والصناعات: كسالمة موقع  تعلق  ما   )5
املبيع  له، وصالحية األدوات  املستعملة يف احلرف والصناعات املختلفة، وسالمة 

من الغش والتدليس.
ما يتعلق باآلداب واألخالق: مثل اخللوة باألجنبية وغريها.24   )6

املبحث الثاين: نظام املدعي العام السوفيتي واملرصي 
وهي  الوظيفة  نفس  متارس  التي  األنظمة  من  آخر  نوع  لبيان  املبحث  هذا  يف  نعرج 
رقابة الشعب عىل أعامل السلطة التنفيذية والقضائية أال وهو نظام املدعي العام يف االحتاد 
السوفيتي، وكذا نظريه املرصي باعتباره امليزان الذي يكفل التوازن بني السلطات الثالث 

يف الدولة ووسيلة للحفاظ عىل مكاسب األفراد االشرتاكية.                  
املطلب األول: تعريف االدعاء العام ونشأته يف روسيا وتطوره 

نبني يف هذا املطلب مفهوم االدعاء العام من وجهتيه الرشعية والقانونية وبيان نشأته 
واملراحل التي مر هبا خالل تكوينه وتطوره، وعليه نقسم هذا املبحث إىل مطلبني، نبني يف 
املطلب األول منه تعريف االدعاء العام يف الرشيعة اإلسالمية ويف القانون الوضعي، أما 

املطلب الثاين فلبيان نشأة املدعي العام يف روسيا وكيفية تعيينه وتكوينه.      
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الفرع األول : تعريف االدعاء العام رشعا وقانونا 

أوال: تعريف االدعاء العام رشعا
يرتبط تعريف االدعاء العام يف الرشيعة اإلسالمية وبالتحديد الفقه اإلسالمي بفكرة 
احلق العام، حيث ال ادعاء مع غياب احلق يف الدعوى كام هو معلوم، فهام شيئان متالزمان 
جمموعة  يشكل  الذي  النظام  أو  العام  احلق  محاية  هو  العام  االدعاء  فوظيفة   مرتابطان، 
كيان  عليها  يقوم  التي  واخللقية   واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  والقواعد  األسس 
الرعية،  واطمئنان  املتعددة  جوانبها  مجيع  من  الدولة  أحوال  استقرار  فيحفظ  املجتمع، 

وبذلك حتمى حقوق اهلل تعاىل يف أرضه وكذا حقوق أفراد املجتمع أيضا.25 

ثانيا: تعريف االدعاء العام يف القانون
واملتابعة  الرقابة  جانب  يف  القانونية  واألجهزة  النظم  أبرز  من  العام  االدعاء  يعترب 
التنفيذية والقضائية وأعامل خمتلف أجهزة الدولة، ويقصد به من: »  لترصفات السلطة 
املجتمع واملعتدين عىل حقوق وحريات  بأمن  واستقرار  العابثني   هو طلب  مالحقة  
األفراد، بام  خيالف القوانني واألنظمة القانونية املعمول هبا يف البلد، فتقوم سلطة  االدعاء 
بإقامة  الدعوى ومالحقة املعتدين واملتجاوزين  العام   النائب  العام  املمثلة يف شخص 
العقوبة  عليهم  لردعهم  وزجرهم  من أجل احلفاظ  عىل  بتطبيق   للقانون، واملطالبة 
االستقرار واألمن يف املجتمع  وسالمة حقوق وممتلكات املواطنني.26                                                                                             
الشعب عىل  رقابة  »وسيلة من وسائل  بأنه:  العام يف روسيا  االدعاء  اعتبار  ويمكن 
أعامل السلطة التنفيذية وخمتلف أجهزة الدولة لتحقيق التوازن بني محاية املواطن وأمنه 
السيايس و االجتامعي واالقتصادي ومكاسب املجتمع الثورية واالشرتاكية وبني حرية 
املواطن وأمنه ومحاية مكاسبه االشرتاكية. ولقد جاء يف مرشوع إنشائه أنه: » أنشأ بقصد 
بسط الرقابة القانونية عىل نشاط كافة اهليئات السوفييتية وألجل تنظيم املكافحة احلازمة 
ضد اجلريمة، كام اعتربه األستاذ عبد احلكيم العيل وسيلة من وسائل الرقابة اإلدارية عىل 

أعامل السلطة التنفيذية.«27

الفرع الثاين: نشأة املدعي العام السوفيتي وكيفية تعيينه 
البلشفية  الثورة  قبل  القيرصية  العام االشرتاكي معروفا يف روسيا  املدعي  نظام  كان 
سنة 1917م ثم ألغي بعدها إىل جانب غريه من النظم القديمة يف الدولة، وأعيد تنظيمه 
إعادة  الرضوري  من  أنه  آنذاك  الروسية  السلطة   وجدت   حيث  م،   1922 يوليو   16
إدماجه وتطبيقه يف املجتمع باعتباره جهاز رقابة قانونية هدفه مراقبة كافة  ترصفات أعامل 
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املدعي  إنشاء وظيفة  بيانه يف مرشوع  البالد، كام سبق  احلكومة والسلطات األخرى يف 

العام السوفيتي.    
بقائه يف منصبه  السوفييت األعىل ومدة  انتخابه بمعرفة جملس  تعيينه عن طريق  يتم 
األقسام،كام   و  واألقاليم  اجلمهوريات  مدعي  بتعيني  العام  املدعي  ويقوم  سنوات  سبع 
وهذا  واملدن،  واملناطق  األقاليم  يف  اجلمهوريات  مدعوا  جيريا  التي  التعيينات  يعتمد  
التسلسل مستقل متاما عن السلطات املحلية وعن وزارة العدل وال يتبع سوى املدعي 

العام لالحتاد.28                                                                                                      
املطلب الثاين: نطاق رقابة املدعي العام السوفيتي واختصاصاته 

إن احلديث عن مفهوم املدعي العام يف روسيا ونشأته وكيفية تطوره يسوقنا للحديث 
إىل  املبحث  هذا  نقسم  وعليه  اختصاصاته،  بيان  وكذا  واليته  ومدى  رقابته  نطاق  عن 
مطلبني، نخصص األول لبيان نطاق رقابته، أما املطلب الثاين فنبني فيه اختصاصاته.                                                                            

الفرع األول : نطاق رقابة املدعي العام السوفيتي 
القانونية  أنه  يبسط رقابته  السوفيتي  عىل  العام  إنشاء  جهاز  املدعي  نص مرشوع  
عىل نشاط كافة اهليئات السوفييتية العامة وألجل تنظيم املكافحة احلازمة ضد اجلريمة. 
كام  نصت  املادة 112 من الدستور عىل: »تزويد  املدعي العام بالسلطة  العليا يف مراقبة  
تنفيذ اإلدارات واهليئات التابعة هلا  للقوانني  بدقة وكذلك مراقبة املوظفني واملواطنني 

يف ذلك.«
شتى  عىل  رقابتها  باسطة  االشرتاكي  الدكتاتوري  النظام  ظل  يف  روسيا  أصبحت 
مناحي احلياة يف الدولة، بدليل أن اجلهاز يمكنه وبمقتىض نص املرشوع السابق أن يرشف 
عىل نشاط احلكومة بتعقب اجلرائم ومكافحتها والقضاء عليها بشتى الوسائل والطرق، 

ويطلق عليه »اإلرشاف العام«.                      
يدخل يف مسمى اهليئات السوفييتية العامة رجال السلطة التنفيذية من هيئات حكومية 
من رجال اإلدارة، وكذا خمتلف أجهزة وهياكل الدولة يف روسيا، وذلك بمراقبة احرتام 
وللمدعي  القانون،  وسيادة  املرشوعية  مبدأ  عىل  حفاظا  سريها  وحسن  القوانني  تطبيق 
العام احلق يف االعرتاض عىل رشعية ودستورية ما تصدره هذه اجلهات واهليئات.                                                                                                       
ويدخل أيضا يف نطاق رقابته رجال السلطة القضائية واملمثلة يف املحاكم بمختلف 
القضايا  عىل  بإرشافهم  ذلك  ويكون  ونقض،  استئناف  وحماكم  ابتدائية  من  أنواعها 
املرفوعة أمام السلطة القضائية، وإعانة املحققني  يف إجراء التحقيق، كام هلم احلق يف إبداء 
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رأيم يف أي مرحلة من مراحله وملحاكم االستئناف االستامع  لرأيم واالستئناس به قبل 

صدور احلكم النهائي يف القضايا.29                                                                     

الفرع الثاين: اختصاصات املدعي العام السوفييتي 
يف  العام  املدعي  باختصاصات  املتعلقة  القانونية  واملواد  النصوص  قراءة  خالل  من 
روسيا وهي املواد من 113 إىل 117 ووصوال إىل الالئحة اخلاصة التي صدرت يف روسيا 
عام 1955 م والتي كانت يف الواقع تقنينا للنصوص التي وردت يف الدستور السوفيتي 
يتبني أن مرجعها  يعود  إمجاال  إىل  ثالثة اختصاصات رئيسية نجملها يف الفروع الثالثة 

التالية:       

أوال: سلطة االهتام والتدخل
سبقت اإلشارة يف بداية هذا الفصل إىل ارتباط  فكرة املدعي العام بفكرة احلق العام، 
فله سلطة االهتام  متى وجد سبب خموال يفرض عليه التدخل وتوجيه  اهتامه إىل اجلهة  

املخالفة  للقانون، ويشمل االدعاء العام  القضايا 
بواسطة  ويتدخل  العادية،  املدنية  القضايا  وكذا  صورها  بشتى  اجلنائية  والدعاوى 
إخالل  من  فيها  ملا  اإلدارية  السلطة  وترصفات  أعامل  عىل  الصحف  وانتقادات  أخبار 

بالقانون أو من خالل شكاوى وتظلامت األفراد ضد اإلدارة.

ثانيا: سلطة االعرتاض
اللجان  وخمتلف  اإلدارية  السلطة  تصدره  ما  عىل  االعرتاض  سلطة  العام  للمدعي 
املرشوعية وسيادة  باعتبارها حارسة  إدارية،  قرارات وترصفات  التنفيذية من  واهليئات 
فليست  املعرتض عليها   للجهة  ملزما  يكون  أن هذا االعرتاض ال  إىل  القانون، ونشري 
جمربة عىل األخذ به أو احلكم وفقه إذ ال سلطة للمدعي العام حينئذ عليها، فمهمته يف 

هذه احلالة مهمة استشارية فقط.                                                                               

ثالثا: سلطة التحقيق
إذ هو من صميم وظيفته  التحقيق  بمهمة   ونوابه ومساعدوه   العام   املدعي  يقوم  
الرقابية والقانونية فقد خوله الدستور هذا احلق بنص املادة 122 وهي أسمى وظائفه، 
وتتمثل يف التحقيقات التي جترى مع املوظفني  املقرصين واملخلني بأعامهلم وترصفاهتم 
بتقديم  وذلك  املساعدة  يد  تقديم  بالتحقيق  املعنية  اجلهات   وعىل  والوظيفية،  اإلدارية 

الوثائق واملعلومات املفيدة لسري ونجاح إجراءات التحقيق.                     
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رابعا: سلطة الرقابة واإلرشاف

أجهزة  وترصفات  نشاطات  خمتلف  مرشوعية  رقابة  يف  العام  املدعي  وظيفة  تتمثل 
التحري  والتحقيق اجلنائي، وكذا الرقابة عىل تنفيذ األحكام القانونية، واإلرشاف عىل 
املؤسسات النقابية وعىل سالمة األحكام اجلنائية واملدنية وقرارات خمتلف أجهزة السلطة 
القضائية، كام نصت عليه املادة 20 من القانون الصادر بتاريخ 25 / 12 / 1958 م، من 
تأكيد سلطة املدعي العام يف مبارشة اإلجراءات اجلنائية ومزاولته لذلك مستقال عن كافة 
جلميع  ملزمة  قراراته  وتكون  القانون،  لسلطة  إال  خيضع  وال  األخرى  اإلدارية  اهليئات 

املؤسسات واألفراد.30         
يف  اشرتكا  قد  السويدي  الربملاين  املفوض  ونظام  السوفييتي  العام  املدعي  أن  ونشري 
فمن  القرارات،  إصدار   لسلطة   افتقارمها   منهام يف   لكل  املخولة  االختصاصات  جل 
اختصاصاهتام اإلدالء بتفسري النصوص القانونية وإبداء الرأي حول القضايا املعروضة 
سلطتهام  فانحرصت  األحيان  غالب  يف  للتنفيذ  قابلة  وغري  ملزمة  ليست  لكنها  لديام 
القرارات  إصدار  سلطة  فله  الفرنيس  الدولة  جملس  عكس  االستشارية،  املهمة  دور  يف 

وإلزامية وحتمية تطبيقها.31   
املطلب الثالث : نظام املدعي العام املرصي 

العام  املدعي  عن  للحديث  يسوقنا  السوفيتي  العام  املدعي  نظام  عن  احلديث  إن 
أنشأ  الذي  األساس  يف  خصوصا  النظامني  بني  التقارب  باعتبار  مرص  يف  االشرتاكي 
ألجله نظام االدعاء العام يف البلدين وهو الفكر االشرتاكي الذي ينادي بتحقيق الرشعية 
االشرتاكية وضامن كفالة حقوق وحريات  أفراد الشعب، وعليه نقسم  هذا املطلب إىل 
فنخصصه  الثاين  الفرع  أما  تعيينه،  وطرقة  تعريفه  األول  الفرع  يف  نتناول  فروع،   ثالثة 

للحديث عن نطاق رقابته، أما الفرع الثالث فلبيان صالحياته واختصاصاته.        

الفرع األول: تعريف املدعي العام االشرتاكي املرصي وطريقة تعيينه 
أوال: تعريف المدعي العام االشتراكي المصري

هو وسيلة من وسائل الرقابة الشعبية عىل أعامل السلطة  التنفيذية وكذا خمتلف أجهزة 
وهياكل الدولة، هدفه حتقيق املبادئ االشرتاكية والقومية واحلفاظ عىل حقوق وحريات 
أفراد الشعب املرصي، ويعترب املدعي العام املرصي حامي الرشعية واملبادئ االشرتاكية 
وأمينا عىل تطبيق صحيح وسليم ألحكام القانون و راعيا لسيادته، بحيث تلتزم الدولة 
179 من  املادة  املواطن بحدوده، فهو أفضل الضامنات لصيانة املجتمع، ونصت  وكذا 
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ليقوم عىل  العام االشرتاكي  املدعي  م عىل:«إنشاء وظيفة   1971 الصادر عام  الدستور 

حتقيق الرشعية وتأمني حقوق الشعب .«
هذا  مصداقية  درجة  إىل  احلسبة  أصول  كتابه  يف  إمام  كامل  حممد  األستاذ  أشار  وقد 
خاصة  فيها،  تأسس  التي  للظروف  نظرا  والفقه  والقانون  القضاء   رجال  لدى  النظام 

الوضعية القانونية الدستورية.32

ثانيا: طريقة تعيني املدعي العام االشرتاكي املرصي: 
مرص  يف  االشرتاكي  العام  املدعي  نظام  م   1971 لسنة   34 رقم  القانون  استحدث 
ألول  مرة  باعتباره حاميا وحارسا ملبدأ املرشوعية وسالمة تطبيق القانون، وعليه يعني 
معاونيه  باختيار  ويقوم  اجلمهورية  رئيس  من  بقرار  مرص  يف  االشرتاكي  العام  املدعي 
ويقوم باختيارهم عادة من بني أعضاء النيابة العامة ورجال سلك القضاء بنوعيه العادي 
واإلداري ونشري إىل أن القرار اآلمر بتعيني املدعي العام من  قبل رئيس اجلمهورية برقم 
98 سنة 1971 م كان بدرجة وزير ثم صدرت بعده قرارات جعلته بدرجة نائب رئيس 

الوزراء.33                                   

الفرع الثاين: نطاق رقابة املدعي العام املرصي االشرتاكي 
وأخرى  الدستور،  عليها  نص  عدة  جماالت  االشرتاكي  العام  املدعي  رقابة  تشمل 
عىل  احلراسة  فرض  وقانون  الوطنية  الوحدة  محاية  كقانون  خاصة  قوانني  يف  وردت 

األموال وغريها، ونجملها يف النقاط التالية:           
ونظامه  املجتمع  وسالمة  الشعب  حقوق  تأمني  تكفل  التي  اإلجراءات  اختاذ  أوال: 
حقوقهم  حلامية  والسهر  الشعب  أفراد  جلميع  رقابته   شمول  بمعنى  السيايس، 
فرض  قانون  عن  احلديث  أثناء  مفصال  بيانه  سيأيت  كام  الشخصية،  وحرياهتم 

احلراسات بعد قليل إن شاء اهلل تعاىل.                                                                    
ثانيا : احلفاظ عىل املكاسب االشرتاكية و التزام السلوك االشرتاكي . 

هذا من جهة ما حدده الدستور املرصي بصفة جمملة وعامة، أما ما حدده قانون رقم 
34 لسنة 1971 م  بتنظيم فرض احلراسة عىل األموال وتأمني سالمة الشعب فنجملها 

يف النقطتني التاليتني:                          
وذوي  النيابية  اهليئات  وأعضاء  للموظفني  والقومي  االشرتاكي  السلوك  مراقبة  أوال: 
الصفة  الشعبية واألفراد ضامنا  لعدم استغالهلم النفوذ أو إرضارهم بأمن البالد أو 
ارتباطهم مع  الرشوة يف  أو  التواطؤ  أو  مصاحلها االقتصادية أو استخدامهم الغش 
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الدولة أو االجتار يف املخدرات أو املمنوعات أو السوق السوداء أو التالعب بقوت 

الشعب أو باألدوية.                                                                                                       
الشعب  فئات  العام االشرتاكي كل  املدعي  رقابة  اختصاص ونطاق  وبذلك يشمل 
موظفني ومدنيني وعسكريني سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو اعتباريني.                                                        
أو  احلاليني  املسئولني  من  يراهم  من  ومع  اهلامة  املسائل  يف  سيايس  حتقيق  إجراء  ثانيا: 
العام  املدعي  رقابة  سلطة  أن  بمعنى  العامة،  الشخصيات  من  وغريهم  السابقني 
العليا واحلساسة يف  املناصب  العليا وألصحاب  السلطة  إىل رجال  متتد  االشرتاكي 
البالد، وهذا مما يضفي صبغة سياسية ونفوذا وسلطة دستورية كبرية وعالية يف آن 
واحد، خصوصا إذا تعلق التحقيق بحفظ أمن وسالمة  كيان الدولة.34                                          

الفرع الثالث: صالحيات املدعي العام االشرتاكي املرصي 
6 من  املادة  له  العام االشرتاكي ما تعرضت  من أهم اختصاصات ووسائل املدعي 
القانون رقم 34 لسنة 1971 م واملتعلقة بتنظيم فرض احلراسة عىل األموال، وله بصفة 
خاصة يف سبيل تنفيذ هذا القانون أن يتخذ اإلجراءات التالية:                                                                                               
 أوال: تكليف مأمور الضبط القضائي أو أي جهة أخرى بجمع االستدالالت، تبعا ملا 
نصت عليه املادة السادسة من القانون رقم 374 لسنة 1971 م.                                   

وذلك  العام  االدعاء  يف  أمهيتها  يرى  مستندات  أو  أوراق  أية  عىل  بالتحفظ  األمر  ثانيا: 
املحكمة  أمام  الدعوى  يف  النظر  عند  واملستندات  بالوثائق  االدعاء   تدعيم  بقصد 

املختصة.        
ثالثا: طلب البيانات واملعلومات من هيئات الرقابة اإلدارية واملباحث العامة وكذلك له 
طلب هذه البيانات من هيئات التفتيش يف الدولة كاجلهاز املركزي للمحاسبات أو 

اجلهاز املركزي لإلحصاء.                             
رابعا : احلصول عىل الوثائق و امللفات  من احلكومة أو اهليئات أو املؤسسات العامة أو 
الوحدات التابعة هلا أو من أي شخص من األشخاص االعتبارية العامة أو أية جهة 
أخرى، حتى  يتمكن من إقامة  دعوى فرض احلراسة عىل األموال .                                                                                                  
خامسا: له صالحيات تتعلق بالنيابة العامة تتمثل يف طلبه من أية جهة خمتصة يف النيابة 
التحقيق،  بنتائج  التحقيق يف واقعة معينة أو تتصل باالدعاء وموافاته  العامة إجراء 
له وقوعها خالل اطالعه عىل األوراق  يتبني  التي  التحقيق يف اجلرائم  وكذا إجراء 
وامللفات. وقد اعترب األستاذ عبد احلكيم العييل نظام املدعي العام االشرتاكي نظاما 
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العامة  النيابة   - اجلنائي  واالدعاء  االهتام  نظام  جانب  إىل  ويعمل  يساعد  تكميليا 
املختصة يف الدعاوى العمومية واجلنائية - وذلك بمقتىض نص املادة السادسة من 

القانون رقم 34 لسنة 1971 م.                                       
سادسا: يملك سلطة االهتام عىل األشخاص بخصوص قضايا وشؤون احلراسة، وذلك 
برفع الدعوى أمام القضاء، ونشري إىل أن القانون رقم 34 لسنة 1971م قد أوجب 
إحالة قضايا ودعاوى فرض احلراسة إىل املحكمة املختصة بفرض احلراسة التي ورد 

تشكيلها يف املادة العارشة من القانون.                                                   
سابعا: للمدعي العام احلق يف تقديم تقارير سنوية لرئيس اجلمهورية يبني من خالهلا ما 
العليا  املتعلقة بحفظ أمن وسالمة املصالح  إليه من خالل  متابعته للقضايا  توصل 

للبالد، ومحاية املكاسب االشرتاكية.                    
اإلدارية  واألجهزة  املؤسسات  كافة  تصدرها  التي  واللوائح  القرارات  مراجعة  ثامنا: 
للتأكد من مرشوعيتها ومدى مطابقتها للدستور وأحكام القانون )رقابة مرشوعية 

و مالئمة معا(.                                              
أعامل  عىل  الرقابة  يف  احلق  له  كام  ودراستها،  وفحصها  املواطنني  شكاوى  تلقي  تاسعا: 
االعرتاض  حقه  فمن  إمهال  أو  خمالفات  من  صادفه  فام  احلكومة  أجهزة  خمتلف 
واملطالبة بتوقيف تنفيذه، فإذا لقي إرصارا من اجلهة املصدرة للخطأ والرضر فيأمر 

بإحالة األمر إىل املحكمة املختصة.35                                                       
ونشري يف ختام هذا املبحث إىل أن شمول نطاق اختصاص املدعي العام االشرتاكي 
يف مرص جلميع فئات الشعب ورجال الدولة بمختلف أجهزهتا وهياكلها وهيئاهتا يؤدي 
بحقوق وحريات  ينتج عنه من إخالل  وما  السلطات  بني  فيام  االختصاص  تداخل  إىل 

األفراد، كام نبه عىل ذلك رجال الفقه والقانون اإلداري والدستوري.               
املطلب الرابع: مقارنة نظم االدعاء العام 36  بوالية احلسبة 

بعد عرض موجز ملفهوم االدعاء العام يف النظام الرويس واملرصي وبيان اختصاصات 
كل منهام ونطاق  رقابتهام حري بنا أن نقارن بينهام وبني والية احلسبة، حتى يتضح جليا 
طبيعة العالقة فيام بينها، وعليه نقسم  هذا املطلب إىل فرعني، نخصص الفرع األول لبيان 

أوجه االتفاق، أما الفرع الثاين فلبيان أوجه االختالف.        

الفرع األول : أوجه االتفاق بني نظم االدعاء العام ووالية احلسبة 
أوال: تتفق نظم االدعاء العام يف األنظمة االشرتاكية مع والية احلسبة يف شمولية نطاق 
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اختصاصات كل منهام جلميع فئات ورشائح املجتمع، حيث يشمل نطاق اختصاص 
االدعاء العام السوفيتي ونظريه املرصي املوظفني اإلداريني واألفراد املدنيني ورجال 
السلك العسكري، وكذا رجال السلطة القضائية من قضاة وحمامني وموظفي املحاكم 
للمحتسب  الرشيعة اإلسالمية  قررت  االستئناف، كام  القضائية وحماكم  واملجالس 
وأفراد  فئات  جلميع  رقابته  متتد  حيث  اختصاصاته  مزاولة  يف  الشمولية  هذه  مثل 
القضاء اإلسالمي  يقرره  اللهم إال ما كان داخال يف ختصص  استثناء  املجتمع دون 
هلا  قضايا  يف  يتدخل  فقد  االشرتاكي  العام  االدعاء  نظم  صاحبة  هي  معينة  جلهة 
العربية، حيث  العامة كام حدث يف مجهورية مرص  النيابة  أو  بالسلطة اجلنائية  صلة  
أصبح القضاء املرصي أمام مشكلة  اإلخالل بمبدأ التوازن بني السلطات الثالث، 
فتداخلت بذلك اختصاصات سلطة االدعاء العام مع اختصاصات سلطة االهتام مما 
أدى إىل اضطراب يف العمل وتضارب اآلراء فنتج عنه خلل يف سلك العدالة، وهذا 
ما ال نجده يف النظام القضائي اإلسالمي فلكل واليته اخلاصة به ونطاق عمله حمدد 
ومبني كي ال تتداخل أعامل والية يف أخرى.                                                                                                          

الذي  اهلدف  وحدة  يف  احلسبة  والية  مع  االشرتاكي  العام  االدعاء  أنظمة  تتفق  ثانيا: 
أنشئت من أجله، فهدف نظم االدعاء العام هو محاية املكاسب واملمتلكات الثورية 
واالشرتاكية، واحلفاظ عىل الروح الشعبية والقومية ألفراد املجتمع، وتكريس هذه 
أوامره، وتكفل احلسبة تطبيق مبادئ  تنفيذ  القانون واحرتام  بتطبيق أحكام  املبادئ 
ممارسة  وكفالة  والسنة،  الكتاب  يف  عليها  املنصوص  اإلسالمية  الرشيعة  وتعاليم 
املسلمني حلقوقهم وحرياهتم يف ظل أحكام الدين اإلسالمي احلنيف.                                                                                        
ثالثا: متارس نظم االدعاء العام وظيفتها يف استقاللية تامة بعيدة عن تأثري السلطة التنفيذية 
والقضائية، فكذلك املحتسب فال خيضع يف مزاولته لعمله ألي تأثري من أية جهة أو 
سلطة، بل يعمل يف استقاللية كاملة إقرارا ملبدأ الفصل بني السلطات وضامنا لسالمة 

التوازن فيام بينها.                                                       

الفرع الثاين: أوجه االختالف بني نظم االدعاء العام ووالية احلسبة 
املجلس  تعيينهم  فيتوىل  السوفيتي  العام  االدعاء  جهاز  أعضاء  بتعيني  يتعلق  فيام  أوال: 
مرص  يف  االشرتاكي  العام   املدعي  نظام  أعضاء  تعيني  يتم   بينام  األعىل،  السوفيتي 
من قبل رئيس اجلمهورية بناًء عىل قرار رئايس ويكون  بدرجة وزير ويقوم باختيار 
نميز بني وايل احلسبة   الرشيعة اإلسالمية حيث  الوضع يف  بيان  بينام سبق  معاونيه، 
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الذي يعينه اخلليفة أو احلاكم وبني املحتسب املتطوع الذي ينصب نفسه لوظيفة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر امتثاال للوجوب الرشعي للحسبة.                                                                              
هو  احلسبة  ووالية  العام  االدعاء  أنظمة  هدف  أن  االتفاق  أوجه  يف  البيان  سبق  ثانيا:   
هدف واحد ومشرتك، لكن  إذا نظرنا إىل جوهره وجدناه خمتلفا خصوصا إذا رجعنا 
السياسية  السلطة  محاية  هو  االدعاء  أنظمة  فهدف  األنظمة،  هذه  إنشاء  مصدر  إىل 
مبادئ  حلامية  احلسبة  هتدف  بينام  للبالد،  واالشرتاكية  القومية  واملكاسب  واملبادئ 
الرشيعة اإلسالمية وكفالة تطبيقها عىل وفق الكتاب والسنة.                                                             

للمدعي العام احلق يف توجيه االهتام أو التدخل فيام يصادفه من ترصفات خمالفة  ثالثا: 
املختصة  اجلهة  إعالم   يف  دوره  ينحرص  وإنام   ذلك،  للمحتسب  وليس  للقانون 

باعتبارها صاحبة الوالية العامة للفصل يف ذلك.         
فيام يتعلق بإمكانية إهناء مهمة املدعي العام، فيملك جملس السوفييت األعىل سلطة 
إهناء مهمته إما بعد  ميض سبع سنوات وهي املدة القانونية التي خوهلا الدستور السوفيتي 
املطلوب  النحو  عىل  وظائفه  يامرس  مل  إذا  ما  حالة  يف  أعضاءه  تغيري  أو   ،112 املادة  يف 
منه، بينام يف مرص تنتهي وظيفة املدعي العام االشرتاكي بقرار من  رئيس اجلمهورية، أما 
يف الرشيعة اإلسالمية فاخلليفة أو احلاكم هو الذي ينهي مهام املحتسب )وايل احلسبة( 
املتطوع  املحتسب  اإلجراء  هذا  يشمل  وال  وترسيمه،  تعيينه  يف  احلق  صاحب  باعتباره 

الذي عني نفسه لذلك.37     
الرشيعة  يف  احلسبة  بوالية  االشرتاكية  الدول  يف  العام  االدعاء  نظم  مقارنة  إن  رابعا: 
إىل  بالنظر  لكن  واملحتسب،  العام  املدعي  اختصاصات  بني  تقاربا  تبني  اإلسالمية 
نتائج تطبيق كل منهام عىل أرض الواقع نجد أن وظيفة املحتسب فعالة وآنية يف نفس 
الوقت إذ ال تتطلب الوقت للفصل يف املخالفات أو تستدعي املرور بعدة إجراءات 
املعارصة،  العام  االدعاء  نظم  يف  األمر  عليه  هو  ما  بخالف  معينة  قانونية  تدابري  أو 
فنظام احلسبة نظام فريد يف بابه  وموضوعه حيث تظهر نتائج رقابته يف رسعة وسهولة 
ويرس تأكيدا وحتقيقا لكفالته يف محاية احلقوق وضامن احلريات العامة.                                                                                                 
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احلريات العامة، وهو يف معرض كالمه عن االحتاد االشرتاكي املرصي ومربرات إنشاءه ووجوده 
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من خالل صبغة املدعي العام باعتبار تعيينه من قبل رئيس اجلمهورية و كذا ما تعلق بإهناء مهامه، 
بالنظر  بالنظر للصالحيات املخولة له هذا وأيضا  فهو يكتيس صبغة ترشيعية ذات طابع سيايس 
عمله  جهة  من  نظرنا  وإذا  جهة،  من  هذا  الدولة،  أجهزة  جلميع  عمله  نطاق  وشمول  امتداد  إىل 
ومحايته ملبدأ سالمة تطبيق القانون والسهر عىل محاية حقوق األفراد فنلمس تلك الصبغة التنفيذية 

يف أحكامه وقراراته.     
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عبد احلكيم العيل، مرجع سابق، ص 614، وحممد كامل الدين إمام، ص 169.                                                                                                   )37
قائمة املصادر و املراجع :

ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب، دار صادر بريوت، ط)1()1953م/1992م(.     )1
السالم هارون، دار اجليل،  اللغة، حتقيق: حممد عبد  ابن فارس، أمحد بن زكريا، معجم مقاييس   )2

بريوت ط)2()1411ه/1991م(.
املاوردي، حممد بن حبيب، األحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بريوت )1398ه/1978م(.                                                                             )3

حممد املبارك، الدولة ونظام احلسبة عند ابن تيمية، نرش دار الفكر.     )4
العلمية،  الكتب  دار  الفقي،  حامد  حممد  حتقيق:  السلطانية،  األحكام  احلنبيل،  الفراء  يعىل،  أبو   )5

بريوت.
ابن تيمية، رسالة احلسبة، دار الطريق، اجلزائر العاصمة )1990م(، والكتاب مطبوع ضمن جمموع   )6

الفتاوى.
ابن خلدون، املقدمة، دار الكتب العلمية، بريوت ط)1()1413ه/1993م(.  )7

احلميداين، نمر بن حممد، والية الرشطة يف اإلسالم، دراسة تطبيقية فقهية )أصلها رسالة دكتوراه(   )8
دار عامل الكتب، الرياض، ط)2()1414ه/1994م(.

9(  حممد املبارك، الدولة ونظام احلسبة عند ابن تيمية، نرش دار الفكر. 
10(  ابن كثري، عامد الدين أبو الفداء الدمشقي، الفصول يف سرية الرسول، حتقيق: سليم اهلاليل، دار 

غراس الكويت، ط)1()1424ه/2003م(. 
ابن حجر العسقالين، فتح الباري رشح صحيح البخاري، حتقيق: ابن باز، ترقيم: حممد فؤاد عبد   )11



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م 106
الباقي،  دار الكتب العلمية، بريوت، ط)1()1410ه/1981م(. 

النووي، املنهاج يف رشح صحيح مسلم بن احلجاج، مراجعة: خليل امليس، دار العلم، بريوت،   )12
ط)1()1407ه  /1987م(.                                                          

أبو داود السجستاين، السنن، دار ابن حزم، بريوت، ط)1()1419ه/1998م(.  )13
شمس احلق العظيم أبادي، عون املعبود رشح سنن أيب داود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)2(  )14

)1415ه/1995م(. 
أبو بكر اجلصاص احلنفي، أحكام القرآن، دار الفكر، بريوت، دون تاريخ الطبع.       )15

)2( ط  بريوت،  املعرفة،  دار  العش،  يوسف  بعناية:  القدير،  فتح  عيل،  بن  حممد  الشوكاين،   )16
)1416ه/1996م(.    

17(  زيدان، عبد الكريم، نظام القضاء يف الرشيعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة لبنان ط)3()1418ه/ 
1997م( .  

الغزايل، أبو حامد حجة اإلسالم، إحياء علوم الدين، طبعة دار الكتاب العريب بريوت.            )18
19(  عبد اهلل حممد عبد اهلل، والية احلسبة يف الرشيعة اإلسالمية ) أصلها رسالة دكتوراه( مكتبة الزهراء 

القاهرة، ذو احلجة 1416ه /مايو1996م.     
صبحي عبده سعيد، رشعية السلطة والنظام يف حكم اإلسالم ) دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية   )20

)1420ه/1999م(.
عبد احلميد متويل، احلريات العامة، منشأة املعارف اإلسكندرية )1975م(.  )21

ط)1( مرص  اهلداية،  دار  مقارنة،  دراسة  اإلسالم،  يف  احلسبة  أصول  إمام،  الدين  كامل  حممد   )22
)1406ه/ 1986م(.

العييل، عبد احلكيم، احلريات العامة، دار الفكر العريب، مرص )1394ه/1974م(.     )23
24(  عدنان أمحد بدر، النيابة العامة لدى القضاء الرشعي، دراسة مقارنة، منشورات احللبي احلقوقية، 

بريوت ط)1()2005م( .
مصطفى رضوان، االدعاء العام والرقابة اإلدارية فقها وقضاء، منشأة املعارف اإلسكندرية مرص.  )25



107جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م
اجلوانب القانونية للرشكات القابضة يف الترشيع 

اجلزائري
د. هارون حسان أوروان

أستاذ حمارض بكلية احلقوق و العلوم السياسية
جامعة املدية ) اجلزائر(

مقدمة:
جممع الرشكات هو عبارة عن صورة من صور الرتكيز االقتصادي أفرزهتا الظروف 
أين  الثانية،  العاملية  احلرب  هناية  بعد  خاصة  العامل  عرفها  التي  واالجتامعية  االقتصادية 
والبرشية  املادية  إمكانياهتا  تركيز  خالل  من  وتوحدها  املشاريع  تكتل  فكرة  أصبحت 
مسألة رضورية وحيوية، بل أضحت رشطا جوهريا للوحدات االقتصادية حتى تضمن 
والتغريات  التطورات  مع  مستمرة  بصورة  تتكيف  وجتعلها  نشاطها  واستمرارية  بقاءها 

االقتصادية واالجتامعية.
وتعبري جممع الرشكات يطلق عىل تلك الوحدة االقتصادية التي تتكون من رشكتني أو 
أكثر، تدعى إحدى هذه الرشكات بالرشكة القابضة بينام يطلق عىل باقي هذه الرشكات 
عن  قانونا  مستقلة  الرشكات  هذه  من  رشكة  كل  تكون  بحيث  التابعة،  الرشكة  تسمية 
األخرى، غري أهنا تشكل فيام بينها وحدة اقتصادية واحدة وذلك عن طريق عالقة التبيعة 
من  مستمدة  أساليب  باستعامل  التابعة  الرشكات  عىل  القابضة  الرشكة  تفرضها  التي 
قانون الرشكات والتي يكون مصدرها األسايس هو مسامهة الرشكة القابضة يف رأسامل 
الرشكات التابعة سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، إذ يمكنها ذلك من فرض رقابتها 

عىل هذه الرشكات بحكم القانون أو الواقع      أو االتفاق.
إسرتاتيجية  توحيد  خالل  من  الرشكات  جممع  يشكلها  التي  االقتصادية  فالوحدة 
وأهداف كل الرشكات املكونة له يف إطار سياسة تكاملية ما هي إال ترمجة لوجود هيمنة 
داخلية تستأثر هبا الرشكة القابضة متكنها من السيطرة عىل باقي الرشكات املنضوية حتت 
التي  االقتصادية  اخلطة  إىل حتقيق  منها جمرد وحدات هتدف  بحيث جتعل  املجمع،  لواء 

ترسمها الرشكة القابضة.
القابضة،  للرشكة  القانوين  للمفهوم  املقارنة يف معاجلتها  الترشيعات  تباينت مواقف 
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فبينام حاولت بعض الترشيعات تقديم تعريف دقيق هلا يشمل كل عنارصها ومقوماهتا، 
اكتفت ترشيعات أخرى بتبيان معاملها من خالل حتديد وسائل قيامها أو عن طريق حرص 

موضوعات نشاطها.
يف اجلزائر كان أول ظهور لفكرة الرشكة القابضة بمناسبة صدور القانون التجاري 
لسنة 1975، إال أن مفهومها شهد العديد من التطور السيام خالل سنوات التسعينات 
التي عرفتها اجلزائر  التي شهدت موجة تعديالت كبرية ملسايرة التحوالت االقتصادية 
أثناء هذه الفرتة، حيث مل تعد فكرة الرشكة القابضة تقترص فقط عىل القانون التجاري بل 

تعدته إىل فروع قانونية أخرى، 
خالل  من  وذلك  اجلزائري  الترشيع  يف  القانوين  مفهومها  يف  للبحث  يدفعنا  ما  هذا 
قصد  فروعها  باختالف  القانونية  النصوص  خمتلف  يف  إليالتدقيق  البداية  يف  التصدي 
ثم  ومن  القابضة  الرشكة  تعريف  من  اجلزائري  الترشيع  موقف  واستنباط  استخراج 
الوقوف عند أهم خصائصها وذلك خالل املحور األول من هذه الدراسة، أما املحور 
الثاين فسنخصصه إىل البحث يف خمتلف األساليب القانونية التي تتمكن الرشكة القابضة 
هلا  واالقتصادية  املالية  السياسة  توجيه  قصد  التابعة  الرشكات  عىل  السيطرة  خالهلا  من 

بطريقة تتوافق وتتامشى مع إسرتاتيجية املجمع ككل.

املبحث األول: مفهوم الرشكة القابضة يف الترشيع اجلزائري
قد  اجلزائري  املرشع  أن  نجد  اجلزائر  يف  القانونية  النصوص  خمتلف  إىل  بالرجوع 
يف  تعريفها  تم  بحيث  خمتلفة،  قانونية  فروع  ثالث  يف  القابضة  الرشكة  تعريف  حاول 
القانون التجاري، وهناك تنظيم خاص هبا ضمن النصوص املنظمة للمؤسسة العمومية 
بالتنظيم كذلك، وهذا ما سوف  تناوهلا  الذي  القانون اجلبائي  االقتصادية باإلضافة إىل 

نتناوله خالل املطلب األول.
وبعد التطرق إىل خمتلف تعاريف الرشكة القابضة التي تبناها الترشيع اجلزائري ضمن 
خمتلف الفروع القانونية، نرى أنه من الرضوري التوقف عند أهم األشكال القانونية التي 

يمكن للرشكة القابضة أن تتخذها وذلك ضمن املطلب الثاين
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املطلب األول: تعريف الرشكة القابضة يف الترشيع اجلزائري 

الفرع األول: تعريف الرشكة القابضة يف الترشيع التجاري
    لقد حاول الترشيع التجاري اجلزائري عند صدوره سنة 1975)1( إعطاء مفهوم 
تطرقه  بمناسبة  وذلك  معينة،  تسمية  يعطيها  أن  دون  ضمنية  بطريقة  القابضة  للرشكة 
لتعريف الرشكة التابعة والرشكة املسامهة، إذ اعترب أن الرشكة تكون تابعة لرشكة أخرى 
هذا  ملكيتها  تتجاوز  مل  إذا  أما  األوىل،)2(  رأسامل  نصف  من  أكثر  الثانية  متتلك  عندما 

النصاب فإهنا تعترب مسامهة يف هذه الرشكة)3(.
أخرى  رشكة  رأسامل  نصف  من  أكثر  متتلك  التي  الرشكة  التجاري  املرشع  ألزم  كام 
بإعالم الرشكاء ومندويب احلسابات بذلك، كام يلتزم جملس إدارهتا بتبيان خمتلف نشاطات 
الرشكات التابعة وأرباحها)4(، وقد منع املرشع التجاري املسامهة املتبادلة بني الرشكات 

التي ترتبط فيام بينها بروابط مالية مهام كانت نسبة هذه املسامهة)5(.
وأول ما نالحظه من خالل هذه املحاولة الترشيعية هو السطحية وعدم الدقة التي 
وسائل  يبن  ومل  هلا  شامال  تعريفا  يقدم  مل  أنه  بحيث  القابضة،  الرشكة  املرشع  هبا  تناول 
قيام عالقة التبعية بينها وبني رشكاهتا التابعة، بالرغم من أنه تطرق ملفهوم املسامهة املالية 
التي تتجاوز نصف رأسامل الرشكات التابعة باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي حتقق عنرص 

التبعية والسيطرة.
اجلزائر  تتبناه  الذي كانت  النظام االقتصادي  إىل طبيعة  يرجع  أن سبب ذلك  ونرى 
خالل تلك الفرتة واملتمثل يف النظام االشرتاكي الذي يقوم عىل احتكار الدولة للتجارة 
اخلارجية وتقييد التجارة الداخلية، باإلضافة إىل التضييق عىل كل استثامر أجنبي حمتمل.

غري أننا وباملقابل يمكن أن نستنتج من هذه املحاولة الترشيعية جواز إنشاء الرشكات 
إمكانية  أن املرشع قد أجاز وبصورة واضحة ورصحية  إذ  قانونية،  القابضة دون عوائق 
متلك الرشكة أسهام يف رشكات أخرى دون أي حتديد لنسبتها، باستثناء القيد الذي وضعه 
الرشكة  متتلك  أن  بحيث ال جيوز  الرشكات،  بني  املتبادلة  املالية  املسامهة  بمنع  واخلاص 

أسهام يف رشكة أخرى تكون حائزة عىل أسهم فيها ولو بنسب ضئيلة. 
بتاريخ   ،101 الرسمية عدد  باجلريدة  الصادر   ،1975/09/26 املؤرخ يف:   ،59/75 1 األمر رقم: 

1975/12/19، املتضمن القانون التجاري.
2- أنظر: املادة 729 من القانون التجاري اجلزائري قبل التعديل.
3- أنظر: املادة 730 من القانون التجاري اجلزائري قبل التعديل.

4 - أنظر: املادة 731 من القانون التجاري اجلزائري قبل التعديل.
5 أنظر: املادة 732 من القانون التجاري اجلزائري قبل التعديل.
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املايض،  القرن  ثامنينات  هناية  مع  اجلزائر  عرفتها  التي  االقتصادية  التحوالت  وبعد 
القطاع  رأسها  وعىل  القطاعات  خمتلف  مست  التي  العميقة  اإلصالحات  وموجة 
االقتصادي، نجد ان املرشع اجلزائري قد غري موقفه بشأن الرشكة القابضة، وجتسد ذلك 

خالل التعديل الذي أدخله عىل القانون التجاري سنة 1996)1(.

أو  %50 من رأسامل رشكة أخرى)2(،  أكثر من  التي متتلك  الرشكة  بأهنا  وقد عرفها 
عندما متلك بصفة مبارشة أو غري مبارشة جزءا من رأسامهلا وخيوهلا ذلك احلصول عىل 
ألغلبية  وحدها  متلك  عندما  أو  الرشكة،  هلذه  العامة  اجلمعيات  يف  األصوات  أغلبية 
باقي الرشكاء اآلخرين أو املسامهني، كام  اتفاق مع  األصوات يف هذه الرشكة بموجب 
اعترب الرشكة بأهنا قابضة عندما متلك يف الواقع وبموجب حقوق التصويت التي متلكها 

التحكم يف قرارات اجلمعيات العامة هلذه الرشكة.)3(

عندما  وذلك  قابضة  الرشكة  فيها  تكون  أخرى  حالة  التجاري  املرشع  أعطى  وقد 
متتلك بصفة مبارشة أو غري مبارشة جزء يتعدى %40 من حقوق التصويت، وال حيوز أي 

رشيك أو مساهم آخر بصفة مبارشة أو غري مبارشة جزءا أكرب من جزئها.)4(

التجاري  املرشع  موقف  يف  اجلذري  التغري  جليا  لنا  يظهر  عرضناه  ما  خالل  من      
تعليقات حول هذا  القابضة، وأول ما يمكن تقديمه من  اجلزائري من تعريف الرشكة 
»الرشكة  مصطلح  عليها  أطلق  إذ  الرشكة،  هذه  هبا  خص  التي  التسمية  هو  التعريف 
وهي   )Société Holding( بمصطلح  الفرنيس  النص  يف  قابله  الذي  القابضة«)5( 

العبارة التي أطلقتها غالبية الترشيعات العربية عىل هذه الرشكة.
وهبذا يكون املرشع اجلزائري قد اجته اجتاها خمالفا ملا جاء به الترشيع الفرنيس الذي 
مل يتبنى هذه التسمية خالل النصوص التي نظم هبا هذا النوع من الرشكات، بالرغم أن 
املرشع اجلزائري قد ساير املرشع الفرنيس يف طريقة تعريفه للرشكة القابضة، إذ أننا نجد 
بتاريخ   77 عدد  الرسمية  باجلريدة  الصادر   ،1996/12/09 يف  املؤرخ   27/96 رقم  األمر   1

1996/12/11 املتضمن تعديل وإمتام القانون التجاري.
2- أنظر: املادة 729 من القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم.
3- أنظر: املادة 731 من القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم.
4-  أنظر: املادة 731 من القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم.

5-  تنص الفقرة األخري من املادة 731 من القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم عىل: »... تسمى 
الرشكة التي تراقب رشكة أو عدة رشكات وفقا للفقرات السابقة، قصد تطبيق هذا القسم، » الرشكة 

القابضة««.
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أن املادة 731 من القانون التجاري متطابقة تطابق تام مع املادة 03/233 من القانون 

التجاري الفرنيس، بل هي عبارة عن ترمجة حرفية هلا.
والسؤال املطروح يف هذا الصدد يدور حول الدوافع التي جعلت املرشع اجلزائري 
الرشكة  هلذه  تعريفه  استمد  قد  أنه  من  بالرغم  الفرنيس  املرشع  يتبنه  مل  مصطلحا  يتبنى 

بشكل حريف من الترشيع الفرنيس.
    ونحن نرى أن السبب الذي جعل املرشع اجلزائري يتبنى هذا املصطلح هو حماولة 
مسايرة املصطلح الذي اعتمده يف النصوص القانونية اخلاصة التي جاء هبا إلعادة إنعاش 
فيه ألول مرة  استعمل  1995، والذي  االقتصادية سنة  العمومية  املؤسسات  وإصالح 

مصطلح الرشكة القابضة. 

العمومية  للمؤسسات  املنظم  الترشيع  يف  القابضة  الرشكة  تعريف  الثاين:  الفرع 
االقتصادية 

الترشيع  أدبيات  عن  غريبا  ظل  القابضة  الرشكة  مصطلح  فإن  سابقا  أرشنا  كام      
األموال  رؤوس  بتسيري  املتعلق  القانون  صدور  سنة   ،1995 سنة  غاية  إىل  اجلزائري 
الذي  القابضة«،  »الرشكة  مصطلح  مرة  ألول  تضمن  بحيث  للدولة،  التابعة  التجارية 
يعترب خمالفا للمرجعية النظرية للنظام القانوين اجلزائري، إذ أن هذا مصطلح مستورد من 

النظام القانوين االنجلوسكسوين)1(.
    ولعل السبب الرئييس يف ذلك يرجع إىل الظروف السياسية واالقتصادية التي كانت 
تعيشها اجلزائر خالل تلك الفرتة، التي كانت تسمى باملرحلة االنتقالية عىل الصعيدين 
السيايس وحتى االقتصادي، باإلضافة إىل الصعوبات التي كانت تعاين منها اجلزائر جراء 
الثاين من سنوات  النصف  بداية من  املحروقات  الذي عرفته أسعار  الكبري  االنخفاض 
والذي  الدويل،  النقد  صندوق  مع  ديوهنا  جدولة  إلعادة  اجلزائر  واضطرار  الثامنينات، 

ترتب عنه خضوعها للخطة االقتصادية اإلصالحية التي فرضها هذا األخري.     
    ويرى الدكتور عجة اجلياليل يف هذا الشأن أن استعامل مصطلح »الرشكة القابضة« 
ورد خالل تلك الفرتة كتجسيد »...هلوس السلطة بكل ما هو أنجلوسكسوين بعد فشل 
جتارهبا مع النظام الالتيني...ومناقشة هذا التأثر ال يكون له ارتباط مبارش بحقل العلوم 
القانونية بل يمكن تفسريه من زاوية بسيكولوجية بحتة حيث تعودت السلطة ملواجهة 
اجلزائري  املواطن  نفسية  عىل  نفيس  وقع  هلا  مصطلحات  استرياد  عىل  املتعددة  أزماهتا 
1- أنظر: عجة اجلياليل، املظاهر القانونية لإلصالحات االقتصادية، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص، 

كلية احلقوق جامعة اجلزائر، سنة 2006، ص 37.
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املغروم بنموذج احلياة األنجلوسكسونية أو احللم األمريكي كام يعرب عنها عادة، وضمن 
هذا التصور استوردت يف هناية الثامنينات مصطلح املانجمنت أو عقد التسيري بمقتىض 
وعقد   93/08 رقم  الترشيعي  املرسوم  بمقتىض  الفاكتورينغ  وعقد   89/07 القانون 
ليستخدم  اهلولدينغ  مصطلح  وجاء  اخلارجي...  التجاري  التبادل  إىل  بالنسبة  الفرنشيز 
أيضا وبانتهازية مقصودة كمفتاح إضايف لقاطرة اإلصالحات حتاول من خالهلا السلطة 

الربهنة عىل جديتها يف امليض قدما نحو حتقيق إصالح حقيقي لالقتصاد الوطني... «)1(

وقد حاول الترشيع اجلزائري إعطاء مفهوم متميز للرشكة القابضة العمومية يف جمال 
عىل  التجاري  القانون  قواعد  ظل  يف  بمفهومها  مقارنة  العمومية  االقتصادية  الرشكات 
غرار االجتاه الذي سار فيه املرشع املرصي)2(، بحيث أوكل إليها تسيري وتنظيم ومراقبة 
األموال العمومية التجارية التي حتوزها الدولة واألشخاص املعنوية العامة التي تشكل 
رأسامل الرشكات القابضة وتتوزع يف شكل أسهم أو مسامهات أو شهادات استثامر أو 

أي قيم منقولة أخرى)3(.

يف حني جعل أموال املؤسسات العمومية التي مل حيول رأسامهلا إىل الرشكات القابضة 
احلكومة  برنامج  نظر  يف  اسرتاتيجيا  طابعا  القانوين  نشاطها  يكتيس  التي  أو  العمومية 
االقتصادي، ختضع للقوانني األساسية هلذه املؤسسات أو لقانون خاص حيدده التنظيم)4(.

القانون  خالل  من  القابضة  الرشكة  أغراض  أبرز  قد  اجلزائري  املرشع  أن  ونجد 
تنفيذ  يف  املشاركة  يف  واملتمثلة  للدولة  التابعة  التجارية  األموال  رؤوس  بتسيري  املتعلق 

1- أنظر: عجة اجلياليل، املرجع نفسه، ص ص 37 38.
 203 رقم  بموجبالقانون  العام  القطاع  إطار  يف  القابضة  مفهوماللرشكة  املرصي  اعطيالترشيع   -2
لسنة 1991 واخلاص برشكات قطاع األعامل العام املؤرخ يف 1991/06/19 والصادر باجلريدة 
القابضة يف  أما الرشكة   .1991/06/19 بتاريخ  24 مكرر  العربية رقم  الرسمية جلمهورية مرص 
إطار القطاع اخلاص فقد نظمها بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 واخلاص برشكات املسامهة 
 1981/09/17 يف  املؤرخ  املحدودة  املسؤولية  ذات  والرشكات  باألسهم  التوصية  ورشكات 
ولوائحه   ،1981/10/01 بتاريخ   40 رقم  العربية  مرص  جلمهورية  الرسمية  باجلريدة  والصادر 
بتاريخ  تابع   145 ع  املرصية  بالوقائع  الصادر   1982 لسنة   96 رقم  بالقرار  الصادرة  التنفيذية 
بتاريخ  تابع   107 ع  املرصية  بالوقائع  الصادر   1991 لسنة   204 رقم  والقرار   ،1982/06/23

.1991/05/13
3-  أنظر: املادة 01 و02 من األمر 25/95 املؤرخ يف: 1995/09/25،الصادر باجلريدة الرسمية 

عدد 55،بتاريخ: 1995/09/27،املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة.
4-  أنظر: املادة 03 من األمر 25/95.
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األسهم  حافظة  استثامر  يف  نشاطها  جمال  حرص  أنه  كام  للحكومة،  االقتصادية  السياسة 
املجموعات  وتنمية  مردوديتها  زيادة  هبدف  إليها  املحولة  املنقولة  والقيم  واملسامهات 
تنظيم  يف  تدخلها  بني  املوازنة  خالل  من  وذلك  هلا  التابعة  واملالية  والتجارية  الصناعية 
وترشيد سياسات واسرتاتيجيات االستثامر والتمويل لرشكاهتا التابعة)1(، واملحافظة عىل 

استقالل الذمم املالية هلذه الرشكات)2(
القابضة  الرشكة  مفهوم  أن  جليا  لنا  يظهر  التعاريف  هلذه  استعراضنا  خالل  من      
العمومية خيتلف عن مفهوم الرشكة القابضة يف القانون التجاري من عدة جوانب يمكن 

عرضها فيام ييل:
رأسامل الرشكة القابضة العمومية يكون مملوكا للدولة أو أحد األشخاص املعنوية   -
ألشخاص  مملوكا  رأسامهلا  يكون  التجاري  القانون  يف  القابضة  الرشكة  أما  العامة، 

خاضعني للقانون العام أو القانون اخلاص.
ترك املرشع التجاري احلرية للرشكة القابضة يف ممارسة األنشطة التجارية والصناعية   -
األموال  رؤوس  بتسيري  املتعلق  القانون  حرص  بينام  وختصصاهتا،  أنواعها  بمختلف 
التجارية التابعة للدولة جمال نشاط الرشكة القابضة يف إدارة وتسيري الرشكات التابعة 

فقط.
القابضة  التبعية للرشكة  يتحقق هبا عنرص  التي  يبني املرشع األدوات واألساليب  مل   -
العمومية، بينام حدد املرشع التجاري ذلك بصورة دقيقة وواضحة بحيث تطرق إىل 
خمتلف مصادر السيطرة التي متارسها الرشكة القابضة عىل رشكاهتا التابعة والتي قد 

تكون قانونية أو بحكم الواقع           أو االتفاق.
مل حيدد القانون التجاري الشكل القانوين الذي تتخذه الرشكة القابضة، بينام نجد أن   -

الرشكة القابضة العمومية جيب أن تفرغ يف شكل رشكة مسامهة.
   غري أننا نشري أن الرشكات القابضة العمومية قد تم إلغاؤها بموجب األمر 04/01 
املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية)3(، الذي استبدل الرشكة القابضة برشكة 

.)S.G.P( تسيري مسامهات الدولة

1-  أنظر: املادة 08و09 من األمر 25/95.
2-  أنظر: املادة 10 من األمر 25/95.

بتاريخ   47 عدد  الرسمية  باجلريدة  الصادر   ،2001/08/20 يف  املؤرخ   04/01 رقم  األمر   -3
2001/08/22 املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية وتسيريها وخصخصتها.
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الفرع الثالث: تعريف الرشكة القابضة يف الترشيع اجلبائي

خيتلف  نجده  فإننا  القابضة،  للرشكة  اجلزائري  الرضيبي  الترشيع  لتعريف  بالنسبة   
اختالفا ظاهرا عن تعريف القانون التجاري هلا، عىل غرار ما الحظناه من اختالف يف 
تعريف جممع الرشكات، فبالرجوع لنص املادة 138 مكرر من قانون الرضائب املبارشة 
والرسوم املامثلة)1(، نجدها تطلق تسمية الرشكة األم بدل القابضة عىل الرشكة التي تأيت 
مبارشة  ملكية  هلا  تكون  أن  الوصف  هذا  إلعطائها  تشرتط  أهنا  كام  املجمع،  رأس  عىل 
لنسبة ال تقل عن %90 من رأسامل الرشكات التابعة، كام أن هذه األخرية ال جيوز هلا أن 
متتلك أي نسبة من رأسامل الرشكة األم، حتت طائلة إقصائها من االستفادة من النظام 

اجلبائي اخلاص بمجمعات الرشكات.)2(
نطاق  تضييق  حماولة  هو  االجتاه  هذا  يف  للسري  اجلبائي  باملرشع  دفع  ما  أهم  لعل      
تطبيق نظام الدمج اجلبائي، وحرصه فقط عىل املجمعات التي تربطها روابط اقتصادية 
متينة وذلك باشرتاطه لنسبة متلك قصوى ال تقل عن %90 من رأسامل الرشكات التابعة، 
قد  ما  وتفادي  اجلبائي  الدمج  نظام  تبسيط  هدفه  كان  املبارش  للتملك  اشرتاطه  أن  كام 
يرافق التملك غري املبارش من تعقيدات باإلضافة إىل الصعوبات التقنية التي قد تنشأ عن 

املسامهات املتبادلة بني الرشكة األم ورشكاهتا التابعة)3(.
املطلب الثاين: الشكل القانوين للرشكة القابضة يف الترشيع اجلزائري

األصل أن الرشكة القابضة ال تعترب شكال قانونيا جديدا يضاف إىل أشكال الرشكات 
املعروفة يف القانون التجاري، بحيث جيوز هلا كقاعدة عامة أن تتخذ أي شكل من أشكال 
1-  املادة 138 مكرر تم استحداثها بموجب املادة 14 من األمر 31/96 املؤرخ يف 1996/12/30 
املتضمن قانون املالية لسنة 1997 والصادر يف اجلريدة الرسمية عدد 85 بتاريخ 1996/12/31. 
وقد تم تعدليها بموجب املواد: 7 من القانون 12/07 املؤرخ يف 2007/12/30 املتضمن قانون 
من   6 واملادة   .2007/12/31 بتاريخ   82 ع  الرسمية  اجلريدة  يف  والصادر   2008 لسنة  املالية 
2009 والصادر  لسنة  التكمييل  املالية  قانون  املتضمن   2009/07/22 املؤرخ يف   01/09 األمر 
املؤرخ   16/11 رقم  القانون  من   06 واملادة   2009/07/26 بتاريخ   44 ع  الرسمية  اجلريدة  يف 
يف 2011/12/28 املتضمن قانون املالية لسنة 2012 والصادر يف اجلريدة الرسمية ع 72 بتاريخ 

.2011/12/29
2-  تنص املادة 138 مكرر ».... تدعى الواحدة منها »الرشكة األم« حتكم األخرى املسامة »األعضاء« 
حتت تبعيتها بامتالكها املبارش لـ %90 أو أكثر من رأسامل االجتامعي والذي ال يمكن أن يكون ممتلكا 

كليا أو جزئيا من طرف رشكة أخرى يمكنها أن تأخذ طابع الرشكة األم...«.
3- ملزيد من التفصيل راجع: رابح بن زارع، رشوط تطبيق النظام اجلبائي اخلاص بمجمع الرشكات يف 
الترشيع اجلزائري، بحث منشور يف جملة التواصل يف االقتصاد واإلدارة والقانون، عدد 38، اجلزائر 

جوان 2014، ص 25.
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حمدودة  الرشكات  أو  األشخاص،  أو  األموال  رشكات  سواء  التجارية)1(،  الرشكات 
من  سواء  اختذته  الذي  القانوين  الشكل  ألحكام  فتخضع  املحدودة،  غري  أو  املسؤولية 
القواعد  تلك  أو  والصناعية  التجارية  أنشطتها  ممارسة  خالل  أو  اإلنشاء  قواعد  حيث 

املتعلقة بانقضائها)2(. 
الرشكات  أنواع  من  لنوع  التطبيقات  من  تطبيق  سوى  متثل  ال  القابضة  فالرشكة 
به  تتصف  ليست إال وصف  القابضة«  »الرشكة  التجاري، وتسمية  القانون  املعروفة يف 
هذه الرشكة وذلك نظرا للمهام املتميزة التي تضطلع هبا وليست هلا أي عالقة بالشكل 

القانوين للرشكة)3(.
ومن الناحية العملية وبالرجوع إىل الترشيعات املقارنة نجد مواقفها ختتلف وتتباين 
أن بعض  نجد  بحيث  القابضة،  الرشكة  فيه  تفرغ  أن  الذي جيب  القانوين  الشكل  حول 
املعروفة  الرشكات  باقي  إىل  يضاف  شكال  القابضة  الرشكة  من  جعلت  قد  الترشيعات 
القابضة  الرشكة  يفرض عىل  الترشيع  آخر من  نجد جانبا  اننا  كام  التجاري،  القانون  يف 
أن تتخذ شكال قانونيا حمددا، كام نجد ترشيعات أخرى ترتك احلرية للرشكة القابضة يف 

الشكل القانوين الذي تتخذه.
املنظمة  القانونية  النصوص  خمتلف  إىل  وبالرجوع  اجلزائري  للترشيع  بالنسبة  أما 
بعده، ال نجد  أو  التعديل  قبل  التجاري اجلزائري)4( سواء  الترشيع  القابضة يف  للرشكة 
ما يشري إىل أن الترشيع التجاري اجلزائري قد اشرتط شكال قانونيا معينا تتخذه الرشكة 
القابضة، وعليه يمكن هلا أن تتخذ أي شكل من أشكال الرشكات التي حددها املرشع يف 

القانون التجاري.)5(
يف  احلرية  كامل  ترك  قد  أنه  من  بالرغم  التجاري  الترشيع  أن  الصدد  هذا  يف  ونشري 

1-Voir :De Sola Canizares Felipe. Les sociétés financières en droit comparé. In: Revue 
internationale de droit comparé. Vol. 7 N°3, Juillet-septembre 1955,P606.
2 أنظر:حسب اهلل منذر عبد و م.م. رسول شاكر حممود، مفهوم وسامت الرشكة القابضة، بحث منشور 

يف جملة الفتح،العدد 41 أب لسنة 2009، ص 76.
3 أمحد حممود املساعدة، العالقة القانونية للرشكة القابضة مع الرشكات التابعة هلا: دراسة مقارنة، بحث 

منشور يف جملة األكاديمية للدراسات االجتامعية واإلنسانية، العدد 12، جوان 2014، ص 110.
4 املواد: 729 وما بعدها من القانون التجاري اجلزائري الساري املفعول.

5 الرشكات التجارية يف القانون التجاري حمددة بنص املادة 544 من القانون التجاري اجلزائري التي 
تنص » حيدد الطابع التجاري لرشكة إما بشكلها أو بموضوعها. 

املسامهة،  ورشكات  املحدودة  املسؤولية  ذات  والرشكات  التوصية  ورشكة  التضامن  رشكات  تعد   
جتارية بحكم شكلها ومهام يكن موضوعها«.
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أنواع  لبعض  القانونية  اخلصائص  أن  إال  القابضة،  للرشكة  القانوين  الشكل  اختيار 
التي  املزايا  أن  إذ  القابضة،  الرشكة  تتخذه  الذي  الشكل  عىل  نفسها  تفرض  الرشكات 
قابضة  رشكات  وجود  فرضية  نستبعد  جتعلنا  الرشكات  جممع  إطار  يف  العمل  يمنحها 
ومتطلبات  تتامشى  ال  التي  خلصائصها  نظرا  وذلك  األشخاص،  رشكات  شكل  تأخذ 
ورضوريات العمل يف إطار جممع الرشكات، إذ ال يمكن هلا حتقيق األغراض التي تقوم 
رشكات  عليه  تقوم  الذي  الشخيص  االعتبار  فكرة  خاصة  القابضة  الرشكة  اجلها  من 
األشخاص باإلضافة إىل طبيعة مسؤولية الرشكاء فيها، والتي ينتج عنها حمدودية قدرة 

هذه الرشكات يف استقطاب رؤوس األموال.

    وعىل عكسها نجد أن رشكات األموال وعىل رأسها رشكات املسامهة تعد الوعاء 
القانوين األمثل للرشكات القابضة)1(، ويرجع سبب ذلك للمميزات التي تتصف هبا ال 
سيام ارتكازها عىل االعتبار املايل للرشكاء دون مراعاة أي اعتبار شخيص، اليشء الذي 
جعل منها أداة فائقة القدرة يف استقطاب رؤوس األموال الداخلية واخلارجية الالزمة 
للنهوض باملرشوعات االقتصادية الضخمة، التي تعجز عن حتقيقها رشكات األشخاص 

نظرا ملحدودية إمكاناهتم املادية والبرشية)2(.

قانون  من  مكرر   138 املادة  نص  إىل  وبالرجوع  التجاري  القانون  وبعكس      
الرضائب املبارشة والرسوم املامثلة، يظهر لنا جليا بأن الترشيع اجلبائي اجلزائري قد حدد 
شكل قانوين وحيد وحرصي جيب ان تفرغ فيه الرشكة حتى تعترب تابعة لرشكة أخرى 
للنظام اجلبائي اخلاص بمجمعات الرشكات، أال وهو رشكة  وتكون مؤهلة للخضوع 
أشكال  كل  رصيح  بشكل  استثنى  قد  النص  هذا  أن  نقول  جيعلنا  ما  وهذا  املسامهة)3(، 

الرشكات األخرى املعروفة يف القانون التجاري)4(.
1 Voir :de Sola Canizares Felipe. Op.cit,P606.
2-  أنظر: حممد فريد العريني، الرشكات التجارية: املرشوع التجاري اجلامعي بني وحدة اإلطار القانوين 

وتعدد األشكال، دار اجلامعة اجلديدة، سنة 2003، ص 181.
3-  تنص املادة 138 مكرر من قانون الرضائب املبارشة و الرسوم املامثلة ».... جتمع الرشكات،يعني 

كل كيان اقتصادي      مكون من رشكتني أو أكثر ذات أسهم...«
العامة  املديرية  عن   1997/04/13 بتاريخ  الصادرة  رقم97/07  التعليمة  أكدته  ما  وهذا    -4
رشكات  وحدها   ...« بنصها:  الرشكات  بمجمعات  اخلاص  اجلبائي  بالنظام  واملتعلقة  للرضائب، 
املسامهة مؤهلة للخضوع لنظام جممع الرشكات، وعليه تستثنى الرشكات املنظمة حتت شكل آخر 
التفصيل راجع:  التضامن وغريها ...«  ملزيد من  مثل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ورشكات 

رابح بن زارع، املرجع السابق، ص 252.
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    ويف هذا الصدد نجد من يعيب عىل املرشع اجلزائري إقصاء باقي أشكال الرشكات 
األخرى من اخلضوع للنظام اجلبائي للمجمع وذلك ألنه ال يوجد ما يربره من الناحية 
رشكة  شكل  تتخذ  ال  رشكات  تضم  املجمعات  من  الكثري  هناك  وأن  خاصة  املنطقية، 
معنوي  شخص  لكل  الباب  فتح  الذي  الفرنيس  املرشع  إليه  ذهب  ما  عكس  املسامهة. 
ينتمي للمجمع للخضوع للنظام الرضيبي املتميز اخلاص بمجمعات الرشكات، برشط 

)1(.)I.B.S( أن يكون جمموع نتائج نشاطه خاضع لنظام الرضيبة عىل أرباح الرشكات
    أما الرشكة القابضة يف ظل القانون املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة 
أو  للدولة  كليا  مملوك  رأسامهلا  يكون  التي  املسامهة  رشكات  شكل  تتخذ  فهي  للدولة 
احلقوق  امللكية ومجيع  الرشكة حق  عامة، وختول هذه  معنوية  أشخاص  مع  فيه  تشرتك 
فيها  تكتتب  أو  إليها  حتول  التي  املنقولة  والقيم  واملسامهات  األسهم  عىل  عليه  املتفرعة 
بنفس الرشوط والكيفيات  توثيقي  القابضة بموجب عقد  الدولة، وتنشأ الرشكة  باسم 

التي تطبق عىل رشكات املسامهة اخلاضعة للقانون التجاري)2(.  

املبحث الثاين: اآلليات القانونية لقيام الرشكة القابضة يف الترشيع اجلزائري
     إن الوحدة االقتصادية التي يشكلها جممع الرشكات من خالل توحيد إسرتاتيجية 
وأهداف كل الرشكات املكونة له يف إطار سياسة تكاملية ما هي إال ترمجة لوجود هيمنة 
داخلية تستأثر هبا الرشكة القابضة ومتكنها من السيطرة عىل باقي الرشكات املنضوية حتت 
التي  االقتصادية  اخلطة  إىل حتقيق  منها جمرد وحدات هتدف  بحيث جتعل  املجمع،  لواء 

ترسمها الرشكة القابضة.
اعتربها  التي  الرقابة  بفكرة  يسمى  ما  القابضة عن طريق  للرشكة  تتأتى  اهليمنة  هذه 
الفقه والقضاء املعيار احلقيقي لوجود عالقة التبعية بني الرشكة القابضة وباقي رشكات 
القابضة يف وضعية هيمنة عىل  الرشكة  املجمع، وهي عبارة عن حالة واقعية جتعل من 
رشكات املجمع بحيث ختوهلا سلطات إدارية ومالية واسعة يف مواجهة الرشكات التابعة 
)3(، فالرقابة ليست سوى أحد مظاهر التعبري القانوين عن السيطرة واهليمنة االقتصادية)4(

1- أنظر: رابح بن زارع، املرجع نفسه، ص ص 252 و253.
للدولة،  التابعة  التجارية  األموال  بتسيري رؤوس  املتعلق   25/95 األمر  05و06 من  املادة  أنظر:   -2

السابق اإلشارة إليه.
3-  أنظر: أمحد حممود املساعدة، املرجع السابق، ص 113.

4 ()Voir :Claude.Champaud, Recherche des Critères d’appartenance à un 
groupe, Droit des groupes de sociétés, Librairies techniques, Paris 1972, P 29. 
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     وتتحقق الرقابة للرشكة القابضة وفق مقتضيات القانون التجاري اجلزائري من 
وذلك  عليها،  السيطرة  من  متكنها  بنسبة  التابعة  الرشكات  رأسامل  يف  مسامهتها  خالل 
باستعامل جمموعة من التقنيات القانونية تتمثل يف امتالك الرشكة القابضة أكثر من نصف 
إدارة  جملس  تكوين  عىل  سيطرهتا  طريق  عن  أو  أول(،  )مطلب  التابعة  الرشكة  رأسامل 

الرشكة التابعة )مطلب ثان(.

املطلب األول: الرقابة عن طريق ملكية أغلبية رأس املال
     تتحقق سيطرة الرشكة القابضة عىل رشكاهتا التابعة من خالل مسامهتها يف رأسامهلا 
بنسبة حتقق هلا أغلبية األصوات يف اجلمعية العمومية، ويتأتى هلا ذلك أساسا من خالل 
عىل  اهليمنة  من  تتمكن  حتى  التابعة  الرشكة  أسهم  من   50% من  أكثر  لنسبة  ملكيتها 
قراراهتا)1(، باعتبار أن اجلمعية العمومية للرشكة هي السلطة املهيمنة عىل أهم القرارات 

التي تصدر عنها السيام تعيني جملس اإلدارة. )2(

     ففي هذه احلالة تكون الرشكة القابضة رشيكًا رئيسيًا يف الرشكة التابعة، بحيث 
تستأثر بنسبة كبرية من أسهم هذه األخرية،وتعترب النسبة الكبرية من األسهم التي متلكها 
مؤرش قوي عىل توافر نية السيطرة من قبل الرشكة القابضة)3(، كام أن لنسبة ملكية رأس 
املال دور كبري يف حتديد مدى خضوع الرشكة التابعة للقابضة، فكلام كانت املسامهة املالية 

للرشكة القابضة يف الرشكة التابعة كبرية، كلام كان خضوع هذه األخرية لألوىل أكرب.)4(

     غري أننا نشري إىل أن هذه امللكية جيب أن يكون حملها أسهم رأس املال دون أي نوع 
آخر من األسهم التي تعطي فقط احلق يف حصول الرشيك عىل نسبة من األرباح دون أن 
يكون له احلق يف التدخل يف قرارات الرشكة، وهذه األسهم تعرف بتسمية أسهم التمتع.

تلك  هي  املال  رأس  فأسهم  األسهم،  من  النوعني  هذين  بني  جوهري  والفرق       
ألصحاهبا  يمكن  وال  الرشكة،  رأسامل  قيمتها  جمموع  من  يتكون  التي  العادية  األسهم 
أن يسرتدوا قيمتها مادامت الرشكة قائمة تزاول نشاطها، وخيول هذا النوع من األسهم 

1-  أنظر: املادة 729 من القانون التجاري اجلزائري.
2  أنظر: القريش حممد أمحد مفلح، تبعية الرشكة التابعة للرشكة القابضة يف قانون الرشكات األردين، 
رسالة ماجستري، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، األردن سنة 2008، ص 10.

3-  أنظر: أمحد حممود املساعدة، املرجع السابق، ص 112.
4-  أنظر: عامد الرشبيني، موقف املرشع املرصي من املرشوعات متعددة القوميات، بحث منشور يف 

جملة مرص املعارصة، مج 71، ع 380، مرص سنة 1980، ص 244.
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لصاحبه احلصول عىل حقه من األرباح التي حتققها الرشكة كام له نصيب يف موجودات 

الرشكة بعد تصفيتها. )1(
أما أسهم التمتع هي تلك األسهم العادية التي تم استهالكها من قبل أصحاهبا عن 
أسهمها  باسرتجاع  األخرية  هذه  تقوم  بحيث  الرشكة،  طرف  من  قيمتها  تسديد  طريق 
حالة  يف  الترصفات  هذه  ملثل  الرشكة  وتلجأ  عنها)2(،  بدال  متتع  أسهم  املساهم  وتعطي 
كانت  لو  كام  املدة  املحددة  املشاريع  يف  أو  تدرجييا  أصوهلا  هتلك  مشاريع  يف  استثامرها 
تستغل منجام أو حمجرا، أو يكون نشاطها يتمثل يف استغالل أحد املرافق العامة بموجب 
قبل  تدرجييا  لسهمه  االسمية  القيمة  عىل  املساهم  حيصل  احلالة  هذه  ففي  امتياز،  عقد 

انقضاء الرشكة. )3(
     وملا كانت أسهم التمتع ليست هلا قيمة يف رأس املال، فإن حيازة الرشكة القابضة 
اجلمعية  بقرارات  االستئثار  سلطة  العملية  الناحية  من  خيوهلا  ال  األسهم  هذه  ألغلبية 

العامة للرشكة التابعة، وبالتايل فإهنا تفقد صفتها كرشكة قابضة)4(. 
     كام يشرتط يف األسهم التي حتوزها الرشكة القابضة يف الرشكة التابعة أن تكون 
أسهم مملوكة هلا، وليست أسهم حازهتا الرشكة القابضة عىل سبيل الوديعة أو الرهن)5(. 
     وكأصل عام فإن هذا النوع من الرقابة ال يثري مشاكل من الناحية القانونية أو الفنية، 
فملكية أسهم رأس املال من طرف الرشكة القابضة يؤهلها للسيطرة عىل اجلمعية العامة 
للرشكة القابضة وبالتايل توجيه خمتلف قراراهتا، السيام يف حالة ما إذا كانت غالبية هذه 
األسهم هي أسهم ممتازة مما خيوهلا أصوات متعددة يف اجلمعية العامة للرشكة التابعة)6(. 

1- أنظر: فوزي حممد سامي، الرشكات التجارية: األحكام العامة واخلاصة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 
الطبعة السابعة، عامن 2014، ص307.

2-  عرف املرشع التجاري اجلزائري من خالل نص املادة 715 مكرر 45 أسهم التمتع بأهنا »األسهم 
أو  الفوائد  من  إما  املخصوم  االستهالك  طريق  عن  مساهم  إىل  االسمي  مبلغها  تعويض  تم  التي 
يف  الرشكة  يتصفية  ف  حصته  عن  للمساهم  مسبقا  دفعا  االستهالك  هذا  ويمثل  االحتياطات، 

املستقبل«.
3- أنظر: عزيزالعكييل، الوسيط يف الرشكات التجارية: دراسة فقهية قضائية مقارنة يف األحكام العامة 

واخلاصة، مطبعة دار الثقافة، عامن، األردن سنة 2010، ص 232.
النهضة  دار  الوطنية،  عرب  الرشكات  ملجموعة  القانونية  اجلوانب  رضا،  الرمحن  عبد  حييى  أنظر:   -4

العربية، القاهرة 1994، ص 321.
5- أنظر: حييى عبد الرمحن رضا، املرجع نفسه، ص 321.

جملة  يف  منشور  بحث  التكوين،  وآلية  القانوين  املفهوم  القابضة:  الرشكة  عىل،  حممود  دريد  أنظر:   -6
اجلامعة األسمرية، املجلد 05، العدد 10، سنة 2008، ص385.



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م 120
املطلب الثاين: الرقابة عن طريق السيطرة عىل تعيني جملس إدارة الرشكة 

التابعة
     نظرا لثقل مهمة جملس إدارة الرشكة وصالحياته الواسعة يف حتديد مسار الرشكة 
ورسم سياساهتا فإن السيطرة عىل تعيني أعضائه يؤدي إىل السيطرة عىل الرشكة ككل)1(، 
وعليه نجد أن غالبية الترشيعات التي نظمت الرشكات القابضة، قد أقرت بوجود عنرص 
رشكاهتا  إدارة  جملس  أعضاء  عزل  أو  تعيني  عىل  القابضة  الرشكة  متكن  حال  يف  الرقابة 
التابعة)2(، أين يتأتى هلا من خالل هؤالء األعضاء توجيه سياسة الرشكة التابعة عىل نحو 

ينسجم ويتامشى مع اخلطة االقتصادية للمجمع ككل)3(.
     واألصل أن أحقية تعيني أعضاء جملس اإلدارة تتقرر للمساهم الذي يملك أغلبية 
رأس املال يف الرشكة، حليازته عىل أغلبية حقوق التصويت يف اجلمعية العامة باعتبارها 
اهليئة املخولة قانونا بتعيني أعضاء جملس اإلدارة، فالسيطرة عىل اإلدارة يكون مصدرها 
ملكية أغلبية رأس املال الذي يشكل املدخل الرئييس ملامرسة سلطة الرقابة عىل الرشكة)4(. 
     ولكننا ومن خالل التحليل الواقعي لعالقة الرشكة القابضة برشكاهتا التابعة، يظهر 
جليا أن حق تعيني أعضاء جملس إدارة الرشكة التابعة وإن كان ينشأ كأصل عام من خالل 
السيطرة  تتحقق  يمكن  أنه  إال  التابعة،  القابضة ألغلبية رأسامل رشكاهتا  الرشكة  ملكية 
للرشكة القابضة رغم متلكها نسبة بسيطة يف رأسامهلا)5(، وذلك إذا تم توزيع أغلبية أسهم 
اجتامعات  حضور  عىل  حيرصون  ال  الذين  املسامهني  صغار  من  كبري  عدد  بني  الرشكة 
التي  باألرباح  اهتاممهم  بقدر  للرشكة  اإلدارية  باملسائل  اهتاممهم  لعدم  العامة  اجلمعية 
حيققوهنا، فتكون السيطرة من الناحية الفعلية للرشكة القابضة التي متلك جزءًا يسريًا من 

رأس املال)6(.
1-  أنظر: م. اساور حامد عبد الرمحن، اتفاق االستحواذ عىل الرشكات، جملة العلوم القانونية والسياسية 

بجامعة كركوك، العدد 06 املجلد رقم 02، سنة 2013، ص 40. 
2-  أنظر: أمحد حممود املساعدة، املرجع السابق، ص 114.

3- أنظر: جعفر إبراهيم حسني بن عيسى، النظام القانوين للرشكة القابضة يف الترشيع األردين، رسالة 
2002، ص  األردن سنة  البيت،  آل  والقانونية، جامعة  الفقهية  الدراسات  لكلية  مقدمة  ماجستري 

.30
4-  أنظر: مؤمن طاهر شوقي، االستحواذ عىل الرشكة، بحث منشور يف جملة مرص املعارصة، املجلد 

رقم 100 العدد 497، مرص سنة 2010، ص244.
5-  أنظر: املادة 731 من القانون التجاري اجلزائري.

6-  أنظر: ماجد بن عبد اهلل اهلديان، الرشكة القابضة والذمة املالية الصورية للرشكات التابعة هلا، مقال 
منشور يف جريدة االقتصادية، العدد 5844، الصادر بتاريخ 2009/10/11.
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     كام يمكن أن للرشكة القابضة أن تتحكم يف تعيني أعضاء جملس إدارة الرشكات 
التابعة سواء بملكية أغلبية حقوق التصويت يف اجلمعية العامة بموجب ملكيتها لألسهم 
املمتازة أو من خالل وجود نص يف القانون األسايس للرشكة التابعة أو اتفاق مع باقي 

الرشكاء.)1(

ملكيتها  بموجب  العامة  اجلمعية  التصويت يف  أغلبية حقوق  ملكية  األول:  الفرع 
لألسهم املمتازة

القابضة أن تتملك نسبة من األسهم ال تشكل أغلبية رأس مال       يمكن للرشكة 
الرشكة، إال أهنا يمكن أن تستأثر بأغلبية حقوق التصويت داخل اجلمعية العامة للرشكة 
األخرية،  هذه  إدارة  جملس  أعضاء  عزل  أو  بتعيني  االستئثار  هلا  يتسنى  وبالتايل  التابعة، 
ويكون هلا ذلك يف حالة حيازهتا ملجموعة من األسهم املمتازة التي ختوهلا أصواتا متعددة 

يف اجلمعية العامة)2(.
     واألسهم املمتازة هي عبارة عن أسهم تعطي لصاحبها حقوقا وامتيازات إضافية 
عن تلك التي متنحها األسهم العادية، وغالبا ما تتخذ صورتني: تتمثل األوىل يف أسهم 
األسهم  مالكي  عىل  والتقدم  األرباح  عىل  احلصول  يف  األولوية  أصحاهبا  تعطي  ممتازة 
هذا  التصفية،  عند  الرشكة  موجودات  من  نصيبهم  يف  األولوية  هلم  تكون  كام  العادية، 
النوع من األسهم ال يعطي لصاحبه إال صوتا واحدا. أما الصورة الثانية لألسهم املمتازة 
هي التي يطلق عليها تسمية األسهم ذات الصوت املتعدد، بحيث خيول هذا النوع من 

األسهم صاحبه أكثر من صوت واحد يف اجلمعية العامة للرشكة)3(.  
     هذه الصورة األخرية لألسهم املمتازة اختلفت الترشيعات يف التعامل معها، فبينام 
ذهبت بعض الترشيعات إىل منع إصدارها بحجة خطورهتا، إذ أهنا تشكل إخالال بقاعدة 
أقليتهم من  املساواة بني األسهم وتكرس تفاوتا يف حقوق وواجبات املسامهني ومتكن 
الترشيع  غرار  هبا عىل  التعامل  إلجازة  أخرى  ذهبت ترشيعات  األغلبية،  عىل  السيطرة 
األموال  رؤوس  كاستقطاب  اقتصادية  امتيازات  من  حتققه  ملا  نظرا  وذلك  اجلزائري)4( 

األجنبية أو املحافظة عىل سيطرة املسامهني الوطنيني عىل قرارات الرشكة)5(. 

1- أنظر: دريد حممود عىل، املرجع السابق، ص 376.
2- أنظر: دريد حممود عىل، املرجع نفسه، ص385.

3- أنظر: فوزي حممد سامي، املرجع السابق، ص 310.
4-  أنظر: املادة 715 مكرر 44 من القانون التجاري اجلزائري.  

5- أنظر: حممد فريد العريني، ص 192.
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باقي  مع  اتفاق  أو  التابعة  للرشكة  األسايس  القانون  يف  نص  وجود  الثاين:  الفرع 

الرشكاء
     يمكن للرشكة القابضة أن تستأثر بحق تعيني أعضاء جملس إدارة رشكاهتا التابعة 
دون أن تتملك ألغلبية حقوق التصويت سواء بملكية أغلبية أسهم رأس املال أو األسهم 
القانون األسايس  التصويت، وذلك يف حالة وجود نص يف  أغلبية حقوق  التي تعطيها 
للرشكة التابعة خيوهلا حق تعيني أعضاء جملس اإلدارة، أو أن يتم إبرام اتفاق بينها وبني 

الرشكة التابعة يقيض بأحقيتها يف االستئثار هبذا احلق)1(.

القابضة حق  الرشكة  التابعة خيول  القانون األسايس للرشكة  أوال: وجود نص يف 
تعيني أعضاء جملس اإلدارة:

     بحيث ينص القانون األسايس للرشكة التابعة رصاحة بتخويل الرشكة القابضة 
حق تعيني أو عزل كل أو أغلبية أعضاء جملس اإلدارة يف الرشكة التابعة دون احلاجة إىل 
العامة،  موافقة أي مساهم آخر حتى ولو كان مالكا ألغلبية األصوات داخل اجلمعية 
وهبذا تتحقق للرشكة القابضة السيطرة عىل قرارات الرشكة التابعة ومتكنها من تكييف 

سياستها وأهدافها مع اإلسرتاتيجية العامة للمجمع)2(.
     ومن الناحية العملية نجد مثل هذه النصوص التي ختول الرشكة القابضة هذا احلق 
عندما تكون الرشكة القابضة أحد األعضاء املؤسسني للرشكة التابعة، بحيث تفرض عىل 

باقي الرشكاء املؤسسني إدراج هذا احلق يف العقد التأسييس للرشكة التابعة.

أعضاء  تعيني  األوىل حق  والتابعة خيول  والقابضة  الرشكة  بني  اتفاق  ثانيا: وجود 
جملس إدارة الثانية:

     بحيث تتمكن الرشكة القابضة من السيطرة عىل رشكاهتا التابعة من خالل رابطة 
عقدية تربطها مع غالبية األعضاء املكونني للجمعية العامة للرشكة التابعة، ختول األوىل 

حق الرقابة والتوجيه عىل الثانية. )3(
     ويتم اللجوء إىل مثل هذه االتفاقات يف حال ملكية الرشكة القابضة جلزء بسيط من 
رأسامل الرشكة التابعة ال ختوهلا حقوقًا كثرية يف التصويت وتعيني أعضاء جملس اإلدارة، 
التابعة هبدف تعزيز  فنية مع الرشكة  أو  إدارية  اتفاقات  إبرام  القابضة إىل  فتتجه الرشكة 

1-  أنظر: املادة 731 من القانون التجاري اجلزائري.
2- أنظر: أمحد حممود املساعدة، املرجع السابق، ص 114.

3-  أنظر: القريش حممد أمحد مفلح، املرجع السابق، ص 10.
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التي  األسهم  إياها  ختوهلا  التي  احلقوق  تتجاوز  حقوق  عىل  وحصوهلا  عليها  سيطرهتا 

متلكها)1(.
    كام أننا نجد هذا النوع من االتفاقات يف بعض األحيان عندما ال تكتفي الرشكة 
تقوم  التابعة، بحيث  أغلبية رأسامل الرشكة  تتأتى هلا من ملكية  التي  بالسيطرة  القابضة 

بعقد اتفاقات مع باقي الرشكاء حتى تضمن سيطرهتا عىل هذه الرشكة وتعززها.)2(
    ويف األخري جتدر اإلشارة إىل حالة أخرى تتمكن فيها الرشكة القابضة من أن تسيطر 
عىل رشكة أخرى بصورة غري مبارشة عن طريق سيطرة إحدى رشكاهتا التابعة عىل رشكة 
للثالثة واألوىل قابضة هلذه األخرية، فلو افرتضنا  الثانية قابضة  أخرى، فتصبح الرشكة 
الرشكة )ب( من خالل متلكها ألغلبية رأسامهلا، وأن  الرقابة عىل  )أ( متلك  الرشكة  أن 
الرشكة )ب( تسيطر عىل الرشكة )ج(، فإن الرشكة القابضة )أ( تعد مراقبة للرشكة )ب( 
عن طريق املشاركة يف رأسامهلا بصورة مبارشة، وتصبح أيضا للرشكة )أ( سلطة الرقابة 
عىل الرشكة )ج( بواسطة الرشكة )ب( أي بطريق املسامهة غري املبارشة، ويف حالة وجود 

رشكات تابعة للرشكة )ج( فإهنا تصبح تابعة للرشكة )أ( كذلك)3(.
العليا،  القابضة  القابضة يف هذه احلالة تسمية الرشكة  الفقه عىل الرشكة       ويطلق 
إحدى  خالل  من  مبارش  غري  بطريق  تابعة  رشكات  عدة  عىل  الرقابة  هلا  تكون  بحيث 
الرشكات التابعة التي متتلك فيها مسامهة مبارشة، وتدعى هذه الرشكة التابعة بالرشكة 

الوسيطة)4(.
العليا قدرات فائقة عىل مضاعفة  القابضة  الرقابة للرشكة  النوع من       وحيقق هذا 
سيطرهتا عىل رؤوس األموال التي سامهت هبا يف رشكتها التابعة الوسيطة، فلو فرضنا أن 
الرشكة القابضة العليا )أ( متلك نسبة )%51( من رأسامل الرشكة التابعة الوسيطة )ب( 
واملقدر بـ 20.000.000 دج )نفرتض أن نسبة %51 التي متلكها الرشكة أ يف رأسامل 
من   51% )ب(  الوسيطة  الرشكة  حازت  ثم  دج(   10.010.000 بـ  تقدر  ب  الرشكة 
رأسامل ثالث رشكات أخرى يقدر رأسامل كل واحدة منها بـ 20.000.000 دج، ففي 
80.000.000 دج  هذه احلالة تصبح الرشكة القابضة العليا تسيطر عىل رأسامل قدره 

1- أنظر: دريد حممود عىل، املرجع السابق، ص 375.
2- أنظر: عامد الرشبيني، املرجع السابق، ص 245.

3- أنظر: جعفر إبراهيم حسني بن عيسى،املرجع السابق،ص22.
لقيامه، جملة  القابضة كوسيلة  القوميات والرشكة  متعدد  املرشوع  الرشقاوي،  أنظر: حممود سمري   -4

مرص املعارصة، جملد 66، عدد 362، ص 591.
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بالرغم من أن مسامهتها الفعلية مل تتجاوز 10.010.000 دج أي ما يعادل نسبة 8/1 

من رأس املال الذي تسيطر عليه)1(.
     ويرى الدكتور حممود سمري الرشقاوي أن هناك سببني رئيسيني للجوء إىل هذه 
الصورة من الرقابة)2(، يتمثل األول يف أن الدول املصدرة لرأس املال تلجأ إىل استعامل 
إقليمية  اقتصادية  جمموعة  تشكل  دول  عدة  يف  أمواهلا  رؤوس  الستثامر  الوسيلة  هذه 
واحدة، إذ بدال من ظهور هذه االستثامرات يف شكل سيطرة رشكات قابضة أجنبية يف 
بإنشاء رشكة وسيطة يف  تقوم  فإهنا  فيها،  القومي  الشعور  يريض  قد ال  مما  الدول،  هذه 
إحدى دول املجموعة اإلقليمية لتكون رشكة قابضة تسيطر عىل رشكات تابعة يف الدول 

األخرى األعضاء يف هذه املجموعة.
     كام قد تلجأ بعض الرشكات الكربى يف الدول املتقدمة إىل اعتامد نظام الرقابة عن 
طريق الرشكة الوسيطة عند حماولتها تفادي إنشاء رشكة قابضة واحدة تسيطر عىل عدد 
رشكة  إلنشاء  فتتجه  صارما،  القانوين  نظامها  يكون  دول  عدة  يف  التابعة  الرشكات  من 
وسيطة يف دولة تتميز بنظام قانوين و جبائي تتميز قواعده املوضوعية واإلجرائية باملرونة، 

فتقوم هذه الرشكة الوسيطة بالسيطرة عىل عدد من الرشكات يف دول أخرى.  
اخلامتـة:

اجلزائري ألهم  الترشيع  الضوء عىل معاجلة  تسليط  املسامهة  حاولنا من خالل هذه 
وحدة قانونية واقتصادية يتكون منها جممع الرشكات واملتمثلة يف الرشكة القابضة، وذلك 
بالغوص يف أعامق املفهوم القانوين واإلطار التقني هلا وقد خلصنا إىل جمموعة من النتائج 

يمكن إجيازها فيام ييل:
• بحيث 	 خمتلفة،  قانونية  فروع  ثالث  يف  القابضة  الرشكة  اجلزائري  الترشيع  تناول 

العمومية  للمؤسسة  املنظمة  النصوص  يف  وكذا  التجاري،  القانون  يف  تعريفها  تم 
االقتصادية باإلضافة إىل القانون اجلبائي الذي تناوهلا بالتنظيم كذلك.

• اختلف موقف الترشيع اجلزائري من الشكل القانوين للرشكة القابضة، فبينام مل يشرتط 	
الترشيع التجاري اجلزائري شكال قانونيا معينا تتخذه الرشكة القابضة، اجته الترشيع 
اجلبائي اجلزائري إىل وضع شكل قانوين وحيد وحرصي تفرغ فيه الرشكة حتى تعترب 
بمجمعات  اخلاص  اجلبائي  للنظام  للخضوع  مؤهلة  وتكون  أخرى  لرشكة  تابعة 
الرشكات، أال وهو رشكة املسامهة، وهو نفس الشكل الذي اشرتطه األمر 25/95 

1- أنظر: حييى عبد الرمحن رضا، املرجع السابق، ص 325.
2 أنظر: حممود سمري الرشقاوي، املرجع السابق، ص 591.
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املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة. 

• أنواع رشكات 	 إحدى  تتخذه هو  أن  القابضة  للرشكة  يمكن  الذي  األنسب  الشكل 
األموال نظرا للخصوصيات التي تتميز هبا هذه الرشكات السيام قدراهتا الفائقة عىل 

استقطاب وتركيز رؤوس األموال، باإلضافة إىل املسؤولية املحدودة للرشكاء فيها.
• التابعة 	 الرشكات  رأسامل  يف  مسامهتها  خالل  من  القابضة  للرشكة  الرقابة  تتحقق 

بنسبة متكنها من السيطرة عليها، وذلك بواسطة أدوات وأساليب مستمدة من قانون 
نصف  من  أكثر  القابضة  الرشكة  متتلك  أن  إما  صور:  ثالث  خالل  من  الرشكات 
الرشكة  إدارة  جملس  تكوين  عىل  القابضة  الرشكة  تسيطر  أو  التابعة  الرشكة  رأسامل 
بموجب  هلا  العامة  اجلمعية  يف  التصويت  حقوق  أغلبية  ملكية  خالل  من  التابعة 
ملكيتها لألسهم املمتازة أو وجود نص يف القانون األسايس للرشكة التابعة أو اتفاق 
مع باقي الرشكاء، كام يمكن للرشكة القابضة أن تسيطر عىل رشكة تابعة تكون حتت 

سيطرة إحدى رشكاهتا التابعة.
• رأسامل 	 يف  املالية  املسامهة  جمرد  يف  يتمثل  ال  الرقابة  بوجود  للقول  احلقيقي  املعيار 

السياسة  توجيه  عىل  القابضة  الرشكة  بقدرة  الرقابة  تتحقق  وانام  التابعة،  الرشكات 
املالية واالقتصادية للرشكات التابعة، بطريقة تتوافق وتتامشى مع إسرتاتيجية الرشكة 

القابضة التي تستأثر بأهم القرارات الصادرة عن الرشكات التابعة هلا.  
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الصلح كحل بديل للمنازعة اإلدارية

بن دعاس سهام 
كلية احلقوق والعلوم السياسية

جامعة حممد ملني دباغني)سطيف 2 (

ملخص :
اجلزائري  القضائي  النظام  يف  اإلدارية  املنازعة  حلل  بديال  طريقا  الصلح  يعترب       
2008 واملتضمن  25 فيفري  08-09 املؤرخ يف  القانون رقم  تم النص عليه بموجب 
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، هذا األخري الذي أجاز إجراء الصلح يف مادة القضاء 

الكامل، ويف أي مرحلة تكون عليها اخلصومة القضائية.
      بحيث يتم إجراؤه إما بسعي من اخلصوم، أو بمبادرة من رئيس تشكيلة احلكم 
بعد موافقة اخلصوم عىل أن يكلل الصلح احلاصل بني األطراف املتنازعة بتحرير حمرض، 
يبني فيه ما تم االتفاق عليه، ويتضمن تسوية النزاع  هنائيا، ويكون هذا األمر غري قابل 

ألي طعن. 
الكلامت املفتاحية : الصلح، القضاء الكامل، تسوية النزاع هنائيا .

Résumé
Les juridictions administratives peuvent procéder à la conciliation, en 

matière de plein contentieux à tout moment de l’instance.
La conciliation  intervient à l’initiative des parties ou à celle du 

président de la formation de jugement après l’accord des parties. En 
cas de conciliation le président de la formation de jugement dresse un 
procès-verbal dans lequel sont mentionnés les termes de l’accord et 
ordonne le règlement du litige et la clôture du dossier, cette ordonnance 
n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Mots clés : la conciliation, plein contentieux, le règlement du litige.

مقدمة:
فرض التزايد املضطرد حلجم القضايا أمام القضاء وتعقيدها املستمر، وتكاثر الطعون 
التي رسمها القانون من أجل محاية حقوق األفراد ومصاحلهم، عىل املرشع إجياد حلول 
قانونية ووضع آليات من شأهنا فض منازعات اخلصوم أمام العدالة بأيرس اإلجراءات، 
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وبأقل التكاليف، ويف وقت قصري ومعلوم، حتقيقا وتدعيام للعدالة املنشودة بني األفراد 

واجلامعات.
ترك  بتفاصيلها  الدعوى  مراحل  وتتبع  التقايض  العادي إلجراءات  السري  أن   ذلك 
االنطباع لدى املواطن بصفة عامة واملتقايض بصفة خاصة ببطء يف سري العدالة ال يوجد 
له مربر، وهو ما يتنايف مع إحدى ركائز املحاكمة العادلة التي تتمثل يف اآلجال املعقولة 

للفصل.
ومن الوسائل التي ارتآها املرشع لتساهم يف ختفيف الضغط عىل اجلهات القضائية، 
احلديثة  الترشيعات  معظم  اهتدت  طرق  وهي  النزاعات،  لتسوية  بديلة  لطرق  اعتامده 

إليها.
الدولة عن ممارسة سلطاهتا  البتة ختيل  البديلة ال يعني  السامح هلذه احللول  علام وأن 
الدستورية يف إصدار األحكام، ومحاية حقوق الفرد واملجتمع معا، إذ نظم القانون بكيفية 

دقيقة اللجوء إىل هذه الطرق البديلة كل ذلك حتت رقابة القايض1.
للطرق  منه  اخلامس  الكتاب  واإلدارية  املدنية  اإلجراءات  قانون  خص  فقد  وعليه 
البديلة حلل النزاعات، مجعها يف ثالث آليات أساسية هي الصلح والوساطة والتحكيم، 
القانونية، كام ضبط  القواعد اإلجرائية والرشوط  آلية بجملة من  وحاول أن خيص كل 

لكل طريق اآلثار القانونية املرتتبة عىل اعتامده.
املتبعة  باإلجراءات  واملتعلق  القانون  هذا  من  الرابع  الكتاب  إىل  وبالرجوع  أنه  غري 
الصلح  تضمن  نجده  منه  اخلامس  الباب  يف  وحتديدا  اإلدارية،  القضائية  اجلهات  أمام 
والتحكيم كطريقني بديلني حلل املنازعات اإلدارية إمجاال، ومل يشري إىل الوساطة، مما أدى 

ببعض القانونني إىل اعتبار أن الوساطة ال تعد طريقا بديال حلل املنازعات اإلدارية2.
ولعل استنتاج أن الوساطة ال تعد من الطرق البديلة حلل املنازعة اإلدارية عىل قدر 
وطبيعة  تتوافق  ال  األسلوب  هذا  ومقومات  خصائص  أن  ذلك  الصواب،  من  كبري 
وخصوصية املنازعة اإلدارية التي جيب أن يكون أحد أطرافها سلطة إدارية عامة تتمتع 
منطاها وهدفها  اآلخر هبا، وهذا ألن  للطرف  قبل  والتي ال  العامة،  السلطة  بامتيازات 
حتقيق املصلحة العامة يف حني أن هدف اخلصم هو حتقيق املصلحة اخلاصة، فهي منازعة 

غري متكافئة األطراف.
والوساطة كأسلوب من أساليب احللول البديلة حلل النزاعات تقوم عىل إجياد حل 
النظر بمساعدة شخص حمايد3. فهي  ودي للنزاع، عن طريق احلوار وتقريب وجهات 
بذلك ال تصلح لتقريب وجهات نظر متعارضة، كام أنه من باب أوىل تغليب املصلحة 
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العامة عىل اخلاصة، وبذلك تكون الوساطة غري جمدية يف هذا النوع من املنازعات ودون 
فعالية. كام أن غالبية القضايا اإلدارية متس بالنظام العام وكذا باألموال العمومية ومن ثم 

فإن الوساطة فيها غري جائزة4.
وبناء عىل ماسبق عرضه يتضح أن اللجوء إىل الطرق البديلة حلل النزاعات هو تعبري 
التقايض واختصار  بإجراءات  اللصيقة  التعقيدات  لتفادي  املتنازعة  عن رغبة األطراف 
أمد اخلصومة5، ومن ثم فإنه جيوز للقايض اإلداري وكذا املتقاضني أطراف النزاع إجراء 
صلح يف املنازعة الثائرة بينهام قصد إجياد صيغة توافقية يقبالن هبا، تؤدي إىل إهناء النزاع 
القائم بينهام أمام القضاء. وهذا طبقا ملا أفاد به قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الذي 
أجاز للجهات القضائية اإلدارية مبارشة الصلح يف النزاعات التي تدخل يف اختصاصها6.
ونظرا ألمهية الصلح وجب التعرض له بالدراسة والتحليل للوقوف عىل مدى فعاليته 

يف فض املنازعة اإلدارية وإجياد حل هنائي رضائي ألطرافها، وهذا عىل النحو التايل:
أوال / حتديد اإلطار القانوين للصلح .

ثانيا / صور الصلح.
ثالثا / آثار الصلح .

أوال / حتديد اإلطار القانوين للصلح:
ذاتية  وسيلة  ولكنها  واجلامعات،  األفراد  بني  املنازعات  لتسوية  وسيلة  الصلح  يعد 
يقوم هبا األطراف ذوو الشأن بأنفسهم، أومن يمثلوهنم، وبمقتضاها حيسمون خالفاهتم 
وتسوية نزاع بينهم، عن طريق نزول كل منهم عن بعض أو كل ما يتمسك به قبل األخر7.
فالصلح إجراء قانوين ذو طابع قضائي يستلزم حتديد إطاره القانوين التطرق لعنارص 

الصلح وطابعه القانوين، مع حتديد جمال إعامله يف النقاط التالية:
عنارص  ثالث  عىل  يقوم  الصلح  أن  أعاله  التعريف  من  يستخلص  الصلح:  عنارص  أ/ 

أساسية هي:
وجود نزاع قائم: فأول مقومات الصلح هو أن يكون هناك نزاع بني املتصاحلني قائم،   -
القضاء، بل يكفي أن  نزاع قائم مطروح عىل  وليس من الرضوري أن يكون هناك 
النزاع، ويكون  لتوقي هذا  الصلح  الطرفني، فيكون  النزاع حمتمال بني  يكون وقوع 
يف هذه احلالة صلح غري قضائي واملهم أن يكون هناك نزاع جدي8 وإذا كان النزاع 

مطروح عىل القضاء وحسمه الطرفان بالصلح كان هذا الصلح قضائيا9.
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نية حسم النزاع: وجيب أن يقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بينهام، أما بإهنائه إذا   -

كان قائام، أو بتوقيه إذا كان حمتمال10 .
علام وأنه ليس من الرضوري أن حيسم النزاع مجيع املسائل املتنازع فيها بني الطرفني، فقد 
تتوىل  الباقي للمحكمة  فيها فيحسمها ويرتك  املتنازع  املسائل  الصلح بعض  يتناول 

هي البث فيه11.
نزول كل طرف عىل وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته: فإذا مل يتنازل أحدمها عن   -
يشء مما يدعيه وترك الطرف اآلخر كل ما يدعيه، فال نكون بصدد الصلح بل جمرد 
من  جزء  وعن  التقابل  وجه  عىل  التنازل  يكون  أن  جيب  إذ  االدعاءات،  عن  نزول 

االدعاءات12. 
وهذا العنرص هو الذي يميز الصلح عن غريه من الترصفات التي حتسم النزاع دون 
أن تتضمن نزوال متبادال كاإلبراء والتنازل وترك املرافعة، واإلقرار بحق اخلصم وحتى 
التحكيم الذي تتجه فيه إرادة طريف اتفاق التحكيم إىل االتفاق عىل إحالة النزاع للتحكيم، 
مع اختيارهم للمحكم الذي سيعهدون إليه بحسم النزاع بحكم يلزمهم، دون أن ينطوي 

ذلك عىل تنازالت متبادلة بني طريف النزاع13. 
كام أنه ليس من الرضوري أن يكون تنازل أحد الطرفني عن جزء من ادعائه متعادال 

مع تنازل الطرف األخر، فاملهم هو مطلق تنازل من الطرفني14.
ب/ طابع إجراء الصلح : تنص املادة 971 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عىل 

أنه :
 “جيوز إجراء الصلح يف أية مرحلة تكون عليها اخلصومة”.

إجراء  يعد  اإلدارية  املنازعات  حلل  بديل  كطريق  الصلح  أن  بجالء  يتضح  ثم  ومن 
يف  بالنظر  املختص  احلكم  تشكيلة  رئيس  يكون  ال  لذلك  وتبعا  وجوبيا،  ال  اختياريا 
املنازعة جمربا باللجوء إليه، كام أن األطراف ليسوا ملزمني بإجراء حماولة الصلح أو طلبها 

من القايض اإلداري15.
إضافة لذلك يمكن إعامل إجراء الصلح وعرضه عىل اخلصوم يف أية مرحلة تكون 
عليها اخلصومة القضائية. غري أنه وإذا كان القانون يسمح باللجوء إىل حماولة الصلح يف 
املكان والوقت الذي يرامها القايض مناسبني، فإنه يتعني وحسب رأي بعض القانونيني 
اللجوء إىل هذه املحاولة يف أول جلسة، وقبل أن يتفاقم النزاع بتبادل املزاعم والتهم16. 
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وهذا الرأي له من األمهية بمكان حتى حيقق الصلح النتائج املوجودة من اعتامده كطريق 

بديل حلل املنازعة.
وبذلك يتميز الصلح عن الوساطة التي نصت عليها املادة 994 من قانون اإلجراءات 
عىل  الوساطة  إجراء  بعرض  القايض  تلزم  بحيث  الوجوب  بصيغة  واإلدارية  املدنية 
اخلصوم يف مجيع املواد باستثناء قضايا شؤون األرسة، والقضايا العاملية، وكل ما يف شأنه 

أن يمس بالنظام العام.
 وألن عرض إجراء الوساطة ال خيضع للسلطة التقديرية للقايض الذي عليه أن يشري 
يف احلكم الصادر يف النزاع إىل أنه قام بام هو واجب عليه لكن اخلصوم رفضوا ذلك، دون 
أن يرتتب عىل اإلغفال أي بطالن، ألن املرشع مل يتبع اإللزام بأي جزاء عىل خمالفته .أما 
إذا قبل اخلصوم بإجراء الوساطة، يعني القايض وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم 

وحماولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إجياد حل للنزاع17.
منها  جعل  إجباريا،وإنام  طابقا  تكتيس  الصلح  حماولة  تعد  الصلح:مل  إجراء  جمال   / ج 
املرشع إجراء جوازيا مرتوكا لتقدير اجلهة القضائية اإلدارية بحيث جيوز هلا إجراء 

الصلح يف مادة القضاء الكامل يف أية مرحلة تكون عليها اخلصومة18.
بوضوح،  واإلدارية  املدنية  اإلجراءات  قانون  من   970 املادة  عليه  نصت  ما  وهذا 
والتي أشارت إىل نوع واحد من الدعاوى اإلدارية األربعة التي جيوز فيها الصلح، وهي 
دعوى القضاء الكامل، أي إبعاد إجراء عملية الصلح حول مرشوعية القرار اإلداري، 
سواء تعلق األمر بتفسريه الرسمي أ وتقدير مطابقته للقانون، ألن املرشوعية مبدأ أسايس 
املنازعات  يف  ينحرص  فالصلح  سواها19،  دون  القضائية  السلطة  اختصاص  إىل  يعود 

املتعلقة بالتعويضات20.
من  ومستساغ  مقبول  أمر  فيها  وإجرائه  الكامل  القضاء  دعوى  يف  الصلح  فجواز 
الناحية القانونية، نظرا لطبيعة هذا النوع من الدعاوى، والتي هتدف أساسا إىل التعويض 

وجرب األرضار احلاصلة ألطراف املنازعة.
ومن ثم ال يمكن للمتنازعني إجراء الصلح وقبوله يف دعاوى اإللغاء ألن طبيعتها 
املخالف  اإلداري  القرار  مهامجة  فغايتها  الصلح،  وأحكام  تتامشى  ال  منها  والغرض 
عىل  صلح  يتصور  ال  إذ  مرشوع،  غري  سند  بشأن  التصالح  يمكن  ال  وبالتايل  للقانون 

حساب مبدأ املرشوعية.
ذلك أنه ومن الناحية القانونية إذا كان الصلح مقبوال يف دعوى القضاء الكامل فإنه 
ال يمكن أن يكون كذلك يف دعاوى اإللغاء، ألنه ال يمكن أن يكون القايض شاهدا عىل 
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إبرام صلح خمالف للمرشوعية، فوظيفة قايض اإللغاء هو مالحظة ما إذا كان القرار حمل 
الطعن قد كبح املرشوعية، وإذا تأكد من ذلك تعني عليه إلغاء القرار وليس عقد صلح21.
فاملدعي يف دعوى اإللغاء يقوم بدور الكاشف لوجود ال مرشوعية القرار من خالل 
قايض  قضية  القضية  تصبح  ذلك  وبمجرد  اإللغاء،  قضاء  لدى  يرفعها  التي  الدعوى 
دور  أي  ختويله  وأن  للصلح.  ليس  و  املرشوعية  عىل  للرقابة  مؤسسة  بوصفه  اإللغاء 
للصلح يف هذه املسائل يكون حتريفا لدوره كقايض مرشوعية، مهمته الرقابة عىل اإلدارة 

وإلزامها باحرتام القانون. هذا من جهة.
التي متنح قايض اإللغاء سلطة  الدستورية  للمبادئ  ثانية خمالفا  أنه ومن جهة  حيث 
فكرة  وأن  الدستور،  من   143 املادة  حسب  الصلح  وليس  اإللغاء  دعوى  يف  الفصل 
الصلح ال تكون مقبولة سوى أمام القضاء الكامل22. وبذلك فقد أصاب املرشع حني 
حرص إجراء الصلح يف املادة اإلدارية عىل دعاوى القضاء الكامل دون دعاوى املرشوعية. 
املنازعة اإلدارية هبذه  وحري باإلشارة يف هذا الصدد أن الصلح كطريق بديل حلل 
اإلدارية  املادة  يف  الصلح  إجراء  عن  وخيتلف  يتميز  القانونية،  واخلصائص  املقومات 
رقم  القانون  بموجب  السابق،  املدنية  اإلجراءات  قانون  يف  عليه  منصوصا  كان  الذي 
يف  املؤرخ   154-66 رقم  لألمر  واملتمم  املعدل   1990 أوت   18 يف  املؤرخ   23-90
أمام  التظلم اإلداري  ألغى  الذي  املدنية،  قانون اإلجراءات  1966 واملتضمن  8 جوان 
الغرفة اإلدارية باملجلس القضائي أنذاك، وذلك لتخفيف العبء عىل املتقاضني وتبسيط 
التظلم يشكل أحد مظاهر تعقيدها، وأعلن يف  إجراءات الدعوى اإلدارية، والتي كان 

نفس الوقت عن إحالل نظام للصلح حمل التظلم23. 
فقد كان الصلح يف املادة اإلدارية وجوبيا دون أن يستثنى رصاحة أية مادة، إذ يطبق يف 
قضاء املرشوعية والقضاء الكامل عىل حد سواء24. وعىل ذلك استقر االجتهاد القضائي 
إللغاء  وجها  بمفرده  يؤسس  الصلح،  حماولة  إجراء  عدم  بأن  يقيض  واحد  موقف  عىل 
لقضاة  يمكن  ال  إجباريا  طابعا  تكتيس  الصلح  حماولة  ألن  العيب،  هبذا  املشوب  القرار 

الدرجة األوىل خمالفتها25.
بنفسه  القايض  ويقوم  اإلدارية  املنازعة  به  متر  قضائي  كإجراء  الصلح  اعترب  إذا 
باإلرشاف عليه، يكاد يعترب مفتاح املنازعة ذاهتا وسواء استبقت العملية الصلحية بعملية 
قانونية أخرى أم ال تستبق فإن شيئا ال يتغري من ذلك اآلن التظلم الذي كان بادئ األمور 

أصبح مستثنى إال يف مسائل حمددة قانونا26.
وبناء عليه كان قانون اإلجراءات املدنية القديم يلزم املستشار املقرر بالقيام بمحاولة 
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ثالثة  أقصاها  مدة  يف  وهذا  الدعوى،  يف  التحقيق  يف  الرشوع  قبل  أويل  كإجراء  صلح 
أشهر، فإذا تم الصلح يثبت اتفاق األطراف يف قرار، وخيضع هذا القرار عند التنفيذ إىل 
إىل  الوصول  املدنية، ويف حالة عدم  اإلجراءات  قانون  عليها يف  املنصوص  اإلجراءات 
ويستمر  التحقيق  إجراءات  باقي  إىل  القضية  الصلح، وختضع  اتفاق يصور حمرض عدم 

السري يف اخلصومة القضائية27.
منه  اهلدف  ولكن  االدعاءات  ومجيع  اخلالفات  لكل  تسوية  بتاتا  يعني  ال  فالصلح 
التوفيق بني هذه  فإن  اإلداري قايض مرشوعية  القايض  كان  وملا  بينها.  التوفيق  إمكانية 
االدعاءات ال يتم إال وفقا للقانون، ومن ثمة فإن اآلثار التي حيدثها الصلح إنام هي أثار 

قانونية بحتة28.
القضايا  هي  جدا  فقليلة  العميل،  الواقع  يف  مفيدا  يكن  مل  الصلح  نظام  فإن  وللعلم 
التي تقبل فيها اإلدارة الصلح عىل املدعي، والسبب واضح وهو أن سلوك اإلدارة الذي 
يترضر منه املدعي يمر عادة بمراحل حتضري وتفكري قبل أن يأخذ شكله النهائي مما يعني 
أن اإلدارة تكون قد أخذت وقتا كافيا للرتاجع والتصالح مع الفرد – لو أرادت – وقلام 

تتأخر إىل مرحلة الدعوى29.
وانطالقا من هذه التجربة العملية، عمد املرشع يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 
اجلديد إىل وضع إجراءات وتدابري تتسمم باملرونة والبساطة، ومن بينها الصلح كإجراء 
طريق  بل  الدعوى،  لقبول  الشكلية  اإلجراءات  ضمن  يعترب  ال  لألطراف  ملزم  غري 
للتوصل إىل حل اخلالف بني املتنازعني والوصول إىل نقاط توافق ربحا للوقت واختصارا 

لإلجراءات.

ثانيا / صور الصلح:
تنص املادة 972 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عىل أنه:

بعد  احلكم  تشكيلة  رئيس  من  بمبادرة  أو  اخلصوم،  من  يسعى  الصلح  إجراء  »يتم 
موافقة اخلصوم«.

وعليه فإن الصلح كإجراء بديل حلل املنازعات اإلدارية له صورتان أساسيتان، إما أن 
يكون بسعى من أطراف املنازعة أو بعرض واقرتاح من رئيس التشكيلة القضائية الناظرة 

يف املنازعة رشيطة موافقة اخلصوم، ومها حمل الدراسة عىل النحو التايل :

أ / الصلح بمسعى من اخلصوم :
أجاز قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية لطريف اخلصومة اإلدارية إجراء صلح دون 
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تدخل من القايض اإلداري الناظر يف القضية، وهي إجازة حسنة ذلك أن الصلح ينهض 
بموجبه  االتفاق عليه  يتم  مبارش، وما  بالنزاع بشكل  الشأن  ذو  أطراف اخلصومة  بعتبة 

»يكون ثمرة تفاوض رصيح ووجاهي بينهم.    
الصلح  هذا  قيام  إلجراءات  توضيحه  عدم  املسالة  هذه  يف  املرشع  عىل  يؤخذ  لكن 
إذا  ذلك  عىل  عالوة  عنه؟  الناتج  العقد  أو  االتفاق  هذا  وطبيعة  نوع  وما  يتم؟   وكيف 

كانت نية األطراف تتجه للصلح فلامذا توجهوا للقضاء؟
أنه ترايض  القانونني إىل اعتبار هذا الشكل من الصلح عىل  األمر الذي دفع ببعض 
والذي يعد نوعا من الصلح املنصوص عليه يف القانون املدين30. إذ تنص املادة 459 منه 
عىل أنه: »الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائام، أو يتوقيان به نزاعا حمتمال، وذلك بأن 

يتنازل كل منهام عىل وجه التبادل من حقه«.
إداري  اإلدارية هو عقد  النزاعات  الرتايض كطريقة حلل  بأن  ثم كان االعتقاد  ومن 
بحكم وجود سلطة إدارية كطرف فيه، وبالتايل ففي حالة خالف ناتج عن ترايض يعود 

الختصاص القايض اإلداري حسب قواعد توزيع االختصاص النوعي واإلقليمي31.
فقد كان التصالح يعترب من عقود القانون اخلاص إىل أن حدث وظهر يف جمال األشغال 
العامة فيتم تكييفه عىل أنه من العقود اإلدارية، غري أن عقد التصالح يمكن أن يكون عقد 
إداريا حتى خارج نطاق األشغال العامة، إذا تضمن رشوطا استثنائية غري مألوفة يف عقود 
l‘accessoire إذا كان تابعا أو مكمال ألحد  التوابع  القانون اخلاص، أو طبقا لنظرية 

العقود اإلدارية32.
خيص  فيام  الصواب  من  كبري  جانب  فيه  كان  وإن  التوجه  هذا  عىل  املالحظ  أن  غري 
الصلح ومضمونه واتفاق األطراف وتراضيهم عام ورد يف هذا العقد، إال أن تكييف هذا 
العقد عىل أنه عقد إداري ومن ثم ختضع منازعاته للقضاء اإلداري، لدليل عىل أن هذا 
العقد يمكن أن يكون حمل تنازع الحقا. وهذا يتناىف واهلدف احلقيقي من الصلح وهو 

إهناء النزاع بصفة كلية مما ال يدع أي جمال للشك واملنازعة فيه الحقا.
كام أنه يفرتض يف عقد الصلح الرتايض عن مجيع املسائل حمل اخلالف طبقا لقاعدة 
العقد رشيعة املتعاقدين، وهذه األخرية ال جتد هلا تطبيقا يف العقد اإلداري نظرا خلصائصه 

املتميزة عن العقد املدين.
من  بمسعى  النزاعات  حلل  بديل  كطريق  الصلح  عرض  جمال  يف  اإلشارة  وجتدر 
اخلصوم إىل أن هذا اإلجراء قد جيد له جماال وتطبيقا يف خمتلف أنواع املنازعات اإلدارية 
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التفاوض واالتفاق عىل نقاط اخلالف وعرض تصاحلها هذا عىل  أين يمكن لألطراف 

القايض.
ولكن يف بعض املنازعات اإلدارية وبخاصة تلك التي تتضمن آليات للتسوية الودية، 
والتي يسمح الترشيع والتنظيم اخلاص هبا اللجوء إليها قبل كل مقاضاة أمام القضاء، قد 

ال يكون هذا الصلح من األمهية بمكان. 
فعىل سبيل املثال يف منازعات الصفقات العمومية هو أمر صعب التحقق، ذلك أن 
النظام القانوين ملنازعات الصفقات العمومية إمجاال كان حيفز ويشجع عىل التسوية الودية 
إبرام  بإجراءات  املنازعة سواء تعلقت  املتنازعة، مهام كان نوع  واملصاحلة بني األطراف 
الصفقة أو بتنفيذها، ويف أي مرحلة كان عليها النزاع33. ومن ثم ال يتصور اتفاق األطراف 
عىل نقاط اخلالف يف املنازعة الثائرة بينهام وعرض تصاحلهام عىل القايض، ألن القانون 
سبق وأن مكنهم منه قبل عرض النزاع عىل القضاء أصال ومل يستغال هذه اآللية لتسوية 
النزاع، خاصة وأن املرشع حرص عىل جتسيدها، نظرا ملا ينتج عنها من اختصار للجهد 
والوقت يف جتاوز النزاع، كام أهنا غري مكلفة لكال الطرفني مقارنة بالطريق القضائي الذي 

يستلزم غالبا مصاريف وإجراءات قد تطول.
البحث عن حل  املتعاقدة عىل وجوب  العمومية املصلحة  ألزم قانون الصفقات  كام 

ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاهتا كلام سمح هذا احلل بام يأيت:
إجياد التوازن للتكاليف املرتتبة عىل كل طرف من الطرفني.  -

التوصل إىل أرسع انجاز ملوضوع الصفقة.  -
احلصول عىل تسوية هنائية أرسع وبأقل تكلفة34.  -

للتصالح  املتعاقدة  املصلحة  عىل  املفروض  وااللتزام  الواجب  هذا  وأمام  وعليه 
وتسوية نزاعها مع املتعامل املتعاقد وديا وال توافق عىل ذلك، فكيف هلا أن تضبط معه 

نقاط اخلالف أمام القضاء وتعرضه إلجراء الصلح،  فهذا من الصعوبة بمكان تطبيقه.

ب / الصلح بمبادرة من القايض اإلداري :
يعترب الصلح القضائي عمل قضائي تصاحلي أو توفيقي، فهو عمل قضائي ألنه يدخل 
يف وظيفة القايض، ويكون جزءا من نشاطه القضائي، وال جيوز أن يصدر هذا العمل إال 
من قايض خمتص بالنزاع موضوع الصلح، كام جيب أن يصدر هذا العمل يف الشكل وطبقا 
لإلجراءات التي نص عليها املرشع. وأنه عمل تصاحلي أو توفيقي ألنه يعتمد عىل اتفاق 

األطراف وتصاحلهم عىل إهناء النزاع القائم بينهم صلحا35.
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بعرض  اإلداري  للقايض  واإلدارية  املدنية  اإلجراءات  قانون  رخص  ذلك  وعىل 
مكلف  فهو  اختصاصه36،  يف  تدخل  التي  املنازعة  أطراف  عىل  نفسه  تلقاء  من  الصلح 
من  مرحلة  أي  ويف  اخلصومة  أثناء  املتنازعني  إلصالح  السعي  وهي  إضافية  بمهمة 
مراحلها37. فالقايض له مطلق احلرية يف التعامل مع إجراء الصلح، فله أن يبادر به رشط 
موافقة اخلصوم، وله واسع الصالحيات يف حماولة التوفيق بني األطراف املتنازعة، خاصة 

وأن القانون مل يضبطه بأي تفاصيل أو إجراءات وجب عليه التقيد هبا.
والريب من أن املرشع عندما نص عىل هذه اجلوازية كان ينتظر من القضاة ديناميكية 
أكثر يف تعاملهم مع املنازعة، وبالدرجة األوىل حتريرهم من كل قيد أو رشط، وكان يرجو 
من تعاملهم مع عملية الصلح ويف أي مادة كانت، كثريا من احليوية بل واملبادرة خاصة 

وأن هذا ال يؤثر عىل القانون بل له مفعوله احلسن عىل املنازعة قضائيا واجتامعيا38.
وللتوضيح فإن القانون أجاز للقايض عرض الصلح عىل طريف النزاع يف أية مرحلة 
تكون عليها اخلصومة، وهذا نظرا ملا يتميز به الصلح من مزايا ولعل أمهها تسوية النزاع 

بصفة هنائية وغلق امللف.
لكن السؤال املطروح يف هذا الصدد لو أن هذا النزاع مل يقبل طرفاه الصلح وانتهى 
بصدور حكم قضائي هل جيوز لقايض االستئناف عرض إجراء الصلح يف هذه املنازعة 

قبل نظره فيها ؟
إجابة عىل هذا التساؤل نجد أن جانبا من الفقه ذهب إىل أنه إذا كان هناك نزاع قائم 
مطروح عىل القضاء، وحسمه الطرفان بالصلح كان هذا الصلح قضائيا ولكن يشرتط 
أال يكون قد صدر حكم هنائي يف النزاع، وإال حسم النزاع باحلكم القضائي ال بالصلح.
عىل أن النزاع املطروح عىل القضاء يعترب باقيا، ومن ثم يكون هناك حمل للصلح حتى 
لو صدر حكم يف النزاع إذا كان هذا احلكم قابال للطعن فيه، بالطرق العادية كاملعارضة 

واالستئناف، أو بالطرق غري العادية كالنقض والتامس إعادة النظر39. 
أما قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فقد أجاب عىل هذه التساؤل من خالل املادة 
971 منه والتي نوهت بجواز إجراء الصلح يف أي مرحلة تكون عليها اخلصومة، وهذه 
األخرية ال تنتهي بصدور حكم يف النزاع خاصة إذا كان هذا احلكم غري هنائي أي قابل 

ألوجه الطعن فيه سواء العادية أو غري العادية.
ذلك أنه من املقرر قانونا وقضاء أن اخلصومة تبقى قائمة بني أطراف النزاع من رفع 
الدعوى إىل غاية صدور حكم هنائي يف الدعوى، ونرشع يف مرحلة التنفيذ بموجب حكم 
هنائي حائز لقوة اليشء املقيض به مهور بالصيغة التنفيذية. وعليه ما دائم أن النزاع مل يصل 
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إىل هذه املرحلة يمكن لقايض االستئناف عرض الصلح عىل أطرافه، ألن اخلصومة ال 

زالت مستمرة وصدور حكم ابتدائي غري هنائي ال يضع حدا هلا.

ثالثا / آثار الصلح :
نظر  وجهات  تقريب  إمجاال،  اإلدارية  املنازعة  حلل  بديل  كإجراء  الصلح  يتطلب 
الطرفني والتوفيق بينهام إىل جانب تنازل كالمها عن جزء من ادعاءاته ليكون هناك صلح 
حقيقي، علام وأنه ال يشرتط يف الصلح أن تكون التضحية من اجلانبني متعادلة أو متساوية 
يف األمهية، وهو يف املنازعات اإلدارية ال جيوز إال يف احلقوق املتنازع عليها بني األطراف 
للنزاع  اإلدارة حمسوبة بصفة هنائية وليست حمال  إذا كانت حقوق  أما  والطرف األخر، 

فعندئذ ال جيوز التنازل عنها40.
وعليه إذا حصل صلح بني األطراف املتنازعة ترتتب اآلثار التالية:

أ / إفراغ حمتوى الصلح يف حمرض و صدور أمر بتسوية النزاع : يذهب بعض الفقه احلديث 
إىل أن الصلح القضائي يعترب عمل قضائي تصاحلي، إذ يرى أن دور القايض ال يقف 
عند حد اإلحياء للخصوم بالتصالح وحثهم عليه، فهو مطالب بأن يفحص ويراقب 

صحة وقانونية اتفاقهم وأن يثبته رسميا41.
وعليه يقوم رئيس تشكيلة احلكم بتحرير حمرض يبني فيه ما تم االتفاق عليه، وحيدد فيه 
بدقة ما تم الرتايض عنه من نقاط، ويأمر بتسوية النزاع وغلق امللف ويصدر يف هذا الشأن 
أمرا ينفذ ككل األوامر القضائية، ويكون هذا األمر غري قابل ألي طعن طبقا ملا أفادت به 

املادة 973 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية42.
فإنه  النزاعات،  حلل  بديال  طريقا  باعتباره  للصلح  املقررة  العامة  للقواعد  وطبقا 
اجلهة  بأمانة ضبط  ويودع  الضبط،  وأمني  والقايض  عليه اخلصوم  يوقع  يثبت يف حمرض 

القضائية43.
فاخلصومة التي تنتهي بالصلح ال يصدر يف شأهنا حكم قضائي إنام حيل املحرض املثبت 
للصلح حمل احلكم، فدور القايض يف عملية الصلح يتمثل يف مشاركته للخصوم يف إعداد 

حمرض الصلح، ويشهد عىل صحة االتفاق، ثم يمىض معهم عىل السند.
حلل  بديل  كطريق  بالصلح  تأخذ  التي  املقارنة  الترشيعات  بعض  خالف  عىل  وهذا 
النزاعات كالترشيع املرصي مثال، إذ يفيد قانون املرافعات املرصي عىل رضورة التصديق 
وفقا  القايض  فدور  التنفيذي،  السند  قوة  له  قضائي  حكم  بموجب  الصلح  حمرض  عىل 
املادة  لنص  الصلح وكأنه موثق طبقا  التصديق عىل حمرض  يقترص عىل  للقانون املرصي 
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103 من قانون املرافعات املرصي التي تقيض بأنه للخصوم أن يطلبوا من املحكمة يف 
أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه يف حمرض اجللسة ويوقع منهم أومن 
وكالئهم، ويلحق االتفاق املكتوب بمحرض اجللسة ويثبت حمتواه فيه، وتعطى صورته 

وفقا للقواعد املقررة إلعطاء صور األحكام44.
كام جيوز للقايض رفض التصديق عىل هذا الصلح إذا كانت النية املشرتكة للخصوم 

غري واضحة ومشكوك فيها يف حسم النزاع45.
ب / تسوية النزاع و هنايته: حسب املادة 973 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فإن 
أهم أثر يرتتب عىل إجراء الصلح بني أطراف املنازعة اإلدارية، أن رئيس التشكيلة 
النزاع وغلق امللف، وهذا بعد حترير حمرض الصلح والتوقيع  يأمر بتسوية  القضائية 

عليه من قبل كل األطراف املنصوص عليها قانونا.
نفس  إثارته مرة أخرى من طرف  النزاع وعدم  امللف هناية  يفهم من عبارة غلق  إذ 
قوة  األمر  هذا  ويكتسب  اإلداري،  القايض  أمام  اخلالف  نفس  وبخصوص  اخلصوم، 

اليشء املقيض فيه46.
كال  عنها  تنازل  التي  واالدعاءات  احلقوق  انقضاء  الصلح  عىل  يرتتب  ذلك  وعىل 
القضاء  إىل  اللجوء  منع  شأنه  فمن  رشائطه،  واستوىف  هنائيا  الصلح  أبرم  فإذا  الطرفني، 
لعرض نفس النزاع وإال قيض بعدم قبول الدعوى47.ذلك أن مضمون وفحوى الصلح 
اتفاق ال رجعة  إىل  املنازعة، ووصوهلام  النقاط حمل  النزاع عىل كل  اتفاق طريف  يفرتض 
فيه بحسن بنية وبكل جدية، ومن ثم فإن غلق باب املنازعة أمر رضوري ومنطقي ضامنا 

جلدية وفعالية إجراء الصلح كحل بديل للمنازعة .
ج / عدم جواز الطعن يف حمرض الصلح :بعد حترير حمرض الصلح والتوقيع عليه من قبل 
األطراف املعنية، يأمر رئيس الشكلية القضائية بتسوية النزاع وغلق امللف بموجب 
أمر غري قابل ألي طعن أي أن األمر الذي يصدره القايض اإلداري يف الصلح ينفذ 

مبارشة وغري خاضع ألي وجه من أوجه الطعن أو املراجعة.
وعدم جواز الطعن يف حمرض الصلح جيد أساسه يف أن هذا املحرض يعد سندا تنفيذيا 
بمجرد إيداعه بأمانة الضبط، طبقا ملا أفادت به املادة 993 من قانون اإلجراءات املدنية 
الفصل  بوظيفة  قائام  يكون  ال  الصلح  حمرض  عىل  يوقع  وهو  القايض  أن  كام  واإلدارية. 
بإرادة  االتفاق  طابع  عليه  يغلب  هنا  فاملحرض  القضائية.  سلطته  بمقتىض  اخلصومة  يف 
اخلصمني السليمة، ألن الصلح ينطلق اختياريا وقت اللجوء إليه، لكنه ينتهي يف صورة 

جربية تلزم تنفيذ ما تم االتفاق عليه بني األطراف املتصاحلة48. 
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حيث أن مضمون الصلح وخصائصه كحل بديل للمنازعة اإلدارية حتديدا، يستلزم 

أن يكون املحرض واألمر الناجتني عنه غري قابل ألي طعن من أي نوع كان.
ويظهر أن املرشع قد أصاب يف جعل املحرض واألمر املنحدر من إجراء الصلح غري 
قابل ألي طعن بشكل رصيح، ذلك أن مضمون الصلح ومميزاته كحل بديل للمنازعة 

اإلدارية حتديدا يتطلبان ذلك.
هلام  سبق  قد  عنه،  نتج  وما  الصلح  إجراء  قبوهلام  عند  املنازعة  طريف  أن  فاملفروض 
قد  باملحرض  ورد  ما  كل  وأن  املنازعة،  حمل  اخلالف  نقاط  مجيع  عىل  والرتايض  االتفاق 
ارتضيا به وما توقيعهام عليه إال دليل عىل قبوهلام بام ورد فيه من اتفاق، ومن ثم كان البد 
من قفل باب النزاع بصفة هنائية، وال جدوى من فتح باب الطعن أو املراجعة ألنه بال 

جدوى يف هذا اإلجراء، وهذا ما تم حتى من قبل القضاء اإلداري الفرنيس49.
عالوة عىل أن إجازة الطعن يف األمر الناتج عن الصلح، يعد مساسا خطريا بجدية 
وفعالية هذه اآللية املهمة يف حل املنازعات، ومن شأن ذلك فتح باب التالعب والتنصل 
من االلتزامات كام ال يستقيم ذلك واهلدف املنشود من إجراء الصلح كحل بديل وهنائي 

هلذه النزاعات.
وللعلم أن هذا األثر يتأكد انطالقا من أن الدور الرئييس يف أعامل الصلح القضائي 
للقايض  دخل  وال  مضمونه،  وحيددون  الصلح  يربمون  الذين  فهم  لألطراف،  ينسب 
الصلح،  هذا  مثل  إبرام  عىل  األطراف  وحث  مساعيه،  بذل  قد  كان  ولو  حتى  ذلك  يف 
فدور القايض هو دور ثانوي حيث يقترص عىل إثبات اتفاق األطراف بمراعاة القواعد 

واإلجراءات التي نص عليها املرشع50.
خامتة:

عليها  نص  التي  البديلة  الطرق  أحد  باعتباره  للصلح  الدراسة  هذه  يف  التطرق  تم 
املرشع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية لفض املنازعات اإلدارية إمجاال، 
وهذا باعتباره من اآلليات القانونية التي تعتمد عليها معظم الترشيعات املقارنة يف وضع 
حل هنائي هلذا النوع من املنازعات بصيغة ودية رضائية، حتت تنظيم وإرشاف القضاء 
وتكاليفه  ويرسها،  إجراءاته  بساطة  رأسها  عىل  والتي  العديدة  ملزاياه  نظرا  املختص، 

القليلة وقتا وجهدا وماال.
الوقت احلايل، فرضته  املنازعات يف  االنتشار يف حل  الصلح وسيلة كثرية  إذ أصبح 
نتائج التطور االجتامعي والثقايف واحلضاري احلاصل يف املجتمع، أين توجه أفراده حاليا 
إىل ثقافة التسوية الودية والتوافقية حلل منازعاهتم سواء فيام بينهم أو بينهم وبني خمتلف 
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األشخاص املعنوية العامة، بصفة رضائية هنائية حاسمة للنزاع، كام ساعدت مزايا الصلح 

السابق اإلشارة إليها يف انتشار إعامله.
وحري باإلشارة يف هذا الصدد أن الصلح يف املادة اإلدارية وجب أن خيص بإجراءات 
مميزة تتامشى والطبيعة القانونية ألطراف املنازعة اإلدارية، والتي يشرتط أن يكون أحدها 
إدارة عامة تتمتع بامتيازات السلطة العامة، والتي مل متنح هلا إال حتقيقا للمصلحة العامة 
ومحاية هلا. فإيراده بالصورة السابق عرضها دون أي تفصيل أو ضبط إلجراءاته قد يعيق 

حل النزاع اإلداري بني األطراف بدال من أن يكون حال وديا منهيا للنزاع القائم بينهم.
مريض  حل  إجياد  يف  هبا  يستهان  ال  أمهية  للصلح  أن  عرضه  سبق  مما  واملستخلص 
لألطراف املتنازعة يف املجال اإلداري، إال أن هذا الدور حيتاج للتفعيل بتدعيمه بمختلف 
النصوص القانونية الشارحة واملفصلة التي تضمن تسخريه كأداة حلامية املصلحة العامة، 

وتكميل ذلك بمختلف الدراسات العلمية املتخصصة يف املوضوع. 

قائمة اهلوامش:
 عبد السالم ديب، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، اجلزائر، موفم للنرش، 2011، 

ص 440 .
االستعجايل  اإلدارية،  اخلصومة   ( الثالث  اجلزء  اإلدارية،  املنازعات  قانون  خلويف،  رشيد   2

اجلامعية،  املطبوعات  ديوان  اجلزائر،   ،) اإلدارية  النزاعات  حلل  البديلة  الطرق  اإلداري، 
الطبعة الثانية، 2013، ص 212 .

العليا، عدد  املحكمة  الوثائق  اجلزائر، قسم  العليا،  املحكمة  »الوساطة«، جملة  فنيش كامل،    -
خاص )الطرق البديلة حلل النزاعات الوساطة والصلح 

والتحكيم(، اجلزء الثاين،2009، ص576 .
- حلسني بن شيخ آت ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، اجلزائر، دار هومة، 2012، ص 634.
3 د/ بربارة عبد الرمحن، رشح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، اجلزائر، منشورات بغدادي، 

الطبعة الرابعة، 2013، ص 531 وما يليها .
-Mattias Guyomar , Bertrand Seiller, Contentieux Administratif , Paris, Dalloz 

, 2e édition , 2012, pp 205206-.

4 حلسني بن شيخ آت ملويا، املرجع  السابق، ص 634.

5 د/ بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 523.
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قانون  يتضمن   2008 فيفري   25 يف  املؤرخ   09-08 رقم  القانون  من   974 للامدة  6طبقا 

اإلجراءات املدنية واإلدارية،ج ر 21.
واخلربة،  الوكالة،  و  الصلح  عن  متييزه  و  التحكيم  أنواع  التحيوي،  عمر  السيد  حممود   7

اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، 2002، ص 244 .
-Mattias Guyomar ,Bertrand Seiller ,op.cit., p  205.
الطبعة  املعارف،  منشاة  اإلسكندرية  والتصالح،  التحكيم  الشواريب،  احلميد  عبد  8د/ 

الثانية،2000، ص 462 وما يليها.
اهلدى، ص  دار  اجلزائر،  املدنية واإلدارية،  اإلجراءات  قانون  الوسيط يف رشح  نبيل صقر،   -

542 وما يليها.
اجلديدة  اجلامعة  دار  اإلسكندرية،  القضائي،  الصلح  النيداين،  حسن  د/األنصاري   9

للنرش،2001، ص 61.
10 د/ األنصاري حسن النيداين، املرجع نفسه، ص 65 .

- نبيل صقر، املرجع السابق، ص 543 .
- د/ عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص 464.

قانون  أحكام  ضوء  عىل  األطراف  بني  والتوفيق  الصلح  يف  القايض  »دور  حبار،  حليمة   11
اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد«، جملة املحكمة العليا، اجلزائر، قسم الوثائق املحكمة 
(،اجلزء  والتحكيم  الصلح  و  النزاعات،الوساطة  البديلة حلل  )الطرق  العليا،عدد خاص 

الثاين،2009، ص 600.
  12 نبيل صقر،املرجع السابق،ص 543.

 13 د/ عبد العزيز عبد املنعم خليفة، التحكيم يف منازعات العقود اإلدارية الداخلية والدولية، 
اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل،2006، ص 18.

14 د/ عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص 465.
- د/ األنصاري  حسن النيداين، املرجع السابق، ص 66 وما يليها.

15 حلسني بن شيخ آت ملويا، املرجع السابق، ص 618 . 
16 د/ ديب عبد السالم، املرجع السابق، ص 443 .  
17 د/ بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 533 .

- كامل فنيش، املرجع السابق، ص 579.
18د/بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 529.

- حلسني بن الشيخ آث ملويا، املرجع السابق، ص 618.
- Mattias Guyomar ,Bertrand Seiller ,op.cit, p 205.
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19 رشيد خلويف، املرجع السابق، ص 217  -بترصف- .

20 j.-CBonichot / P. Cassia / B. Poujade , Les grands arréts du contentieux 
administratif , Paris , Dalloz , 3e édition , 2011, p 1334 .

21 د/ مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، اجلزء األول، اهليئات واإلجراءات، 
اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة اخلامسة  2009، ص 337.

22 د / مسعود شيهوب، املرجع نفسه، ص 338.
23 د/ مسعود شيهوب، املرجع نفسه، ص 335.

24 بن صاولة شفيقة، الصلح يف املادة اإلدارية، اجلزائر، دار هومة، الطبعة الثانية،2008، ص 
37 –بترصف-.

25 بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 529.
26 بن صاولة شفيقة، املرجع السابق، ص 74.

قانون  يتضمن   1966 8 جوان  املؤرخ يف   154-66 رقم  األمر  من   3 169 مكرر  املادة   27
اإلجراءات املدنية، املعدل واملتمم )امللغى بموجب املادة 1064 من القانون رقم 09-08( 

.
28 بن صاولة شفيقة، املرجع السابق، ص 92.

29 د/ مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص 337. 
املتضمن   1975 26 سبتمرب  املؤرخ يف   58-75 466 من األمر رقم  إىل   459 املواد من   30

القانون املدين املعدل واملتمم.
31  رشيد خلويف، املرجع السابق، ص 215  .

-Mattias Guyomar ,Bertrand Seiller ,op.cit, p  206.
اجلديدة  اجلامعة  دار  اإلسكندرية،  والتحكيم،  اإلدارية  العقود  احللو،  راغب  ماجد  32د/ 

للنرش،2004، ص 195 وما يليها.
-j.-CBonichot / P. Cassia / B. Poujade, op.cit , p 1331.
33 فقد حرص املرشع اجلزائري عىل فض منازعات الصفقات العمومية وديا وبالرتايض بني 
الطرفني منذ أول تنظيم قانوين هلا واستمر النص عىل هذه اآللية حتى التنظيم القانوين احلايل، 
فقد ورد يف املادة 125 من األمر رقم 67-90 أنه تشكل عىل مستوى وزارة جلنة استشارية 

للتسوية الودية بموجب قرار صادر من الوزير املعني وعرض النزاع عليها وجويب.
جلنة  أمام  التظلم  وجوب  عىل  واملتمم  املعدل   434-91 رقم  التنفيذي  املرسوم  نص  كام 
99 100-101 منه يف حني املرسوم الرئايس  الصفقات العمومية املختصة حسب املواد 
رقم 02-250 املعدل واملتمم فقد نص يف املادتني 101-102 منه عىل إمكانية إجياد تسوية 



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م 142
مقاضاة  قبل كل  املتعاقد  واملتعامل  املتعاقدة  املصلحة  بني  الناشئة  النزاعات  لكل  رضائية 
أمام العدالة. وهو نفس األمر املنصوص عليه يف املادة 115 من املرسوم الرئايس رقم 10 

236- املعدل واملتمم.
 2015 16 سبتمرب  15-247 املؤرخ يف  154 من املرسوم الرئايس رقم  يف حني أفادت املادة 
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، عىل أنه تنشأ لدى كل وزير 
ومسؤول هيئة عمومية وكل وال جلنة للتسوية الودية للنزاعات النامجة عن تنفيذ الصفقات 

العمومية املربمة مع املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني.
34 املادة 153 من املرسوم الرئايس رقم 247-15 .

35 د/ األنصاري حسن النيداين، املرجع السابق، ص 136 وما يليها .
- حلسني بن الشيخ آت ملويا، املرجع السابق، ص 620. 

36 طبقا للمواد -54 972 و974 من القانون رقم 09-08.
37 كرا طار بن حواء خمتارية، »صالحيات القايض يف الصلح التلقائي للخصوم«،جملة املحكمة 
النزاعات،  حلل  البديلة  )الطرق  خاص  العليا،عدد  املحكمة  الوثائق  العليا،اجلزائر،قسم 

الوساطة و الصلح و التحكيم (،اجلزء الثاين،2009،ص 624.
38 بن صاولة شفيقة، املرجع السابق، ص 33.

39 د/ عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص 462 .
- د/ األنصاري حسن النيداين، املرجع السابق، ص 61. 
40 د/ عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص 514.

41  د/ األنصاري حسن النيداين، املرجع السابق، ص 136 .
- كرا طار بن حواء خمتارية، املرجع السابق، ص 625.

-j.-CBonichot / P. Cassia / B. Poujade, op.cit,p 1336.
العادي يف  القضاء  أمام  الصلح  بأن  أفاد  املدنية واإلدارية  قانون اإلجراءات  أن  42 واملالحظ 
الضبط،  وأمني  والقايض  اخلصوم،        عليه  يوقع  فقط  بمحرض  ينتهي  العادية  املنازعة 
رئيس  من  بأمر  إلدارية   املنازعة  يف  الصلح  ينتهي  بينام  التنفيذي،  السند  قوة  ويكتسب 

التشكيلة غري قابل ألي طعن.
43 طبقا للامدة 992 من القانون رقم 09-08 .

- راجع أيضا حليمة حبار، املرجع السابق، ص 615.
 44 د/ بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 725 وما يليها .

- األنصاري حسن النيداين، املرجع السابق، ص 101 وما يليها .
- حممود  السيد عمر التحيوي، املرجع السابق، ص 252.
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45 د/ عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص 515.

46 رشيد خلويف، املرجع السابق، ص 218 .
- حلسني بن الشيخ آثملويا، املرجع السابق، ص 622 .

Mattias Guyomar ,BertrandSeiller ,op.cit,p 207.

47 د/ عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص 519 .
- حليمة جبار، املرجع السابق، ص 617 .

-j.-CBonichot / P. Cassia / B. Poujade, op.cit,p 1334.
48د/ بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 528.

49j.-CBonichot / P. Cassia / B. Poujade, op.cit,p 13351336-.

50 د/ األنصاريد/ األنصاري حسن النيداين، املرجع السابق،ص 249.
قائمة املراجع 

باللغة العربية:  1-
أوال / النصوص القانونية والتنظيمية:

- األمر رقم 66-154 املؤرخ يف 8 جوان 1966 يتضمن قانون اإلجراءات املدنية، ج ر 47.
- األمر رقم 67-90 املؤرخ يف 17 يونيو 1967، يتضمن قانون الصفقات العمومية، ج ر 52.

- األمر رقم 75-58 املؤرخ يف 26 سبتمرب 1975 املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم.
املدنية  اإلجراءات  قانون  يتضمن   2008 فيفري   25 يف  املؤرخ   09-08 رقم  القانون   -

واإلدارية،ج ر 21. 
الصفقات  تنظيم  يتضمن   2002 جويلية   24 يف  املؤرخ   250-02 رقم  الرئايس  املرسوم   -

العمومية، ج ر 52، املعدل واملتمم.
- املرسوم الرئايس رقم 10-236 املؤرخ يف 7 أكتوبر 2010 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 

ج ر 58 املعدل واملتمم .
الصفقات  تنظيم  يتضمن   2015 سبتمرب   16 يف  املؤرخ   247-15 رقم  الرئايس  املرسوم   -

العمومية وتفويضات املرفق العام، ج ر 50.
الصفقات  تنظيم  املتضمن   ،1991 نوفمرب   9 يف  املؤرخ   434-91 رقم  التنفيذي  املرسوم   -

العمومية، ج ر 57، املعدل واملتمم.
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ثانيا / املقاالت: 

قانون  أحكام  ضوء  عىل  األطراف  بني  والتوفيق  الصلح  يف  القايض  »دور  حبار،  حليمة   -
اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد«، جملة املحكمة العليا، اجلزائر، قسم الوثائق املحكمة 
العليا، عدد خاص )الطرق البديلة حلل النزاعات، الوساطة والصلح والتحكيم (، اجلزء 

الثاين،2009.
العليا،عدد  املحكمة  الوثائق  قسم  اجلزائر،  العليا،  املحكمة  “الوساطة”، جملة  فنيش كامل،    -
خاص )الطرق البديلة حلل النزاعات الوساطة و الصلح والتحكيم(،اجلزء الثاين،2009 .

ثالثا / املؤلفات العامة:
اجلديدة  اجلامعة  دار  اإلسكندرية،  القضائي،  الصلح  النيداين،  حسن  -1د/األنصاري 

للنرش،2001.
منشورات  اجلزائر،  واإلدارية،  املدنية  اإلجراءات  قانون  رشح  الرمحن،  عبد  بربارة  د/   2-

بغدادي، الطبعة 4،2013 .
3 - بن صاولة شفيقة، الصلح يف املادة اإلدارية، اجلزائر، دار هومة، الطبعة الثانية،2008 .

االستعجال  اإلدارية،  )اخلصومة  الثالث  اجلزء  اإلدارية،  املنازعات  قانون  خلويف،  رشيد   4- 

اجلامعية،  املطبوعات  ديوان  اجلزائر،   ،) اإلدارية  النزاعات  حلل  البديلة  الطرق  اإلداري، 
الطبعة 2، 2013 .

-5 د/ عبد احلميد الشواريب، التحكيم والتصالح، اإلسكندرية منشاة املعارف، الطبعة الثانية، 
. 2000

-6عبد السالم ديب، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، اجلزائر، موفم للنرش،2011 .
-7 د/ عبد العزيز عبد املنعم خليفة، التحكيم يف منازعات العقود اإلدارية الداخلية والدولية، 

اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي،الطبعة 1، 2006.
-8 حلسني بن شيخ آت ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، اجلزائر، دار هومة، 2012 .

اجلديدة  اجلامعة  دار  اإلسكندرية،  والتحكيم،  اإلدارية  العقود  احللو،  راغب  ماجد  د/   9-
للنرش، 2004 .

واخلربة،  والوكالة،  الصلح  عن  متييزه  و  التحكيم  أنواع  التحيوي،  عمر  السيد  حممود   -  10
اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، 2002 .

-11 مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، اجلزء األول، اهليئات واإلجراءات، 
اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة 5،2009.
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الرس البنكي بني املصلحة اخلاصة 

ومقتضيات املصلحة العامة يف الترشيع اجلزائري
أ. سبتي عبد القادر

 كلية احلقوق  والعلوم السياسية
جامعة حيي فارس باملدية 

ملخص : 
أن الرسية البنكية يف اجلزائر هي جزء من الرسية املهنية، وعىل ذلك فإن مفهوم الرس 
املادة  يف  املرشع  عليه  نص  ما  وهذا  بعيد،  حد  إىل  البنكي  الرس  عىل  ينطبق  عام  بشكل 
يطلع  املهني-البنكي-  فالشخص  والقرض،  بالنقد  املتعلق   11/03 األمر  )117( من 
بحكم مهنته عىل أمور الناس اخلاصة مما يفرض عليه االلتزام بكتامن ما يصل ملعرفته من 

معلومات أو أخبار، إال ما تعلق بطلب معلومات من طرف بعض اإلدارات.
حيث يمكننا القول بان الرس البنكي يف اجلزائر ال يتعلق إطالقا بحامية احلياة اخلاصة، 
عىل  للحصول  القضاء  رقابة  دون  و  املبارشة   القانونية  الوسائل  من  متلك  اإلدارة  الن 
املصلحة  العتبارات  مقيد  البنكي  الرس  إن  الواقع  ويف  البنوك،  طرف  من  املعلومات 
العامة التي يسعى املرشع إىل حتقيقها من خالل التصدي لظاهرة الغش اجلبائي ومكافحة 

عمليات تبييض األموال.
Résumé :          
          En Algérie, le secret bancaire est un secret professionnel comme 
un autre (article 117 Ordonnance n° 03-11 relative à la monnaie et 
crédit, avec une restriction importante : certaines administrations ont 
automatiquement accès aux informations qu’elles demandent. 
       On peut donc dire que le secret bancaire en Algérie ne correspond 
nullement à un respect de la vie privée puisque l’administration possède 
un droit d’accès direct sans contrôle judiciaire aux informations détenues 
par les banques. De fait le secret bancaire en Algérie n’existe pas, et est 
limité au secret professionnel de ses «agents». Les justifications pour 
ces limitations sont la lutte contre la fraude fiscale et celle contre le   
blanchiment d’argent.

الكلامت املفتاحية: الرس البنكي، احلرية الشخصية، مصلحة البنك.
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مقـدمة: 

  إن احلفاظ عىل الرس مزية من املزايا االجتامعية، ال تلبث أن تصبح واجبا أخالقيا 
هاما، عندما يكون األمر متعلقا بأعامل الغري وترصفاهتم، وإفشاء األرسار يشكل خيانة 
للثقة ونقصا يف مبادئ األخالق، وخطأ قانونيا، قد تنشأ عنه مسؤولية أدبية أو مدنية أو 

جزائية.
وجوب  أعامهلا،  طبيعة  من  انطالقا  املهن،  لبعض  والتقاليد  األعراف  بينت  وقد     
اخلربة،  وأعامل  واملحاماة،  الطب  املهن  املهنة، ومن هذه  الرسية  باملحافظة عىل  التزامها 
مبدأ  الرسية  من  وجتعل  القوانني،  أحكامها  تنظم  أن  قبل  هذا   : وغريها  البنكية  واملهنة 

إلزاميا يرتتب عىل خمالفته مسؤوليات وعقوبات )1(.
      وعليه يف هذا املقال نبحث عن الرسية البنكية، بعد أن كانت تقاليد مهنية، انقلبت إىل 
التزامات قانونية، لتستقر يف القوانني احلديثة، عىل اعتبار أن اإللزام بالرس البنكي التزاما 
البنك  قانونيا ويتحمل مسؤوليته كل من تسنى له اإلطالع بحكم عمله، عىل عالقات 
بزبائنه، ويثار اإلشكال هنا : ما هي ضوابط وحدود الرس البنكي يف الترشيع اجلزائري، 

وهل تكريس الرسية البنكية هو ضامنة حلامية املصلحة اخلاصة أم املصلحة العامة ؟
  لإلجابة عن هذه اإلشكالية يقتيض منا املوضوع تقسيمه إىل ثالثة مباحث هي كاآليت:

املبحث األول: تعريف الرس البنكي وطبيعته  -
املبحث الثاين: االعتبارات التي يقوم عليها الرس البنكي  -

املبحث الثالث: األساس القانوين للرس البنكي يف القانون اجلزائري  -
املبحث األول: تعريف الرس البنكي وطبيعته

نتطرق من خالل هذا املبحث حتليل املقصود بالرسية البنكية،  وكيف يلتزم موظفي 
عمالئهم وعدم اإلفشاء هبا لغريهم باعتبار البنك مؤمتنًا  البنوك باملحافظة عىل أرسار 
وأن عالقة البنك مع عمالئه تقوم عىل الثقة التي يكون  عليها بحكم مهنته، خاصة  
عامدها كتامن األرسار املالية  للعمالء، وعليه نقوم بتعريف الرس البنكي أوال ثم حتديد 

طبيعته.
  املطلب األول: تعريف الرس البنكي 

    سبق وأن بينا أن الرسية البنكية هي جزء من الرسية املهنية، وعىل ذلك فإن مفهوم 
الرس بشكل عام ينطبق عىل الرس البنكي إىل حد بعيد، فالشخص املهني يطلع بحكم مهنته 
عىل أمور الناس اخلاصة مما يفرض عليه االلتزام بكتامن ما يصل ملعرفته من معلومات أو 

أخبار)2(.



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م 148
   إذا رس املهنة يف جمال العمل البنكي يقصد به التزام موظفي البنوك باملحافظة عىل 
أرسار عمالئهم وعدم اإلفصاح هبا للغري، باعتبار البنك مؤمتنا عليها بحكم مهنته)3(، 
ألرسار  البنك  كتامن  عامدها  التي  الثقة  عىل  تقوم  عمالئه  مع  البنك  عالقة  وأن  خاصة 

عمالئه املالية.
املطلب الثاين: طبيعة الرس البنكي    

      يمكننا أن نعترب مجيع الوقائع التي تصل إىل البنك بالنسبة لعميله رسا يتعني كتامنه، 
بل ال بد أن تكون مرتبطة بعالقات األعامل بني البنك وعميله، وأن تصل هذه املعلومات 
إىل البنك بمناسبة مبارشة نشاطه وأن تتجه إرادة العميل إىل اعتبار هذه الوقائع رسا أو أن 
تفيض طبيعتها بذلك )4(، وبسبب عدم حتديد نصوص القانون هلذه الوقائع فقد حاول 

بعض الفقه)5(، تبيان ذلك باالستناد عىل معيارين مها:

الفرع األول:  معيار مادي   
       يركز عىل املعلومات والوقائع، أن الرسية هي التي تنجم عن عالقات العمل ما 
بني البنك والعميل، والتي حيصل عليها البنك بحكم هذا التعامل أو اإلستعالمات التي 
قام هبا البنك ملعرفة الوضع املايل احلقيقي لعميله )6(، وأن البنك غري ملزم بكتامن الرس 

الذي ال صلة له بمهنته.

      الفرع الثاين: معيار شخيص
الوقائع  أن تنسب  الرس منسوبا لشخص معني مما يستلزم  أن يكون  حيث جيب       
لعميل بعينه، ويتعني لتحديد الوقائع التي تعترب رسا البحث عنها يف إرادة العميل فهي 

التي تتجه إىل كتامن بعض الوقائع واملعلومات الناشئة عن عالقته بالبنك )7(.
املعيارين  بني  اجلمع  ّإذ جيب  فقط،  معيار وحيد  االعتامد عىل  يمكننا  أنه ال       غري 
بسبب  البنك  بعلم  تتصل  التي  البنكية هي  الرسية  التي تشملها  املعلومات  أن  أي  معا، 
مبارشته مهنته وأثناء التعامل مع عميله والتي تنرصف إرادة العميل الرصحية أو الضمنية 

باعتبارها رسا بنكيا.
املبحث الثاين: االعتبارات التي تقوم عليها الرسية البنكية

للدولة،  الترشيعية  السياسة  إلختالف  تبعا  البنكي  بالرس  اإللتزام  نطاق  خيتلف       
وغالبا ما تستند هذه السياسة إىل محاية احلرية الشخصية للفرد ومحاية مصلحة املجتمع، 
ككل  اجلامعة  يمس  أنه  فضال  نفسه،  الفرد  بمصلحة  يرض  البنكي  الرس  إفشاء  أن  ذلك 

لذلك يتدخل املرشع بإضفاء احلامية اجلزائية عليه )8(.
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      هذا باإلضافة إىل أن املحافظة عىل األرسار املالية ترتب محاية كبرية عىل أكثر من 

صعيد، سنعاجلها فيام ييل:
املطلب األول : محاية احلرية الشخصية

      تنص املادة »32« من الدستور اجلزائري لسنة 1996 عىل أن  »  احلريات األساسية 
وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة ...«، كام أن املادة »33« من نفس الدستور نصت 
عىل أن: الدفاع عن احلريات الفردية مضمون، وأضافت املادة  »39«  منه عىل أنه:  » ال 
« ،  فكل هذه  جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة وحرمة رشفه، وحيميها القانون 
احرتام  من  يتبعها  وما  الشخصية  احلرية  كفل  قد  اجلزائري  الدستور  أن  تدل عىل  املواد 

احلياة اخلاصة للمواطن وصون كرامته.
      ومن هنا كان احلق يف الرسية وجها مقابال للحق يف احلياة اخلاصة ال ينفصل عنه 
بأي حال من األحوال، فال حيق ألحد أن يطلع عىل حياة شخص آخر وينتهك رسيتها إال 

بإذنه الرصيح أو وفقا للقانون.
   ولقد قضت املحاكم االنجليزية تطبيقا لذلك بوجوب التزام املرصف بالرس خوفا 
 national proviticial ضد    .Tournier V قضية  ففي  العميل،  مصالح  عىل 
union bank of England &،  حيث رفع   Tournierدعوى يطالب فيها البنك 
فيها بالتعويض عن التشهري به لدى املؤسسة التي يعمل فيها، حيث سبب الكشف عن 
البنك  لذلك  العمل-  إىل فصله من  أدى  بوعوده،  الوفاء  بعدم  البنكي ووصفه  رصيده 
البنك أمام حمكمة أول درجة،  البنكي يف هذه احلالة، وقد قيض لصالح  قد أخل بالرس 
واستأنف املدعي احلكم فقضت حمكمة االستئناف لصاحله وجاء يف أسباب احلكم  ما 

ييل:
» أن اإللتزام بالرس البنكي يشمل ما إذا كان احلساب ذا رصيد مدين أو دائن ومقدار 
الضامنات  وإىل  احلساب  تدرج يف  التي  املعامالت  إىل كل  اإللتزام   ويمتد  الرصيد  هذا 

املعطاة بخصوص هذا احلساب« )9(.
   ال شك أن هذا احلكم قد حافظ عىل املصلحة املادية للعميل، التي تأثرت فعال من 
جراء إفشاء الرس البنكي الذي ارتكبه البنك املدعى عليه    و الذي ترتب عليه، فصل 

املدعي من عمله وحرمانه من وسيلة مرشوعة للكسب.
  املطلب الثاين : محاية مصلحة البنك يف كتامن أعامله

      للبنك مصلحة يف أن تبقى أعامله اخلاصة مكتومة، لذلك يتوجب عىل املستخدمني، 
اإللتزام بعدم إفشاء األرسار اخلاصة بالبنوك)10(.
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املتعاملني معه وحركة  ازدياد عدد  يتوقف عىل  بنك ونامئه  ازدهار أي       هذا وأن 
زبائنها  عىل  األوىل  بالدرجة  تتوقف  البنوك  كقطاع  خدمية  مهنة  أي  أن  ذلك  تعاملهم، 

وتعتمد اعتامدا كليا عليهم، لذلك من مصلحة البنك أن تبقى أعامله مكتومة.
املطلب الثالث : املصلحة العامة

     تعترب املصلحة العامة من أهم اإلعتبارات التي تكمن خلف التزام البنوك برس املهنة 
ذلك أن الفرد هو جزء من اجلامعة أي أنه جزء من كل، وبمراعاة مصلحة اجلامعة تتحقق 
مصلحة الفرد، وكتامن األرسار البنكية يؤثر إجيابيا عىل اإلقتصاد الوطني بام يوفره من ثقة 

لإلئتامن العام باعتباره مصلحة عليا للدولة.
     ذلك أن دعم الثقة يف االئتامن الوطني من خالل البنوك يؤدي إىل ازدياد التعامل 
فيها جذب رؤوس األموال األجنبية والعاملة واستقرارها يف  بام  معها وإيداع األموال 
يلعب  البنكي، ذلك أن جذب رؤوس األموال  الثقة واالئتامن  الذي يدعم  البلد األمر 

دورا كبريا يف دعم عجلة اإلقتصاد الوطني.
التي أنشأت نظاما صارما يتعلق بالرسية       هذا ونرضب مثاال عىل ذلك سويرسا 
عىل  والتسرت  والكتامن  احلامية  درجات  أقىص  يوفر  خاص  قانون  هلا  وأفردت  املرصفية 
أصحاب احلسابات وهويتهم، مما أدى إىل جذب رؤوس األموال – بطريقة مثىل- إليها 
وادخارها يف بنوكها حتى أصبحت من أكثر دول العامل رخاء وقوة اقتصاد ونشاط جتاري 

باإلضافة إىل املكانة الدولية)12(.
      ومما الشك فيه أن النظام القانوين للرس البنكي يتأثر بمدى تدخل الدولة يف النشاط 

االقتصادي.
نطاق  ويضيق  البنكي  الرس  عىل  ترد  التي  القيود  تزداد  املوجه  االقتصاد  ففي       
وسلطاهتا  نفوذها  ازدياد  إىل  يؤدي  مما  العامة،  السلطات  مواجهة  يف  بالرس  االحتجاج 

لإلطالع عىل أرسار العمالء وما قد ينتج عن ذلك من نفور لرأس املال األجنبي.
     أما الدول ذات االقتصاد احلر – حيث ال تتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي 
الواردة عليه  القيود  البنكي وتقل  الرس  املحافظة عىل  – تزدهر  إال عىل سبيل االستثناء 
بالنسبة للسلطات        العامة )13(،  فيعترب احرتام الرس البنكي تأكيدا لسياسة احلرية 
التي تنتهجها الدولة إزاء األفراد، وخالل ما سبق نجد أن املصلحة العامة هي أجدر 

املصالح بالرعاية واحلامية، ومن أهم االعتبارات التي تقوم عليها الرسية البنكية.
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املبحث الثالث: األساس القانوين لاللتزام بالرس البنكي 

إ نام وسيلة لتحقيق  ملا كان االعرتاف بوجود الرس البنكي ليس هدفًا يف ذاته و       
غاية معينة، فإنَّه يكون من املنطقي أن يزول االلتزام بالرسية إذا اختلفت الغاية منه أو 
إذا تعارض التمسك  به مع مصلحة أوىل بالرعاية من املصلحة التي تقرر محايتها، لذلك 
الكتامن،  من  جاءت بعض األسباب التي تبيح رفع الرسية البنكية إذا انتفت احلكمة 
وعليه نتطرق إىل املبدأ العام الذي تقوم عليه الرسية البنكية ثم االستثناءات الواردة عىل 

االلتزام هبذه الرسية.
املطلب األول: املبدأ العام 

لقد عرفنا كيف أن احلامية القانونية للرس البنكي جاءت العتبارات عدة منها          
حيقق  ما  ومنها  أعامله  كتامن  يف  البنك  مصلحة  حيقق  ما  ومنها  الفرد  بمصلحة  يتعلق  ما 
اجلزائري  والقرض  النقد  قانون  جاء  وعليه  البنكي،  بالرس  اإللتزام  يف  العامة  املصلحة 
  «  »117« املادة  الرابع،  السادس،الباب  الكتاب  اإللتزام يف  هذا  بالنص عىل   ،11/03

خيضع للرس املهني حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف قانون العقوبات)14(.
كل عضو يف جملس اإلدارة وكل حمافظ حسابات، وكل شخص يشارك أو شارك بأي   -

طريقة كانت يف تسيري بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها.
للرشوط  وفقا  املالية،  واملؤسسات  البنوك  رقابة  يف  شارك  أو  يشارك  شخص  كل   -
املنصوص عليها يف هذا الكتاب « أي الكتاب السادس، ومن خالل هذا النص يتبني 
يسهر عىل  ألزم كل من  قد  والقرض  النقد  وقانون  العقوبات  قانون  أن كل من  لنا 

حسن سري املهنة املرصفية بصفة مبارشة أو غري مبارشة بالتقيد بالرس املرصيف.
املطلب الثاين : االستثناءات الواردة عىل اإللزام بالرس البنكي  

   لقد تطرق املرشع اجلزائري إىل هذه االستثناءات يف املادة »117-04 »من قانون 
النقد والقرض مع مراعاة ما تقيض به األحكام الرصحية للقوانني يف هذا املجال، وعليه 

نورد هذه االستثناءات كاآليت:

الفرع األول:  إباحة الرس للسلطات القضائية  
     نصت املادة »117-04 »  قانون النقد والقرض عىل أنه: يمكن للسلطات القضائية 
أن تطلع عىل كل املعلومات التي تراها مفيدة يف التحقيق، وهنا كل السلطات التي تعمل 
القانون  من   »57« املادة  الفرنيس  القانون  يف  املادة  هذه  ويقابل  جزائي،  إجراء  إطار  يف 

البنكي.
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« Le secret professionnel ne peut être opposé « à l’autorité judiciaire 
Agissant dans le cadre d’une procédure pénale » le banquier et 
ses Collaborateur doivent donc témoigner devant des juridictions 
Répressives françaises de droit commun ou d’exception, D’instruction 

ou de jugement »)15(

إذن بالرغم من اإلجتاه السائد حاليا بإخضاع البنوك للرسية املهنية املحمية بعقوبات 
جزائية)16(، فإنه ال يسع البنوك التذرع هبذه الرسية اجتاه القضاء.

الفرع الثاين :  سلطات الرقابة البنكية  
     لقد استثنى املرشع املبدأ القايض بالرس البنكي للسلطات العمومية املكلفة بتعيني 
القائمني بإدارة البنوك واملؤسسات املالية، وذلك نظرا حلاجة الرقابة لإلرشاف اجليد عىل 
اجلزائر  بنك  أو  املرصفية  اللجنة  أصعدة،-  احلساسة وعىل عدة  األبعاد  ذو  القطاع  هذا 

الذي يعمل حلساب هذا األخري.

أوال : اللجنة املرصفية 
     لقد تم إنشاء اللجنة املرصفية بموجب القانون رقم 01/90 املؤرخ يف 14 أفريل 
1990 واملتعلق بالنقد والقرض الذي تم إلغاؤه بموجب القانون 11/03، حيث منح 
هلا مهام واسعة يف مراقبة البنوك واملؤسسات املالية ومدى احرتامها لألحكام الترشيعية 
القانون اجلديد بعض الصالحيات واملهام فيام خيص  املطبقة عليها. كام قرر  والتنظيمية 
الذكر  السابق   11/03 القانون  من   116 إىل   105 من  املواد  يف  السيام  البنوك  تصفية 

باإلضافة إىل األنظمة الصادرة عن جملس النقد والقرض.
     أما عن طبيعة اللجنة فان النصوص القانونية ال ترصح بأهنا جهة قضائية، كام أن 
جملس الدولة اجلزائري قد اعترب)) أن اجلهات القضائية تفصل بني األطراف يف حني أن 

اللجنة املرصفية تشكل هيئة رقابية وهيئة عقابية مهنية.
     حيث أن الطعن ضد قرارها يشكل طعن بالبطالن جيعل تصنيف قرارها ضمن 
القرارات اإلدارية ومن ثم يتعني القول كام استقر عليه الفقه أن اللجنة املرصفية تشكل 

سلطة إدارية مستقلة(()17(.
باعتبارها  اللجنة املرصفية،  البنكي عىل  بالرس  أنه ال حيتج  املجال       ونشري يف هذا 
جلنة مكلفة بمراقبة مدى احرتام البنوك واملؤسسات املالية لألحكام الترشيعية والتنظيمية 

املطبقة عليها، كام تسهر عىل احرتام قواعد حسن سري املهنة املرصفية)18(.
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ثانيا : بنك اجلزائر 

املايل،  املعنوية واالستقالل  بالشخصية  تتمتع  اجلزائر مؤسسة وطنية  بنك  يعترب       
ويعد تاجرا يف عالقاته مع الغري)19(، ويسهر عىل مراقبة كافة البنوك واملؤسسات املالية 
التي متارس نشاطها يف اجلزائر، وباستقرائنا لنص املادة )26( من القانون املتعلق بالنقد 
يعينان  مراقبان  من  تتكون  مراقبة  هيئة  تتوالها  اجلزائر  بنك  حراسة  أن  نجد  والقرض 
بموجب مرسوم رئايس، خيتاران عىل أساس كفاءهتام يف املجال املايل واملحاسبي، كام أن 
جملس إدارة بنك اجلزائر هو من يتوىل تنظيم هيئة املراقبة  بوضع الوسائل املادية والبرشية 

حتت ترصفهام، وبالتايل ال حيتج بالرس البنكي عىل هيئة املراقبة هذه.

  الفرع الثالث :  السلطات املالية 
       من أجل مساعدة الدوائر املالية يسمح القانون بمخالفة قواعد الرس املهني اجتاه 
مسئويل الرضائب )20(، كام أن لسلطات اجلامرك أن تطلع عىل أي مستند تراه رضوريا 
هذا  يف  القضائية  اجلهات  مع  بالتنسيق  وهذا  املخالفني،  األشخاص  هوية  من  للتحقيق 

املجال.

الفرع الرابع:  الترشيع املتعلق بمكافحة غسيل األموال
لقد نص القانون الفرنيس الصادر يف: 12 جويلية1990م  املعدل بالقانون الصادر 
يف 29 جانفي 1993م عىل أن البنوك- مؤسسات القرض- ملزمة بعدم كتامن األرسار 
املرصفية فيام يتعلق بالتحري عن مصدر األموال املشبوهة والعائدات اإلجرامية )21(؛ 
واحلال كذلك بالنسبة للقانون اجلزائري حيث نص قانون النقد والقرض 11/03، عىل 

أنه يستثنى من الرس البنكي:
السلطات العمومية امللزمة بتبليغ املعلومات بني املؤسسات الدولية املؤهلة، ال سيام   -
يف إطار حماربة الرشوة وتبييض األموال ومتويل اإلرهاب. وتطبيقا لذلك تم إصدار 
قانون للوقاية من تبييض األموال وهو القانون رقم 01/05 مؤرخ يف 6 فرباير 2005 
يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهام، حيث نصت املادة 
» 07 عىل أن: البنوك واملؤسسات املالية املشاهبة األخرى أن تتأكد من هوية وعنوان 
أو تأجري  أو إيصاالت  أو قيم  أو دفرت أو حفظ سندات  زبائنها* قبل فتح حساب 
البنوك واملؤسسات  تأكد  أية عالقة عمل أخرى؛  ويف حالة عدم  أو ربط  صندوق 
اخلاص،  يترصف حلسابه  الزبون  أن  من  األخرى  املشاهبة  املالية  واملؤسسات  املالية 
أو  احلقيقي  بالعملية  اآلمر  هوية  من  القانونية  الطرق  بكل  تستعلم  أن  عليها  يتعني 

الذي  يتم الترصف حلسابه.
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فضال عىل ذلك، نصت املادة »22«  من نفس القانون أنه: ال يمكن اإلعتداد بالرس   -

املهني   أو الرس البنكي يف مواجهة اهليئة املتخصصة، 
املعلومات بني  التعاون وتبادل  يتم  أنه  القانون  الدويل فقد بني  التعاون  أما بشأن      -
احرتام  إطار  يف  مماثلة،  مهام  متارس  التي  األخرى  الدول  وهيئات  املختصة  اهليئة 
االتفاقيات الدولية واألحكام القانونية الداخلية املطبقة يف جمال محاية احلياة اخلاصة 
وتبليغ املعطيات الشخصية مع مراعاة أن تكون اهليئات األجنبية املختصة خاضعة 

لنفس واجبات الرس املهني مثل اهليئة املتخصصة.
اجلزائر  بنك  يمكن  دائام،  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبيض  مكافحة  إطار  ويف      -
واملؤسسات  البنوك  بمراقبة  املكلفة  اهليئات  إىل  املعلومات  تبليغ  املرصفية  واللجنة 
املالية يف الدول األخرى مع مراعاة املعاملة باملثل، ويشرتط أن تكون هذه اهليئات 

خاضعة للرس املهني بنفس الضامنات املحددة يف اجلزائر)22(.
خـامتة : 

يف األخري يمكننا القول بان الرس املرصيف يقصد به إلزام البنوك بعدم اإلفصاح عن 
كل أمر أو واقعة تصل إىل علمه بمناسبة تعامله مع الزبون، وخيضع هلذا االلتزام مجيع 

املوظفني يف البنك.
للرسية  املرشع  محاية  اجلزائري  العقوبات  قانون  من   302 املادة  لنا  أكدت  وقد  هذا 

املرصفية، كام أكدت عىل ذلك املادة 117 من القانون املتعلق بالنقد والقرض.
املصلحة  أو  اخلاصة  املصلحة  بحامية  املتعلقة  الترشيعية  اجلهود  هذه  بأن  ونالحظ 
العامة، تشكل يف جمموعها الغطاء القانوين الذي يمنع هذه العمليات القذرة يف البنوك 
اجلزائرية إن وجدت، وتعطى يف الوقت نفسه، الصالحية القانونية لوأد هذه التجاوزات 
اخلطرية، بل أهنا حتدد العقوبات عىل مرتكبيها بحسب أدوارهم يف العملية، عىل أنه جتدر 
البنكية حلسابات  الرسية  من  أبدا  تنقص  القانونية ال  النصوص  أن هذه  أيضا  املالحظة 
وودائع العمالء املرصفية والتي كفلتها املواد التي تضمنها قانون النقد والقرض يف إطار 
الكتاب الثامن بعنوان العقوبات اجلزائية، باإلضافة إىل املواد التي حتمي املال العام والتي 
جاء حكمها عاما السيام املواد »29 -30« من القانون اجلزائري املتعلق بمكافحة الفساد 
رقم 06-01 املعدل بقانون رقم 10-05 واملتعلقة باالختالس والغدر، بحيث ترسي 

عىل هذه اجلرائم وغريها.
والعمومية  الشمولية  صفات   من  حتوي    -  30-29 املواد  ـ  األخرية  هذه  وعليه 
للمخاطبني هبا، بحيث تستوعب يف دالالت مصطلحاهتا مساءلة البنوك والعاملني هبا، 
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واملراقبني هلا  عن كل إخالل بالتزاماهتم املهنية، وإذا كان القانون املرصيف يقوم عىل مبدأ 
هام يتمثل يف عدم التدخل يف شؤون الزبون فان هذا املبدأ ال هو باملطلق وال بالعام وإنام 
باملصلحة  نضحي  فإننا  ثم  ومن  للمجتمع،  العامة  املصلحة  حلامية  استثناءات  عليه  ترد 
اخلاصة يف سبيل حتقيق املصلحة العامة، حيث نكون قد  اهتدينا بالقاعدة الفقهية  التي 

تقول » يتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام« .
     وعليه نبني النتائج التالية:

يف  املوجودة  املبالغ  رقمه،  و  الزبون  حساب   : املرصيف  الرس  جمال  يف  داخال  يعترب   -
حسابه، ودائع وقروض الزبون.

تقوم الرسية املرصفية عىل اعتبارات أمهها محاية احلق يف اخلصوصية بام فيها االقتصادية   -
واملالية 

محاية مصلحة البنك يف كتامن أعامله ومحاية املصلحة العامة بتشجيع العدد اهلائل من   -
املتعاملني مع البنك.

يمكن اخلروج عن مبدأ الرسية املرصفية يف حالة اإلخطار بالشبهة املنصوص عليه   -
بموجب القانون 01/05 املتعلق بتبييض األموال

يملك الزبون حق إفشاء الرس برضا منه، حيث يتنازل عن حقه الشخيص الذي له   -
كامل احلرية يف الترصف فيه.

قانونا،  عليه  منصوص  هو  بام  والتقيد  املحدد  الغرض  لغري  األرسار  إفشاء  بمجرد   -
يمكن تكييفه ضمن جرائم إفشاء األرسار املهنية.

اخلاطئة حلامية  املامرسات  إنام  و  بحتة  قانونية  ليست  املشكلة  بأن  القول  هذا ويمكن 
مالية،  اقتصادية،  بحلول  ذلك  ومتابعة  أخالقيا  تقيد  أن  جيب  املرصفية  الرسية  يف  احلق 
وسياسية حتى ال يتهم أي طرف يف هذه العملية التي أصبحت معقدة أكثر يف ظل تزايد 
اجلرائم االقتصادية التي تتصف باخلطورة واآلنية. وإغفال هذه األمور جيعل من الرسية 

البنكية ملجأ آمنًا لعمليات الفساد.

قائمة اهلوامش:
1- د.الياس ناصيف، الكامل يف قانون التجارة، عمليات املصارف،  عويدات للطباعة والنرش، 

بريوت لبنان1999، اجلزء )3(،ص 276
دراسة  املرصيف  الرس  إفشاء  عن  اجلزائية  املسؤولية  عمر:  أبو  الودود  عبد  حممد  د.   -2

مقارنة، دار وائل للنرش، عامن األردن، 1999، ط)1( ص24 .
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22 - القانون رقم 01/06 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، املؤرخ يف 08 مارس 2006، 

)ج.ر عدد 14(، املعدل بالقانون 05/10 املؤرخ يف 26 غشت 2010.
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آلية الدفع بعدم الدستورية يف أحكام

 تعديل الدستور اجلزائري 2016
أ. بلمهدي ابراهيم

كلية احلقوق والعلوم السياسية
جامعة حممد خيرض- بسكرة

ملخص:
    إن آلية »الدفع بعدم الدستورية« لتحريك الرقابة عىل النصوص القانونية بمناسبة 
تعديل  املتضمن   01-16 القانون  من   188 املادة  يف  عليها  واملنصوص  قضائية  دعوى 
بوجود سلطة  بداية  القانونية.  اآلثار  2016 حتقق جمموعة من  لعام  اجلزائري  الدستور 
للمواطن يف الدفاع عن احلقوق واحلريات املكفولة دستوريا، مما يعزز من مفهوم املواطنة 
مع  املواطنني  ارادة  تطابق  عدم  عند  وذلك  الشعبي  التمثيل  عقبات  جتاوز  من  ويمكن 
ارادة املمثلني املنتخبني فيام خيص الترشيع، ويف حتقيق املصلحة العامة بالغاء النص غري 

الدستوري. 
     كام يمتد األثر إىل تأسيس عالقة قانونية بني القضاء العادي )العديل واالداري( 
واملجلس الدستوري، من خالل الدور اجلديد للقضاء العادي يف حتريك رقابة الدستورية 
ما  العليا، وهو  املحكمة  أو  الدولة  إىل هذا األخري من طرف جملس  عن طريق االحالة 
يفعل الرقابة البعدية للمجلس الدستوري يف غياب النص عىل رقابة سابقة الزامية منه 
عىل كل القوانني والتنظيامت، ومقارنة ذلك عىل اخلصوص بالتجربة الدستورية الفرنسية 

بعد التعديل الدستوري لعام 2008.
Résumé :

      Le mécanisme :»exception d’inconstitutionnalité» à l’occasion 
d’un procès, prévu par l’article 188 de la Loi 16-01 portant la révision 
Constitutionnelle algérienne en 2016 réalise des effets juridiques. 
Premièrement sur l’existence du pouvoir du citoyen pour défendre les 
droits et libertés garantis par la constitution, ce qui est promouvoir le 
concept de citoyenneté et ce qui permet de surmonter plusieurs obstacles 
entravent la représentation populaire en ce qui concerne la législation, et 
a l’intérêt public a l’occasion d’annuler le texte inconstitutionnel.
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     L’impact étend également à la mise en place d’une relation 
juridique entre la juridiction (ordinaire et administrative) et le conseil 
constitutionnel, par un nouveau rôle de saisir ce dernier à travers le 
processus de renvoi par le conseil d’Etat ou la cour suprême au conseil, 
et par rapport à l’expérience constitutionnel en France après la révision 
constitutionnelle en 2008 sur l’efficacité du contrôle a postériori.

احلريات،  و  احلقوق  القضاء،  رقابة  الدستورية،  بعدم  الدفع  املفتاحية:  الكلامت 
املجلس الدستوري.

مقدمة:
الدستور  مبدأ سمو  القانون بضامن  دولة  بناء  أسايس يف  دور  الدستورية  للرقابة      
الترشيع  حركية  فان  وبذلك  األساسية،  واحلريات  احلقوق  ومحاية  الديمقراطية  وتعزيز 
أن يالزمها  واقتصاديا واجتامعيا جيب  املختلفة سياسيا  بالظروف  املقرتنة  الدولة  داخل 

احلفاظ عىل سمو القاعدة الدستورية ما مل يمسها أي تعديل. 
    مل ختل التجربة الدستورية اجلزائرية من النص عىل هيئة خمتصة للحفاظ عىل مبدأ 
سمو الدستور ماعدا يف دستور 1976 نظرا للنهج االشرتاكي واألساس الذي تبناه هذا 
الدستوري  املجلس  عمل  كان  وان  دستوري،  كمبدأ  احلزب  وحدوية  اطار  يف  األخري 
1989 مع حتديد اختصاصاته فيام خيص الرقابة  كمؤسسة رقابية ظهر فقط منذ دستور 
األنظمة  وكذا  واملعاهدات  واالتفاقيات  والتنظيامت  القوانني  عىل  وذلك  الدستورية 

الداخلية للربملان والتعديالت املدخلة عليها.
آلية وحيدة لتحريك عمل املجلس      وقد حافظ املرشع الدستوري اجلزائري عىل 
الدستوري وذلك عن طريق االخطار من اجلهات السياسية واملحصورة فقط يف رئيس 
حول  عائقا  شكل  ما  وهذا   ،2016 عام  غاية  إىل  الربملان  جمليس  ورئييس  اجلمهورية 
فعالية رقابته خصوصا بالنسبة للقوانني العادية والتنظيامت يف ظل عدم تكريس الرقابة 
تتضمن  النصوص  بعض  من  جيعل  قد  ما  وهو  عليها،  والوجوبية  السابقة  الدستورية 
عبارات أو فقرات أو مواد غري دستورية وخصوصا ما تعلق باملساس باحلقوق واحلريات 

األساسية التي يكفلها الدستور.
    غري أن التعديل الدستوري األخري لعام 2016 مل يكتف بتوسيع جهات االخطار إىل 
الوزير األول ولعدد من أعضاء الربملان فحسب، بل أدرج آلية جديدة مل تعرفها التجربة 
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الدستورية اجلزائرية أال وهي »الدفع بعدم الدستورية« بموجب املادة 188 من القانون 
الفرنسية بعد  التجربة الدستورية  16-01 املتضمن للتعديل الدستوري متبنيا ما أقرته 
وانطالقا  الدستورية«.  أولوية  »مسألة  يسمى:  فيام   2008 لعام  الدستوري  التعديل 
واحلريات  باحلقوق  يمس  ما  وخصوصا  ترشيعي  نص  دستورية  مسألة  اثارة  أمهية  من 
األساسية املضمنة يف الدستور، تطرح اشكالية هذا املقال: ما هي اآلثار القانونية املرتتبة 

عن اقرار املرشع الدستوري اجلزائري آللية الدفع بعدم الدستورية يف تعديل 2016 ؟
الدراسة يف مبحثني، بداية بسلطة املواطن      واجابة عىل هذه االشكالية تم تقسيم 
التطرق  فيتم  الثاين  أما  األول،  املبحث  يف  األساسية  واحلريات  احلقوق  عن  الدفاع  يف 
الرقابة  خيص  فيام  الدستوري  واملجلس  العادي  القضاء  بني  قانونية  عالقة  لتأسيس  فيه 

الدستورية يف املبحث الثاين.
املبحث األول: سلطة املواطن يف الدفاع عن احلقوق واحلريات األساسية

التي أصبحت حتتلها احلقوق واحلريات بتضمينها يف دساتري أغلب  املكانة      رغم 
عن  احلديث  أن  إال  األخرى،  الداخلية  القوانني  ويف  أساسية  قوانني  باعتبارها  الدول 
النصوص  دستورية  مسألة  بطرحه  أكثر  يرتبط  عنها  الدفاع  يف  للمواطن  سلطة  وجود 
القانونية وخصوصا فيام يمس باحلقوق واحلريات األساسية. وتظهر بصفة عامة سلطة 
مبارشة  القانون  بمهامجة  وذلك   «  voie d‘action« الدعوى طريق  عن  إما  األفراد 
 » voie اللغاءه أو استبعاد تطبيقه )كام يف أملانيا واسبانيا والنمسا( أو عن طريق الدفع 

« d‘exception كام هو احلال يف أمريكا1.
    وبعيدا عن رقابة القضاء لدستورية النصوص القانونية تبنت بعض الدول ومنها 
تراقب  الدستوري« كمؤسسة دستورية  »املجلس  متمثال يف  الفرنيس،  النموذج  اجلزائر 
الزامية  الرقابة ليست  القوانني باالضافة الختصاصاهتا األخرى. غري أن هذه  دستورية 
الداخلية  القوانني العضوية واألنظمة  القانونية والتنظيمية )باستثناء  النصوص  عىل كل 
ملجليس الربملان والتعديالت املحدثة عىل كل منها( وهو ما جيعل خطر املساس باحلقوق 
فرنسا عن طريق حمكمة  مثال يف  القضاء  أقره رصاحة  ملا  وبالنظر  قائام،  يظل  واحلريات 
نرش)وفق  قانون  لنص  اخلضوع  رفض  كان  ألي  يمكن  »ال  بأنه   1934 عام  التمييز 

األصول( بحجة أنه غري دستوري«2.
    لكن املرشع الدستوري اجلزائري أقر بموجب تعديل عام 2016 آلية »الدفع بعدم 
الدستورية« طبقا للامدة 188 من القانون رقم 16-01 املتضمن تعديل الدستور 3، فام 
هي آثار ذلك بالنسبة لسلطة املواطن للدفاع عن احلقوق واحلريات األساسية؟ وهو ما 



161جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م
سيتم التطرق له بالدراسة من خالل إبراز األثر عىل كل من مفهوم املواطنة يف حد ذاته يف 
املطلب األول، وعىل جتاوز عقبات التمثيل الشعبي يف املطلب الثاين، ويف حتقيق املصلحة 

العامة يف املطلب الثالث.
املطلب األول: تعزيز مفهوم املواطنة

    إن املقصود بكلمة »املواطنة« هنا ليس باملعنى الضيق هلا أي من منظور ارتباطها 
إىل  »الرعية«  الشعوب حينام ساد مصطلح  تاريخ  يؤكده  السلطة، كام  باملشاركة يف  فقط 
 » pas de citoyen sans »غاية جتسيد الديمقراطية التي ترتبط بمصطلح »املواطن
démocratie, pas de démocratie sans citoyen «4 . طبعا من الصحيح أن 

املواطنة كمفهوم هلا ارتباط بالشأن العام وهذا ما يفرض املساواة بني املواطنني، ولكن 
ذلك ال ينفي أبدا ارتباطها باملجتمع السيايس القائم 5، وهذا ما جيعل من مفهوم املواطنة 
الدستور  املثال يف ظل  يتحدد ضيقا واتساعا وفقا لذلك، مثلام جتسد فعليا وعىل سبيل 
اجلزائري لعام 1963 و لعام 1976 عندما حرصت املواطنة يف ممارسة حق االنتخاب 

وارتباط حق الرتشح باحلزب األوحد الذي كان يعد حينها مبدءا دستوريا6. 
رابطني  وجود  يف  يتحقق  الذي  هلا  الواسع  املعنى  هو  املواطنة7  بمفهوم  املقصود      
أساسيني، األول بني املواطنة وبني احلقوق واحلريات األساسية ككل سواء كانت سياسية 
أو اجتامعية أو اقتصادية 8 من جهة والثاين بينها وبني الواجبات من جهة أخرى، وبالتايل 
يمكن تقديم تعريف للمواطنة بأهنا: »متتع الشخص الذي يرتبط برابطة قانونية بالدولة 

أال وهي اجلنسية باحلقوق وكذا حتمل االلتزامات طبقا للنصوص القانونية«.
الدستورية« يف  بعدم  »الدفع  اجلزائري آللية  الدستوري  املرشع  اقرار  لقد ساهم      
تعزيز مفهوم املواطنة يف النظام القانوين اجلزائري، ألن النص عىل احلقوق واحلريات هو 
يف حد ذاته غري كاف ولو أخذت املكانة الدستورية، فاألمر يتطلب محايتها بفضل سلطة 

الدفاع عنها حتى ال متس النصوص القانونية هبذه احلقوق واحلريات األساسية.
    ويف هذا النطاق أيضا يمكن القول أن التعديل الدستوري األخري أوجد آلية منحت 
الدستور  أطلق عليه يف  ما  احلفاظ عىل  الدفاع عن مسؤولية  يمكن هبا  للمواطن سلطة 
الرتاث املشرتك الذي تكونه احلريات األساسية وحقوق االنسان واملواطن بواجب نقله 
 -  2016 تعديل  قبل  اجلزائري-  الدستور  32 من  املادة  لنص  إىل جيل طبقا  من جيل 
واحلريات  باحلقوق  اخلصوص  عىل  يمس  قانوين  نص  دستورية  بعدم  الدفع  خالل  من 

املنصوص عليها دستوريا. 
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املطلب الثاين: جتاوز عقبات مبدأ التمثيل الشعبي

يف  وتكرسه  األمة-  أو  -للشعب  التمثيل  بمبدأ  احلديثة  الديمقراطيات  تعرتف      
دساتريها عرب االنتخاب احلر والنزيه وطبقا ملبدأ املساواة، غري أن إشكالية متثيل اإلرادة 
العامة من طرف املمثلني املنتخبني تظل قائمة خصوصا إذا تعارضت إرادهتم مع ارادة 
تتعرض  أن  دون  من  تصدر  قد  التي  الترشيعية  النصوص  خالل  من  وذلك  املواطنني، 
لرقابة املجلس الدستوري وحتديدا فيام خيص القوانني العادية. وهبذا يتم التطرق إىل أثر 
حرص اإلخطار يف اجلهات السياسية العامة يف الفرع األول، ولعامل االعتبارات السياسية 

أيضا يف الفرع الثاين.

الفرع األول: حرص االخطار يف ممثيل الشعب غري كاف
    لقد ظل دور املجلس الدستوري اجلزائري مرهونا بإخطار من اجلهات السياسية 
القوانني  رقابة  فيام خيص  الربملان(  ورئييس غرفتي  اجلمهورية  )رئيس  املحددة دستوريا 
باالخطار  يسمى  ما  استحالة  وجود  يف  واالتفاقيات،  واملعاهدات  والتنظيامت  العادية 
الذايت أو »التلقائي« من املجلس الدستوري ألن هذا النوع اقترص فقط عىل حالة تصويب 

خطأ مادي يف قرارته كام هو احلال بالنسبة للمجلس الدستوري املغريب والفرنيس9.
    وباالضافة إىل تلك االستحالة املذكورة فانه كان أيضا من غري املمكن لعدد حمدد 
من أعضاء الربملان اجلزائري اخطار املجلس الدستوري، إال بعد تعديل الدستور لعام 
2016 بموجب املادة 187 من القانون 16-01 التي سمحت لألقلية الربملانية بامكانية 
االعرتاض عىل قانون حصل عىل أصوات األغلبية إذا ما تضمن ما هو غري دستوري، 
وذلك عن طريق اخطار املجلس من طرف مخسون )50( نائبا باملجلس الشعبي الوطني 

أو ثالثون )30( عضوا بمجلس األمة.
    طبعا األثر االجيايب لتوسيع نطاق االخطار لعدد من أعضاء الربملان ظهر مثال بفرنسا 
منذ تعديل الدستور عام 1974 10 أين منحت تلك االمكانية لستون نائبا أو شيخا وهذا 
ما أدى لعدد معترب من االخطارات متت من طرفهم، وانعكس ذلك يف صدور قرارات 
هامة للمجلس الدستوري فيام خيص احلقوق واحلريات والتي منها عىل سبيل املثال قراره 
النوع من  1984 حول حرية الصحافة11. ولكن حتى هذا  10 و11 أكتوبر  املؤرخ يف 
االخطار بقي غري كاف حلامية احلقوق واحلريات مقارنة مع ما أثبتته التجربة الدستورية 
عديدة  قرارات  من  صدر  ملا  بالنظر   12  2008 لعام  الدستوري  التعديل  بعد  الفرنسية 

وهامة كام سيتم التطرق له الحقا يف املطلب الثالث من املبحث الثاين.
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الفرع الثاين: جتاوز تأثري االعتبارات السياسية عىل حمدودية االخطار

    إذا كان حرص اخطار املجلس الدستوري يف جهات سياسية معينة هو من احلدود 
القانونية التي تعود للنص الدستوري أساسا، فان هناك حمددات عملية تضعف من دور 
املجلس الدستوري يف أداء مهمته الرقابية والتي ترجع إىل ما قد حيدثه التوجه السيايس 
يمكن  وال  قائم  السيايس  االعتبار  ألن  العامة،  السياسية  اجلهات  هلذه  بالنسبة  الواحد 
الربملان  غرفتي  رئييس  من  أو  اجلمهورية  رئيس  طرف  من  االخطار  خيص  فيام  انكاره 

وحتى الوزير األول ولعدد حمدد من أعضاء الربملان.
    إن حرص حق اخطار املجلس الدستوري يف اجلهات السياسية العامة فقط ال يمكن 
أن يمثل ضامنة كافية، ألن هذا احلق قد ال يستعمل حلامية الدستور والدفاع عنه بقدر ما 
يستعمل لتحقيق أهداف سياسية13، مما جعل البعض يرى أن املواطنني ال يملكون سوى 
وسيلة الضغط عىل السلطات املختصة باخطار املجلس لرقابة النص الذي يرونه بأنه غري 

دستوري ألن االخطار ظل سياسيا ملدة طويلة 14. 
    طبعا هذا الطرح األخري تم جتاوزه سواء يف فرنسا بعد تعديل الدستور عام 2008 
االجتاه  صالح  يف  األخري  هذا  جاء  حيث  األخري،  الدستوري  التعديل  بعد  اجلزائر  ويف 
املنادي بحق األفراد بطلب رقابة دستورية القوانني. وبالتايل أصبح من املمكن للمواطن 
أن يطعن بعدم دستورية القانون املطبق عليه استنادا إىل خرقه مبدأ املساواة الذي تدور 
حوله أغلبية الطعون التي تتعلق بدستورية القوانني بفرنسا، بعدما كانت محاية هذا املبدأ 

غري قوية وغري كافية بحرص االخطار يف السلطات السياسية فقط15.   
املطلب الثالث: حتقيق املصلحة العامة

    باالضافة إىل تعزيز مفهوم املواطنة بفضل تعديل الدستور اجلزائري األخري وفقا 
188 منه وجتاوز عقبات التمثيل السيايس وذلك يف حالة عدم تطابق ارادة  لنص املادة 
الشعب أو األمة من جهة مع ارادة املرشع أي املمثلني املنتخبني سواء تعلق األمر بالربملان 
عن طريق القوانني أو رئيس اجلمهورية عن طريق األوامر الترشيعية. إال أنه فيام خيص 
حتقيق املصلحة العامة بعد اقرار آلية الدفع بعدم الدستورية، سيتم توضيحها من خالل 
غري  النص  الغاء  عملية  ويف  األول،  الفرع  يف  املواطن  سلطة  عىل  املفروضة  القيود  بيان 

الدستوري يف الفرع الثاين.

الفرع األول: سلطة املواطن غري مطلقة
    لقد ربط املرشع الدستوري الفرنيس بعد تعديل عام 2008 حتريك »مسألة أولوية 
الدستورية« بمناسبة دعوى ال غري، يقوم من خالهلا أحد أطرافها باثارهتا أمام القضاء 
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العديل أو االداري قبل أن يتم الفصل فيها من طرف املجلس الدستوري، وهذا ما تبناه 
تعديل الدستور اجلزائري بموجب املادة 188 من القانون 16-01 التي فتحت املجال 
بعدم  »الدفع  يسمى  ما  طرح  يف  قضائية  جهة  أمام  املحاكمة  يف  الدعوى  أطراف  أمام 
2011 16بعد احداثه  133 من الدستور املغريب لعام  الدستورية«، مثلام أدرجه الفصل 

للمحكمة الدستورية بموجب الفصل 129 منه.
    إن وجود سلطة للمواطن من خالل اقرار »الدفع بعدم الدستورية« وان حتقق، إال 
أن هذه السلطة هي مقيدة بالنظر إىل أحكام نص املادة 188 من التعديل الدستوري لعام 
2016، ألنه من جهة ال يمكن استعامهلا إال بمناسبة دعوى قضائية ومن جهة أخرى يف 
حدود ضيقة ألن اثارهتا ممكنة فقط بالنسبة للنص الترشيعي الذي سيطبق يف النزاع إذا 
كان يمس باحلقوق واحلريات، وأيضا لوجود قيد زمني مؤقت تنص عليه املادة 215 من 
القانون 16-01 بأن اآللية التي نصت عليها املادة 188 ستوضع بعد أجل ثالث )03( 

سنوات من بداية رسيان أحكام هذا التعديل أي ابتداء من شهر مارس 2019.

الفرع الثاين: الغاء النص غري الدستوري 
    يرتبط دافع األفراد فيام خيص الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء العادي باملصلحة 
أمام  مبارشة  يتم  الذي  االخطار  عن  سواء  متاما  خيتلف  ما  وهو  للمتقايض.  الشخصية 
ال  العامة  باملصلحة  يرتبط  قد  حينها  األمر  ألن  الدستورية،  بالرقابة  املختصة  اهليئة 
الذي  االخطار  نزاع، وعن  بذلك حتى يف حالة عدم وجود  القيام  الشخصية المكانية 
يتم من اجلهات السياسية املخول هلا ألنه يستخدم للمصلحة العامة جمردا من أي صفة 
الختصام شخيص مما جيعل الرتاجع أو العدول عن االخطار يف هذه احلالة األخرية غري 
اللبناين حينام  الدستوري  املجلس  الدستوري، كام أوضحه  باملجلس  قيده  ممكن بمجرد 
نفى وجود أي امكانية لعدول النواب املوقعني عىل االخطار ألنه يصبح هنائيا، وهذا يف 

حيثيات حكمه رقم 95/2 الصادر يف 25 فرباير 1995 17.
    وبذلك يمكن القول أن اثارة عدم دستورية نص أمام القضاء العادي سواء باجلزائر 
أو فرنسا     أو باملغرب بمناسبة دعوى قضائية تنطلق من فكرة املصلحة الشخصية ال 
أن  بمناسبة دعوى قضائية وذلك من أحد أطرافها. غري  العامة، حيث تطرح  املصلحة 
عمليا إذا كان املتقايض يبحث عن حتقيق مصلحة شخصية بدفعه بعدم الدستورية، غري 
بالغاء  العامة  النتيجة حيث ال يمنع ذلك أن تتحقق املصلحة  الدافع قد خيتلف عن  أن 
التقديرية  السلطة  وتبقى  األساسية.  واحلريات  باحلقوق  يمس  الذي  القانوين  النص 
للمجلس الدستوري دون غريه لتحديد اليوم الذي يفقد فيه النص أثره كام ورد يف الفقرة 
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02 للامدة 191 من التعديل الدستوري.

   إن السامح للمتقايض بطرح مسألة الدستورية عن طريق »الدفع« يدعم الديمقراطية 
ودولة القانون وحيمي احلقوق واحلريات األساسية، ألن الدستور يصبح وسيلة لدفاع 
رقم  قراره  يف  الفرنيس  الدستوري  املجلس  أكده  كام  القانون  ضد  حقوقه  عن  املتقايض 
لسلطة  املواطن  اكتساب  رغم  ولكن   .18 ديسمرب2009   3 يف  الصادر   595-2009
الدفاع عن احلقوق واحلريات إال أهنا ليست مطلقة بل مقيدة للرشوط املذكورة، وهذا ما 
عمل الدستور اجلزائري عىل تكريسه يف تعديل عام 2016 مع احلفاظ عىل نفس تسمية 
 2011 لعام  املغريب  الدستور  مثال  الدستوري(، بخالف  )املجلس  الدستورية  املؤسسة 

الذي أحدث »املحكمة الدستورية«.
املبحث الثاين: تأسيس عالقة قانونية بني القضاء العادي واملجلس 

الدستوري
    للقضاء العادي )العديل واالداري(19 دورا أساسيا يف محاية احلقوق واحلريات سواء 
كانت فردية أو مجاعية ومهام كانت طبيعتها من خالل البت يف الدعاوى املرفوعة أمامه، 
طبعا يف وجود ضامنات قانونية كتلك التي منحها املرشع اجلزائري لقايض االستعجال 
يأمر بكل  أن  له  املدنية واالدارية20 حيث  قانون اإلجراءات  920 من  املادة  طبقا لنص 
املعنوية  األشخاص  من  املنتهكة  األساسية  احلريات  عىل  للمحافظة  الرضورية  التدابري 
أثناء  القضائية االدارية  التي ختضع يف مقاضاهتا الختصاص اجلهات  اهليئات  أو  العامة 
بتلك  االنتهاكات تشكل مساسا خطريا وغري مرشوع  متى كانت هذه  ممارسة سلطاهتا 

احلريات، باالضافة إىل ضامنات أخرى21. 
العادي  القضاء  بني  عالقة   2016 لعام  اجلزائري  الدستور  تعديل  أحدث  لقد      
آلية  اقرار  بعد  العالقة  هذه  مستوى  عىل  املرتتبة  اآلثار  هي  فام  الدستوري،  باملجلس 
الدفع بعدم الدستورية؟ وعليه سيتم تناول ذلك من خالل التطرق إىل عدم اختصاص 
القضاء العادي برقابة الدستورية كمبدأ ثابت يف املطلب األول، ودوره يف حتريك رقابة 
الدستورية يف املطلب الثاين، ثم التطرق لتفعيل الرقابة البعدية للمجلس الدستوري يف 

املطلب الثالث وكل ذلك مقارنة بالتجربة الفرنسية عىل اخلصوص.
املطلب األول: عدم اختصاص القضاء العادي برقابة الدستورية مبدأ ثابت

أو  العامة  بالقاعدة  ملزمة  الدولة  داخل  السلطات  من  كغريها  القضائية  السلطة      
االختصاص  بعدم جتاوز حدود  السلطات، وهذا  بني  بالفصل  القائل  الدستوري  املبدأ 
املحدد هلا دستوريا، مما جيعل من القضاء العادي حمكوما بمجال اختصاصه فال يتدخل 
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يف اختصاصات مؤسسات دستورية أخرى قائمة كاملجلس الدستوري. ويف هذا املطلب 
العديل  القضاء  دور  حتديد  مع  األول،  الفرع  يف  الدستوري  املجلس  صفة  بيان  سيتم 

واالداري يف محاية احلقوق واحلريات يف الفرع الثاين.

الفرع األول: تعزيز الصفة القضائية للمجلس الدستوري 
دستورية  برقابة  املختصة  الدستورية  املؤسسة  اجلزائري  الدستوري  املرشع  حدد      
القوانني أال وهو املجلس الدستوري يف كل الدساتري- ماعدا دستور 1976 الذي أغفل 
الرقابة الدستورية - مستبعدا بذلك اجلهات القضائية من هذا االختصاص. غري أنه إن 
كان النص عىل حتديد اختصاصات اهليئة املوكل هلا الرقابة عىل دستورية القوانني مقتىض 
أساسيا قد يكون كافيا، إال أن هناك من الترشيعات من مل تكتف بالنص عىل ذلك بل تم 
التأكيد رصاحة عىل عدم جواز القيام برقابة دستورية القوانني من أي هيئة قضائية سواء 
بصفة مبارشة عن طريق الطعن أو بصورة غري مبارشة عن طريق الدفع بمخالفة الدستور 
أو خمالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص كام هو احلال يف الترشيع اللبناين وحتديدا يف 

قانون انشاء املجلس الدستوري 22. 
القوانني-  دستورية  عىل  رقابية  -كهيئة  الدستوري  املجلس  طبيعة  أثارت  ولقد      
هيئة  يعد  كان  إذا  ما  حول  الباحثون  انقسم  حيث  واسعا  جدال  اخلصوص  بفرنسا عىل 
قضائيةvéritable juridiction « 23 «،غري  أو   » organe politique « سياسية 
حساب  عىل  االختصاص  باعتبار  السياسية  عىل  القضائية  طبيعته  غلب  من  هناك  أن 
قانونية  انتقادات  تزال حمل  كانت وال  التي  أعضائه  اختيار  إىل طريقة  بالنظر  تشكيلته24 
ألهنا تعزز دائام من طبيعته السياسية وال تقدم ضامنات كافية فيام خيص العنارص التالية: 
الكفاءة واالستقاللية والنزاهة. ولكن رغم ذلك هناك من دافع عىل أنه ال يوجد أي داع 

للتغيري يف ظل عدم وجود طريقة اختيار مرضية ملثل هذا النوع من املؤسسات 25.
    إال أنه بعد اقرار امكانية طرح مسألة األولوية الدستورية بفرنسا فانه أصبح هناك 
مربرا اضافيا ملن يرى يف طبيعة املجلس الدستوري الفرنيس أهنا قضائية 26، وذلك بتدخله 
أو االداري  العديل  القضاء  أمام  املطروحة  النزاعات  أمامه يف  املتبعة  حسب االجراءات 
ال  األعضاء  اختيار  رشوط  كانت  وان  عليها،  املنصوص  واالجراءات  الرشوط  ووفق 

تعكس ذلك.
    وبخالف ذلك كله، نص املرشع اللبناين رصاحة يف القانون املتعلق بانشاء املجلس 
الدستوري املعدل وحتديدا يف الفقرة 02 من املادة األوىل منه أن املجلس الدستوري هيئة 
دستورية مستقلة ذات صفة قضائية 27، وهذا ما يعود أساسا للرشوط املنصوص عليها 
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فيام خيص العضوية وكيفية اختيار األعضاء من جهة، ومن جهة أخرى يف امكانية مراجعة 
املجلس بعد صدور القوانني ولكن خالل مدة حددت بخمسة عرش )15( يوما فقط بعد 

نرشها.
الدستوري  املجلس  القضائية عىل  الصفة  تم اضفاء  أنه قد  القول      وبالتايل يمكن 
بعدم  الدفع  آلية  اقرار  بعد  ليس فقط   ،2016 الدستوري  التعديل  اجلزائري من خالل 
القضائية  الدعوى برفع املسألة أمام اجلهات  التي أصبحت تسمح ألطراف  الدستورية 
تم  أن  بعد  أيضا  بل  فيها،  لينظر  الدستوري  املجلس  إىل  أن حتال  قبل  العادية واالدارية 
مراعاة رشوط خاصة للعضوية يف هذا املجلس28، وان مل يتم الترصيح بذلك عىل اعتبار 
أن املرشع الدستوري اكتفى بالنص عىل أهنا هيئة مستقلة طبقا للامدة 182 من الدستور.

الفرع الثاين: اختصاصات القضاء العادي غري كافية حلامية احلقوق واحلريات
توحيد  فيام خيص  اجلزائري  القضائي  التنظيم  العليا يف  القضائية  اهليئات  إن دور      
القانون حدده الدستور اجلزائري قبل  االجتهاد القضائي والفصل يف الدعاوى بتطبيق 
تعديل 2016 بموجب املادة 152 منه 29 والتي تنص عىل دور جملس الدولة واملحكمة 
العليا يف ضامن توحيد االجتهاد القضائي والسهر عىل احرتام القانون. فمجلس الدولة 
باالضافة إىل تطبيقه للقانون يف الدعاوى املرفوعة أمامه، فانه يراقب اجلهات القضائية 
امكانية  أما عن  نقض،  باعتباره حمكمة  للقانون  تطبيقها  منه حول سالمة  مرتبة  األدنى 
اخضاع قرارات السلطة التنفيذية لرقابته بإلغائها فهي ال تكون إال بناء عىل دعوى ذوي 
أن  فرنسا  يف  البعض  يشري  ذلك  وحول   .30 السيادة  بأعامل  منها  تعلق  ما  ماعدا  الشأن 
ما يظهر يف اجتهادات جملس الدولة الفرنيس أنه يامرس رقابة دستورية فقط فيام خيص 
تنظيامت )لوائح( السلطة التنفيذية التي ختالف مبارشة الدستور، وكذا رقابة رشعية فيام 

خيص اللوائح والقرارات االدارية ذات صفة فردية والتي ختالف القوانني31.
    أما عن دور جملس الدولة بنظره يف مضمون النص القانوين قبل اصداره فهو يدخل 
ضمن دوره االستشاري فقط، حيث فسح الدستور اجلزائري منذ تعديل 1996 املجال 
أمام جملس الدولة من خالل ابداء رأيه يف مشاريع القوانني التي تقدمها احلكومة حسب 
119 من الدستور، إال أن نطاق االستشارة مل يكن واسعا  املادة  الثانية من  الفقرة  نص 
ليشمل مجيع املشاريع، وهذا ما أكده املجلس الدستوري يف رأيه عند رقابته لنص املادة 
98-01 املتعلق بمجلس الدولة، عندما رصح بأن املرشع مل  04 من القانون العضوي 
يتقيد بالنص الدستوري حينام أضاف اختصاصات استشارية أخرى ملجلس الدولة وهي 

)مشاريع األوامر، ومشاريع املراسيم الرئاسية والتنفيذية(32.
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    غري أن التعديل الدستوري لعام 2016 وان مكن جملس الدولة يف خطوة اجيابية 
من ابداء رأيه يف مشاريع أوامر رئيس اجلمهورية بالنسبة للمسائل العاجلة التي يمكنه أن 
يرشع فيها وذلك يف حالة شغور املجلس الشعبي الوطني أو خالل العطل الربملانية طبقا 
للامدة 142 فقرة 01 منه، إال أنه مل يرش إىل مشاريع املراسيم الرئاسية والتنفيذية التي تبقى 

بعيدة عن االستشارة. 
    وهبذا تبقى فعالية هذه االستشارة حمدودة بالنظر إىل نطاقها من جهة، ومن جهة 
أخرى لعدم الزامية األخذ برأي جملس الدولة أساسا. مع االشارة أنه قد تم النص عىل 
أعضاء  من  القوانني  القرتاحات  بالنسبة  الزامية  تكون  أن  دون  من  االستشارة  امكانية 

الربملان قبل أن حتذف من املرشوع النهائي للتعديل الدستوري33.    
واحلريات،  احلقوق  محاية  يف  العادي  للقضاء  مبارشين  حمددين  هناك  وبالتايل    
واملتعلقني بعدم االختصاص برقابة دستورية القوانني وكذا نقص فعالية االستشارة يف 
ظل الزامية اجرائها دون الزامية األخذ هبا، فامذا عن دوره يف حتريك الرقابة الدستورية؟

املطلب الثاين: دور القضاء العادي يف حتريك رقابة الدستورية
    ال يمكن احلديث عن دور القضاء العادي يف ما يتعلق برقابة دستورية القوانني يف 
مشاركة  بوجود  تعلق  ما  ماعدا   ،2016 لعام  الدستوري  التعديل  قبل  وحتديدا  اجلزائر 
وهي   ،34 الدستوري  املجلس  تركيبة  يف  األخرى  اجلهات  مع  العادي  للقضاء  متوازنة 
 )24( والعرشون  األربعة  التعديالت  كل  رغم  الفرنيس  الدستور  عن  الغائبة  االجيابية 
التي عرفها دستور عام 1958 إىل غاية تعديل 2008، واملغرب يف ظل احداث املحكمة 
الدستورية بموجب دستور 2011. فامذا عن االخطار املبارش من القضاء؟ وهو ما يتم 

تناوله يف الفرع األول، وكذا آليات عمل القضاء العادي وذلك يف الفرع الثاين.

الفرع األول: استبعاد االخطار املبارش 
    لقد عرفت التجربة الدستورية والسياسية يف فرنسا رصاعا تارخييا بني السلطات 
رقابة  يف  القضاء  دور  بخصوص  وهذا  كطرف،  القضائية  السلطة  ظهور  يف  أكثر  جتسد 
السلطة  فروع  من  القضائية  السلطة  اعتبار  فتم  الترشيعية،  أو  التنفيذية  السلطة  أعامل 
التنفيذية فلم تعط أي دور بالنظر ملا محلته جتربة املحاكم الفرنسية آنذاك بتنفيذها لرغبات 

امللك35، فظل القضاء بعيدا عن أي دور يف رقابة دستورية القوانني.
    ونظرا لتبني الدستور اجلزائري 1989 املعدل واملتمم للنموذج الفرنيس املحدث يف 
دستور 1958 ولكن مع بعض اخلصوصية من حيث التنظيم  واالختصاصات، إال أنه 
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مل يسمح للمحاكم واملجالس القضائية وال حتى اهليئات القضائية العليا )املحكمة العليا 
وجملس الدولة كأعىل هيئتني يف القضاء العديل واالداري( باثارة مسألة الدستورية عن 
طريق االخطار املبارش حتى يف التعديل الدستوري اجلديد. فظلت فكرة استبعاد اخطار 
املجلس الدستوري اجلزائري من طرف اهليئات القضائية مكرسة، رغم أن الرقابة عىل 
دستورية القوانني ظلت بنوعيها سواء السابقة أو الالحقة لصدور النص تأخذ مكانتها 

الدستورية.
    ومن جهة أخرى شمل األمر أيضا عدم النص عىل وجوب استبعاد القضاء العادي 
ألي نص قانوين يتعارض مع الدستور عن طريق الدفع من املتقايض، كام كان عليه احلال 
مثال يف لبنان حينام سمح للقضاء العديل بتطبيق هذه اآللية عىل اثر املرسوم الترشيعي رقم 
90 بتاريخ 1983/10/9 املعدل للامدة الثانية من قانون أصول املرافعات املدنية لعام 
اللبناين طبقا  الدستوري  املجلس  بانشاء  املتعلق  القانون  إىل غاية صدور  1933، وهذا 

للامدة 19 من الدستور 36.

الفرع الثاين: آليات عمل القضاء العادي
    يف انتظار اصدار النصوص القانونية تطبيقا ألحكام الدستور اجلزائري بعد التعديل 
الفقرة  يف  جاء  ملا  تطبيقا  يأيت  الذي  العضوي  القانون  اخلصوص  عىل  ومنها  له،  األخري 
األوىل من املادة 188 من القانون 16-01 املتضمن تعديل الدستور الذي حيدد رشوط 

وكيفيات تطبيقها، فان االحالة تبقى الطريق املؤدي لتحريك عمل املجلس.
    لقد جتسدت مسألة أولوية الدستورية بفرنسا عىل اثر تعديل الدستور عام 2008، 
حتديدا  كانت  بدايتها  ألن  ذلك،  من  أسبق  بل  التاريخ  هذا  وليدة  تكن  مل  كفكرة  لكنها 
غاية  إىل  تاله من حماوالت  وما  نفسه  الفرنيس  الدستور  تاريخ صدور   1958 عام  منذ 
1993 37. ثم ما محلته جلنة التفكري واالقرتاح لتحديث واعادة التوازن ملؤسسات  عام 
اجلمهورية اخلامسة، حيث جاء التعديل الدستوري لعام 2008 متبوعا بالقانون التنظيمي 

له واملراسيم التنفيذية املتعلقة بتطبيقه وكذا النظام الداخيل للمجلس الدستوري 38. 
    وتبنى املرشع الدستوري اجلزائري تسمية »الدفع بعدم الدستورية«، والتي جيب 
أن متر قبل الفصل يف دستورية النص القانوين من طرف املجلس الدستوري عرب عملية 
االحالة من اهليئات القضائية العليا، هذه العملية التي تسبقها عملية التصفية كام ورد يف 

النظام القانوين الفرنيس.
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أوال: التصفية

من   188 للامدة  األوىل  الفقرة  أن  إال  ومطلوبة  أساسية  كانت  وان  العملية  هذه      
القانون 16-01 املتضمن تعديل الدستور اجلزائري مل تنص عليها، وهي التي يقوم هبا 
هذا  عمل  تسهل  أهنا  بحكم  الدستوري  املجلس  إىل  املسألة  احالة  قبل  العادي  القضاء 
األخري، حيث ينتظر النص عليها يف القانون العضوي الذي حيدد رشوط وكيفيات تطبيق 

الفقرة األوىل من هذه املادة.
العادي  القضاء  أمام  املطروحة  املسألة  فان  الفرنيس  الترشيع  ورد يف  بام  ومقارنة      
التصفية قبل احالتها إىل املجلس الدستوري. وهذه  ختضع يف املرحلة األوىل إىل عملية 
العملية قد تكون مزدوجة تقوم فيها اهليئة القضائية بمراقبة أولية عىل مستواها، ثم بعدها 
اليهام حسب احلالة  بعد حتويلها  النقض  أو حمكمة  الدولة  ثانية من طرف جملس  مراقبة 
بتطبيق  املتعلق   1523-2009 رقم  التنظيمي  القانون  املحددة يف  االجراءات  وحسب 
نوفمرب   7 يف  الصادر   1067-58 لألمر  املعدل  الفرنيس  الدستور  من   1-61 الفصل 
الدستوري39، كام قد تكون تصفية  باملجلس  التنظيمي اخلاص  بالقانون  املتعلق   1958
وحيدة إذا تم طرح املسألة ألول مرة بمناسبة الطعن أمام جملس الدولة أو حمكمة النقض.
    وتتم التصفية بمراعاة ومراقبة رشوط قبول الدفع من طرف اجلهات القضائية والتي 
حتددها املادة 23-2 من القانون التنظيمي املذكور، وذلك بأن يكون النص القانوين قابال 
للتطبيق أو يمثل أساسا للمتابعات، كام مل يكن حمل قرار باملطابقة من املجلس الدستوري 

ما مل تتغري الظروف، وأن املسألة ال ختلو من اجلدية أو أن تكون جديدة.

ثانيا: االحالة
    تبقى االحالة إىل املجلس الدستوري اجلزائري من صالحيات اهليئات القضائية 
188 من  العليا فقط أي جملس الدولة أو املحكمة العليا كام ورد رصاحة يف نص املادة 
قانون التعديل الدستوري اجلديد، وهذا ما ورد عىل سبيل احلرص أيضا يف املادة 1-61 

من الدستور الفرنيس بالنسبة ملجلس الدولة وحمكمة النقض.
للقانون  ذلك  تاركا  فيه  تتم  أن  جيب  الذي  األجل  اجلزائري  الدستور  حيدد  ومل      
العضوي، كام هو احلال يف القانون التنظيمي رقم 2009-1523 املتعلق بتطبيق الفصل 
61-1 من الدستور الفرنيس الذي أوجب أن تتم خالل أجل ثالثة )03( أشهر املحدد 
للبت يف الدفع كام تنص عليه املادة 23-4 منه، ويأيت ذلك تأكيدا عىل أنه ال يمكن أن تتم 
 )le االحالة مبارشة من أي حمكمة أخرى، وقايض املوضوع الذي ينتظر الفصل يف املسألة

)juge a quo عليه أن يقوم بتحويلها إىل هاتني اهليئتني حسب احلالة 40.
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    إن هذه العالقة اجلديدة بني السلطة القضائية واملجلس الدستوري حيكمها دائام 
خضوع  السلطات العمومية وكل السلطات االدارية والقضائية آلراء وقرارات املجلس 

الدستوري التي هلا قوة اليشء املقيض به41.
املطلب الثالث: تفعيل الرقابة البعدية للمجلس الدستوري

    لقد كرس الدستور اجلزائري الرقابة الالحقة قبل تبني الدستور الفرنيس لذلك وان 
كان االخطار اقترص فقط عىل اجلهات السياسية، وهذا ما حال دون تسجيل متيز عميل 
ماعدا  ذلك  هلا  املخول  اجلهات  من  االخطار  ممارسة  لعدم  نظرا  الدستوري  للمجلس 
القانون األسايس اخلاص بمحافظة  يف حالة وحيدة متعلقة حتديدا بقرار املجلس حول 

اجلزائر الكربى 42، وهذا ما يمكن جتاوزه بعد اقرار آلية الدفع بعدم الدستورية.
    حيتاج اقرار هذه اآللية وجتسيدها تعديل جمموعة من النصوص عىل غرار النظام 
الداخيل للمجلس الدستوري اجلزائري باالضافة إىل بعض النصوص القانونية كقانون 
القانون اخلاص  تعديل  بفرنسا من خالل  احلال  مثلام هو  املدنية واالدارية،  االجراءات 
باملجلس الدستوري وجمموعة من القوانني كقانون التنظيم القضائي وقانون االجراءات 
التغيري  بفرنسا وصفا عىل  الدستوري  القانون  باحثي  البعض من  اجلنائية43 وهلذا أطلق 
رقابة  ألن  قانونية«،  يسمى:«ثورة  بام   2008 لعام  الدستوري  التعديل  أحدثه  الذي 
الفرنيس قبل هذا  القانوين  النظام  الدستورية لنص قانوين تم صدوره مل يعرفها  املطابقة 

العام44رغم مشاريع االصالح السابقة.
    وترتبط فعالية الرقابة البعدية عىل دستورية القوانني بداية بتبسيط اجراءات اثارة 
الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء العادي فيام خيص املذكرات وآجال هذا الدفع وهذا 
العادي عىل  القضاء  أثر عملية االحالة من  ليتم اظهار  الفرع األول،  تناوله يف  ما سيتم 
عمل املجلس الدستوري الفرنيس عىل اخلصوص يف الفرع الثاين، يف انتظار ما سيسجل 
محاية  الدستورية  بعدم  الدفع  خيص  فيام  اجلزائري  الدستوري  للمجلس  قرارات  من 

للحقوق واحلريات األساسية.

الفرع األول: تبسيط االجراءات ضامنة أساسية
األفراد  من  الدستورية  بعدم  الدفع  طريق  عن  الدستورية  الرقابة  فعالية  تتطلب      
بأي  ذلك  تقييد  بعدم  يتعلق  فيام  خصوصا  االجراءات،  تبسيط  قضائية  بمناسبة دعوى 
أجل ليسمح ألطراف الدعوى باثارهتا يف أي وقت. وهذا ما راعاه املرشع الفرنيس من 
الناحية الشكلية حيث نص عىل أنه يقتيض طرح مسألة أولوية الدستورية كتابة مذكرة 
منفصلة غري تلك املرفوعة يف موضوع الدعوى، وأن امكانية اثارهتا تبقى قائمة يف كل 
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وقت سواء أمام املحاكم االبتدائية أو يف حالة االستئناف أو ألول مرة أمام جملس الدولة 
 595-2009 رقم  قراره  يف  الفرنيس  الدستوري  املجلس  أكد  وقد  النقض.  حمكمة  أو 
45عند نظره يف املادة 05 من القانون التنظيمي املتعلق بتطبيق الفصل 61-1 من الدستور 

الفرنيس أن مسائل أولوية الدستورية التي تكون مقبولة هي تلك التي تكون يف حمرر أو 
مذكرة منفصلة ومسببة. 

القرار  نفس  أكد وبوضوح يف  الفرنيس  الدستوري  املجلس  أن  االشارة  ويمكن      
املذكور )رقم 2009-595( احلق املعرتف به يف املادة 61-1 من الدستور باثارة مسألة 
الدستورية من املتقاضني، فيام خيص حرض تقديم مسألة أولوية الدستورية أمام حمكمة 
رأى  حيث  املذكور،  التنظيمي  القانون  من   04 فقرة   1-23 املادة  كام جاء يف  اجلنايات 
أن املرشع وان كان قد راعى اعتبار خصوصية تنظيم املحكمة وسري االجراءات أمامها، 
أثناء التحقيق اجلنائي أو يف  إال أنه رصح أن ذلك ال يغفل احلق املعرتف به، أي يكون 
وحالة  االستعجالية  الدعاوى  أيضا  وفيام خيص  بالنقض.  الطعن  أو  االستئناف  مرحلة 
صدور حكم هنائي فيها حينام رصح بأن املادة 23-3 من القانون التنظيمي ال تتعارض 
مع الدستور رشط مراعاة حتفظه، حيث أخذ بعني االعتبار حالتني: يف احلالة التي تفصل 
فيها املحكمة يف املوضوع دون انتظار لقرار جملس الدولة أو حمكمة النقض أو املجلس 
الدستوري إذا كان األمر قد عرض عليه، أنه عىل اجلهة املرفوع أمامها طعن باالستئناف 
أو النقض أن تتوقف عن الفصل يف الدعوى من حيث املبدأ. ويف امكانية صدور حكم 
القانوين وقوة  النص  فان  الدستورية  أولوية  بمناسبتها مسألة  هنائي يف دعوى معروض 
اليشء املقيض به ال يمكن أن حيرم املتقايض من رفع دعوى جديدة حتى يتمكن من أخذ 

قرار املجلس الدستوري يف االعتبار.

الفرع الثاين: دور االحالة يف تفعيل عمل املجلس الدستوري
    االحالة عملية أساسية يف الدفع بعدم الدستورية لتحريك رقابة املجلس الدستوري، 
غري أن املجلس الدستوري الفرنيس أخذ بعني االعتبار حالة عدم ابداء الرأي من جملس 
الدولة أو حمكمة النقض يف الدفع بعدم الدستورية خالل املدة املحددة هلام، وهذا ما أكده 
يف قراره رقم 2009-595 بأن املادة 23-7 من القانون التنظيمي املتعلق بتطبيق الفصل 
61-1 من الدستور الفرنيس تنص عىل أن يرفع جملس الدولة أو حمكمة النقض املسألة 
واملسببة  املنفصلة  األطراف  أو طلبات  بمذكرات  قرار مسبب مصحوبا  إليه عن طريق 
حمكمة  أو  الدولة  جملس  قرر  وإذا  الدستوري.  املجلس  عىل  احالتها  أيضا  جيب  والتي 
النقض عدم عرض املسألة عىل املجلس الدستوري فعىل هذا األخري أن يتسلم صورة من 
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احلكم املسبب، غري أنه يف حالة ما إذا مل يبد كل منهام رأيه حسب احلالة خالل مدة ثالثة 

أشهر املقررة فان املسألة حتال عليه بقوة القانون.
    يفصل املجلس الدستوري اجلزائري يف الدفع بعدم الدستورية املحال له من جملس 
الدولة أو املحكمة العليا خالل مدة أربعة )04( أشهر التي تيل اخطاره، مع امكانية متديد 
األجل ملدة أقصاها أربعة أشهر كام ورد يف نص املادة 189 فقرة 02 من قانون التعديل. 
تاريخ  من  بداية  أشهر   )03( بثالثة  واملقدر  بفرنسا  املحدد  ذلك  أجل خيتلف عن  وهو 
بابداء مالحظاهتم حضوريا ما عدا يف  يقوم األطراف  املجلس، حيث  أمام  املسألة  رفع 
احلاالت االستثنائية املحددة بالنظام الداخيل للمجلس الدستوري الفرنيس46 كام تنص 
الدستور  من   1-61 الفصل  بتطبيق  املتعلق  التنظيمي  القانون  من   10-23 املادة  عليه 

الفرنيس.
    ويف انتظار ما حتققه هذه التجربة اجلديدة يف اجلزائر من خالل استخدام آلية الدفع 
التطرق إىل ما صدر عن املجلس الدستوري الفرنيس فيام  بعدم الدستورية، فانه يمكن 
خيص اثارة مسألة الدستورية، فمن جمموع قراراته هناك )255 قرار(، وهذا الرقم يعادل 
نسبة ستة وثالثون باملئة )%36( من جمموع قراراته ككل منذ عام 1959، غري أن ذلك 
حتقق يف مدة ثالث )03( سنوات فقط وحتديدا منذ األول من مارس عام 2010 )تاريخ 
رسيان القانون التنظيمي تطبيقا للامدة 61-1 من الدستور( وإىل غاية األول من مارس 
عام 2013 47. أما بالنسبة لعدد امللفات املسجلة لدى املجلس الدستوري فهو كبري جدا 
له من طرف حمكمة  1520 ملف مرسل  بلغ  ما أصدره من قرارات، ألنه  باملقارنة مع 
النقض و جملس الدولة غري أن عددا كبريا جدا منها مل يتم احالته إىل املجلس بعد اجراء 
48، وهذا ما يربز أمهية التصفية التي يقوم هبا  314 ملف فقط  التصفية حيث تم احالة 

القضاء العادي قبل االحالة.
    أما بخصوص مضمون ما رصح به املجلس الدستوري الفرنيس يف قراراته، فانه 
اجلزئية  أو  الكلية  املطابقة  بعدم  قرار   255 بني  له من  قرار   )66( قىض يف ستة وستون 
للدستور، أما من حيث املجاالت التي نظر فيها فانه من املواضيع األساسية التي راقبها 
املجلس وأثرى هبا االجتهاد الدستوري هو جمال قانون العقوبات واالجراءات اجلزائية، 
والباقي يف جماالت قانونية خمتلفة منها قانون )الرضائب، الصحة العمومية، املعاشات، 

االنتخابات، األرسة...( 49.
    ولكن احرتاما لسلطة اليشء املقيض به يف قرارات املجلس الدستوري، فانه فيام خيص 
املسائل اجلديدة جيب أن تتعلق بنص مل يسبق للمجلس بأن رصح بأنه مطابق للدستور يف 
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األسباب ومنطوق القرار ماعدا إذا تغريت الظروف. وتعد هذه األخرية نظرية معروفة 
ألهنا طبقت من قبل يف اطار الرقابة السابقة للمجلس الدستوري الفرنيس، وأيضا من 
طرف جملس الدولة الذي سبقه يف ذلك حينام أقر بأنه يمكن لالئحة أن تصبح غري رشعية 

بسبب تغيري وضعية أو تغري يف حمتوى نص قانوين50.
العادي من خالل  القايض  أنه مهام زاد دور  القول  املبحث يمكن       ويف آخر هذا 
احلدود  يتحرك يف  هام وأسايس ألنه  الدستوري  القايض  دور  فان  اجلديدة،  اآللية  هذه 
التي ترسمها الكتلة الدستورية بكل حدودها املتغرية 51 وهذا ما يعزز من دوره يف ضامن 
احلقوق واحلريات، بل وبفضلها قد يظهر دوره حتى كمؤسس دستوري بتكريسه حلقوق 

جديدة 52 من خالل تفسريه للنصوص واستخدامه آللية التحفظ.

اخلامتة:
    لقد كان الدستور اجلزائري سباقا إىل تبني الرقابة الالحقة عىل دستورية القوانني و 
التنظيامت باملقارنة مع الدستور الفرنيس وبعض الدساتري األخرى، إال أن فعالية املجلس 
الرقابة عىل دستورية  آلية حتريك  الدستوري مل تربز بل برزت معها احلاجة إىل اصالح 
القوانني بتوسيع اجلهات املخول هلا حق االخطار، واقرار آلية جديدة وهي »الدفع بعدم 

الدستورية«.
تعديل  من   188 للامدة  األوىل  الفقرة  عليها  تنص  التي  اآللية  هذه  سمحت  لقد      
احلقوق  عن  الدفاع  يف  للمواطن  سلطة  وجود  باقرار   2016 لعام  اجلزائري  الدستور 
واحلريات األساسية مما ساهم بتعزيز مفهوم املواطنة وأوجد امكانية جتاوز عقبات مبدأ 
التمثيل الشعبي وحتقيق املصلحة العامة بالغاء النص املخالف للدستور من طرف املجلس 
الدستوري، ولكن تبقى سلطة املواطن مقيدة ألنه ال يمكن أن متارس إال بمناسبة دعوى 
باحلقوق  يمس  والذي  النزاع  مآل  عليه  يتوقف  الذي  للترشيع  بالنسبة  وفقط  قضائية، 
واحلريات األساسية، اضافة إىل القيد الزمني املنصوص عليه يف املادة 215 من التعديل 

الدستوري.
    كام أسست هذه اآللية لعالقة جديدة بني املجلس الدستوري الذي تعززت صفته 
القضائية والقضاء العديل واالداري الذي صار له دورا اضافيا يسمح له حقيقة باملسامهة 
يف بناء دولة القانون ومحاية احلقوق واحلريات األساسية مما يدعم تطبيق القايض للقانون 
العليا  املحكمة  أو  الدولة  جملس  طرف  من  املسألة  احالة  بعد  ولكن  للدستور،  املطابق 
وفقا  القايض  حكم  عن  متاما  خيتلف  ما  وهذا  الدستوري.  املجلس  إىل  احلالة  حسب 
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للقانون ولو كان خمالفا للدستور كام نجده يف الدولة القانونية.

وأخريا، يمكن القول:
• أن تكريس الزامية استشارة جملس الدولة يف كل مشاريع القوانني واألوامر تعد حقيقة 	

ضامنة مبدئية محاية للحقوق واحلريات األساسية ولكن جيب أن تضاف هلا التنظيامت 
أيضا، وان كان األخذ بالرأي غري الزامي اعامال ملبدأ الفصل بني السلطات.

• أن توسيع صالحية االخطار إىل ممثيل الشعب – عدد من أعضاء الربملان- هو تعزيز 	
ملبدأ التمثيل ومحاية للحقوق واحلريات األساسية رغم أنه غري كاف إال أن مثل هذا 
غاية  إىل  الدستورية  بعدم  الدفع  آلية  اعامل  لعدم  أيضا  وبالنظر  مطلوب،  االخطار 

مارس 2019 كام نص عليه التعديل الدستوري لعام 2016.
• اقرار الدفع بعدم الدستورية يكرس قاعدة أن »صاحب احلق جيب أن يملك سلطة 	

املختصة  اهليئة  أمام  مبارشة  بطريقة  األفراد  قبل  من  اثارهتا  أن  غري  عنه«،  الدفاع 
)جملسا دستوريا أو حمكمة دستورية( يصعب تطبيقه، وبالتايل تبني املرشع الدستوري 
عملية  االعتبار  بعني  األخذ  وجوب  مع  االجتاه  هذا  يف  يسري  الدفع  آللية  اجلزائري 

التصفية التي يقوم هبا هذا القضاء ختفيفا للضغط عىل اهليئة املختصة.
• الدستورية باالضافة للنص عىل رشوط خاصة 	 بالدفع بعدم  للمتقاضني  السامح  أن 

القضائية هلذا األخري،  الطبيعة  الدستوري اجلزائري قد عزز من  باملجلس  للعضوية 
فيام خيص علنية اجللسات كقاعدة عامة وتسبيب  أيضا  النص عليه  ينتظر  ما  وحتى 
يأيت  الذي  العضوي  القانون  يف  االجراءات  تبسيط  عىل  والنص  وغريها،  القرارات 

تطبيقا ألحكام الفقرة 01  للامدة 188 من قانون التعديل الدستوري.
• تربز فعالية مسامهة القضاء العادي من خالل الرقابة األولية – أو ما يسمى بالتصفية- 	

فتح  أنه جيب  الدستوري. غري  املجلس  إىل  الدستورية  احالة مسألة  قبل  التي جيريا 
املجال أمام القايض الخطار املجلس الدستوري من تلقاء نفسه وذلك عىل األقل يف 
حالة عدم اثارهتا من أطراف الدعوى بمناسبة الفصل فيها حتقيقا للمصلحة العامة 

بحامية احلقوق واحلريات األساسية.
• اآللية 	 هذه  اعامل  بعد  الحقا  اجلزائري  الدستوري  املجلس  سيحققه  ما  انتظار  يف 

اجلديدة، فقد برزت فعالية املجلس الدستوري الفرنيس يف محاية احلقوق واحلريات 
من  األول  منذ  وحتديدا   2008 لعام  الدستور  تعديل  بعد  قراراته  عدد  خالل  من 
مارس 2010 بالنظر إىل االحصائيات التي حققها واملنشورة عىل موقعه االلكرتوين 

الرسمي وبدرجة أكرب يف جمال قانون العقوبات واالجراءات اجلزائية. 
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اثنا  من   01-16 القانون  من   01 فقرة   183 للامدة  طبقا  الدستوري  املجلس  يتكون   -)34(
املجلس  رئيس  بينهم  من   )04( أعضاء  أربعة  اجلمهورية  رئيس  يعني  حيث  عضوا،  عرش 
ونائبا له، وأربعة )04( أعضاء باالنتخاب من غرفتي الربملان مناصفة، وأربعة )04( أعضاء 

باالنتخاب من املحكمة العليا وجملس الدولة مناصفة أيضا.
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بموجب  استبعد  فانه  الدستورية  للمحكمة  تبنيه  اطار  يف  حتى  أنه  املغرب،  بخالف  وهذا 
الفصل 130 من دستور2011 املشاركة املبارشة للسلطة القضائية، فهي تتألف من اثنا عرش 
والربملان  خيتارمهامللك  للتجديد-  قابلة  غري  سنوات  تسع  ملدة  تعيينهم  -يتم  عضوا   )12(
للمجلس  العام  األمني  من  باقرتاح  منهم  )واحد  أعضاء   06 تعيني  للملك  مناصفة،حيث 
العلمي األعىل( كام له تعيني رئيسها،أما الباقي فيكون مناصفة باالنتخاب من طرف جملس 
النواب وجملس املستشارين من بني املرتشحني الذين يقدمهم مكتب كل جملس وذلك بأغلبية 

ثلثي 3/2 األعضاء يف كل جملس.
(35)- Jean-Louis Halperin, 17891815- un quart de siècle décisif pour les 

relations entre la justice et le pouvoir en France, Justices n°03, 1996, pp 
1315-.

)36(- أمني عاطف صليبا، املرجع السابق، ص 49.
 1958 يوليو   8 الدستور يف  لكتابة مرشوع  العمل  تقرير الجتامع جمموعة  )37(- عن طريق 
والتي اقرتحت فيام خيص املجلس الدستوري أنه يفصل يف دستورية القوانني بعد احالة من 
جملس الدولة أو حمكمة النقض، وكذا مرشوع القانون الدستوري رقم 1203 يتضمن تعديل 
املواد 61، 62، 63 من الدستور واملحدثة لرقابة دستورية القوانني عن طريق الدفع املقدمة 
إىل اجلمعية الوطنية يف 30 مارس 1990، ثم أعامل جلنة )Vedel( عام 1993 واقرتاحات 

.)Balladur( جلنة
Guy Carcassonne, Le parlement et la QPC, Pouvoirs, 20112/, n°137, pp 7374-.
(38)- Emmanuel Piwnica, L’appropriation de la question prioritaire de 

constitutionnalité par ses acteurs, Pouvoirs, 20112/, n° 137, p 169.
(39)- Loi organique n°20091523- du 10 décembre 2009 relative à l’application 

de l’article 611- de la constitution de la République Française, JORF n° 287 
du 11 décembre 2009.

(40)- Guy Carcassonne, op.cit,p 76.
تعديل  يتضمن   2016 مارس   06 يف  مؤرخ   01-16 رقم  القانون  من   191 املادة   -)41(

الدستور.
بمدى  يتعلق   ،2000 سنة  فرباير   27 يف  مؤرخ  د/2000  /ق.أ/م   02 رقم  قرار   -)42(  
دستورية األمر رقم 97-15 املؤرخ 31 مايو سنة 1997 املحدد للقانون األسايس اخلاص 

ملحافظة اجلزائر الكربى.عىل املوقع الرسمي للمجلس الدستوري اجلزائري: 
htm.1-http://www.conseil-constitutionnel.dz/ContAra00

)43(-منصور حممد أمحد، الرقابة الالحقة عىل دستورية القوانني يف فرنسا، دار النهضة العربية، 
القاهرة، 2012، ص 22-21.

(44)- Emmanuel Piwnica, op.cit, p 181.
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(45)- Décision n° 2009595- DC du 03 décembre 2009, Loi organique relative à 

l’application de l’article 611- de la Constitution. 
(46)- Décision du 4 février 2010 portant règlement intérieur sur la procédure 

suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de 
constitutionnalité.http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J
ORFTEXT000021841763JORF n°0041 du 18 février 2010 page 2986.

(47)- Rapport d’information de M.Jean-JacquesUrvoas déposé en application 
de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la République sur la 
question de la prioritaire de constitutionnalité. Sur le site internet : http://
www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0842.asp.

(48)- http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/a-
la-une/mars-20133--ans-de-qpc-quelques-chiffres.136319.html.

(49)- Ibid.
(50)- CC, 15 mars 1999, 99410- DC, Loi organique relative à la Nouvelle-

Calédonie, cons.4 ; CC, 12 février 2004, 2004490- DC, Loi organique 
portant statut d’autonomie de la Polynésie Française, cons.9.

CE, Sect., 10 janvier 1930, Despujol, Rec., p 29 ; CE, Ass., 22 janvier 1982, 
Ah Won et Butin, Rec., p 26 ; CE, Ass., 3 février 1989, Alitalia, Rec., p 44.

Voir : Emmanuel Piwnica, op.cit, p 177.
)51(- إذا كان املجلس الدستوري الفرنيس رفض النظر يف مطابقة قانون ملعاهدة، فان املحكمة 
لالتفاقية  خمالف  فرنيس  قانون  بأن  رصحت  سرتاسبورغ  يف  االنسان  حلقوق  األوروبية 
مطابق  بأنه  الدستوري  املجلس  طرف  من  رصح  القانون  هذا  أن  رغم  للحقوق  األوربية 
للدستور )28 أكتوبر 1999(، وبالتايل تفاديا لذلك كام يرى األستاذ »فيليب آردن« البد أن 

تدخل املعاهدات األوربية يف الكتلة الدستورية.
Phillipe Ardant, op.cit, p141.
- أنظر تفصيل أكثر حول موضوع الكتلة الدستورية: يوسف حايش، املرجع السابق، ص ص 

.336-319
(52)- Nicolas Molfessis, La dimension constitutionnelle des libertés et 

droits fondamentaux, sous dir., Rémy Cabrillac et autes, Libertés et droits 
fondamentaux, 16ème Edit., Dalloz, Paris, 2010, p 85.
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عقد تقديم براءة االخرتاع كحصة يف الرشكة

 يف الترشيع اجلزائري
أ. بن عامر حممد

كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة املدية

ملخص
تعد براءة االخرتاع مال له قيمة اقتصادية، ومن ثمة يمكن أن تكون موضوع للعديد 
تقديم كحصة يف رشكة. حيتل عقد  تنازل،   القانونية: ترخيص، رهن،   الترصفات  من 
تقديم براءة االخرتاع كحصة يف رشكة أمهية خاصة، ذلك أن جعل براءة االخرتاع ملك 
بالفائدة عىل املخرتع، الرشكة واالقتصاد الوطني. عىل  مشرتك حتت شكل رشكة يعود 
الرغم من أمهية هذا العقد، إال أنه مل يلقى أي تنظيم خاص به ضمن أحكام القانون املنظم 

لرباءات االخرتاع، األمر الذي يدفعنا للتساؤل عن طبيعة القواعد التي حتكمه. 
Résumé :

           Le brevet d’invention est un bien à valeur économique, et par conséquent 
il peut faire l’objet de plusieurs actes juridiques : licence de brevet, hypothèque, 
cession, apport en société. Ce dernier acte, en l’occurrence l’apport de brevet 
d’invention en société, occupe une place de choix dans la mesure où sa mise  en 
copropriété sous forme de société revient positivement à la fois sur l’inventeur, 
la société et l’économie. Malgré l’importance de cet acte, le législateur n’a lui 
réservé aucune disposition dans la loi régissant les brevets d’invention, chose 
qui nous pousse à s’interroger sur la nature des règles à suivre a même de 
remédier a ce vide juridique. 

الكلامت املفاتيح: براءة االخرتاع، رشكة، تقديم، متليك، انتفاع، بطالن، تصفية.

مقدمة
املعلومات،  باقتصاديات  تعرف  أصبحت  التي  احلديثة  االقتصاديات  ظل  يف         
بقاء  يتوقف  والتقنية،  العلمية  خاصة  املعلومات  استغالل  عىل  الكبري  العتامدها  نظرا 
يعترب  الذي  التكنولوجي  اإلبداع  نشاط  تطبيق  عىل  مبارشة  الصناعية  الرشكات  وتقدم 
من أهم وسائل املنافسة بشكـل حقيقي ودائم، ويتم االعتمـاد يف ذلك عىل إدماج بـراءة 
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االقتصادي هلذه  النشاط  يتمحور  أين  العينية للرشكة،  االخرتاع كـحصة من احلصص 

الرشكات عىل صنع وبيع االخرتاع حمل الرباءة.
       فرباءة االخرتاع مثل كافة األموال األخرى تسمح حيازهتا من حتقيق أرباح معتربة 
أكثر من  يبذهلا  التي  اجلهود  تظافر  أن  الوطني، ذلك  االقتصاد  كبرية عىل  بفائدة  وتعود 
يبذهلا  التي  تلك  من  بكثري  أفضل  نتائج  إىل  يؤدي  الرباءة  االخرتاع حمل  فرد الستغالل 
الفرد بمفرده، ومن هنا فان جعل براءة االخرتاع ملك مشرتك حتت شكل رشكة يكتسب 
أي  العقود  من  النوع  هذا  يلقى  مل  األمهية  هذه  من  بالرغم  لكن  كربى،  اقتصادية  أمهية 
تنظيم قانوين خاص به من خالل األمر03-07 املنظم لرباءات االخرتاع، األمر الذي 
يثري العديد من التساؤالت: ماهي طبيعة القواعد التي حتكم هذا العقد؟ و ما هو األثر 
املرتتب عىل ختلف تنظيم خاص ملثل هكذا عقد خاصة وأن حمله مال معنوي ذو طبيعة 

خاصة؟ وما هي احلقوق والضامنات التي يوفرها ألطرافه؟ 
       لإلجابة عىل جمموع التساؤالت املطروحة أعاله، ارتأينا اعتامد اخلطة اآلتية: 

يف  كحصة  االخرتاع  براءة  تقديم  عقد  لتكوين  القانونية  الرشوط  األول:  املبحث 
رشكة.

املطلب األول: الرشوط املوضوعية
   املطلب الثاين:الرشوط الشكلية

املبحث الثاين: اآلثار القانونية املرتتبة عىل عقد تقديم براءة االخرتاع كحصة يف رشكة.
   املطلب األول: انتقال احلقوق املرتبطة بالرباءة

   املطلب الثاين: مصري براءة االخرتاع عند بطالن وحل الرشكة
املبحث األول: الرشوط القانونية لتكوين عقد تقديم الرباءة كحصة يف رشكة

       بإمكان كل رشكة أن تتحصل عىل براءة اخرتاع مثل أي حق معنوي آخر متـى 
كان االخرتاع ملكا هلا قانونيا، لكن هناك من الدول]01[ ]02[ من ال تعرتف هبذا احلق 
إال للمخرتع احلقيقي الذي ال يمـكن أن يكون إال شخص طبيعي، لذا يمكن أن متتلك 
أجل جعل  الرباءة من  املخرتع صاحب  مع  إبرام عقد  اخرتاع عن طريق  براءة  الرشكة 
براءة اخرتاعه جزء من رأس ماهلا، األمر الذي يسمح هلا باستغالل االخرتاع من أجل 

تطوير نشاطها االقتصادي.
       ولصحة هذا العقد مثل كافة العقود األخرى، البد من توافر جمموعة من الرشوط 

منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكيل، ندرسها عىل التوايل:
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املطلب األول: الرشوط املوضوعية

التئام  يقتيض  العقود  كباقي  الرشكة  االخرتاع كحصة يف  براءة  تقديم  إن عقد         
العامة  القواعد  فيها  فتطبق  وحمل،  وسبب  ترايض  من  عليها  املتعارف  العامة  الرشوط 
العقد  القانونية، وأن يكون سبب هذا  العيوب  الرتايض خال من  أن يكون  املعروفة يف 

مرشوع، وبأن ال يكون حمل الرباءة مما هو خمالف للنظام العام واآلداب العامة.    
       غري أن هلذا النوع من العقود بعض اخلصوصيات التي تقتيض أن نثريها كون أن هذا 
 )L´apporteur العقد يربم مابني شخصني أحدمها طبيعي يعرف باملساهم بالرباءة) 
 Le bénéficiaire de الرباءة  من  املستفيد  وهو  معنوي  واآلخر  املخرتع،  وهو 
l´apport(  ) الذي يمكن أن يكون إما  رشكة مدنية أو جتارية يساهم بمقتضاه املخرتع 
بملكية براءة اخرتاعه أو بحق االنتفاع هبا يف رأس مال هذه الرشكة جلني أرباح بمقتضاه 

وحتقيق استغالل أمثل لالخرتاع حمل الرباءة]03[. 
       لذا تقتيض هذه الدراسة تركيز البحث حول أطراف هذا النوع من العقود يف نقطة 
العقد خيضع لنفس  ملا فيهام من اخلصوصيـات طاملا أن هذا  ثانية،  أوىل، وحمله يف نقطة 

األركـان العامة املعروفة التي ختضع هلا كافة العقود األخرى.

الفرع األول: أطراف العقد
     إن أطراف عقد تقديم الرباءة كحصة مها كام سبق الذكر، املساهم بالرباءة واملستفيد 

منها.

أوال: املساهم بالرباءة يف الرشكة:
   النــاقل للرباءة يمكن أن يكــون إما شخص أجنبي عن الشـركة املستفيدة منها أو 
 -un salarié de la société- رشيك فيها منذ نشأهتا، كام قد يكون عامل من عامله
أشـارت  التي  املخرتع  بالعـامل  اخلـاصة  القواعد  تطبق  األخيـرة  احلالة  هذه  مثل  ففي 
حصص  أو  أسهم  بعض  منح  فيعد  االخرتاع،  براءات  قانـون  من  17و18  املواد  إليها 
 un( )الرشكة كمقابل لنقل ملكية الرباءة أو حق االنتفاع هبا  للعامل املخرتع ثمن عادل

juste prix  يف حالة ما إذا تم التحصل عىل الرباءة بصفة مستقلة]04[.
لكن مثل هذا املقابل يشرتط وجود اتفاق عليه بني العامل املخرتع ورب العمل، كام 
أن ختصيص حصة يف الرشكة كمقابل إضايف الخرتاع خدمة جيب أن ينص عليه يف عقد 

العمل]05[.  
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ملكا  يف رشكة  كحصة  املقدمة  االخرتاع  براءة  كانت  إذا  ما  حال  يف  التساؤل  ويثور 

مشرتك واإلجراءات الواجب مراعاهتا بشأهنا ؟
يعالج مثل هذا  اجلزائري ال نجده  براءات االخرتاع  قانون  بالرجوع ألحكام         
االخرتاع،  برباءات  املتعلق  الفرنيس  القانون  إىل  للرجوع  يدعونا  الذي  األمر  التساؤل، 
أن  عىل  اجلزائري،  للترشيع  وتارخييا  ماديا  مصدرا  يعد  الفرنيس  القانون  أن  من  اعتبارا 
هذا األخري بدوره مل يعالج مسألة تقديم الرباءة املشرتكة كحصة يف رشكة مكتفيا بمعاجلة 
يمكن  األخريين،  هذين  أحكام  عىل  وقياسا  املشرتكة،  الرباءة  عن  والتنازل  الرتخيص 

الوصول إىل اآليت:     
 :))l´apport en propriété أ - يف حالة تقديم الرباءة عىل سبيل التمليك للرشكة
فإذا  الشفعة،  حق  ممارسة  من  لتمكينهم  الشيوع  عىل  الرشكاء  باقي  إخطار  جيب 
قرر هؤالء التنازل وأثري اخلالف حول تقدير قيمة الرباءة، فان األمر يعود للقضاء 

للحسم يف ذلك.  
 :)l´apport en jouissance( ب- يف حالة تقديم الرباءة للرشكة عىل سبيل االنتفاع

فانه ينبغي التمييز بني حالتني: 
أو  الشيوع  الرشكاء عىل  موافقة مجيع  يقتيض   :  Exclusive االحتكاري))  1-التقديم 

استصدار رخصة قضائية.
 2- التقديم غري االحتكـاري )Non exclusive(: يكـون دون حاجـة ملوافقة باقـي 
من  املقدم  االستغالل  مقابل  من  االستفادة  يف  احلق  هلم  يـكون  أن  عىل  الرشكاء، 

الرشكة املستفيدة من الرباءة]06[.

ثانيا:املستفيد من الرباءة: 
اقتصادية،  أو جممع مصالح  أو جتارية  مدنية  إما رشكـة  يكون  قد  األخري  فهذا        
واملتعـارف عليه أن الرشكة تعد مدنيـة أو جتاريـة طبقا لطبيعة العمليـات التي ستبارشها، 
فإذا ما تعلق األمـر بدراسات وبأبحـاث خمصصة الستغالل االخرتاع أو لتجارب تقنية 
بـراءات  وبيع  رشاء  لالقتناء،  لالستغالل،  املايل  أو  اإلداري  للتنظيم  للرباءة،  علمية  أو 
االخرتاع الوطنية أو األجنبية، فان الرشكة املؤسسة ملثل هذا املحل تعد مدنيـة ]07[.    

       أما الرشكة التي يتعلق حملها باالستغالل الصناعي أو التجاري لالخرتاع سواءا 
بصفة مبارشة أو بطريق منح الرتاخيص باالستغالل للغري فتعد رشكة جتارية. 
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       إال أنه وبالرجوع إىل نص املادة 544 من القانون التجاري يتبني جليا بأن املرشع 
اجلزائري أخذ بمعيار ثاين لتحديد جتارية الرشكات وهو املعيار الشكيل، فتعد رشكات 
التوصية  ورشكات  التضامن  رشكات   : موضوعها  كان  ومهام  شكلها  بحكم  جتارية 

والرشكات ذات املسؤولية املحدودة، ورشكات املسامهة]08[. 
التضامن:nom collective(   ) S.En هي إحدى رشكات األشخاص،  أ- رشكة 
التي يعقدها شخصان أو أكثر بقصد االجتـار ويكون مجيع الرشكاء ملزمني بالتضامن 
التاجر وتعمل حتت عنوان  فيها صفة  ودون حتديد عن ديون الرشكة، كام يكتسب 

معني، وهذا حسب ما يقيض به نص املادة 551 من القانون التجاري.  
من  فئتني  تضم  التي  الرشكة  فهي    )S.En.commandité( التوصية:  رشكة  ب- 
الرشكاء حسب ما تقيض به املادة 563 مكرر من األمر رقم 75ـ59 املتضمن القانون 

التجاري.  
1-الفئة األوىل: رشكاء متضامنني: وهـم خيضعون لذات النظام القانوين الذي خيضع له 
الرشكـاء يف رشكـة التضـامن، ومن ثم يكتسبون صفة التاجـر وهلـم احلـق يف إدارة 
الرشكـة وتظهر أسمـاؤهم يف عنوان الرشكة، ويسألون مسؤولية شخصية وتضامنية 

عن ديون الرشكة.
2-الفئة الثانية: رشكاء موصون: والذين ال يسألون عن ديون الرشكة إال بمقدار حصتهم 
يف رأس املال، وعىل الرشيك املويص يف رشكة التوصية أن يسهم فيها بحصة نقدية 
أو عينية يف رأس املال، فال يمكن أن تكون حصة الرشيك املويص جمرد عمله كي ال 
يؤدي ذلك إىل غش الغري فيعتقد أن الرشيك املويص هو رشيك متضامن ويتعامل 

معه عىل أساس هذا االعتقاد.  
ج- أما رشكة ذات املسؤولية املحدودة : ))S.A. Responsabilité limitée فهي 
يتحملون اخلسائر إال بمقدار حصصهم، وتعني  التي تؤلف بني رشكاء ال  الرشكة 
متبوعة  أو  مسبوقة  أكثر  أو  الرشكاء  من  واحد  اسم  عىل  يشتمل  أن  يمكن  بعنوان 
بكلمة »رشكة ذات مسؤولية حمدودة« أو األحرف األوىل منها أي »ش.ذ.م.م« وبيان 

رأس مال الرشكة، وهذا ما تنص عليه املادة 564 من القانون التجاري.
التجاري  القانون  من   592 املادة  وتعرفها    )  )S. Par Actions:د- رشكة املسامهة
رشكاء  من  وتتكون  أسهم  إىل  ماهلا  رأس  ينقسم  التي  الرشكة  أهنا:«  عىل  اجلزائري 
ال يتحملون اخلسائر إال بقدر حصتهم، وال يمكن أن يقل عدد الرشكاء عن سبعة 

  .]09[ »)07(
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      وما يمكن أن نخلص إليه هو أن املرشع اجلزائري توسع إىل أبعد حد يف جتارية 
الشـركات بالنظر إىل شكلها وأيا كان موضوع نشاطها، وهكذا فانه يف ظل هذا القانون 
تكون الرشكة جتارية إذا اختذت أحد األشكال السابقة، ولو كان موضوعها من طبيعة 
هلذا  أصبح  لذا  لتجاريتها،  كمناط  نشاط  موضوع  معيار  يضعف  الذي  األمر  مدنية، 
للرشكة  القانونية  الصفة  حتديد  يف  أمهيته  تظهر  أصبحت  إذ  بحت،  ثانوي  دور  العنرص 
خاصة يف احلاالت التي ال تتخذ فيها هذه األخرية شكال من األشكال التي أضفى املرشع 

رصاحة الصفة التجارية عليها.          
وللتمييز بني الرشكات املدنية والرشكات التجارية أمهية كبرية بالنسبة للنظام القانوين 
وتتحمل  التاجر  وصف  وحـدها  التجارية  الرشكات  تكتسب  إذ  عليـها،  يطبق  الذي 
ذلك بخالف  التجاري، كل  السجل  والقيد يف  منتظمة  دفاتر  التزاماته كرضورة مسك 
للقواعـد  التجاري وبـذلك ختضع هذه األخرية  الشكل  تتخذ  التي مل  املدنية  الرشكات 
الواردة يف القانـون املدين اجلزائري، أي املواد من 416 إىل 449، أما الرشكات التجارية 
840، كام أهنا  544 إىل  املواد من  التجاري، أي  القانون  الواردة فـي  للقواعد  فتخضع 
ختضع للقواعد الواردة يف القانون املدين فيام مل يرد فيه نص يف القانون التجاري، وإذا ما 
التجاري عىل ما ورد  بالقانون  الوارد  النصوص فضل احلكم  تعـارض بني  كـان هناك 
 “ قانون خاص، وكام هو معروف كقاعدة عامة  التجاري  القانون  املدين، ألن  بالقانون 

فاخلاص يقيد العام “]10[.    
مسؤولية  الرشكة  ديون  عن  أصال  يسألون  ال  املدنية  الرشكات  يف  الرشكاء  أن  كام 
تضامنيةـ  نص املادة 435 من القانون املدينـ  ولكنهم مسؤولون مسؤولية شخصية، فإذا 
مل تف أموال الرشكة بديوهنا كان الرشكاء مسئولني عن هذه الديون يف أمواهلم اخلاصة 
كل منهم بنسبة نصيبه يف خسائر الرشكة ـ نص املادة 434 من القانون املدين،ـ أما بالنسبة 

للرشكات التجارية فاألمر خيتلف حسب نوع الرشكة.   
وبالرجوع إىل نصوص القانون التجاري، يالحظ بأنه قد نظم إجراءات شهر وعالنية 
أنه :” تعترب  417 منه عىل  املادة  القانون املدين فيكتفي يف نص  التجارية، أما  الرشكات 
الرشكة بمجرد تكوينها شخصا معنويا، غري أن هذه الشخصية ال تكون حجة عىل الغري 
إال بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون”، ثم ال يقرر القانون املدين شيئا 
من هذه اإلجراءات، وقد استنتج من ذلك غالبية الفقهاء أن الرشكات املدنية ال ختضع 
إلجراءات الشهر عىل خالف الرشكات التجارية، إال أنه ال يمكن التسليم بذلك إذ أن 
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الشهر يعد رضورة يستلزم ميالد الشخص املعنوي اجلديد سواءا يف الرشكات التجارية 

أو املدنية.  
براءة  اكتساب  فبإمكاهنا  جتارية،  أو  مدنية  سواءا  الرشكة،  نوع  كان  أيا  األخري  ويف 
االخرتاع بإبرامها عقد مع املخرتع صاحب الرباءة من أجل تطوير نشاط الرشكة بواسطة 

هذا االبتكار اجلديد.  
هذا فيام خيص أطراف عقد تقديم براءة االخرتاع كحصة يف رشكة، ماذا عن حمله ؟

الفرع الثاين: حملـه
       قد يكون حمل العقد براءة اخرتاع مسلمة أو طلب براءة اخرتاع مودع لدى املعهد 
الوطني اجلزائري للملكية الصناعية، إذ أن األمـر 03 ـ07 املتعلـق برباءات االخـرتاع 
أن تكون احلقوق  السابق ذكرها، عىل  ينص بصفـة عامـة، وبالضبط يف نص مادته36 
النامجـة عن طلب براءة اخرتاع     أو عن براءة اخرتاع و/أو شهادات اإلضافة املحتملة 

املتصلة هبا قابلة لالنتقال كليا أو جزئيا. 
التي  العينية للشـركة  بـراءة االخرتاع إحدى احلصص  العقد تصبح  وبموجب هذا 

يقدمـها 
املال ضامن  مـال هذه األخرية]11[، ورأس  تكويـن رأس  منه يف  الرشيك مسامهة 
لدائني الرشكة فـال جيوز توزيعه عىل الرشكاء أو االنتقاص منه بطريقة أو بأخرى وهذا 

ما يسمى بمبدأ ثبوت رأس املال]12[ ]13[. 
 Apport en((وكام هو معروف قد تكون حصص الرشكة إما حصص نقدية       
عمل  من  حصص  أو   )Apport en nature( عينية  حصص  أو    numéraire
)Apport en industrie(، فاألصل هو أن تكون حصص الرشكاء يف الرشكة مبالغ 
نقدية يلتزم الرشيك بدفعها يف ميعاد معني، وقد يتم االتفاق عىل دفع اجلزء الباقي يف أجل 
أو آجال حمددة، عندئذ جيب عىل الرشيك أن يقوم بوفاء حصته يف ذلك األجل املحدد 
دون تأخري حتى يتكون من جمموعها رأس مال الرشكة، وبموجوداهتا يمكن للرشكة أن 
متارس نشاطهـا، لكنه جيـوز أن تكـون احلصة مـاال ولكن غري نقدي كـأن يكون منـقوال 
معنويا كام هو احلال بالنسبة لرباءة االخرتاع التي يمكن أن تقدم إما عىل سبيل التمليك 
 Apport en jouissance]14[ أو عىل سبيل االنتفاع Apport en propriété

    .]]15
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أوال: تقديم الرباءة عىل سبيل التمليك للرشكة

      إن هذا التقديم وحسب نص املادة 422 من القانون املدين يعترب بمثابة بيع صادر 
من رشيك إىل الرشكة باعتبارها شخص معنوي، لذا ترسي أحكام عقد البيع فيام خيص 
ضامن احلصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، غري أن هذا التكييف كان حمل 
معارضة من قبل جانب من الفقه]16[ الذي يرى أن تقديم احلصة يف الرشكة عىل سبيل 
التمليك ال يعترب بيعـا، ألنه وان كان يشبه البيع يف بعض الوجوه كالتزام الرشيك بنقل 
امللكيـة وبالضمـان، فهو خيتلف عنه يف وجوه أخرى لعل أمهها أن الرشيك مقدم احلصة 
ال حيصل عىل ثمن معني كمقابل هلا بل عىل جمرد أمل يف اقتسام أرباح الرشكة يف حال 
حتققها أو يف اقتسام موجوداهتا عند انحالهلا وتصفيتها، وهذا احلق غري حمدد املدى ويظل 
خاضعا لشتى املخاطر التي تتعرض هلا نتائج أعامل الرشكة، فقد تقع الرشكة باخلسارة 

وحتى مالحقة الرشيك يف أمواله اخلاصة إذا كان من الرشكاء املتضامنني املفوضني. 
التذرع  العينية، فالرشيك ال يستطيع  البيع عىل تقديم احلصة        وال تطبق أحكام 
بأحكام البيع إلبطال عقد الرشكة كام ال جيوز له االستناد إىل عقد الرشكة للتمسك بحق 
الشفعة بالنسبة للعقار الذي نقلت ملكيته كحصة يف الرشكة، كام جيوز يف حالة بيع هذا 

العقار.  
كام ذهب جانب من القضاء الفرنيس]17[ إىل التمييز بني عقد تقديم الرباءة كحصة 
اخرتاعه  براءة  يقدم  الذي  الرباءة  أن صاحب  أساس  عنها عىل  التنازل  يف رشكة وعقد 
كحصة يف رشكة يبقى رشيك فيها طاملا أنه يمتلك الرباءة بصفة مشرتكة مع باقي الرشكاء 

يف الرشكة عكس التنازل. 
إال أن مثل هذا التفسري لقي انتقادا شديدا من قبل جممل الفقه والقضاء احلديث]18[ 
]19[ ]20[، الذي يعترب بأن نقل ملكية الرباءة كحصة يف رشكـة ينقل مثل عقد التنازل 
ومن ثمة عقد بيع لكل احلقوق الواردة عىل الرباءة، فهو ال يتميز عن عقد التنازل إال يف 
كونه يأخذ شكل خاص، لذا يكون هذا النقل مللكية الرباءة نافذا يف مواجهة الغري ال بد 

أن خيضع لنفس شكليات عقد التنازل.  
إىل فقدان الرشيك حقوقه عليها، فال يمكنه  إىل الرشكة  الرباءة  انتقال ملكية  يؤدي 
بعدئذ أن يترصف فيها أو يستعملها ملصلحته الشخصية، وال يستطيع املطالبة باستعادة 
هذه احلصة بعينها)أي الرباءة( عند حل الرشكة وتصفيتها ألهنا تعترب ملكا للرشكاء عىل 
الرشيك  نصيب  من  احلصة  تلك  بجعل  يقيض  نص  العقد  يف  يرد  لـم  ما  الشيوع  وجه 
املذكور أو حيصل اتفاق عىل ذلك بني الرشكاء، وقد اعترب غالبية الفقهاء أنه عند انتفاء 
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إعادة  رفض  األمر  يقتيض  الرشكاء،  مجيع  اتفاق  عدم  حال  ويف  الرشكة  نظام  يف  النص 
املقدمات عينا عند وجودها عينا وقت التصفية، وبناءا عليه ال جيوز استعادة الرباءة عينا 

عند حل الرشكة]21[.     

ثانيا: تقديم الرباءة عىل سبيل التمليك للرشكة
     يمكن أن يقدم كحصة يف الرشكة حق االنتفاع بالرباءة فقط، ويمنح بذلك للرشكة 
املساهم فيها حق استغالل الرباءة ملدة معينة، إما بصفة استئثاريـة أو بصفة منافسة مع 
صاحب الرباءة، ويف بعض األحيان مع مرخصني هلم آخرين باستغالل االخرتاع حمل 
الرباءة، وهذا حسب ما هو متفق عليه يف العقد، فيام إذا منح للرشكة حق االستفادة من 

االستغالل باالخرتاع حمل الرباءة بصفة استئثارية أو عادية.
 Intuitue personœ الرشكة هو حق شخيص״  به  تتمتع  الذي  احلق  ومثل هذا 
من  ترخيص  عقود  طريق  عن  للغري  به  ترخص  أو  عنه  تتنازل  أن  هلا  يمكن  ال  لذا  ״، 

الباطن]22[.
يكون  وال  لصاحبها،  ملكا  تبقى  فإهنا  االنتفاع  سبيل  عىل  الرباءة  تقديم  حال  ويف 
للرشكة سوى حق االنتفاع هبا وتطبق يف هذه احلالة األحكام العامة املتعلقة باإلجيار، هذا 
ما جاء يف نص املادة 422 من القانون املدين التي تنص عىل أنه:” إذا كانت حصة الرشيك 
حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخـر، فان أحـكام البيع هي التي ترسي فيام 
يـخص ضامن احلصة إذا هلكـت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص، أما إذا كانت 

احلصة جمرد انتفاع باملال فان أحكام اإلجيار هي التي ترسي يف ذلك”. 
وبناءا عليه فإذا هلكت الرباءة التي قدمها الرشيك عىل سبيل االنتفاع بسبب ال دخل 
عىل  يلك  اليشء  أن  األصل  ألن  الرشيك  عىل  يكون  هالكها  فان  فيه،  الرشكة  إلرادة 
مالكه ويلتزم الرشيك يف هذه احلالة بتقديم حصة أخرى وإال أقيص من الرشكة، وإذا 
يف  كبريا  نقصا  هبا  االنتفاع  نقص  أو  بالرباءة  االنتفاع  تعذر  أو  جزئيا  الرباءة  هالك  كان 
هذه احلالة جيوز للرشكة أن تطلب من الرشيك إعادة احلصة إىل احلالة التي كانت عليها 
من قبل، فإذا امتنع عن ذلك جاز للرشكة أن تقوم به عىل نفقته أو تطلب الفسخ وتلزم 

الرشيك باخلروج من الرشكة]23[ ]24[.  
كذلك يضمن الرشيك استنادا إىل أحكام اإلجيار استمرار انتفاع الرشكة بالرباءة، هذا 
الغري، كام يضمن  القانوين الصادر منه أو من  أو  املادي  التعرض  فضال عن ضامن عدم 
مجيع ما يوجد يف الرباءة من عيوب حتول دون االنتفـاع هبا أو نقص من هذا االنتفاع، 
ليست  ألهنا  عليها  التنفيذ  الرشكة  لدائني  جيوز  ال  وتصفيتها  الرشكة  انحالل  حالة  ويف 
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من الضامن العام وال تدخل يف ذمة الرشكة بل للرشيك حق اسرتداد هذه الرباءة بمجرد 

االنتهاء من االنتفاع هبا.     
و سواءا متت املسامهة بملكية الرباءة أو بحق االنتفاع هبا يف الرشكة، فالبد من حتديد 
كـل  حصة  وحيدد  يضم  الذي  للرشكة  األسايس  القانون  يف  املسامهة  هلذه  املادية  القيمة 
هذه  تقييم  يف  املبالغة  درء  يف  تكمن  كبرية  أمهية  يكتيس  التقدير  هذا  فمثل  فيها،  رشيك 

احلصص وما تتضمنه من خطر مزدوج عىل الغري وباقي الرشكاء. 
فإذا ما كان هذا التقدير أقل من القيمة احلقيقية للرباءة، فمثل هذا التقدير ينقص من 
سلطات الناقل يف مواجهة الرشكة، أما يف حالة العكس، أي حالة ما إذا كان التقدير أكرب 
من القيمة احلقيقية للرباءة فهذا التقدير ينقص من فوائد باقي الرشكاء أصحاب احلصص 
النقدية خاصة، إذ يرتتب عىل املبالغة يف تقدير هذه احلصة العينية حصول أصحاهبا عىل 

جانب من األرباح هو يف احلقيقة من حق أصحاب األسهم النقدية]25[.
وهناك خطر أخر عىل الغري الذي يتعامل مع الرشكة والذي ال جيد يف ذمتها عنارص 

االئتامن التي اعتمد عليها الختالف رأس املال الفعيل عن رأس املال االسمي]26[.
يعد  الرشكة  مع  يتعامل  الذي  الغري  وكذا  الرشكاء  لباقي  ومحاية  اخلطر  هلذا  فدفعا 
رضوري فحص مثل هذه احلصص العينية ـ براءة االخرتاع ـ وتقديرها بشكل دقيق و 
صحيح من قبل مندويب احلصص الذين خيتلف تعينهم واختيارهم باختالف الرشكات، 
 les commissaires ففي رشكة املسامهة مثال، يتم تعيني مندويب تقدير احلصص العينية
aux apports( ) بقرار قضائي بناءا عىل طلب املؤسسني أو أحدهم عىل أن يقع تقدير 
قيمة احلصص العينية عىل مسؤولية مندويب احلصص ويوضع التقرير املودع لدى املركز 
الوطني للسجل التجاري رفقة القانون األسايس للرشكة وحتت ترصف املكتتبني بمقر 

الرشكة حسب ما تقيض به املادة 601 من القانون التجاري.
أمر  بموجب  ـ  احلصص  مندويب  ـ  تعيينهم  فيتم  املحدودة،  املسؤولية  رشكة  يف  أما 
 05 مدة  بالتضامن  الرشكاء مسؤولون  املعتمدين، ويكون  اخلرباء  املحكمة من بني  من 
سنوات اجتاه الغري عن القيمة املقدرة للحصص العينية التي قدموها عند تأسيس الرشكة 
وهذا ما تنص عليه بشكل رصيح املادة568  من القانون التجاري.                                                                                     
إذن يدور حمل العقد عىل براءة اخرتاع مسلمة أو طلب براءة تقدم عىل سبيل التمليك 

أو عىل سبيل االنتفاع.
       هذا فيـام خيص أطـراف وحمل عقد تقديم براءة االخرتاع كحصة يف رشكـة، أما 
باقـي الشـروط املوضوعية األخرى من ترايض وحمل وسبب فتطبق فيها القواعد العامة 

املعروفة.
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       لكن التساؤل الذي يثور هنا هو حول ما إذا كان القانون يشرتط شكليات خاصة 

ملثل هذا النوع من العقود أم ال ؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عليه يف الفرع الثاين.
املطلب الثاين: الرشوط الشكلية

العقد  فيه وال  براءة االخرتاع كحصة عينية  الذي يتضمن  يعد عقد الرشكة         مل 
امللحق واملعدل له والذي يكون الغرض منه املسامهة برباءة االخرتاع يف الرشكة من تلك 
العقود الرضائية التي تقترص عىل جمرد توافر الرضا، بل البد من إفراغه يف قالب شكيل 

أي البد من كتابته )أوال(، وشهره )ثانيا(.

الفرع األول: الكتابـة
      نصت املادة 418 من القانون املدين عىل أنه:” جيب أن يكون عقد الرشكة مكتوبا 
وإال كان باطال، وكذلك يكون باطال كل ما يدخل عىل العقد من تعديالت إذا مل يكن له 

نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد.
      غري أنه ال جيوز أن حيتج الرشكاء هبذا البطالن قبل الغري وال يكون له أثر فيام بينهم 

إال من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطالن”.
      يظهر جليا بأن املرشع اجلزائري قرر مبدأ الكتابة يف عقد الرشكة بام فيها الرشكة 

التي تتضمن براءة االخرتاع كحصة عينية من احلصص املكونة لرأس املال.
       والكتابة املقرر هنا تعد ركنا من أركان العقد غيـر أن الكتابة قد تكون عرفية أو 

رسـمية، 
الواجبة يف الرشكات املدنية واقترص عىل ذكر  وإذا كان املرشع مل يبني نوعية الكتابة 
وإال  الرسمي  الشكل  يف  إفراغها  من  البد  التجارية  الرشكة  فان  فقط،  كتابتها  رضورة 
الذي يقيض  التجاري  القانون  545 من  املادة  باطلة، هذا ما يستخلص من نص  كانت 
برضورة إثبات الرشكة بعقد رسمي وإال كانت باطلة، مما يفهم بمفهوم املخالفة أن الكتابة 
الرسمية الزمة إلبرامها، بل إن قانون السجل التجاري الصادر سنة 1990 يؤكد هذه 
الرسمية ألنه يشرتط أن تتم كتابة عقد الرشكة بواسطة املوثق وليس بواسطة مؤسسيها، 
الرشكات  عقد  املوثق  حيرر  املذكور:”  القانون  من   02/6 املادة  نص  يف  جاء  ما  هذا 
التجارية حسب األشكال القانونية املطلوبة بعد استيفاء الشكليات التأسيسية”، أما نص 
املادة 09 من نفس القانون فيقيض بام ييل:” تنشأ بعقد رسمي حيـرر لدى املوثق الرشكات 
التجارية التـي تتسم بالصبغة القانونية اخلاصة برشكة املسامهة والرشكة ذات املسؤولية 

املحدودة ورشكة التضامن”]27[.
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برباءة  املسامهة  أصل  من  وهذا  الرشكة  لعقد  ملحق  عقد  إبرام  تم  ما  إذا  أنه  كام 
االخرتاع كحصة فيها فيجب أن يكون هو اآلخر مكتوب بنفس الشكل الذي يكتسبه 
العقد األصيل، وعىل هذا األساس يمكن القول بأن رشط الكتابة جيعل عقد تقديم الرباءة 
كحصة يف رشكة عقدا صحيحا الزما، أما أثر عدم الكتابة فينحرص يف عدم إلزامية العقد 

حيث جيوز للمتعاقد أن يتمسك بالبطالن وبالتايل يعترب العقد باطال.
كام جيوز للغري بالنسبة للرشكة التجارية إثبات وجود هذه األخرية بكافة طرق اإلثبات 
عند االقتضاء، األمر الذي يثبت بأن العقد غري املكتوب ليس باطال بطالنا مطلقا.          

هذا وخيتلف الفقه حول احلكمة التي يتوخاها املرشع من رضورة إفراغ عقد الرشكة 
يف القالب الكتايب، فهناك رأي يرى أهنا ترجع إىل رغبة املرشع يف لفت نظر الرشكاء إىل 
احلكمة  أن  الفقه  من  أخر  جانب  يرى  بينام  عليه،  يقدمون  الذي  القانوين  العمل  أمهية 
معنوي  شخص  بخلق  العقود  من  غريه  عن  ينفرد  الرشكة  عقد  أن  يف  تكمن  ذلك  من 
يتمتع بكيان ذايت ويامرس حياة مستقلة عن تلك التي حيياها األشخاص الذين سامهوا 
يف تكوينه، ومادام األمر كذلك وجب أن يكون هلـذا الشخص املعنوي دستورا مكتوبا 
يستطيع الغري أن يطلع عليه قبل الدخول معه يف معامالت قانونية]28[، بينام يــرى رأي 
الرقابة عىل هذه  إقامة نوع منة  الرغبة يف  الكتابة تعود إىل  ثالث أن احلكمة من اشرتاط 

األبنية القانونية املعقدة أي الرشكات ملا هلا من تأثري عىل الواقع االقتصادي]29[.   
أن  هو  الكتابة  اشتـراط  من  املرشع  حكمة  أن  سامـي  حممد  فوزي  الـدكتور  ويرى 
العقـد  املذكـور يتضمن تفاصيل كثرية تتعلق بعالقة الرشكاء فيام بينهـم وعالقة صاحب 
املكتوب  العقد  فوجـود  طويال،  زمنا  يستغرق  قد  العقد  تنفيذ  أن  كام  بالرشكة،  الرباءة 
يمكن الغري من معرفة تفاصيل اتفاق الرشكـاء وحيدد حقوقهم وواجباهتم يف املرشوع 

الذي اتفقوا عىل تأسيسه واستغالله]30[.
وتنبغي اإلشارة إىل أن كتابة هذا العقد يعد رضوري الستكامل إجراءات التسجيل 

والنرش وهو ما يعرف برشط الشهر.

الفرع الثاين: الشهر
أخضع املرشع اجلزائري عقد تقديم براءة االخرتاع كحصة عينية يف رشكة إلجراءات 
فيها  بام  التجارية  للرشكات  املعدلة  والعقود  التأسيسية  العقود  تودع  أن  جيب  إذ  الشهر 
العقد الذي يقدم بموجبه براءة االختـراع كحصة يف الرشكة لدى املركز الوطني للسجل 
وهذا  الرشكات  أشكال  من  شكل  بكل  اخلاصة  األوضاع  حسب  وتنرش  التجـاري، 

حسب ما تقيض به املادة 548 من القانون التجاري.
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واحلكمة املتوخاة من إجراءات الشهر هي إخطار الغري بميالد الرشكة قبل التعامل 
معها أو ما يطرأ عليها من تعديل حتى يكون عىل دراية بام حييط الرشكة قبل التعامل معها، 
وإذا كانت الرشكة املدنية تتمتع هبذه الشخصية بمجرد تكوينها، فان الرشكة التجارية ال 
549 من القانون  تتمتع هبذه الشخصية إال بعد إتباع إجراءات الشهر وفقا لنص املادة 

التجاري.
الرشكة  يف  االخرتاع  برباءة  املسامهة  يتضمن  الذي  للعقد  العام  الشهر  إىل  باإلضافة 
هناك شهر خاص هو رضورة التسجيل عىل مستوى السجل الوطني لرباءات االخرتاع 

املمسوك من قبل املعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية.
الرباءة  ملكية  كانت  إذا  الرباءات  قانون  من   36 املادة  نص  من  الثانية  للفقرة  فوفقا 
القيام بإجراءات العقد املشار إليها أعاله، فان  املقدمة كحصة يف الرشكة تنتقل بمجرد 
السجل اخلاص  بعد تسجيلها يف  إال  يكون  الغري ال  ونفاذها يف مواجهة  االحتجاج هبا 
جتدر  وما  الصناعية،  للملكية  اجلزائري  الوطني  باملعهد  املختصة  اهليئة  لدى  بالرباءة 
اإلشارة إليه أن املرشع اجلزائري تدارك هذا اإلجراء اهلام بعد أن أغفل عنه يف املرسوم 

الترشيعي رقم 17-93.          
ويف األخري متى تم إنشاء عقد تقديم الرباءة كحصة يف رشكة وفقا ملا تم تبيانه، فانه 

يرتب جمموعة من اآلثار القانونية نتناوهلا يف املبحث الثاين.
املبحث الثاين: اآلثار القانونية املرتتبة عىل عقد تقديم الرباءة كحصة يف رشكة

إن الغاية املتوخاة من جتميع احلصص عىل اختالف صورها، بام فيها براءة االخرتاع 
كحصة عينية، هي املسامهة يف ميالد شخص معنوي جديد وبالنتيجة االعرتاف له بجملة 
من احلقوق لعل أبرزها منحه األهلية الكتساب احلقوق وحتمل الواجبات باالستقالل 
عن شخصية كل رشيك من رشكائها والتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمم الرشكاء، وبالتايل 
السامح له باالستغالل وتطوير االخرتاع حمـل الرباءة طاملا أن هنـاك جتميع وتركيز للجهد 
واملـال عىل نطاق واسع، لذلك متتلك الرشكـة جمموعة من احلقوق تكرس هلا بموجب 
الصناعي  نشاطها  تطوير  ثمـة  الرباءة ومن  استغالل االخرتاع حمل  إمكانية  العقـد  هذا 
الرشكة وحتقيقا  لكن عىل  الوطني،  االقتصاد  بالفائدة عىل  يعود  الذي  األمر  والتجاري 

منها هلذا اهلدف أن تتجنب وتراقب كل ما حيول دون استمرار متتعها بتلك احلقوق.
وقد حيدث أن تنحل الرشكة أو تبطل لسبب من أسباب البطالن أو االنحالل األمر 

الذي جيعلنا نتسأل حول مصري براءة االخرتاع املساهم هبا فيها وقت تصفيتها.      
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املطلب األول: انتقال احلقوق املرتبطة بالرباءة

تنتقل احلقوق املرتبطة بالرباءة بحسب ما إذا كان عقد املسامهة بالرباءة يتعلق بملكيتها 
أو بحق االنتفاع هبا، لذا فاحلقوق وااللتزامات النامجة عنه ختتلف باختالف شكل هذا 

النقل أي كيفية املسامهة بالرباءة.
عىل أن مثل هذه احلقوق التي تتمتع هبا الرشكة اثر هذا العقد هي عرضة لالنقضاء 
إذا ما توفرت عدة أسباب قانونية، األمر الذي يقتيض بداية دراسة تلك احلقوق املرتتبة 

عن حاالت املسامهة بالرباءة يف نقطة أوىل، قبل النظر يف أسباب انقضائها يف نقطة ثانية.

الفرع األول: احلقوق النامجة عن حاالت املسامهة برباءة االخرتاع كحصة يف رشكة
ختتلف احلقوق النامجة عن عقد تقديم الرباءة كحصة يف رشكة باختالف كيفية املسامهة 

هبا فيام إذا كانت املسامهة بملكية الرباءة أو بحق االنتفاع هبا.

أوال: حالة املسامهة بملكية الرباءة كحصة يف رشكة 
يرتتب عن املسامهة بملكية الرباءة يف الرشكة نقل كل احلقوق الواردة عليها، فتصبح 
هذه  امتالك  عليه  يرتتب  الذي  األمر  للشـركة،  املالية  الذمـة  من  جزء  االختـراع  براءة 
حمل  االخرتاع  استغالل  احتكار  يف  احلق  مستقلة  قانونية  شخصية  باعتبـارها  األخرية 
اقتصاديا دون غريها، كام جيوز هلا حق  إذ يصبح هلا وحدها احلق يف استغالهلا  الرباءة، 
الترصف فيها كعنرص من عنارص ذمتها املالية ومتتلك هي وحدها احلق يف مقاضاة الغري 

املعتدي عىل احلق الناجم عن الرباءة.
هذا وباملوازاة لكل هذه احلقوق التي تتمتع هبا الرشكة تتحمل هي بدورها عبئ دفع 
اإلتاوات السنويـة( le payement des annuités (  من أجل املحافظة عىل بقـاء 
صريورة البـراءة، إذ تشكل الرسوم القانونية دين مايل يف ذمة الرشكة املستفيدة من حصة 

الرباءة وليس دين شخيص للمخرتع الذي كان صاحب الرباءة]31[.
وال  له  االخرتاع  نسبة  يف  األديب  بحقه  سوى  النقل  هلذا  نتيجة  املخرتع  حيتفظ  وال 
الشكـل  حسب  أسهم  أو  حصص  من  يستفيد  وإنام  مبـارش،  مايل  مقابل  عىل  يتحصل 
القانوين للرشكة املستفيـدة من التقديم، متنح له احلق يف احلصول عىل جزء من الفوائد 

السنوية هلا واحلق يف املسامهة يف تسيريها]32[.  
ومع هذا تتمسك الرشكة يف مواجهة الناقل للرباءة بضامن التعرض الصادر منه أو من 
الغري والذي يمس باحلقوق املنقولة إليه وبضامن العيوب اخلفية املوجودة يف االخرتاع، 
وتطبق عىل التزام الناقل بالضامن القواعد العامة لعقد البيع وهذا حسب ما تقيض به املادة 
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422 من القانون املدين التي تنص عىل أنه :” إذا كانت حصة الرشيك حق ملكية أو حق 
منفعة أو أي حق عيني آخر فان أحكام البيع هي التي ترسي فيام خيص ضامن احلصة إذا 

هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب   أو نقص...”.
هذا فيام خيص احلقوق التي تتمتع هبا الرشكة اثر املسامهة بملكية الرباءة فيها، ماذا إذن 

عن املسامهة بمجرد حق االنتفاع هبا ؟ 

ثانيا: حالة املسامهة بحق االنتفاع بالرباءة يف الرشكة
االتفاق  تم  ما  وفق  االستغالل  حق  فيها  املساهم  للرشكة  فينتقل  فقط،  الرباءة  حمل 
عليه يف العقد، فإذا ما منح للرشكة حق االستفادة من براءة االخرتاع بصفة استئثـارية ال 
يكون بإمكان الناقل للرباءة يف هذه احلالة استغالل االخرتاع حملها أو منح تراخيص للغري 
باالستغالل وإال عدى ذلك اعتداءا عىل احلق الذي اكتسبته الرشكة يستلزم التعويض، 
ويكون من حق الرشكة فقط يف مثل هذه احلالة رفع وحتريك دعوى التقليد لكن برشط 

توجيه إنذار للناقل أوال الختاذ التدابري الالزمة لدفع هذا التقليد]33[.
أما يف حالة حصول الرشكة عىل حق االنتفاع باالخرتاع حمل الرباءة بصفة عادية غري 
أو  بنفسه  باالستغالل هو  يقوم  أن  احلالة  مثل هذه  الناقل يف  بإمكان  فيكون  استئثارية، 
بواسطة الغري بصفة مستقلة عن االستغالل الذي يكون عىل مستوى الرشكة، ويكون له 

وحده احلق يف حتريك دعوى التقليد. 
أو  عادية  بصفة  الرباءة  حمل  باالخرتاع  االنتفاع  حق  من  االستفادة  كانت  وسواء 
استئثارية، تلتزم الرشكة باستغالل االخرتاع بالشكل الكايف الذي يسد حاجات االقتصاد 

وإال تعرضت لعقوبة الرتخيص اإلجباري.
يف  املوجودة  اخلفية  العيوب  بضامن  الناقل  يلتزم  أيضا  املسامهة  من  النوع  هذا  ويف 
االحتاميل  الطابع  عىل  االتفاق  تم  إذا  ما  حالة  يف  إال  هبا  املساهم  الرباءة  حمل  االخرتاع 

للمسامهة بالرباءة.
عن  الصادر  والتعرض  الشخيص  فعله  عن  الصادر  التعرض  بضامن  أيضا  يلتزم  كام 
الغري الذين يتمسكون بامتالكهم حلقوق عىل الرباءة، ما عدى يف حالة ما إذا تم االتفاق 
أو اإلنقاص من املسؤولية، فمثل هذا االتفاق يعد رشعي  العقد عىل رشط اإلعفاء  يف 

لكن برشط أن ال يكون الناقل يسء النية. 
هذا إذن بالنسبة للحقوق التي تتمتع هبا الرشكة اثر عقد تقديم براءة االخرتاع كحصة 
فيها، لكن مثل هذه احلقوق ليست دائمة إذ يف بعض احلاالت ما تكون هنالك أسباب 



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م 196
بالدراسة يف  ما سيتناول  النتائج، وهذا  العديد من  يرتب  الذي  فقداهنا األمر  إىل  تؤدي 

النقطة الثانية.

الفرع الثاين: فقدان احلقوق الواردة عىل الرباءة املساهم هبا الرشكة
تنقيض براءة االخرتاع وتزول بالتبعية لذلك حقوق الرشكة عىل الرباءة املساهم هبا يف 

األحوال التالية:
الرباءة، وهي حسب  املقررة لالخرتاع موضوع  القانونية  انقضاء مدة احلامية  أوال: عند 
نص املادة09 من قانون الرباءات 20 سنة إبتداءا من تاريخ إيداع طلب احلصول عىل 
بانتهاء هذه املدة تزول  إذ  الرباءة لدى املعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية، 
األموال  من  االخرتاع  ويصبح  لصاحبها  واملقررة  الرباءة  عىل  املرتتبة  احلقوق  مجيع 

املباحة]34[.
ثانيا:ـ عند بطالن الرباءة، فطبقا لنص املادة 53 من قانون الرباءات فان طلب البطالن 
قضائي  حكم  الستصدار  معني  شخص  أي  من  املختصة  القضائية  اجلهة  إىل  يرفع 

بالبطالن، وقد حدد نص نفس املادة حاالت طلب البطالن املتمثلة يف:
03 اىل08  أ- إذا مل تتوفـر يف موضـوع بـراءة االخرتاع األحكام الواردة يف املـواد من 
اخرتاع،  وجود  يف:  املتمثلة  املوضوعية  الرشوط  أحد  ختلف  أعـاله، واملقصود 

وجدته، وقابليته للتطبيق الصناعي، وأن ال يكون خمالفا للنظام العام واآلداب.
املذكورة، جاز لكل ذي  الرشوط  أحد  براءة االخرتاع وأغفلت  فإذا صدرت         

مصلحة أن يطلب بطالن الرباءة.            
ب- إذا مل تتوفر يف وصف االخرتاع أحكام املادة 03/22 أعاله، كأن ال ينحرص طلب 
الرباءة يف موضوع رئييس واحد أو يتضمن قيودا أو رشوطا أو حتفظات أو حتديد أو 

منح حقوق أو إذا مل حتدد مطالب براءة االخرتاع احلامية املطلوبة. 
كان  أو  لطلب سابق  تبعا  اجلزائر  اخرتاع يف  براءة  ذاته موضوع  االخرتاع  كان  إذا  ـ 

مستفيدا من أولوية سابقة.
فبطالن الرباءة جيعل من االخرتاع ماال عاما جيوز للجميع استغالله واإلفادة منه بعد 

أن كان ماال خاصا مقصورا عىل صاحب الرباءة استغالله واإلفادة منه. 
ثالثا: عند عدم دفع الرسوم القانونية املستحقة عىل االخرتاع موضوع الرباءة للمحافظة 
بالصعوبات  الدفع  االمتناع عن  هذا  يفرس  أن  ويمكن  األخرية،  صريورة هذه  عىل 
املالية التي قد تواجه الرشكة، أو نتيجة للتقرير املنجز من قبل الرشكة حول االخرتاع 
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حمل الرباءة والذي أثبت فيه بأن االخرتاع تم جتاوزه تقنيا وجتاريا باخرتاعات أخرى 

أكثر جدة.
رابعا: عند اسرتجاع الرباءة بناءا عىل دعوى مرفوعة من قبل الغري الذي سلب منه االخرتاع 
حمل الرباءة، كام هو احلال يف حالة العامل الذي يتقدم بطلب تسجيل االخرتاع باسمه 

ـ بدون وجه حق ـ خمفيا أن ذلك االخرتاع حقيقة عائد لرب العمل]35[.  
ففي مثل هذه احلـاالت تفقد الرشكة احلقـوق التي اكتسبتها علـى براءة االخرتاع، 
إذ يصبـح االخرتاع ماال عاما جيوز للجميع استغالله واإلفــادة منه األمر الذي يمس 

برأس مـال
 الرشكة، إذ يؤدي ذلك إىل اإلنقاص من قيمته ومن ثم جيوز للرشكة التمسك بالضامن 
ضد الناقل للمطالبة بالتعويض عن قيمة حصة الرباءة املساهم هبا، كام قد يؤدي ذلك إىل 
حـل الرشكة بقـوة القانون يف حالة ما إذا كان النظام الداخيل هلا ينص بشكل رصيح عىل 
تنحل  قد  لكن  املنقضية،  الرباءة  االخرتاع حمل  استغالل  أساسا حول  يدور  نشاطها  أن 
الرشكـة أو تبطل إذا ما توافرت أسباب أخرى منصوص عليها قانونا، األمر الذي يؤدي 
التي يتمتع هبا صاحب الرباءة وقت تصفية الرشكة، هذا ما  التساؤل حول احلقوق  إىل 

سيكون موضوع املطلب الثاين. 
املطلب الثاين: مصري براءة االخرتاع عند بطالن وحل الرشكة

       متى توافـرت مجيع األركان يف عقد الرشكـة نشأ عن هذا العقد شخص جديـد 
باسم  يتعاقـد هذا األخري  بواسطته، حيث  يبارش نشاطه  له مدير  املعنوي  الشخص  هو 
عىل الرشكاء، ويظل األمر كذلك حتى تنقيض حياة  الرشكة ويقوم بتوزيع األرباح 
الرشكة بسبب من أسباب االنقضاء، وحينئذ يتعني تصفيتها وقسمة ناتج هذه التصفية 

عىل الرشكاء والذي تكون من بينه براءة االخرتاع.
لنا  الفرع األول، ليتسنى  البطالن وحل الرشكة يف  لذا سنحاول البحث يف حاالت 

النظر يف احلقوق التي يتمتع هبا صاحب الرباءة وقت تصفية الرشكة يف الفرع الثاين. 

الفرع األول: حاالت بطالن وحل الرشكة
بام أن املرشع عرف الرشكة عىل أهنا عقد يتم بني شخصني أو أكثر وجب أن تتوافر يف 
هذا العقد األركان املوضوعية العامة التي تقوم عليها سائر العقود وهي: الرضا واملحل 
والسبب، غري أن عقد الرشكة ذو طبيعة خاصة، لذا ال يكتفا فيه توافر األركان املوضوعية 
فحسب بل جيب أن تتوافر فيه األركان املوضوعية اخلاصة حتى يتسنى له ترتيب اآلثار 
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القانونية التي نص عليها القانون، وهذه األركان اخلاصة هي: أن يتم العقد بني شخصني 
فأكثر، وأن يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل، وأن يقتسم كل منهم أرباح املرشوع أو 
خسائره ويضاف إىل ذلك ركن آخر هو أن تتوافر بينهم نية االشرتاك أي رغبة الرشكاء يف 

التعاون لتحقيق غرض الرشكة.
اشرتط  بل  الذكر،  السالفة  اخلاصة  املوضوعية  باألركان  يكتفي  مل  املرشع  أن  عىل 
النعقاد العقد أن يفرغ يف شكل خاص هو الكتابة وفقا ملا يقيض به نص املادة 418 من 

التقنني املدين.  
       فإذا ما ختلف ركن من أركان الرشكة، سواءا كان ركنا موضوعيا أو ركنا خاصا 
أو ركنا شكليا، ترتب عىل ذلك جزاء يتمثل يف البطالن، وخيتلف نوع هذا البطالن تبعا 
للركن املتخلف، فقد يكون بطالنا مطلقا وقد يكون بطالنا نسبيا كام قد يكون بطالنا من 

نوع خاص. 
      واألصل أن البطالن مهام كان نوعه يؤدي إىل زوال العقد وما يرتتب عليه من آثار 
بأثر رجعي وتطبيقا لذلك يعاد الرشكـاء إىل احلالة التي كانوا عليها قبل العقد، غري أن 

تطبيق القواعـد 
كان  وان  التعاقد  قبل  عليه  كانت  ما  إىل  احلالة  برد  والقول  الرشكة  عقد  عىل  العامة 
يستقيم نظريا فانه ال يستقيم عمال، إذ هو ال يقيم وزنا للعقود التي ارتبطت هبا الرشكة 
مع الغري وأصبحت بمقتضاها دائنة ومدينة ويؤدي إىل نتائج غري عادلة وغري مرغوب 
وإهدار  املستقرة  القانونية  للمراكز  عنه من زعزعة  ينشأ  ملا  االقتصادية  الناحية  من  فيها 
حقوق الغري الذي تعامل مع الشخص املعنوي، أو بعبارة أدق فان تطبيق األثر الرجعي 

للبطالن جيايف املنطق السليم وينكر العدالة.
القضاء مفرا  للعدالة واالستقرار االجتامعي مل جيد  النتائج وحتقيقا  ملثل هذه  فتفاديا 
من قرص آثار البطـالن عىل املستقبل فقط بـدون أن تنسحب إىل املايض]36[، إذ تعترب 
الرشكـة قائمـة ويعتد بنشاطها يف الفرتة الواقعة بني تكوينها واحلكم بالبطالن، غري أن 
الواقعي  أو  الفعيل  بالوجود  اعرتاف  سوى  ليس  الفرتة  هذه  خالل  بالرشكة  االعرتاف 
أو  الفعلية  بالرشكة  الرشكة  هذه  تسمى  لذلك  قانوين،  أساس  عىل  يرتكز  وال  للرشكة 

 .) Société de fait ( بالرشكة الواقعية
ولقد استند القضاء يف إقامـة نظرية الرشكة الفعلية إىل فكرة محاية األوضاع الظاهرة  
حتقيقا الستقرار املراكز القانونية، ذلك ألن الغري قد تعامل مع الرشكة قبل احلكم ببطالهنا 
عىل أساس أهنا رشكة صحيحة ومن ثم فال يسوغ أن يفاجأ هذا الغري الذي اطمأن إىل 
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الوضع الظاهر ببطالن الرشكة لسبب قد يكون خفيا عليه. 

كام استند القضاء أيضا يف إقامة هذه النظرية عىل أساس قانوين، فاعترب أن عقد الرشكة 
من قبيل العقود املستمرة التي تنفذ يوم بعد يوم فإذا قيض بالبطالن تناول البطالن مستقبل 
العقد فحسب، أما بالنسبة للاميض فتعترب الرشكة موجودة ولكن وجودها ليس له كيان 

قانوين وإنام كيان فعيل واقعي]37[.
ويشرتط لتطبيق نظرية الرشكة الفعلية أن تكون الرشكة قد بارشت أعامال قبل احلكم 
بالبطالن، أما إذا صدر احلكم بالبطالن قبل أن تبارش الرشكة أعامهلا فال يكون هلا كيان 

يف الواقع.       
هذا ومل يعرتف القضاء بوجود الرشكة الفعلية يف مجيع حاالت البطالن، ألن هناك 
أسبابا للبطالن ال جيوز االعرتاف فيها بوجود الرشكة ال يف نطاق القانون وال يف نطاق 
الواقع، إذ جيب يف هذه احلاالت تطبيق القاعدة العامة يف البطالن بصفة مطلقة واعتبار 

الرشكة يف حكم العدم، 
بينام هناك حاالت يمكن أن تطبق عليها الرشكة الفعلية، وتتجىل هذه احلاالت يف:

1(- إذا كان البطالن قائام عىل عدم توافر األركان املوضوعية اخلاصة بعقد الرشكة، كعدم 
وجود نية االشرتاك أو ختلف ركن تقديم احلصص أو ختلف ركن تعدد الرشكاء ) 
باستثناء الرشكة ذات الشخص الوحيد ( فال يكون عندئذ للرشكة وجود قانوين وال 

فعيل.  
2(- إذا كان البطالن قائام عىل عدم مرشوعية املحل كأن يكون نشاط الرشكة خمالف للنظام 
العام أو اآلداب العامة مثل االجتار يف املخدرات أو االجتار يف هتريب األسلحة، فان 
االعرتاف بالوجود الفعيل للرشكة معناه االعرتاف بالنشاط غري املرشوع الذي قامت 

من أجله الرشكة وهذا يتناىف إطالقا مع املنطق والقانون.
   أما احلاالت التي يعرتف فيها القضاء بالوجود الفعيل للرشكة، فيمكن حرصها يف 

احلاالت اآلتية:      
1(- إذا كان البطالن مؤسسا عىل عدم كتابة عقد الرشكة أو شهره، وان كان البعض يرى 
استبعاد تطبيق نظرية الرشكة الفعلية يف حالة عدم مراعاة األركان الشكلية التي تقوم 
عليها الرشكة كعدم الكتابة أو عدم الشهر، ألن اجلزاء يف نظرهم يقترص عىل عدم 
جواز االحتجاج بالرشكة عىل الغري، يف حني أننا نرى بأن يف هذه احلالة تطبق نظرية 
الرشكـة الفعلية استنادا إىل نص قانوين، حيث أفصح املرشع عىل االعرتاف بالرشكة 
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02 من  418 فقرة  املادة  الغري وفقا لنص  الكتابة يف مواجهة  انعدام  الباطلة بسبب 

التقنني املدين.         
2(- إذا كان البطالن مؤسس عىل نقص أهلية أحد الرشكاء أو عىل عيب شاب رضاءه، 
إذ  األشخاص  رشكات  يف  احلال  هو  كام  برمته  العقد  اهنيار  إىل  البطالن  هذا  وأدى 
تعترب رشكة كأن مل تكن بالنسبة لناقص األهلية أو الرشيك الذي شاب رضاءه عيب 
من العيوب، أما بالنسبة لبقية الرشكاء فتعترب الرشكة يف الفرتة بني تكوينها واحلكم 

ببطالهنا قائمة فعال.  
       ويرتتب عىل االعرتاف بالوجود الفعيل للرشكة يف الفرتة الواقعة بني إبرام العقد 

واحلكم بالبطالن نتائج هامة، سواءا بالنسبة للرشكة أو الرشكاء أو بالنسبة للغري. 

أوال: بالنسبة للرشكة 
أ- تعترب الرشكة الفعلية كام لو كانت رشكة صحيحة ومن ثم تتمتع بشخصيتها املعنوية 
تظل  كام  قائمة،  والتزاماهتا  حقوقها  مجيع  وتبقى  الرشكاء  شخصية  عن  املستقلة 
بالنسبة  أو  بينهم  فيام  سواء  آلثارها  ومرتبة  صحيحة  وحقوقهم  الرشكاء  تعهدات 

للغري. 
يف  الرشكة  أن  وبام  بالبطالن،  احلكم  صدور  بمجرد  وتصفيتها  الرشكة  حل  جيب  ب- 
الفعلية  الرشكة  إفالس  شهر  اجلائز  فمن  املعنوية  بالشخصية  حتتفظ  التصفية  فرتة 
متى توقفت عن سداد ديوهنا سـواء نشأت هذه الديون قبل احلكم بالبطالن أو أثناء 

إجراء عملية التصفية، ويرتتب عىل إفالسها شهر إفالس الرشيك املتضامن.

ثانيا: بالنسبة للرشكاء
واخلسائر  واألرباح  الرشكة  موجودات  تقسم  وتصفيتهـا  الرشكة  بطالن  حالة  يف 
التأسييس، ويلتزم الرشكاء الذين مل يقدموا حصصهم  الواردة يف العقد  طبقا للشـروط 
وطبيعة  الرشكة  نوع  بحسب  الرشكة  ديون  عن  مسؤوال  رشيك  كل  ويكون  بتقديمها، 

الدين ورشوط العقد.    

 ثالثا: بالنسبة للغري
 إن مجيع الترصفات التي التزمت هبا الرشكة يف مواجهة الغري تعد صحيحة ومنتجة 
آلثارها، وحيق لدائني الرشكة التمسك ببقائها حتى يتجنبوا مزامحة الدائنني الشخصني 
للرشكاء، ويكون هلم حق التنفيذ عىل أموال الرشكة، كام هلم حق شهر إفالسها وتقسيم 

أمواهلا الستيفاء ديوهنم حسب قواعد اإلفالس.     



201جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م
وما جيدر التأكيد عليه أن االعرتاف بالرشكة الفعلية ليس له من أثر إال عىل ماضيها، 
أما بالنسبة للمستقبل فالرشكـة باطلة وال يمكن االعتـراف هبا عىل أي وجه من الوجوه 
إنام هو من قبيل حل  املبادرة إىل حلها وتصفيتها، فالبطالن يف هذه احلالة  ولكـن جيب 

الرشكة قبل أن حيني ميعاد انتهائها]38[. 
       وعادة ما حتل الرشكة إذا ما توفر فيها أحد أسباب انقضائها املنصوص عليها قانونا 

يف املواد 437 إىل 442 من القانون املدين والتي يمكن حرصها فيام ييل:
- عند انقضاء امليعاد املعني للرشكة أو بتحقيق الغاية التي أنشئت ألجلها،

- عند هالك مجيع مال الرشكة أو جزء كبري منه،
- عند موت أحد الرشكاء أو احلجر عليه أو بإعساره أو إفالسه،

- عند انسحاب أحد الرشكاء أو إمجاع الرشكاء عىل حلها،  
- عند انقضاء الرشكة بحكم قضائي بناء عىل طلب أحد الرشكاء.

وإذا ما تم حل الرشكة نتيجة توافر أحد األسباب املذكورة أعاله، تعذر تسديد ديوهنا 
إهناء  التصفية أي  بعملية  القيام  يقتيض األمر  بل  وتوزيع موجوداهتا فورا بني الرشكاء، 
باستيفاء حقوقها ودفع ديوهنا  القانونية  املراكز  اجلارية للرشكة وتسوية  العمليات  مجيع 
متهيدا لوضع األموال الصافية بني يدي الرشكاء القتسامها، فام هي احلقوق التي يتمتع 

هبا املساهم بالرباءة يف الرشكة وقت تصفيتها ؟

الفرع الثاين:حقوق الناقل لرباءة االخرتاع وقت تصفية الرشكة
متى متت أعامل التصفية وحتولت موجودات الرشكة إىل نقود انتهت مهمة املصفي، 
وزالت الشخصية املعنوية هنائيـا عن الرشكة، ومن ثم وجب إجراء القسمة بعد استيفاء 
والديون  أجلها  حيل  التي  الديون  لقضاء  الالزمة  املبالغ  طرح  وبعد  لدينهـم  الدائنني 
يف  بارشها  قد  الرشكاء  أحد  يكون  التي  القروض  أو  املصاريف  رد  وبعد  فيها،  املتنازع 

مصلحة الرشكة.
للرشكاء،  خلصت  قد  الرشكة  أموال  تكون  التصفية  عملية  من  االنتهاء  فبعد         
وهتيأت للقسمة فيام بينهم، فيسرتد كل واحد من الرشكاء مبلغا يعادل قيمة احلصة التي 
قدمها يف رأس مال الرشكة، ويغلب أن تكون قيمة حصة كل رشيك مبينة يف عقد تأسيس 
الرشكة، وعند ذلك خيصص للرشيك من صايف مال الرشكة ما يعادل هذه القيمة املبينة 

يف العقد ]39[. 
الرشكة، وجب عىل  تأسيس  مبينة يف عقد  الرشكاء غري  قيمة حصص  إذا كانت  أما 
إىل  ذلك  ويرجع يف  الرشكاء،  من  للرشكة  تسليمها  تقويم هذه احلصص وقت  املصفي 
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االقتضاء،  عند  الشهود  وشهادة  اخلرباء  رأي  واىل  ودفاترها  ومستنداهتا  الرشكة  أوراق 
وإذا نازع الرشيك يف القيمة التي قدرت هبا حصته كان له أن يلجأ إىل القضاء، ولقايض 
نصيبه  إال  للرباءة  الناقـل  يأخـذ  فال  التقدير]40[،  هذا  يف  األخرية  الكلمة  املوضوع 
هبا  االنتفاع  حق  أو  الرباءة  ملكية  فتقديم  الرشكاء،  كباقي  للرشكـة  اإلمجالـي  املال  من 
كحصة يف رشكة تكون جزء من رأس مال هذه األخرية، لذا ال يتمتع ناقل الرباءة مبدئيا 
باسرتجاع أي حق عىل الرباءة املساهم هبا، هذا ما مل يوجد يف العقد اتفاق خمالف لذلك، 
عىل  الواردة  حقوقه  اسرتجاع  يف  الرباءة  صاحب  حق  عىل  االتفاق  باإلمكان  يكون  إذ 
الرباءة بموجـب بند رصيح يف النظام القانوين للرشكة أو يف عقد تقديم الرباءة كحصة يف 

رشكة والذي يكون ملحق للنظام األسايس هلا.
وهناك من الفقهاء]41[ من يرى بإمكانية صاحب الرباءة من اسرتجاع براءة اخرتاعه 
يف حالة ما إذا ساهم بحق االنتفاع فقط، لكن برشط وجود فائض يف التصفية أي تكون 
الرشكة قد حققت ربحا من خالل نشاطها )la société soit In bonis (، إذ هو ال 
يستطيع أن يتهرب من اخلسائر التي قد تلحق الرشكة ال سيام الديون الواقعة عىل عاتقها. 
إذ ما يميز عقد الرشكة قاعدة اشرتاك الرشكاء فيام حتققه من أرباح وما متنى به من 
لعقد  اخلاصة  األركان  من  هام  ركن  يعد  واخلسائر  األرباح  اقتسام  أن  ذلك  خسائر، 
بنسبة حصته يف رأس  واخلسائر  األرباح  الرباءة يف  نصيب صاحب  يكون  لذا  الرشكة، 

املال. 
اخلامتة

يمكن أن نخلص فـي األخري بأن الرشكة تعد ذلك الوعـاء الذي يسمح باالستغـالل 
الالزمة  واإلمكانيـات  املنشآت  عىل  لتوافرها  نظرا  املربأة،  للتكنولوجيا  الفعال 
الستثامرها، كام قد تكون أيضا منتجة هلا بتبنيها إلسرتاتيجية البحـث والتطويـر الداخيل 
هبدف الوصول إىل حلول ملشاكلـها التقنية، لذا تراقب أغلب الرشكـات الكربى باهتامم 
الرباءات املودعة من طرف منافسيها، وتشرتك يف العديد من بنوك املعطيات التي تعرض 
معلومات عن ذلك، فمراقبة منسقة للمودعني و املنتوجات املربأة تسمح بتوجيه السوق 
نحو  االقتصاد  عجلة  يدفع  الذي  األمر  للمنافسني،  الصناعية  باالسرتاتيجيات  والتنبؤ 

األمام لتحقيق أكرب قدر من التقدم الصناعي والتجاري.  
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جريمة الرسقة بني الرشيعة و الترشيع اجلزائري

 أ. عمري عبد القادر
كلية احلقوق و العلوم السياسية

جامعة حييى فارس باملدية

ملخص:
      الرسقة جريمة قديمة قدم الترشيعات الساموية و األديان السابقة،إستهجنتها مجيع 
الترشيعات الوضعية القديمة و احلديثة،      و املرشع اجلزائري ويف ظل قانون العقوبات 
إعتربها جريمة من صنف اجلنحة أصال،إال أنه وصفها باجلناية وعاقب عليها باإلعدام 
يف حال إرتكاهبا يف ظل ظروف زمانية أو مكانية حمددة،وعدل الترشيع العقوبة اخلاصة 
بالرسقة بوصفها جناية وعاقب عليها باملؤبد يف حاالت حمددة عىل سبيل احلرص، وهو 

موضوع بحثنا .     
Résumé 

Le vol est un crime aussi ancien que les législations divines et les religions 
antiques, abhorré par toutes les nouvelles et anciennes lois positives.
 Le législateur algérien a classé cet acte au sien de la loi pénale en tant qu’un 
délit, toutefois, il l’a jugé en étant un crime dont la peine peut aller jusqu’à 
l’exécution, selon des circonstances relatives au temps ou le lieu où il est 
commis.
 Désormais, la loi a modifié la peine du vol en tant qu’un crime entraînant la 
réclusion criminelle à perpétuité, dans des cas exhaustivement prédéterminés, 
ce qui est le thème de notre recherche.

الكلامت املفتاحية: جريمة الرسقة، قانون العقوبات، جناية.
مقـدمـــة :

     عرفت جريمة الرسقة انتشارا يف املجتمع اجلزائري وهي من أخطر اآلفات التي 
تصيب املجتمعات    و تعد من أهم جرائم األموال و أكثرها خطورة .

واالجتامعية  االقتصادية  العوامل  أبرزها  من  عوامل،  بعدة  اجلريمة  هذه  ترتبط       
متزايد،  وبشكل  اإلجرامي  السلوك  هذا  مثل  ظهور  عنه  ينجم  تدنيها،مما  عند  وذلك 
األحيان،  أغلب  يف  الدولة  ممتلكات  وكذلك  األشخاص  ممتلكات  يستهدف  والذي 
وتتسبب أحيانا يف إحلاق الرضر باألرواح،مما استوجب املرشع اجلزائري للوقوف عىل 
اقرتنت  إذا ما  املؤبد  التي تصل حد  الصارمة  الردعية  العقوبة  الفعل ومعاقبته  مثل هذا 
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هذه اجلريمة بظروف التشديد، وقد نص عىل هذا النوع من اجلرائم يف املواد 350 قانون 

العقوبات  وما يليها.
التي  الترشيعي ؟ وماهي احلاالت  املنظور الرشعي و  بفعل الرسقة من  املقصود  فام 
العقوبات  وماهي  ؟  اجلزائري  الترشيع  يف  جناية  إىل  املجرم  الفعل  هذا  بوصف  تؤدي 

املقررة هلا ؟ 
ولإلجابة عيل هذه التساؤالت ارتأيت أن اتبع اخلطوات التالية :

تقسيم عنارص املوضوع إيل مبحثني وكل مبحث إيل مطلبني كالتايل : 
املبحث األول :مفهوم جريمة الرسقة  

     املطلب األول: تعريف جريمة الرسقة يف ظل الرشيعة اإلسالمية و القانون اجلزائري
     املطلب الثاين: أركان جريمة الرسقة يف ظل قانون العقوبات اجلزائري

املبحث الثاين : جريمة الرسقة  و العقوبات ملقررة هلا 
      املطلب األول : جريمة الرسقة بوصفها جناية يف ظل قانون العقوبات اجلزائري

      املطلب الثاين : العقوبات املقررة جلريمة الرسقة يف ظل قانون العقوبات اجلزائري
خامتة 

املبحث األول : مفهوم جريمة الرسقة 
خيتلف مفهوم الرسقة بني كل من الرشيعة و القانون وحتى فكرة القيام بالفعل وحلظة 
ينبغي  مهام  أمرا  اجلزائري  القانون  و  الرشيعة  بني  املفهوم  حتديد  من  جيعل  مما  جتريمه، 

إدراجه و التمعن فيه ملعرفة احلاالت التي جتعل من الفعل جريمة .
املطلب األول : تعريف جريمة الرسقة بني الرشيعة و القانون اجلزائري

1/ تعريفها فقها وحكمها 
لغة : اخذ الشئ خفية، سواء كان مادي أو معنوي ومنه يقال اسرتق السمع .

2/ اصطالحا : 
هي أخذ املكلف نصابا من املال خفية من حرزه دون شبهة أو حاجة .

الرشيعة  فقهاء  عند  أهنا  اجلنائي،ذلك  القانون  يف  اإلختالس  :يقابل  احلنفية  عند  األخذ 
تعني الرسقة الصغرى وعقوبتها قطع اليد، أما إذا أخذ املال دون إستخفاء فال تقع 
جريمة الرسقة و توصف بأهنا حرابة، و إن كانت دون إستخفاء وبغري إكراه كانت 
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اجلريمة إختالسا و عقوبتها التعزير(1).

األخذ عند املالكية :ال يشرتط اإلمام مالك أن يكون احلرز مبنيا بل يكفي أن يكون املكان 
معدا حلفظ املال،أو جرت العادة عىل حفظه فيه،دون حاجة إىل إحاطته ببناء أو سور 

أو ما شابه   ذلك) ( 2
األخذ عند االشافعية و احلنابلة : يرى احلنابلة أن احلرز باملكان هو احليز املعلق و املعد 
حلفظ املال داخل العمران كاملنازل و احلوانيت   و احلظائر،وعىل هذا الرأي سار اإلمام 
داخل  يكون  أن  فيه  يشرتط  ما  هو  عندمها  املكان  بأن  القول  مجع  يمكن  الشافعي،ومنه 
املدينة أو القرية،فإذا كان خارجهام ال يعترب حرزا باملكان،باإلضافة إىل كونه مغلقا،فإذا 

مل يكن له باب أو أنه مفتوح أو كان احلائط مثقوبا أو متهدما ال يعترب حرزا باملكان)3 ( .  
كام تواتر عند الفقهاء إعتبار أنواع لوجود احلرز،فمنه احلرز باملكان و احلرز باحلافظ،مع 
إختالف حول رسقة احلرز نفسه،فريى اإلمام أبو حنيفة أن من يرسق احلرز أو بعضه ال 
قطع عليه لكون الرسقة تقتيض اإلخراج من احلرز،عىل خالف بقية الفقهاء الذين يرون 
بأن رسقة احلرز تستوجب القطع لكون أن احلرز نفسه يعترب حمرزا بإقامته فاحلائط حمرز 

ببنائه و الباب حمرز بتثبيته .
ومن بني الضوابط الرشعية لتحديد ركن األخذ خفية و الذي يستوجب القطع طبقا 

آلراء األئمة األربعة ما ييل :
1/أن يأخذ املال خفية،02/إخراجه من احلرز املعد حلفظه ودخوله يف حيازة السارق 
ولو حكام،03/حتقق صفة احلرز باملكان أو باحلافظ ويكون وضع املال حتت برص 
من يقوم عىل حفظه،04/إعتبار اإلنسان حرزا لكل ما يلبسه أو حيمله،05/تزول 
عن احلرز صفته إذا كان املال املرسوق ثمرا أو زرعا غري حمصود،06/حتقق األخذ 

خفية بمجرد أخذ املال من احلرز ولو تم ذلك دون دخوله(4 )

3*حكمها : 
كبرية من الكبائر لذلك رشع هلا اإلسالم عقوبة قاسية، وهي قطع اليد، قال اهلل تعايل : 
»والًسارق والًسارقة فاقطعوا أيديام جزاءا بام كسبا نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم)5(.

4* أرضار الرسقة: 
1- اعتداء عيل املال الذي هو أحد الرضوريات 

2- من طرق كسب احلرام 
3- تدمر االقتصاد 
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ب(- تعريفها قانونا : نجد أن املرشع اجلزائري مل يعرف الرسقة، بل جاءت املادة 350 ق 
ع بقوهلا : كل من اختلس شيئا غري مملوك له يعد سارقا)6( ،وهو هبذا يكون قد منح 
املفهوم للقائم بالفعل الذي ال يملك اليشء و يقوم بإختالسه،مع عدم حتديد املرشع 

لليشء الذي يكون حمل إختالس.
ذكر املرشع اجلزائري يف عديد مواد قانون العقوبات األشياء التي تكون حمل رسقة 
و التي يف رأينا ال تشكل الركن املادي فيها و إنام قوامه فقط، بمعنى أن إختالس اليشء 
يف جريمة الرسقة - وقوع الفعل املادي- يقع داخل نطاق املحل الذي حدده املرشع يف 

العديد من املواد بدءا من املادة 351 وصوال إىل املادة 371 من قانون العقوبات .
كام نجد أن املرشع اجلزائري عاقب عىل الرشوع يف هذه اجلريمة وفقا للفقرة 04 من 

املادة 350 
عديد  يف  ذكر  رسقة،فقد  جريمة  للغري  اململوكة  األشياء  إختالس  املرشع  بجعل 
أنواع  بعض  ذكر  عىل  بإعتامده  وهذا  رسقة،  حمل  تكون  أن  يمكن  التي  األشياء  املواد 
الرسقات كرسقة املمتلكات الثقافية املنقولة املحمية أو املعرفة،كذلك رسقة املراسالت و 

األمتعة،رسقة املنازل،رسقة احليوانات األليفة،رسقة املحاصيل الزراعية ...إلخ.
عرف األستاذ “قوييت “ الرسقة بأهنا إختالس إجرامي ألشياء الغري)7( 

-املطلب الثاين : أركان جريمة الرسقة 
جريمة الرسقة  كغريها من اجلرائم العمدية تقوم عىل أركان تتمثل يف الركن الرشعي، 

الركن املادي،الركن املعنوي وهو ما سنتطرق إليه بالرشح و التوضيح فيام ييل :
وفقا  صفتها  كانت  أي  الرسقة  فعل  عىل  املعاقب  النص  وهو   : الرشعي  الركن   /1
الفعل  تؤكد جتريم  التي  و  منه   350 املادة  العقوبات ال سيام  قانون  مواد  لنصوص 
بقوهلا “كل من إختلس شيئا مملوكا للغري يعد سارقا و يعاقب باحلبس من سنة إىل 
النصوص  ... وكذا  500.000 دج  إىل  100.00 دج  بغرامة من  مخس سنوات و 
أو  جنحة  أو  كانت  جناية  سواء  القانوين  ووصفها  الرسقات  أنواع  بتحديد  املتعلقة 

خمالفة وكذا العقوبات املتفاوتة فيها.
حدد املرشع عقوبات خمتلفة جلريمة الرسقة وهذا إعتامدا عىل اليشء املرسوق أو زمان 
العقوبة  منح  هبذا  هبا،وهو  تتم  التي  الطريقة  إىل  باإلضافة  الرسقة  فعل  وقوع  أومكان 

رشعية ال يمكن جتاهلها لكون اجلزاء من جنس العمل .
2(- الركن املادي : يتكون من ثالث عنارص  وهي الفعل والنتيجة والعالقة السببية التي 
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“اإلستيالء  تربط بينهام، والفعل يف الركن املادي للرسقة هو اإلختالس ويقصد به 

عىل احليازة الكاملة بدون رضاء املالك أو احلائز السابق”.
طرف  من  عليها  واإلستيالء  الكاملة  احليازة  إنتقال  فهي  اإلجرامية  النتيجة  أما 
بينهام،  السببية  والعالقة  والنتيجة  السلوك  اإلختالس  فعل  يف  جيتمع  الفاعل،وهكذا 
وهبذا يتزاوج العنرصان داخل عالقة سببية إذ ال تنفصل النتيجة عن الفعل إال يف حالة 
الرشوع أو املحاولة،ولبيان الركن املادي يف جريمة الرسقة يتعني أن نتناول بالبحث ثالثة 
الفعل وثالثا متام فعل اإلختالس  بيان فعل اإلختالس وثانيا عنارصهذا  مواضيع أوالً 

أوالرشوع فيه.
الترشيعات اجلنائية فقد  بيان فعل اإلختالس :نظرا لعدم وجود تعريف لإلختالس يف 
سلك الفقه مناهج ثالث يف حتديد هذا املفهوم  و الذي ظهرت العديد من  النظريات 
الذي  األساس  العنرص  هو  الرسقة  حالة  يف  املال  فإختالس   ، وتوضيحه  لرشحه 
يؤدي  الذي  مرشوع  الغري  النشاط  اجلريمة،لكونه  هلذه  القانوين  البنيان  عليه  يقوم 
إىل سيطرة اجلاين عىل اليشء املرسوق والظهور عليه بمظهر املالك، ولتبيان اللحظة 
التي يتم فيها هذا العنرص اجلوهري،فإن الفقه قد بذل جمهودات كبرية وهذا  بظهور 
باملنهج  أو  التقليدية  بالنظرية  وتعرف  اإلختالس  نطاق  من  تضيق  نظريتان:األوىل 
التارخيي الذي يضم فرتتني،والثانية توسع من نطاقه ليشمل كافة الصور التي يسعى 
فيها اجلاين إىل متلك مال الغري بطريق غري مرشوع وتعرف بالنظرية احلديثة أو باملنهاج 

القانوين، وسوف نتناول هاتني النظريتني بإختصار عىل النحو التايل :
بسوء  الغري  ممتلكات  عىل  اإلستالء  بأنه  اإلختالس  أصحاهبا  عرف   : التقليدية  النظرية 
نية،ويرى جانب من الفقه بأن هذا املدلول يسوده الغموض لكونه يؤدي إىل اخللط 
بني الرسقة و النصب وخيانة األمانة لكون أنه كان معروفا لدى الرومان و مل يفرق 
»نزع  أنه  أساس  عىل  اإلختالس  ملفهوم  أعاله،)8(وبتطويرهم  املذكورة  اجلرائم  بني 
اليشء أو نقله أو أخذه دون رضاء مالكه بقصد متلكه«أمكن التمييز بني الرسقة وكال 
عىل  حيتال  النصب  جريمة  يف  اجلاين  كان  والنصب،فإذا  األمانة  خيانة  جريمتي  من 
املجني عليه فيسلمه األخري املال برضاه و  يف جريمة خيانة األمانة يكون قد تسلم 
املال من املجني عليه بموجب عقد من عقود األمانة،فإن اجلاين يف جريمة الرسقة ال 
يتسلم املال املرسوق من املجني عليه وإنام ينتزعه ويأخذه أو ينقله من حيازة املجني 

عليه إىل حيازته دون رضاء األخري 
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وبالرغم مما سبق فإن حتديد معنى اإلختالس وفقا ملفهوم هذه النظرية قد أظهر قصورا 
وأدى إىل نتائج خطرية،وعىل سبيل املثال إذا كان اجلاين قد تسلم املال من املجني عليه 
ملجرد رؤيته فاستوىل عليه،فإنه ال يسأل عن الرسقة،ألن اجلاين وفقا للنظرية التقليدية مل 
ينتزع املال من صاحبه ومل يأخذه،كام هو احلال حني يقوم البائع بتسليم املشرتي املال ملن 
يرغب برشائه كي يطلع عليه قبل الرشاء،فيغتنم الفرصة ويرب باملال ففعله ال يعد رسقة، 
وإزاء هذه الثغرة إلتجأ أصحاب هذه النظرية إىل القول بفكرة التسليم اإلضطراري األمر 
الذي دفع القضاء الفرنيس إيل اعتبارها من قبيل االختالس الذي تقوم به جريمة الرسقة 

و الذي تم التأسيس له عىل هذه الفكرة اجلديدة .

 النظرية التقليدية اجلديدة ) التسليم االضطراري ( :
     ومفادها إذا كان تسليم الشئ مما تقتضيه رضورة التعامل و األخذ و العطاء بني 
الناس عيل أن يرد اليشء إيل صاحبه يف احلال وإن امتنع املسلم عن رده فيسأل عن جريمة 
واسعة  أهنا  عليها  يعاب  وما  سليم،  قانوين  أساس  عيل  تقوم  ال  النظرية  وهذه  الرسقة، 
من ناحية و ضيقة من ناحية أخري، مثل : صاحب مطعم يقدم الطعام لزبائنه، تقتيض 
الرضورة تقديم الطعام قبل دفع احلساب وخروج أحد الزبائن خفية، دون دفع احلساب 
يعترب اختالسا، ورغم ذلك الفقه و القضاء مل يعتربه اختالسا،ألن املدلول متثل يف صدور 
نشاط مادي من اجلاين كاآلخذ أو السلب أو النقل أو الرفع   أو النزع، وهو ما مل يتحقق 
إذا كان اليشء بني يدي اجلاين »احلائز »،وبعبارة أخرى فإن التسليم أيا كانت طبيعته ينفي 

اإلختالس)9 (

النظرية احلديثة أو املنهج القانوين
      و هو الذي قال به األستاذ جارسون حيث إجته إىل تفسري اإلختالس وفقا ملدلول 
قانوين معتمدا عىل أساس فكرة احليازة يف القانون املدين و التي تعرف عيل اهنا : »وضع 
احلالة  هي  أو   « فيه  التعامل  الفعلية عيل يشء جيوز  السيطرة  الشخص  به  يسيطر  مادي 
الواقعية التي ختول للشخص القدرة أو السلطة املادية عيل اليشء،كام أن اإلختالس هو 

سلب احليازة عىل الرعم من إرادة املالك أو احلائز الرشعي لليشء، وهي ثالثة أنواع : 
-1( احليازة الكاملة : وهي السيطرة الفعلية عيل اليشء ومبارشة سلطات املالك عليه مع 

نية االستئثار به وتقوم عيل عنرصيني : 
أ( مادي : يشمل جمموعة األفعال املادية التي يبارشها مالك ليشء  

ب(معنوي : وهو نية الظهور عيل اليشء بمطهر املالك10( )  
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2( احليازة الناقصة : تكون ملن حيوز اليشء بمقتيض سند قانوين، خيوله اجلانب املادي يف 

احليازة فقط دون أن يكون له القصد يف االمتالك،مثل املستأجر أو املودع لديه .
-3(اليد العارضة : وهي احلالة التي يكون فيها اليشء موجودا بني يدي شخص دون أن 

تكون لديه حيازة كاملة أو ناقصة .
نقل  املتمثل يف  ز  تزعمه جارسون  الذي  القانوين  املنهج  أن  الفقهاء  بعض  يرى       
عليه  ترتتب  احليازة  عىل  إعتداء  اإلختالس  إعتبار  و  اجلنائي  املجال  إىل  املدنية  احليازة 
بعض النتائج غري العملية عند التطبيق،عىل أساس أن اإلختالس هو إعتداء عىل مصلحة 
حممية واحدة وهي احليازة و الدليل عىل ذلك أن املرشع املرصي و املرشع اجلزائري قد 
إعترب إختالس األشياء املحجوز عليها قضائيا أو إداريا ولو كان واقعا من مالكها رسقة 
وهذا وفقا للامدة 364 قانون عقوبات جزائري،وعليه ال يمكن القول بأن املرشع توجه 
إىل محاية احليازة ألن السارق يف هذه احلالة هو احلائز هلا و أن هذه احليازة متوقفة عىل 

عارض وهو احلجزو وفقا لنظرية جارسون فإن الرسقة ال تقع من مالك اليشء) ( 11
     يرى األستاذ سليامن بارش بأن هذا الرأي و الدفع غري سليم لكون أن احليازة قد 
نزعت من صاحبها األصيل و أهنا توقفت نتيجة احلكم القضائي أو األمر اإلداري وهو 
ما جيعل من حيازة مالك اليشء املحجوز عليه لصالح اجلهة اآلمرة بتوقيع احلجز و أنه 

يعترب معتديا عىل احليازة وفقا للمدلول اجلنائي هلا.)12(

حمل االختالس يف جريمة الرسقة : 
ع  01 ق  الفقرة   350 املادة  لنص  يقع عليه اإلختالس طبقا  الذي  اليشء  به  يقصد 

اجلزائري، ولتوافر عنرص حمل الرسقة جيب توافر رشوط يف هذا اليشء وهي :
أن يكون حمل االختالس شيئا جامدا: ال يقع االختالس إال عيل األشياء 

من  نقله  أمكن  املنقول كل يشء  يعترب  حيث  منقول:  مال  اإلختالس  يكون حمل  أن 
القائم  السارق ال بوضعه  يد  املال يف  املنقول هي مآل  مكان إيل أخر، والعربة يف حتديد 
عليه، فاملنزل عقار بطبيعته ال تقع عليه جريمة الرسقة بذاته ولكن يمكن أن تقع الرسقة 
الزراعية فهي  منقوال، وكذلك األرض  تعترب  منه  انتزاعها  بعد  أبوابه ونوافذه ألنه  عيل 
بطبيعتها عقار ال تقع عليها جريمة الرسقة وال عىل األتربة املتصلة هبا إال بعد انتزاعها من 
األرض فتعترب منقوال، وقد يكون املال صلبا أو سائال أو غازا، كام أن الرسقة تقع عيل 

التيار الكهربائي ألنه قابل للتملك و احليازة و النقل)13(. 
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كام يشمل املال وفقا للقانون املدين األشياء القابلة للتملك اخلاص و التي تكون هلا 
قيمة ما مل تكن خارجة عن التعامل بحكم القانون وله حالتني مها :إذا كان فيه إخالل 
بالنظام العام مثل املخدرات مثال أو كان ماال عاما وهو املال اململوك للدولة أو ألحد 
بأن  جانب  فريى  األوىل  املسألة  هذه  حول  الفقه  إختلف  اإلعتبارية،وقد  األشخاص 
جنائية  فواعد  بتطبيق  محايتها  يمكن  القانون  بحكم  التعامل  عن  خترج  التي  األشياء 
املال ويساءل اجلاين عن علمه أو عدم علمه بطبيعة اليشء  التي حتمي  أخرى غري تلك 
الفقه بأن األشياء  )14.(،ويرى رأي آخر من  الفيصل يف اإلدانة أو الرباءة  املختلس وهو 
التي خترج عن التعامل بحكم القانون يمكن أن تقع عليها الرسقة و ذلك لسببني،كون 
التي تكون خارجة عن  املدين،فاألشياء  منه يف  أوسع  اجلنائي  القانون  املال يف  أن داللة 
املدين إال أهنا تصلح ألن  القانون  أمواال يف  القانون ال تصلح أن تكون  التعامل بحكم 
تكون حمل إختالس يف القانون اجلنائي ومثال ذلك األسلحة يف غري األحوال املرصح هبا 
قانونا تصلح أن تكون حمل رسقة »رسقة مسدس غري مرخص من صاحبه )15 (أو بحكم 
الطبيعة وهو اامال الذي ال يستطيع اإلسنان اإلستئثار بحيازته مثل املياه يف البحر و اهلواء 
إال إذا إحتدت هذه األشياء فصلحت لإلستئثار »مجع كمية من املاء يف زجاجة » تصلح 

أن تتملك .)16( 
جيب أن يكون املال أو اليشء املرسوق مملوكا للغري : سواء كان هذا الشخص طبيعيا 

أو معنويا.
من  ماديا  خروجه  كون  للغري  مملوك  مال  هو  املفقود  املال   : املفقودة  األموال  ملكية 
السيطرة، حلائزه ال يفقده ملكيته فتظل باقية رغم فقده، فيتوجب عيل كل من يعثر عيل 
مال مفقود أن يبلغ املصالح و السلطات املختصة، فإذا تعمد ذلك بغية متلك اليشء تكون 
الواقعة رسقة)17( ، إال أن هناك جانب من الفقه يرى بأن صاحب املال املفقود له احلق يف 

إسرتداده خالل مدة 03 سنوات من تاريخ وقوع الرسقة أو الضياع )18(.
الكنوز و اآلثار : إذا عثر شخص عيل كنز يف أرض الغري يكون الكنز ملك لصاحب 
األرض وإذا استويل عليه هذا الشخص يعد مرتكب جلريمة رسقة، أما اآلثار فهي مملوكة 
للدولة سواء كانت مكتشفة أو مدفونة ويعد االستيالء عليها رسقة يف مجيع األحوال)19( . 
3/الركن املعنوي )القصد اجلنائي (  : تعد الرسقة من اجلرائم العمدية، والتي البد أن 
يتوفر فيها القصد اخلاص، حتي يكتمل الركن املعنوي جلريمة الرسقة و املقصود به 
توافر نية متلك اليشء املختلس لدي اجلاين، وحرمان مالكه هنائيا منه، وعليه إذا توافر 
الرسقة،  جلريمة  املعنوي  الركن  حتقيق  بصدد  نكون  واخلاص  العام  اجلنائي  القصد 
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حيث اليم الدافع والباعث الرتكاب هذه اجلريمة .

ومهام تشعبت بعض األفكار الفقهية فيام خيص القصد اجلنائي فإن هذا الركن نستشفه 
للغري عىل سبيل  اخلطأ  الفرد شيئا مملوكا  إن أخذ  تقع  أن اجلريمة عمدية،فال  من كون 
ولكن عليه إثبات ذلك،كأن يقوم الفرد بأخذ مال الغري معتقدا أنه ماله اخلاص،ولكن 
ذلك من الناحية العملية يشء نادر، وثار تساؤل ما إذا كان الفرد أخذ هذا اليشء ليس 
و  لإلنتفاع  أخذه  إن  أنه  وقيل  للغري،  اململوك  اليشء  أجل متلك  بنية وقصد خاص من 
لالطالع عليه ثم يقصد رده فال رسقة يف ذلك، من الناحية العملية ال يمكن تطبيق قول 
بعض الفقهاء الذي مفاده أن الفرد إذا أخذ شيئا مملوكا للغري بقصد اإلنتفاع وليس بقصد 

التملك، ثم بعد ذلك عدل عن رأيه فانتهت فيام بعد نيته ايل متلكه فإنه ال يعد سارقا .
فقضاة  الرسقة،  لفعل  املادي  الفعل  قيام  بمجرد  أنه  األصوب  فاالجتاه  وهكذا       
املوضوع يتجهون باقتناعهم إيل نية االحتفاظ باليشء املرسوق من طرف السارق، ولعل 
دور الدفاع يكون يف حرج وصعوبة إثبات أن النية االجرامية للمتهم مل تتجه إيل نية متلكه 

لليشء املرسوق)20( . 

املبحث الثاين : حاالت أو ظروف جريمة الرسقة بوصفها جناية أو جنحة و 
العقوبات       املقررة هلا .

        خيتلف اجلزاء املقرر للرسقة بالنظر إىل طبيعتها،و التي يتم التفريق فيها عىل أساس 
 VOL SIMPELE يتم وصفه كذلك بكوهنا رسقة بسيطة  أو كام  أو جنحة  أهنا جناية 
تبعا إلرتكاهبا يف ظروف معينة حددها  VOL QUALIFIE وهذا  أو رسقة موصوفة 

املرشع عىل سبيل احلرص)21( 
املطلب األول : حاالت أو ظروف جريمة الرسقة بوصفها جناية : 

      توصف جريمة الرسقة بأهنا جناية متي توافرت جمموعة من الظروف أو تزامنت 
مع وقت إرتكاهبا فقد يكون محل السالح، وقد يكون زمن إستثنائي وهي حالة احلريق، 
التي  الوسائل  حتى  أو  الليل  ظرف  أو  اجلناة  تعدد  حالة  ويف  التمرد،  الفتنة،  الثورة، 

أستخدمت يف الرسقة .
فتكون الرسقة جناية يف العديد من احلاالت نذكرها عىل النحو التايل :

احلالة األوىل :الرسقة جناية بتوافر ظرف محل السالح :
351 قانون عقوبات عىل ما ييل :يعاقب مرتكبو الرسقة بالسجن املؤبد  تنص املادة 
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إدا كانوا حيملون أو حيمل أحد منهم أسلحة ظاهرة أو خمبأة حتى ولو وقعت الرسقة من 

شخص واحد ومل يتوافر أي ظرف مشدد آخر.
وتطبق العقوبة ذاهتا إدا كان اجلناة يضعون السالح أو يضعه احدهم يف املركبة التي 

إستقلوها إىل مكان اجلريمة أو إستعملوها يف تأمني فرارهم”.
القاطعة  واألجهزة  واألدوات  اآلالت  كافة  أسلحة   كلمة  مفهوم  ضمن  يدخل 
والنافذة والسكاكني ومقصات اجليب والعيص العادية أو أية أشياء أخرى هي من قبيل 
األسلحة إذا استعملت للقتل واجلرح أو الرضب “)22(،كام أن املادة مل توضح نوع هذه 
األسلحة مما يمنح السلطة التقديرية لقضاة املوضوع لتقدير هذا الظرف و لتحديد مدى 
صالحية الوسيلة املحمولة إلعتبارها سالحا دون اخلروج عن املرسوم رقم 63/851 
املؤرخ يف 16/03/1963 املتضمن قمع اجلرائم املرتكبة ضد الترشيع املتعلق بإكتساب 
أصناف)23(،  تسعة  غىل  صنفها  الذي  املتفجرات  و  الذخائر  و  األسلحة  وصنع  وحيازة 
التي  احلربية  كاألسلحة  بالنفس  للفتك  أصال  املعدة  هي  بطبيعتها  األسلحة  أن   كام 
97- يعاقب عليها القانون حليازهتا ومحلها بدون رخصة، كام هي معرفة يف األمر رقم 
املؤرخ يف   98-96 رقم  له  املطبق  التنفيذي  واملرسوم  املؤرخ يف 21/01/1997   06
أسلحة   : مثل  معرية  قذف  يمكنه  سالح  كل   : الفئة  هذه  وتشمل   ،18/03/1998

الرماية و املسدسات والرشاشات .
03 عيل سبيل  الفقرة   93 املادة  التي جاء ذكرها يف نص  ـ أسلحة باالستعامل وهي 
املثال متي استعملت ألغراض غري بريئة وهي : الفتك باألنفس، بحيث أن هناك بعض 
كالسكاكني  لالعتداء  كوسيلة  وتصلح  العادية  احلياة  يف  تستعمل  التي  احلادة  اآلالت 
واملقصات العادية و هذه اآلالت يطبق بشأهنا قاعدة عامة :أن هذه األدوات ال يمكن 
اعتبارها سالحا إال إذا استعملت بالفعل وعليه فان جمرد وجود هذا النوع من االسلحة 
اجلناة  هدد  أو  بالفعل  استعملت  إذا  إال  مشددا  ظرفا  اعتباره  يمكن  ال  اجلناة  حوزة  يف 

باستعامهلا. 
يتحقق هذا الظرف يف حالة محل أسلحة بطبيعتها سواء تم إستعامل السالح من قبل 
اجلاين أو جناة، أو كان محله لغرض الرسقة او كان بصفة عرضية، وقد ذهب املرشع إيل 
أبعد من ذلك، حني عاقب باإلعدام يف محل السالح عيل لعبة بالستيكية هلا شكل ولون 
امللف  يف   1983/03/01 بتاريخ  للقرارالصادر  وفقا  وهذا  اجلاين  إستعملها  السالح 

رقم  27682 )24( .
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ويرجع الفقه العلة يف تغليظ العقوبة إيل جمرد محل السالح أنه من شأنه أن يشد أزر 
اجلاين ويبعث فيه القوة ويلقي الرعب يف نفسية املجني عليه حني يرى السالح وبالتايل 
يسهل عملية الرسقة،فالعقوبة هي : السجن املؤبد سواء استعمل أو مل يستعمل أسلحة 

بطبيعتها. 
احلالة الثانية :الرسقة جناية عند وقوعها يف زمان معني :

بعد  أو  حريق  أثناء  الرسقة  أرتكبت  حال  يف  احلالة  هذه  عىل  اجلزائري  املرشع  نص 
إنفجار أو إهنيار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو مترد أو فتنة أو أي إضطراب آخر.

احلالة الثالثة :الرسقة جناية عند وقوعها عىل يشء معني :
أية  سالمة  لتأمني  املعدة  األشياء  عىل  تقع  التي  الرسقات  أن  اجلزائري  املرشع  إعترب 

وسيلة من وسائل النقل العمومي أو اخلصويص جناية .
ما يالحظ عىل هذه الفقرة أن املرشع إجته إىل رسقة األشياء املعدة لتأمني سالمة وسائل 
النقل »عمومي،خاص »لكن دون حتديد هلا أو تعريف دقيق هلا،فهل أن املرشع جعل هذه 
امليكانيكية  األشياء من قبيل علبة الصيدلية مثال،أو جهاز إطفاء احلريق أم أهنا األشياء 
الفرامل أو مكونات املحرك كاملنبه وما شابه  النقل كقارورة زين  التي تكون يف وسيلة 
النقل  املعدة لسالمة األشخاص عىل متن مركبات  ذلك،فهناك فرق من حيث األشياء 

العمومي أو اخلاص و بني األشياء التي تدخل يف سالمة املركبة يف حد ذاهتا.
احلالة الرابعة : جريمة الرسقة جناية يف حال إحتاد ظرفني من ظروف التشديد :

تضمنت املادة 353 من قانون العقوبات وصف اجلناية جلريمة الرسقة إذا ما أحتد فيها 
ظرفني عىل األقل وهي عىل النحو التايل :

1/ إرتكاب الرسقة مع استعامل العنف و التهديد،2/ إرتكاب الرسقة ليال،3/ إرتكاب 
الكرس  أو  التسلق  بواسطة  الرسقة  إرتكاب  أكثر،4/  أو  شخصني  بواسطة  الرسقة 
من اخلارج أو من الداخل،أو عن طريق مداخل حتت األرض أو بإستعامل مفاتيح 
مصطنعة أو بكرس األختام أويف املنازل أو املساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت 
مسكونة أو مستعملة للسكنى أو يف توابعها،05/ إستعامل مركبة ذات حمرك بغرض 
تسهيل فعلهم أو تيسري هروهبم،06/إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتىل 
ولو وقعت الرسقة ضد من ال يستخدومونه لكنها وقعت سواء يف منزل خمدومه أو 
يف املنزل الذي كان يصحبه فيه،07 إذا كان السارق عامال أو عامال حتت التدريب 
يف منزل خمدومه أو مصنعه أو خمزنه أو إذا كان يعمل عادة يف املسكن الذي أرتكبت 

فيه الرسقة .
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     فكلام تم فعل الرسقة بإحتاد ظرفني من الظروف السبعة املذكورة أعاله كنا أمام 
جناية رسقة،كام أن املرشع تدخل و عرف بعض الظروف التي تصاحب إرتكاب الفعل 

املجرم،وهذا بموجب مواد متفرقة وال حقة للحاالت املذكورة .
قانون  من   356 املادة  نص  بحسب  بالكرس  الرسقة  ظرف  عرف  املرشع  أن  نجد 
ذلك  يف  والرشوع  بالقوة  اإلقفال  أجهزة  من  جهاز  أي  فتح  بأهنا  أقر  التي  و  العقوبات 
أو  مغلق  مكان  إيل  بالدخول  للشخص  يسمح  أخرى،  طريقة  بأي  أو  إتالفه  أو  بكرسه 
والتسور  التسلق  ظرف  عرف  مقفول)25(،كام  مكان  يف  يوجد  يشء  أي  عيل  باالستيالء 
358 من نفس  358 و ظرف إستعامل املفاتيح املصطنعة بموجب املادة  بموجب املادة 
القانون حيث جاء يف نص هذه املادة لتبيان املفاتيح التي تكون أساسا لتشديد العقوبة و 
التي توصف بأهنا :«مفاتيح مصطنعة كافة الكالبيب و العقف واملفاتيح الصاحلة لفتح 
مجيع األقفال واملفاتيح املقلدة أو املزورة أو املزيفة، أو التي يعدها املالك او املستأجر أو 
صاحب الفندق أو صاحب املسكن لفتح األقفال الثابتة أو األقفال الغري ثابتة أو أجهزة 
لإلغالق والتي استعملها اجلاين لفتحها هبا، ويعترب مفتاحا مصطنعا املفتاح احلقيقي الذي 

إحتجزه اجلاين دون وجه حق، كام عرف املرشع املكان املسكون أو املعد للسكن)26( .
ومن بني الظروف كذلك قد تتم الرسقة بواسطة مركبة ذات حمرك و يكون إحضارها 
إما لتسهيل الفعل وإما لتسيري اهلروب  أو أن فعل الرسقة قد يقع من اخلدم أو املستخدمني 
و الصناع و اهلدف من التشديد عيل هؤالء أهنم حمل ثقة من طرف املستخدم حيث أهنم 
يستلموا بحكم أعامهلم أمواال ومنقوالت يسهل هلم رسقتها إذا ما ختلوا عن واجب األمانة 
فاخلدم باألجرة هم األشخاص القائمون بخدمة شخص املخدوم أو قضاء حاجته مقابل 
أجرة حيصل عليها منه مثل: الطباخ، السائق، املريب، بمعني أن عمل هؤالء يكون بصفة 

دائمة و منتظمة .
املطلب الثاين : العقوبات املقررة جلريمة الرسقة بوصفها جناية 

1/ عقوبة السجن املؤبد :
يعاقب مرتكبو الرسقة بعقوبة املؤبد متى صاحب القيام بالفعل وقائع إعتربها املرشع 
تنم عن اخلطورة اإلجرامية الكبرية،وبالتايل فمتى إرتكبت الرسقة يف احلاالت التي سبق 
دكرها أعاله ال سيام ما نصت عليه املادة 351 من قانون العقوبات وهي جناية الرسقة 
مع محل السالح أو جناية الرسقة إثر حدوث حريق أوبعد انفجار أو اهنيار أو زلزال أو 

فيضان أو غرق أو فتنة أو أي اضطراب آخر .
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2/ عقوبة السجن املؤقت :

يعاقب بالسجن املؤقت من 10 سنوات إىل 20 سنة وبغرامة من مليون إىل 02 مليون 
دينار كل من أرتكب الرسقة بإحتاد ظرفني من الظروف املحددة باملادة 353 من قانون 

العقوبات .  

3/ احلاالت التي تعفي من العقاب: وهي حاالت خاصة.
فبعضها  األقارب  بني  حتدث  التي  بالرسقات  يتعلق  فيام  احلديثة  الترشيعات  ختتلف 
وبعضها  الضحية،  و  السارق  بني  القرابة  درجة  كانت  مهام  العقاب  من  اإلعفاء  يقرر 
يتبع  اآلخر  والبعض  املرضور،  الشخص  شكوى  عيل  العمومية  الدعوى  حتريك  يعلق 
أحد األسلوبني بالنظر إيل النوع و درجة القرابة بني اجلاين واملجني عليه قرابة مبارشة أو 

احلوايش أو األصهار .
قرابة مبارشة: يكون أحد الشخصني فرعا أو أصال لآلخر.

لآلخر  فرعا  أو  أصال  الواحد  يعترب  ومل  واحد  أصل  جيمعهم  الذي  احلوايش:  قرابة 
)العم وأبناء العم (.

األصهار : الذين جتمعهم القرابة عن طريق املصاهرة ) الزوج و الزوجة وأصلهام( 
للرسقات  بالنسبة  اجلزائية  اإلجراءات  اختاذ  جيوز  ال   «  : ع  ق   369 املادة  نصت  حيث 
التي تقع بني األقارب و احلوايش واألصهار لغاية الدرجة الرابعة إال بناءا عيل شكوى 

الشخص املرضور والتنازل عن الشكوى يضع حدا هلذه اإلجراءات .
حاالت اإلعفاء من العقوبة : 

نصت املادة 368ق ع:ال يعاقب عيل الرسقات التي ترتكب من األشخاص املبينني 
فيام بعد،و ال ختول إال احلق يف التعويض املدين .

- األصول إرضارا بأوالدهم وغريهم من الفروع .
- الفروع إرضارا بأصوهلم 

- أحد الزوجني إرضارا بالزوج اآلخر 
يعترب اإلعفاء من النظام العام بحيث يتعني عيل القايض إثارته من تلقاء نفسه إذا مل 
يثره األطراف ففي هذه احلالة حيكم باإلعفاء من العقاب وليس بالرباءة كون النص جاء 

بصيغة  » ال يعاقب » وليس » ال جريمة » 
اجلزائية وليس  الدعوى  قبول  بعدم  بأنه حيكم  الذي يقيض  الفرنيس   - خالفا للمرشع 
عليه  املجني  أمام  ويبقي   « يتابع  ال   « مصطلح  استعمل  كونه  العقوبة  من  باإلعفاء 
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الطريق املدين قصد املطالبة بالتعويضات املدنية، وأهم ما يالحظ عيل نص هذه املادة 
حالة الرسقة التي تتم بني األزواج فإذا أخذنا بعني االعتبار نظام الفصل بني الذمة 
املالية للزوجني املعمول به يف الترشيع اجلزائري، كان عيل املرشع اجلزائري أن يراعي 
عيل  حفاظا  املرضور  الزوج  شكوى  عيل  املتابعة  يعلق  بأن  وذلك  اخلصوصية  هذه 

مصلحة األرسة، بدال من إقراره اإلعفاء من العقوبة.
ختاما يبقى التنويه و اإلشادة بأن املرشع اجلزائري و إن إعترب جريمة الرسقة يف أصلها 
جنحة إال أنه وفق عند إعتباره ألفعال ومالبسات قد تقرتن باجلريمة عىل أهنا جناية وهو 

ما يضمن عدم إنتهاك    و إستباحة أموال الناس بأي طريق كان .
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االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفلة يف القانون الدويل

أ/ بوصوار ميسوم
كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة املدية

ملخص
إن احلديث عن احلامية القانونية للطفلة، و اإلنتهاكات اجلسيمة التي مست و ال تزال 
متس حقوقها، و التجاهل املفزع الذي تتعرض له لداللة قاطعة عىل جتاهل و نبذها من 
املجتمع الذي تعيش فيه، و تعد من العوائق التي تنخر األرسة املجتمع معا يف األساس 

و هتدم نظامهام القيمي.
املجتمع  أو يف  داخل أرسهتا  الطفلة  له  تتعرض  الذي  العنف  و  اإلستبداد  و  فالقهر 
الذي تعيش فيه هي مظاهر كان ال بد أن تزول منذ عدة عقود، لكن الواقع املرير أثبت أن  
الطفلة ال تزال تعاين من عدة مشكالت، ال تستطيع هي الدفاع عن حقوقها نظرا لصغر 

سنها، و تعنت األرسة و املجتمع معا للدوس و هضم حقوقها عنوة.
Résumé                                                                                     

En  évoquant la protection juridique  de la fille , et les violations de ses 
droits et la négligence(indulgence) de la communauté, est une preuve concluante 
du constat faite ci-dessus, ce qui a des effets néfastes sur la famille et la société 
en même temps , en détruisant les voleurs fondamentales  de la société.

La fille est exposée  à la violence, à l’oppression au sein de sa famille 
ou bien dans la société ou elle vit, ainsi ces phénomènes devraient disparaitre e 
puis des décennies,mais, la réalité amère, prouve que la fille souffre encore de 
ces problèmes, la fille est mineure vue qu’elle se trouve incapable de défendre 
ses droits, et d’un autre coté l’intransigeance de la famille et la société ensemble 
àvioler ses droit par la force.
الكلامت املفتاحية: الطفلة، الفتيات، الوسط العائيل، إساءة املعاملة، اإلجتار اجلنيس.

مقدمة:
خاصة   العامل،و  دول  عديد  يف  النظري  منقطعة  قساوة  و  كبري  ظلم  من  الطفلة  تعاين 
فئة  من  بأقراهنا  مقارنة  اإلطالق  عىل  األضعف  احللقة  تعترب  النمو،و  طريق  يف  السائرة 
اهلشة،بدءا من حتسني  الفئة  اإلعتبار هلذه  إعادة  منا البد من  الذكور،و إرصار  األطفال 
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واقعها املعييش يف أرسهتا،وإحرتامها    و تقديرها يف املحيط اخلارجي الذي تعيش فيه.

و رغم احلامية الدولية و الترشيعات الداخلية التي أقرت محاية خاصة هلا،إال أن الواقع 
يكشف لنا إنتهاكات جسيمة تقع و هتضم حقوقها كل يوم،و بصفة مستمرة و ممنهجة .

فحاولت أن أعالج بعض املشكالت التي تعاين منها الطفلة،و ما هذا البحث الوجيز             
و املتواضع من شأنه أن يساعد أهل االختصاص كل يف جماله لدراسة املوضوع أكثر عمقا          
و أوضح داللة ملحاولة حمارصة املشكلة و القضاء عليها هنائيا أو عىل األقل التخفيف من 

حدهتا .
املبحث األول :ماهية الطفل 

الطفل هو ذلك الشخص الذي مل تكتمل ملكة إدراكه،لقصور عقله عن التمييز بني 
قدراته  نضج  و  إكتامل  لعدم  إنام  عقله،و  إصابة  لعلة  األمر  يرجع  ال  األشياء،و  حقائق 
الذهنية و البدنية،    و ملا كانت رعايته واجبة و حق مقدس،تغريت نظرة املجتمع الدويل 

هلذا الصغري و أحاطته بتدابري محاية خاصة.
لذا سوف نتطرق يف هذا املبحث  ملحاولة تعريف الطفل يف اجلانب اللغوي و علم 
النفس االجتامعي،و التعريف القانوين له يف الترشيعات الداخلية و إتفاقية حقوق الطفل 

لعام 1989 .
املطلب األول :تعريف الطفل يف اللغة و يف علم النفس االجتامعي 

نحاول تعريف داللة كلمة طفل يف اللغة ثم نتطرق لتعريف علامء النفس االجتامعي 
للمدلول كلمة طفل .

الفرع األول :املدلول اللغوي للطفل 
يعرف الطفل لغة أنه »ذلك الشخص غري البالغ و كلمة طفل بكرس الطاء مع تشديدها 

تعني الصغري من كل يشء »، و الطفل مجع أطفال مؤنثه طفلة )1( )2(.

الفرع الثاين :تعريف الطفل يف علم النفس اإلجتامعي 
يعرفه علم النفس اإلجتامعي بأنه »ذلك املخلوق الذي يتعلم منذ الرضاعة كيف يبدأ 
التعرف عىل الناس و عىل صفاهتم،و إكتساب املعرفة بالكثري من األدوار التي يتخذها 
حيث  من  سواء  هامة  االجتامعي  النفس  علامء  يعتربها  للطفل  املعرفة  تلك  »،و  الناس 

تأثريها املبارش عىل األفعال الالحقة أو كمصدر لنامذج السلوك ) 3(.
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املطلب الثاين :تعريف الطفل يف بعض الترشيعات الداخلية و القانون الدويل 

من  الدويل  املرشع  تعريف  و  للطفل  اجلزائري  و  املرصي  املرشع  لتعريف  نتطرق  و 
خالل املادة األوىل إلتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 .

الفرع األول :تعريف الطفل يف الترشيع املرصي 
عرفه املرشع املرصي يف املادة الثانية من قانون الطفل الصادر عام 1996 بنصه »يقصد 
الثامنة  يتجاوز سنه  القانون كل من مل  املنصوص عليها يف هذا  الرعاية  بالطفل يف جمال 
عرش ميالدية كاملة،و تثبت السن بموجب شهادة امليالد،أو بطاقة الرقم القومي،أو أي 
مستند رسمي أخر،فإذا مل يوجد املستند الرسمي أصال،قدر السن بمعرفة إحدى اجلهات 

التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل باإلتفاق مع وزير الصحة »)4(.
 19 بتاريخ  الصادر  الطفل  قانون محاية  الثانية من  املادة  اجلزائري يف  و عرفه املرشع 

جويلية 2015 بنصه :
»الطفل كل شخص مل يبلغ الثامنة عرش سنة كاملة » )5(.

الفرع الثاين :تعريف الطفل يف القانون الدويل
األوىل  املادة  يف  الطفل   1989/11/20 يف  الصادرة  الطفل  حقوق  اتفاقية  عرفت 
بنصها »ألغراض هذه اإلتفاقية يعني الطفل كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرش،ما مل يبلغ 

سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون املنطبق عليه » )6(.
و حسب املادة املذكور أنفا من اإلتفاقية مل جتزم بإعطاء تعريف موحد للطفل و تركت 

جماال فسيحا للدول األطراف لتحديد سن الطفل لتمييزه عن البالغني.
و مل يعرف الطفل بصورة موحدة بسبب اإلختالفات العميقة يف التقاليد و الثقافات            

و احلضارات بني الدول )7(.
املبحث الثاين :إنتهاكات احلقوق االجتامعية للطفلة 

و يظهر جليا أن هذه اإلنتهاكات تتمثل أساسا يف منعها من حقها يف التعلم واإلرضار 
بصحتها بمامرسة بعض التقاليد الضارة.

املطلب األول :حقها يف التعليم 
املعرفة                 نحو  قدما  هبا  للدفع  القوي  سندها  للطفلة،و  الروحي  الغذاء  التعليم  يعترب 
و االنفتاح عىل الغري،بل يعد مفتاح يف يدها تلج من خالله عىل أفاق مستقبلية زاهرة،و 
يمكن من خالله أن تدفع بمجتمعها نحو االزدهار و الرقي،فبغري تعليم فال تقدم و ال 

تنمية .
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طريق  يف  السائدة  أو  الفقرية  تلك  خاصة  للدول  حتديا  الفتيات  تعليم  يشكل  و 
األخر  اجلنس  بني  و  بينها  التمييز  هو  لتعليمها  الطفلة  سبيل  يعرتض  عائق  النمو،فأهم 

من الذكور .
و تزداد حدت الظاهرة خاصة يف املجتمعات الريفية و املناطق النائية حيث يفرض 
غالبا  فتكتفي  الدراسة  بمقاعد  إلتحقت  و  حمظوظة  الطفلة  كانت  إذا  نفسه،و  التمييز 
العائلية  البيئة  لطبيعة  األعىل،نظرا  باملستوى  دراستها  تكمل  قلام  االبتدائي،و  باملستوى 
النهاية،فال  املنغلقة التي تفضل جنس الذكر عليها بإعتبار أن مآهلا إىل بيت الزوجية يف 

تتكبد مصاريف زائدة لتدريسها وتوفري وسيلة نقلها.
و حسب مسح قامت به منظمة اليونيسيف حول ظاهرة التمييز عىل أساس اجلنس يف 
جمال التعليم الثانوي،بّينتأن )22( دولة فقط تسري عىل املسار الصحيح لتحقيق التكافؤ بني 
اجلنسني،بينام كانت )25( دولة بعيدة عن حتقيق هذا اهلدف،و ظهر التفاوت جليا خاصة 

يف دول جنوب أسيا و إفريقيا جنوب الصحراء،و الرشق األوسط و شامل إفريقيا)8(.
التمييز،فالعائلة  مظهر  خطورة،عن  الطفلة   منها  تعاين  التي  الفقر  مشكلة  تقل  ال  و 
أسعار  يف  الفاحش  اإلرتفاع  و  اليومية  للحاجيات  املتزايدة  للمتطلبات  نظرا  و  الفقرية 
للتضحية  قدما  هبا  الثالث،يدفع  العامل  دول  يف  خاصة  األرس،  منه  تعاين  الذي  السلع 
بالطفلة و إجبارها عىل املكوث بالبيت طوعا أو كرها،فيضيع حقها يف التعليم،لتدخل 
باب األمية من أوسع أبوابه،فالطفلة تعاين خطرا مزدوجا أحدمها بسبب الفقر و األخر 

بسبب التمييز .
و حسب إحصائيات أخرى قامت هبا منظمة اليونيسيف تبني أن )115( مليون فتاة 
مل تلتحق باملدرسة)9(،و هو رقم مرعب يّبني مأساة ما تعاين منه الطفلة من ظلم و جور 
و هضم حلقوقها و الدوس عىل كرامتها،يف حرماهنا من حق أصيل خمول هلا بقوة القانون  

بموجب كل املواثيق و اإلعالنات الدولية .
إالأن اجلهود  الفتيات  تعليم  املتحدة يف جمال  األمم  قبل  املبذولة من  اجلهود  و رغم 
تبقى حمدودة حلد ما،يف ظل االنغالق و العادات البالية،و تشبع أهل الطفلة بمعتقدات ال 
نستطيع الوصول إىل تفسريها إال بالقيام بعملية حتسيسية طويلة و شاّقة،قد يكون الفشل 

مصريها يف النهاية.
و جاءت إتفاقية حقوق الطفل لعام )1989( لتؤكد حق الطفلة يف تعليمها،و هذا 
اإلتفاقية  الدول األطراف يف  30(،حني أوجبت عىل  إىل  املواد من )28  ما نصت عليه 
إلزاميا و متاحا للجميع،و تشجيع و تطوير خمتلف أشكال  التعليم االبتدائي  أن يكون 
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الدول لتجعل هذا احلق يف مصاف احلقوق  به بعض  إرتقت  التعليم األخرى)10(، و 
الدستورية ال جيوز املساس هبا أو التملص من تطبيقها،و إتاحته للجميع مهام كان مركز 
الطفل يف جمتمعه،و هذا ما نص عليه الدستور اجلزائري يف املادة )53( منه)11(،و أكد 
عليه يف املادة الثانية من قانون محاية الطفل،عندما عرف الطفل و نص عىل احلاالت التي 

يكون فيها الطفل يف خطر و منها املساس بحقه              يف التعليم )12(.
و من بني املنظامت  الدولية التي تسعى لتحسني مستوى التعليم يف العامل،نجد منظمة 

اليونيسيف  التي أطلقت مبادرة حتت شعار »مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات« .
جهود  بذل  الدراسة،و  بمقاعد  اإللتحاق  من  الفتيات  لتمكني  خالهلا  من  هتدف 
و  املعنية  اجلهات  مجيع  املبادرة  هذه  تضم  و  تعليمهن،  الستكامل  لتمكينهن  إضافية 
األطراف الفاعلة من كافة املستويات من حكومات ووكاالت األمم املتحدة و املانحني و 
املؤسسات التنموية،و املنظامت غري احلكومية،و منظامت املجتمع املدين و القطاع اخلاص 

و اجلامعات الدينية،و اآلباء و األمهات و املعلمني و املنظامت الطالبية )13(.
الرسيع« و  الدرب  »مبادرة  مبادرة حتت شعار  الدويل عام )2002(  البنك  أطلق  و 
تعترب رشاكة بني الدول املانحة و الدول األخذة يف النمو،لتحقيق اهلدف اإلنامئي املتمثل 
يف تعميم التعليم عىل املستوى العايل،و الوصول إىل املساواة بني اإلناث و الذكور يف جمال 
التعليم بحلول عام )2015(،و ذلك عن طريق زيادة املساعدات اإلنامئية الرسمية )14(.
و رغم املساعي احلميدة من قبل هذه اجلهات إالأن وضع الطفلة يف جمال التعليم مل 

يتغري        و بقي الترسب املدريس سيد املوقف .
املطلب الثاين :منع املامرسات الضارة بصحتها 

متارس بعض العادات و الطقوس عىل جسد الطفلة النحيف،مما يؤثر و يرض بصحتها 
العربية  الدول  تزال يف متارس يف بعض  التي ال  األنثى  به ظاهرة ختان  نقصد  الحقا،و 
العاملية أن هناك حوايل مليوين طفلة يتعرضن  و اإلفريقية،حيث ذكرت منظمة الصحة 
للختان سنويا)15(،و ساعد  عىل إنتشار هذه الظاهرة إرتفاع نسبة األمية يف الوسط الذي 
اجلنيس،و  بالتثقيف  املتعلقة  األمور  يف  التواصل  إنعدام  إىل  الطفلة،باإلضافة  فيه  تعيش 
أو  حالق  يد  عىل  جترى  ما  غالبا  سنة،و   )12-3( بني  ما  للفتيات  العملية  هذه  جترى 
أشخاص غري مؤهلني،و دون استخدام خمدر أو دواء بعد العملية،و قلام جترى يف عيادة 

طبية متخصصة )16(
أمل  عنه  ينجم  اخلتان  بعملية  القيام  نفسية،فبمجرد  و  صحية  مضاعفات  للختان  و 
يؤدي  قد  باآلخرين،و  و  بنفسها  الثقة  نفسية حادة،تفقد  بنوبة  الطفلة  و تصاب  شديد، 
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كالنزيف  ينجر عنه مضاعفات،  املحيطني هبا،و  إجتاه  نوايا عدوانية  إظهار  إىل  األمر  هبا 
احلاد نتيجة للقطع،أو إصابتها بأمراض وبائية مزمنة عرب الدم نتيجة عدم تعقيم الوسائل 
املستعملة،كإلتهاب الكبد الوبائي و مرض فقدان املناعة )السيدا( و غريها من األمراض 

األخرى املنتقلة  عرب الدم )17(.
و كام ينتج عن عملية اخلتان مضاعفات عىل املدى البعيد، مثل ترك ندبات عىل عضوها 
التناسيل و األورام املؤملة من جراء برت أجزاء  من جسدها،كام تعاين من عدة إلتهابات مثل 
إلتهاب احلالب و املثانة و مضاعفات جنسية بعد زواجها نتيجة لقطع األعضاء املسؤولة 

عن ذلك،وعرض كثري من السيدات للربودة اجلنسية و لعدم اإلشباع اجلنيس)18(
و يف هذا الصدد جاءت عدة إعالنات دولية تنهى عن املامرسات التقليدية و الضارة 
بصحة الطفلة،و هو ما أشارت إليه اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق اإلنسان يف قرارها رقم 
األعضاء  تشويه  عمليات  أن  أكدت  حني   )1998/8/21( يف  املؤرخ   )16/1998(
التناسلية لإلناث هي من املامرسات التقليدية التي تؤثر بعمق يف الصحة البدنية و العقلية 

لضحاياها من الطفالت             و النساء )19(.
فختان اإلناث و رغم أنه عادة قديمة متوارثة منذ أجيال،إالأن ممارسة هذه العادة يؤثر 
سلبا عىل صحة و نفسية الطفلة،فكان البد من تطبيق نصوص قانونية داخلية صارمة يف 
بعمليات  القيام  أجل  من  املدين  املجتمع  جتنيد  البالية،و  العادة  هذه  فيه  متارس  بلد  كل 
حتسيسية من خماطر عملية ختان األنثى الذي يعترب تعذيب يقع عىل جسدها،هي يف غنى 

عنه إال لرضورة صحية يؤكدها أهل االختصاص .
املبحث الثالث :محايتها يف الوسط األرسي.

كثريا ما تتعرض الطفلة لظلم داخل أرسهتا فيفرضون عليها الزواج املبكر عنوة،أو 
تتعرض لقسوة و عنف من أحد أفراد أرسهتا،لذا نتناول يف املطلب األول جتريم الزواج 

املبكر و يف املطلب الثاين محايتها من العنف األرسي .
املطلب األول :جتريم الزواج املبكر.

تعاين كثريا من الفتيات القارصات يف العامل من الزواج املبكر،خاصة يف املجتمعات 
العار ألهلها،فيتم إضعاف شخصيتها  الفتاة  املجتمعات من جلب  تلك  الريفية،خلوف 
بتزوجيها مبكرا،أو لغالء املعيشة و عدم تكّبد األرس مصاريف إضافية فتقوم بالتخلص 
منها عن طريق الزج هبا إىل أرسة أخرى طلبت يدها، و ينتج عن هذا الزواج املبكر أثار 
نتيجة  بالنسبة هلا  تأهيلها للولوج يف عامل أخر جمهول  الطفلة فعدم  نفسية و صحية عىل 
التمتع  هو  هلا  أصيل  حق  من  حرماهنا  احلياة،و  يف  جتربتها  و  خربهتا  قلة  و  سنها  لصغر 
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باللعب و اللهو بدل من تزوجيها و توريطها يف مشاكل أكرب من سنها،و هذا ما يتناىف مع 

العقل و املنطق .
جراء  من  عالجها  يمكن  كيف  جنسية ؟و  عمليات  إحتامل  صغرية  لطفلة  فكيف 

الصدمة النفسية التي تتعرض هلا ؟.
إن الزواج املبكر يؤثر عىل الطفلة و يشكل هلا صدمة نفسية تعاين منه طيلة حياهتا،ألهنا 

ببساطة فقدت حلقة من حياهتا و هي حلقة متتعها بطفولتها .
و للزواج املبكر أرضارا  صحية،بداءا  من احلمل و ما حيفه من خماطر كضغط اجلنني و 
تسمم احلمل و قد ختضع الطفلة عند وضعها حلملها لعملية قيرصية نتيجة لضيق احلوض 

الذي مل يكتمل نموه بعد،أو قد يولد اجلنني مشوها أو معاقا نتيجة عدم اكتامله)20(.
و دخوهلا يف معظالت قانونية يف حالة الطالق،فكيف يمكن هلا إسرتداد حقوقها ؟و 
هي مل تقم بتثبيت العقد العريف  نظرا لعدم بلوغها سن الزواج،و تقاعس أهلها عن القيام 

هبذه اإلجراءات.
و إذا كان للطالق أثار و نقصد هبم األبناء ما هو مصريهم يف إثبات النسب و النفقة 
؟فالزواج املبكر له إنعكاسات خطرية ليس عىل صحة و نفسية الطفلة و إنام قد متتد أثاره 

لألبناء الذين يعتربون الضحية الثانية بعد أمهم .
و تزويج الفتاة يف سن مبكر يعترب رضبا من رضوب العنف ضدها،حيث نصت املادة 
التدابري  مجيع  األطراف  الدول  »تتخذ   )1989( لعام  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   )19(
التعليمية املالئمة حلامية الطفل من كافة أشكال  الترشيعية و اإلدارية    و االجتامعية و 
العنف أو الرضر أو  اإلساءة البدنية أو العقلية و اإلمهال أو املعاملة املنطوية عىل إمهال،و 
إساءة املعاملة أو اإلستغالل،بام يف ذلك اإلساءة اجلنسية،و هو يف رعاية الوالد )الوالدين( 
أو الويص القانوين )االوصياء القانونيني ( عليه،   أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته 
»)21(،فمن خالل نص املادة تتدخل الدولة املقيمة فيها الطفلة بوضع و ضبط ترشيعات 
يف  حقوقها،و  منتهكي  عىل  صارمة  عقوبات  فرض  املبكر،و  الزواج  من  حتميها  داخلية 
هذا الصدد نص املرشع املرصي يف قانون العقوبات يف املادة 228 »يعاقب باحلبس مدة 
ال تتجاوز سنتني أو بغرامة ال تزيد عن ثالثامئة جنيه كل من أبدى أمام السلطة املختصة 
بقصد إثبات بلوغ احد الزوجني السن املحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقواال، يعلم 
أهنا غري صحيحة أو حرر أو قدم هلا أوراقا، كذلك من ضبط عقد الزواج عىل أساس هذه 

األقوال أو األوراق .
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القانون  خوله  شخص  كل  جنيه  مخسامئة  عىل  تزيد  ال  بغرامة  أو  باحلبس  يعاقب  و   -
سلطة ضبط عقد الزواج و هو يعلم أن أحد طرفيه مل يبلغ السن املحدد يف القانون 
». و يتضح من املادة أن املرشع املرصي قد حظر عىل الطفل الزواج فال جيوز أليام 

الزواج  إال بعد إنتهاء مرحلة الطفولة )22(.
و ساير الترشيع السويدي نص املادة )19( من اتفاقية حقوق الطفل لعام )1989( 
جنسية  عن  النظر  كاملة،بغض  سنة  عرش  بثامنية  للزواج  القانوين  السن  حدد  حيث 
الطفل،و يف حال تّزوج الطفل خارج السويد،و هو مقيم بشكل دائم يف دولة السويد،ال 

يعترب الزواج رشعيا يف نظر مرشعها .
الثقافة         و  العلوم  و  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  عقدته  الذي  الرباط  إعالن  دعى  و 
)إيسيسكو(،بالتعاون و التنسيق مع منظمة اليونيسيف يف مدينة الرباط باململكة املغربية 
خالل الفرتة املمتدة ما بني )7-9( نوفمرب عام )2005(،يف جمال محاية الطفل من العنف 
و اإلستغالل         و اإليذاء،أن تأخذ الدول املشاركة بعني اإلعتبار إختاذ اإلجراءات 
التقليدية أو  الرضورية للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد الفتيات و عىل املامرسات 

العرفية الضارة مثل زواج األطفال و احلفاظ )ختان األنثى()23(.
املطلب الثاين :محايتها من العنف األرسي

تشكل األرسة النواة األوىل و الطبيعية لرتبية و تنشأة الطفلة،فهي املهد األول الذي 
ترتعرع فيه و حتس فيه باألمان و الطمأنينة،إالأن الترصفات العنيفة و الالمسؤولة من 
قبل أحد والديا،أو احد أفراد أرسهتا يسبب هلا رضرا  جسديا و نفسيا عميقا،تظهر أثاره 

الحقا .
العنف قد تسبب  العامل،أن  التي شملت )131( دولة عىل مستوى  الدراسة  و تشري 
يف قتل )53( ألف طفل عام )2002(،و ما بني )133( و )275( مليون طفل تعرضوا 
لعنف أرسي،و أكثر من )150( مليون فتاة و )73( مليون صبي عانوا من أشكال عنف 

جنيس خالل عام )2002( )24(.
و تعترب اإلساءة اجلسدية التي تتعرض هلا الطفلة أكثر األنواع شيوعا و إنتشارا،بإعتبارها 
الرضب  و  احلروق  و  اجلروح  و  كالكدمات  عدة  أنامط  تتخذ  للمالحظة،و  قابلة  أهنا 
املربح،و حشو يشء يف فمها خلنق صوهتا)25(،و شّد الشّعر و غريها من األنامط األخرى 
تكون  قد  عليها،و  املسلط  العنف  نتيجة  جسدها  عىل  بارزة  أثار  و  ندبات  ختلف  التي 
الدواء عنها)26(، مما يعرض جسدها  العقوبة أشّد قسوة كحرماهنا بإمساك الطعام   و 

لسوء التغذية  و صحتها للخطر .
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و قد تكون اإلصابة التي تتعرض هلا تصيب أعضائها الداخلية فتؤدي إىل متزق الكبد          
الشلل        و  البرص  فقدان  و  الدائمة  العقلية  لإلعاقة  كثرية  تؤدي يف حاالت  و  الطحال  و 
الدماغي، و قد تصيب بطنها مما حيرمها مستقبال من اإلنجاب،و تشري اإلحصائيات يف 
بريطانيا أن نسبة من )2-3( باملائة من األطفال الذين أدخلوا إىل مستشفيات األمراض 

العقلية كانوا قد تعرضوا للتلف الدماغي بسبب اإلعتداء عليهم من قبل األهل)27(.
و تشري اإلحصائيات أيضا إىل تزايد اإليذاء اجلسدي  و إساءة معاملة األطفال،ففي 
مليون  أكثر من )2.8(  إىل  مليون  العدد من )1.4(  إرتفع  األمريكية  املتحدة  الواليات 
بينّت وكاالت خدمات   )1997( عام  و يف   ،)1993( و   )1986( بني سنتي  ما  طفل 
محاية الطفولة أهنا أحصت أكثر من مليون طفل كانوا ضحية القسوة و سوء املعاملة،و هو 
ما يمثل )15( طفل لكل )1000( طفل )28(،و من هنا يظهر أن اإلساءة األرسية تؤثر 
عىل صحة و نفسية الطفل بشكل عام و الطفلة بصفة خاصة بإعتبار أن نفسيتها أضعف 

من نفسية الطفل الذكر،فقد يؤدي هبا الفرار من املنزل يف الكثري من األحيان.
اإلساءة  هو  أرسهتا  داخل  الطفلة  منه  تعاين  الذين  اإلساءة  من  الثاين  النوع  نجد  و 
النفسية،فتسبب هلا رضرا  عىل الوظائف السلوكية و الوجدانية و الذهنية،كعدم قبوهلا 
كفرد يف العائلة أو أهانتها أو ختويفها و هتديدها أو الرصاخ عليها أوحتسيسها بالربودة 
العاطفية إجتاهها )29(،أو التقليل من شأهنا أمام إخوهتا أو شتمها و نعتها بأقبح األلفاظ 
و االستهزاء هبا،و حتى قهرها         و مهامجة نموها العاطفي و ذلك بتفضيل إخوهتا 

عليها،و كبح مجاحها عند الدفاع عن حقوقها .
و ترتك اإلساءة النفسية أثار  حادة عىل الطفلة و تسبب دمارا عنيفا و أرضارا بالغة 
لقدرة الطفلة،فهي تؤدي إىل حدوث إضطرابات نفسية و سلوكية خطرية )30( .فيضعف 
حتصيلها التعليمي،و تفقد الثقة بنفسها و اآلخرين،و تصبح عدوانية تتهجم عىل كل من   

يقابلها،أو تنطوي عىل نفسها و ال تتواصل مع غريها .
نفسية  و  صحة  عىل  سلبية  أثار  ترتك  فإهنا  نفسية  أو  جسدية  اإلساءة  كانت  مهام  و 
الوالدين  قناعات  تغيري  األرسة،و  داخل  السيئة  السلوكيات  تغيري  من  الطفلة،فالبد 
األجيال  عىل  مستقبيل  أثر  له  للطفلة  السليمة  التنشئة  أن  املفاهيم،بإعتبار  تصحيح  و 
القادمة،باعتبارها أهنا تصبح أما يف املستقبل القريب،قد تنعكس طريقة تربيتها و معاملتها 

سلبا أو إجيابا عىل أبناءها .
مدينة  يف  عقد  الذي  بالطفولة  املكلفني  للوزراء  الثالث  اإلسالمي  املؤمتر  حث  و 
الوزراء  )2011(،بإلزام  فيفري   )11-10( املمتدة  الفرتة  يف  الليبية  العاصمة  طرابلس 
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املشاركني بوضع الترشيعات الالزمة و برامج التوعية املالئمة ملحاربة ظاهرة العنف يف 

تربية األطفال داخل البيت،و يف فضاءات الرعاية الرتبوية و الصحية )31(.
و أكد املرشع اجلزائري عليها بتجريمه العنف املسلط ضد الطفل يف املادة الثانية من 

قانون محاية الطفل الصادر يف )19( جويلية )2015( بنصه :
أو  البدنية  سالمته  عىل  اإلعتداء  و  للتعذيب  بتعريضه  الطفل،السيام  معاملة  سوء   -
إحتجازه أو منع الطعام عنه أو إتيان أي عمل ينطوي عىل القساوة من شأنه التأثري 

عىل توازن الطفل العاطفي أو النفيس .

املبحث الرابع :جتريم استغالل الطفلة .
و قسمنا هذا املبحث إىل مطلبني،تناولنا يف املطلب األول محاية الطفلة من  البغاء، و 

يف املطلب الثاين حظر عمل الطفلة كخادمة منازل .

املطلب األول :محاية الطفلة من البغاء 
أخر  أيشكل  أو  مكافأة  لقاء  جنسية  أنشطة  لغرض  الطفلة  إستخدام  به  يقصد  و 
إختلف  إن  تقريبا،و  كله  العامل  مناطق  متواجدة يف  الظاهرة  و هذه  العرض  أشكال  من 
حجم الظاهرة من بلد ألخر)32(، و قد أصبحت خالل السنوات املنرصمة من األمور 
يف  الظاهرة  حجم  أن  اإلحصائيات  تشري  الدويل،إذ  املجتمع  قلق  تثري  التي  املستعصية 
بيع  يتم  االقتصادي،إذ  و  اجلنيس  لالستغالل  كأداة  الطفلة  تستخدم  تنام،إذ  و  تصاعد 
األطفال و هتريبهم بشكل رسي عرب احلدود من طرف عصابات منظمة تنشط يف جمال 
بيع البرش و بغاء األطفال إىل األسواق اجلنسية عن طريق إستخدام حيل كاإلغراء، ليتم 

إستغالهلم يف جتارة اجلنس بأشكاهلا املختلفة)33(.
فعىل سبيل املثال يسافر السياح اليابانيون الذين يقصدون اجلنس إىل تايالند،بينام يسافر 
األمريكيون إىل املكسيك أوأمريكا الوسطى لنفس الغرض،و تعد أوكرانيا و رومانيا و 
مولدوفيا مصادر رئيسية لألطفال املتاجر هبم،فيتم جلب اإلناث من أوربا الرشقية إىل 
البوسنة و اهلرسك أو كوسوفو أو ألبانيا عىل أن يتم بيعهن إىل عصابات حملية حتوهلن إىل 
الظاهرة بسيطرة  البغاء،و تشهد منغوليا نفس  الشاملية من أجل  أمريكا  الغربية و  أوربا 
عصابات دولية تشاجر بالبرش،فتعمل عىل حتويل الفتيات عن طريق اإلحتاد الرويس إىل 

أوربا الغربية و عن طريق الصني إىل اليابان    و أسرتاليا)34( .
و يعترب الكثريون أن الفقر هو أهم عامل لدفع األرس الفقرية،ألن جتعل فتياهتا يامرسن 
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البغاء،و هذا ما يظهر جليا و بصورة كبرية يف دول جنوب آسيا و صحراء إفريقيا حيث 

األوضاع االقتصادية و االجتامعية مرتدية للغاية )35(.
بثروة  باإلضافة إىل وجود عصابات منظمة تعمل يف جمال بغاء األطفال لتدر عليها 
هائلة من األموال،و الغريب أن من يتولون هذه املهمة أصحاب املستوى الرفيع يف صنع 

القرارات السياسية داخل بلداهنم)36(.
البغاء،و كل أشكال اإلستغالل و هذا ما نصت  الطفلة من  والبد من محاية خاصة 
بحامية  األطراف  الدول  “تتعهد   1989 لعام  الطفل  حقوق  إتفاقية  من   34 املادة  عليه 
تتخذ  الطفل من مجيع أشكال اإلستغالل اجلنيس و اإلنتهاك اجلنيس،و هلذه األغراض 
الدول األطراف خاصة مجيع التدابري املالئمة الوطنية و الثنائية و املتعددة األطراف ملنع 
نشاط جنيس غري مرشوع،االستخدام االستغاليل  أي  تعاطي  الطفل عىل  إكراه  أو  محل 

لألطفال يف العروض و املواد الداعرة”)37(.
و  األطفال  بيع  بشأن  الطفل  حقوق  بإتفاقية  امللحق  االختياري  الربتوكول  جاء  و 
الثانية حيظر األفعال  و  اإلباحية يف مادته األوىل  املواد  البغاء و يف  إستغالل األطفال يف 
التي متس بجسد و كرامة الطفلة حينام نص يف املادة األوىل “حتظر الدول األطراف بيع 
يف  عليه  منصوص  هو  كام  اإلباحية  املواد  يف  و  البغاء  يف  األطفال  إستغالل  و  األطفال 
“يقصد بإستغالل األطفال يف  هذا الربتوكول”،و نص يف املادة الثانية منه الفقرة الثانية 
أشكال  من  أخر  شكل  أي  مكافأة،و  لقاء  جنسية  أنشطة  لغرض  طفل  إستخدام  البغاء 
العوض”)38(،و ألزم كل دولة طرف إختاذ مجيع التدابري الالزمة لفرض عقوبات قاسية 
و مناسبة عىل الفاعلني و هذا ما نصت عليه املادة الثالثة من نفس الربتوكول،و أكد عليه 
املرشع اجلزائري يف قانون محاية الطفل يف املادة الثانية منه بنصه “...اإلستغالل اجلنيس 
و  البغاء  يف  و  اإلباحية  املواد  يف  السيام  إستغالله  خالل  أشكاله،من  بمختلف  للطفل 

إرشاكه يف عروض جنسية .....”.
املطلب الثاين :حظر عمل الطفلة كخادمة يف املنازل 

هذه  تزداد  العامل،و  من  دول  عدة  يف  البيوت  يف  كخادمة  الطفلة  عمل  ظاهرة  تنترش 
الظاهرة إنتشارا مع تزايد العائالت الفقرية و قلة الدخل األرسي هلا،فيحتم األمر بدفع  
و  رشفها  و  صحتها  عىل  خماطر  لعدة  يعرضها  مما  األثرياء  منازل  يف  كخادمة   طفلتهم 

نفسيتها.
و يتم عمل الطفلة كخادمة يف املنازل بطابع الرسية،نظرا للمراقبة الدائمة لألجهزة 
املكلفة بمراقبة كيفية تشغيل العامل،أو كتامن الرس يف حالة اإلعتداء عىل رشفها من قبل 
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بعد عىل  فيام  إقباهلا  الرس رضوري حتى يف حالة  كتامن  املستقبلة،لذا  أفراد األرسة  أحد 

الزواج نظرا خلصوصية كل عائلة .
الفتيات  املاليني من  لعام )2003(،أن هناك  اليونيسيف  و تشري إحصائيات ملنظمة 

يعملن كخادمات منازل أو يامرسن أعامال منزلية مساعدة غري مأجورة)39(.
و  الشاق  العمل  جراء  من  صحتها  عىل  يؤثر  منازل  كخادمة  الطفلة  عمل  و 
للخطر  صحتها  يعرض  تنظيفه،مما  عىل  كبريا،فتعمل  املنزل  كان  إذا  املتواصل،خاصة 
نتيجة إستخدامها ملواد كياموية تستنشقها فتؤثر عىل جهازها التنفيس او ملسها ملواد خطرية 
تسبب هلا تشوهات جسدية أو سقوطها من أعىل الرفوف فيسبب هلا كسورا و كدمات يف 

أحسن األحواألو تكون هنايتها الوفاة .
و رغم العمل املتواصل الذي تقوم به،إال أهنا تتعرض لتعنيف من طرف ربة البيت أو 
أحد أفردها،أو عنف لفظي يمس بكرامتها و خيدش حيائها مما يؤثر عىل توازن نفسيتها 
املدى     عىل  نفسية  صدمة  و  كآبة  هلا  يسبب  مما  األحوال  كل  يف  األذى  الرهيفة،فتحتمل 

الطويل .
الطفلة  تتعرض  ما  السائدان غالبا،فكثريا  اللفظي مها  أو  العنف اجلسدي  إذا كان  و 
خلطر االعتداء اجلنيس و هتك عرضها من قبل رب املنزل أو أحد أبناءه،أما عن طريق 

اإلغراء أو التهديد    و هي السمة البارزة لعمل الطفلة يف املنازل.
و ال تتوقف مصائب الطفلة التي تنزل عليها تباعا،فتهضم  حقوقها بدءا من انقطاعها 
عن الدراسة،و سن قوانني جمحفة يف املنزل الذي تعمل فيه،فهي و رغم صغر سنها تشتغل 
لساعات طويلة و متواصلة مما فيضيع حقها يف حتديد ساعات العمل،و منع حصوهلا عىل 
اإلجازة األسبوعية و العطلة السنوية التي تعد من النظام العام لكل أجري،ضف إىل ذلك 
حرماهنا من دفء و حنان و رعاية والديا مما يعرض نفسيتها لالكتئاب و عدم الثقة يف 

اآلخرين.
الصلة  ذات  املواثيق  مجيع  أقرته  منازل  كخادمة  تشغيلها  منع  و  الطفلة  محاية  و 
بالطفل،فيعترب عملها رضبا من رضوب الرق التي جيب مكافحتها و القضاء عليها هنائيا .
 )1999( لعام   )182( رقم  األطفال  عمل  أشكال  أسوأ  حظر  إتفاقية  عقدت  لذا 

حيث عّرفت املادة الثالثة منها أسوأأشكال عمل األطفال و منها :
و  هبم      االجتار  و  األطفال  بالرق،كبيع  الشبيهة  املامرسات  و  الرق  أشكال  كافة   -
عبودية الدين و القنانة و العمل القرسي أو اإلجباري،بام يف ذلك التجنيد اإلجباري 

لألطفال إلستخدامهم يف رصاعات مسلحة .
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خامتة :

إن موضوع اإلنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفلة يف القانون الدويل،هو موضوع طويل          
و متشعب،حاولت الرتكيز عىل أهم اإلعتداءات الواقعة عىل حقوقها،بدءا من التعليم و 
املامرسات التقليدية التي متس بصحتها و محايتها يف كنف أرسهتا و جتريم األفعال التي من 
شاهنا أن تؤدي إىل إستغالهلا،و رغم احلامية املقررة للطفلة إال أن الواقع املرير يكشف لنا 
انتهاكات يومية ضد حقوقها املقررة هلا،لذا جيب االعتناء هبا ألهنا ثمرة املستقبل  و حاملة 

املشعل الذي قد ييضء عىل أمة ما إذا ما أحسن إليها .
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حرية الرأي والتعبري يف الدساتري اجلزائرية 

بني التكريس والتقييد
أ. رشيد بوبكر

كلية احلقوق والعلوم السياسية 
جامعة مخيس مليانة

ملخص:
لكل  األوىل  والركيزة  لإلنسان  األساسية  احلقوق  يعترب من  احلق  التعبري، هذا  حرية 
بكل  واجلامعية  الفردية  احلقوق  بقية  ممارسة  دونه  يمكن  ال  إذ  وديمقراطي،  حر  جمتمع 
حرية، لذا وجب تكريسه بصورة ال لبس فيها، ومحايته من كل تدخل، فلكل شخص 
تدخل،  أي  األراء دون  إعتناق  احلق حرية  والتعبري، ويشمل هذا  الرأي  احلق يف حرية 

وإستقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية.

Freedom of expression, this right is one of the fundamental human 
rights and the first pillar of every free and democratic society, it cannot be 
without it exercise the rest of individual and collective rights freely, so we 
should devoted it unequivocally, and protect it from all interference, every 
person has the right to freedom of opinion and expression, this right includes 
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart 
ideas through any media and regardless of frontiers.

الكلامت املفتاحية: حرية التعبري، املجتمع الديمقراطي، دستورية احلق يف التعبري.

مقدمة:
إن احلرية هي اإلعرتاف للفرد بالقدرة عىل الترصف يف الدائرة املحددة له، بام ال يرض 

اآلخرين  أو يدد النظام اجلامعي العام.
وعىل امتداد التاريخ البرشي كان مفهوم احلرية قضية هلا قيمة عظمى يف حياة األفراد 
واجلامعات عىل السواء، و قد كان اإلنسان و ال يزال ينظر إليها عىل أهنا مطلب أسايس جيب 
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احلصول عليه، فاحلرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنشاط اإلنساين، إذ أن النُظم االجتامعية 
بني  للتفاعل  نتيجة حتمية  تكون  املجتمعات  من  اإلقتصادية ألي جمتمع  و  السياسية  و 

العوامل املرتبطة بالبيئة و احلضارة ماضيا و حارضا .
يالحظ  بأن املرشع اجلزائري  نص عىل احلريات  و احلقوق  يف الفصل الرابع  من 
الدستور أي  يف لب الدستور، و لعل  نية املرشع  يف  ذلك اكتساب احلريات العامة القيمة 

الدستورية  و احلصانة   الدستورية  و التأسيسية.
وتعترب حرية الرأي والتعبري حق أسايس من حقوق اإلنسان، كام نصت عليه املعاهدات 
الدولية حلقوق اإلنسان، وما اجلزائر إال واحدة من هذه الدول تضمن ممارسته بصورة 

طبيعية، كواحدة من مسلامت احلياة السياسية واإلجتامعية  والثقافية للفرد واملجتمع.
فام مدى تكريس املرشع اجلزائري حلرية الرأي والتعبري يف ظل املؤثرات والتحوالت 

اجلديدة التي تعرفها اجلزائر ؟
املحور  يف  تناولنا  أساسيني  حمورين  خالل  من  اإلشكالية  هذه  عىل  اإلجابة  إرتأينا 
األول املفاهيم املتعلقة بحرية الرأي التعبري الظروف املصاحبة لنشأهتا، أما املحور الثاين 
فخصصناه للتأطري الدستوري الذي عرفته حرية الرأي التعبري منذ نشأة الدولة اجلزائرية 

املستقلة إىل غاية التعديل الدستوري لسنة 2016.
املحور األول: مفهوم حرية الرأي والتعبري ونشأهتا

لقد سعت اإلنسانية عىل إختالف عصورها جاهدة للوصول إىل حترير اإلنسان من 
أي ضغط   أو إكراه حتى يكون حرا طليقا، فيستطيع التعبري عن ذاته، واإلستفادة من 

مالكاته يف سائر جوانب احلياة التي يعيشها.
البرش  ماليني  هناك  يزال  ال  ذلك  ومع  والعرشين،  الواحد  القرن  البرشية  وتدخل 
حمرومني من حق التعبري عن أالمهم وأماهلم يف جمتمعات خمتلفة، فمنذ العصور األوىل 
كافح اإلنسان من أجل تأكيد حقه يف حرية التعبري بمختلف الوسائل عن القضايا التي 
متس أمنه اخلاص وجمتمعه العام، وقد واجه اإلنسان يف معظم فرتات التاريخ قيودا عديدة 
حتول دون ممارسة هذا احلق الذي منحه إياه اهلل عز وجل، ورغم أن مبدأ هذا احلق- حرية 
التعبري-أصبح من البدييات التي تؤكد عليها الدساتري يف خمتلف املجتمعات فإن هذا 

احلق خيتلف إختالفا كليا عن الطروحات التي تثار يف إطار املنظومة الفكرية الغربية.
ومن خالل إستقرائنا لواقع املجتمعات املسلمة، نجد بأهنا وصلت إال اإلنسداد الذي 
عرفته املجتمعات الغربية، ألهنا بقيت لوقت طويل وماتزال تستند يف إهتامماهتا العلمية 
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املسلمة  املجتمعات  واقع  حقيقة  حتام  تعكس  ال  التي  الغربية  النظريات  إىل  املختلفة 

بمشاكلها وخصوصياهتا وطبيعة تركيبتها البرشية.
وعليه خيتلف مفهوم احلرية من جمتمع إىل آخر ومن نظام إجتامعي إىل آخر، فاملجتمعات 
الليربالية هلا مفاهيمها وكذلك املجتمعات اإلشرتاكية، وهكذا نجد أن حرية التعبري يف 
هذه املجتمعات تستند إىل أسس ومعايري مغايرة لتلك املوجودة يف املجتمعات املسلمة 

سواء عىل مستوى التنظري أو املامرسة.1
الفرد يف إختاذ األراء  أهنا »حق  التعبري عىل  الدكتور أمحد زكي بدوي حرية  ويعرف 
أو  املعلومات  عن  البحث  حرية  احلق  هذا  ويشمل  رأيه،  عن  التعبري  ويف  تدخل،  دون 
االفكار من أي نوع ونقلها بغض النظر عن احلدود وذلك إما شفاهية أو كتابة أو طباعة 

وسواء كان ذلك يف قالب فني أو بأي وسيلة أخرى خيتارها«.2
وتعرف كذلك حرية التعبري عن الرأي  بأهنا »حق االفراد يف التعبري احلر عام يعتقدون 
من أفكار دون أن يكون يف ذلك مساس بالنظام العام و حقوق اآلخرين«، وال جدال يف 
أن حرية الرأي والتعبري حق أسايس لإلنسان، وإن كان تفسري معنى احلرية التعبري خيتلف 
الدولة  يف  ألخرى  التارخيية  فرتة  ومن  أخرى،  إىل  دولة  من  التطبيق  عند  كبريا  اختالفا 
نفسها، وهناك ارتباط وثيق بني حرية الرأي وحرية الفكر واإلعتقاد عندما تتجاوز الفكرة 
التي يؤمن هبا الشخص إىل مرحلة إشرتاك اآلخرين يف هذه الفكرة أو العقيدة، فحرية 
الفكر هي حركة داخل اإلنسان يتولد عنها اإلعتقاد بفكرة معينة، وممارسة هذه احلرية 

أي التعبري عنها هو الذي يعرف بحرية الرأي وحرية الصحافة تعد احدى تطبيقاهتا.3
أما من املنظور اإلسالمي فيعرفها الدكتور عزي عبد الرمحان عىل أهنا » نظام من القيم 

واملعتقدات والقائم يف حد ذاته بغض النظر عن أصحابه«.4
حلقوق  جديدة  فكرة  هي  اإلسالم  يف  اإلنسان  حلقوق  التأصيل  حماولة  أن  شك  وال 
قديمة فهي ليست حقوقا جديدة اكتسبها الفرد خالل العصور، ولكنها بطبيعتها حقوق 
املجتمعات اإلسالمية األوىل  قديمة نشأت مع اإلسالم وظهرت وسارت وتأكدت يف 
يف جمال املامرسة والتطبيق مما جعلها تلفت األنظار يف هذا العرص مما أكسبها هذا الوضع 
بمفهوم  اإلنسان  الدراسة واإلهتامم هبا، ومن أجل ذلك كانت قضية حقوق  املتميز يف 
اإلسالم،  تاريخ  هو  وتارخيها  اإلسالم  قدم  قديمة  كلها  احلقوق  أن هذه  يعني  إسالمي 
ونقصد بذلك بداية تقريرها رشعا وتطبيقها يف حياة النبي صىل اهلل عليه وسلم يف الصدر 
األول من اخلالفة اإلسالمية، وال تعني املامرسة العملية يف التاريخ اإلسالمي كله ومن 
الواضح أن التطبيق العميل حلقوق اإلنسان يف اإلسالم كان مثاليا يف عهد الرسول صىل 
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اهلل عليه وسلم ومن بعد ذلك عهد أيب بكر وعمر بالذات، ولكننا ال نستطيع أن نزعم 
نظام  بزوال  وإنتهاء  41ه  األموية سنة  اخلالفة  إبتداءا من عهد  اإلسالمي  التاريخ  خلو 

اخلالفة يف 1922 من إنتهاك حقوق اإلنسان باملخالفة ألحكام الرشيعة.5 
األفكار  من  العديد  نجد  الوضعية  والقوانني  املوجود  الفقهي  الرصيد  يف  والبحث 
القرآن والسنة بحسب مقتضيات كل عرص، وهذا ليس من باب  القوانني مستمدة من 
اإلنسان  حقوق  جمال  يف  اإلسالمية  الرشيعة  أسبقية  عىل  التأكيد  أجل  من  لكن  املقارنة 

عامة.
الغربية  الدساتري  معظم  نشأت  فكانت  الدولية،  واإلعالنان  للمواثيق  بالنسبة  أما 
حتت تأثري النهضة الفكرية يف أواخر العرص الوسيط، وبضغط بعض الثورات املشهورة، 
إثر ثورة الشعب  1215 عىل  الوثيقة الكربى« الصادرة سنة   « الوثائق  ولعل أقدم هذه 

واإلكلريوس عىل طغيان امللك، والتي نتج عنها إعرتاف امللك بحقوق عامة للشعب.6 
وتبعت الوثيقة الكربى وثيقة إعالن احلقوق األمريكية الصادرة يف 05 جولية 1776 
عقب إنفصال الواليات املتحدة عن التاج الربيطاين وعي إعالم يتضمن مبدا املساواة بني 

الناس، ومتتعهم بحق احلياة واحلرية وطلب السعادة.
 (  1789 هام  يف  الفرنسية  الثورة  إثر  والصادر  الفرنسية  احلقوق  إعالن  إىل  إضافة 
إعالن حقوق اإلنسان واملواطن( والذي أحلق بالدستور الفرنيس لعام 1791 وكان قد 
دولة  وأن هدف كل  احلقوق  ومتساوون يف  أحرار  ويظلون  الناس خلقوا  أن  نص عىل 
هو املحافظة عىل حقوق اإلنسان الطبيعية والتي ال تقبل السقوط وهي احلرية، وامللك 

واألمن ومقاومة اإلضطهاد...7
هبا  تأثرت  والتي  الدولية  املستوى  عىل  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  اإلعالنات  وأهم 
يف  الصادر  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  هو  الفرتة  تلك  تلت  التي  الدساتري  معظم 
10 ديسمرب 1948 والذي كان القصد من إعالنه أن يكون نموذجا عامليا لكل الشعوب 
احلقوق واحلريات  الفعيل هبذه  اإلعرتاف  يتحقق  لو  اإلنسان  تتعزز مكانة حقوق  حتى 

التي تم التنصيص عليها يف اإلعالن.8 
ويكون التعبري عن الرأي بالكلمة أو بالصورة أو بالرسم أو الكاريكاتري، وال شك أن 
املصلحة العامة تقتيض التعرف عىل كل ما من شأنه اإلرضار باملجتمع حتى يمكن التعبري 
بالرأي ضده، فمن يتوىل الوظائف العامة املهمة يف الدولة حمل نقد سواء من حيث أعامهلم 
أو تاريخ حياهتم وأفكارهم السياسية وغريها، مما يتيح للجمهور تقييم أعامهلم وإصدار 
حكم صحيح عىل هذه الشخصيات، وال يستلزم ذلك اخلوض يف حياهتم اخلاصة، لذا 
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والرأي ومراعاة ضمريه واحلرص عىل عدم  الفكر  بالنرش وصاحب  القائم  وجب عىل 

تلويث رشف واعتبار اآلخرين.9     
املحور الثاين: حرية التعبري يف اجلزائر بني التكريس والتقييد

يف  واإلختالف  التنوع  عن  للتعبري  كأساس  والتعبري  الرأي  حرية  يف  احلق  يرتسخ 
املجتمع، وال يشرتط حق الفرد يف التعبري عن رأيه أن يكون صحيحا، بل بالعكس تزداد 
أمهية ممارسة هذا احلق يف كل األحوال، بام يف ذلك احلاالت التي يكون فيها الرأي خاطئا، 
الذين  فاألفراد  السياسية،  املامرسة  ميدان  يف  جليا  احلق،  هذا  توفر  وفوائد  مزايا  وتبدو 
ينتمون عادة إىل طبقات ورشائح اجتامعية خمتلفة، كام ينتمون إىل ديانات أصول عرقية 
وثقافية خمتلفة، وجيدون يف حق التعبري عن الرأي وسيلة مهمة من وسائل إثبات اهلوية 
واحلوار مع اآلخر، عىل أساس حر ومتكافئ، ويرتبط حق التعبري عن الرأي يف اجلزائر 
الباب  يكون  احلق،  هذا  خالل  فمن  اإلنسانية  السياسية  واحلريات  احلقوق  بمنظومة 
اهلوية  وتطوير  واإلقتصادي،  السيايس  اإلحتكار  ومكافحة  الفساد،  لكشف  مفتوحا 
توفري  خالل  من  تلقائية،  بصورة  السيايس  النظام  وجتنيد  لألفراد،  والثقافية  السياسية 

آليات التعبري، ويف جماالت احلياة العامة والثقافية العلمية والتكنولوجية.10     
 يشمل احلق يف الرأي والتعبري، حرية التجمع واإلحتجاج السلمي، وكتابة العرائض 
الصحافة  وحرية  العمل،  عن  واإلرضاب  واإلعتصام،  والتظاهر  التوقيعات  ومجع 
واإلتصال بني األفراد واجلامعات بواسطة وسائل اإلتصال املختلفة، املكتوبة واملسموعة 
واملرئية وبالرسم التعبريي، وهذا تعترب حرية الصحافة شكال أسمى من اشكال ممارسة 

حرية الراي والتعبري، وذلك إلنتشارها وتأثريها اجلامهريي الواسع.11     

حرية التعبري يف دستور 1963:
كان دستور سبتمرب 1963 أول الدساتري اجلزائرية التي تطرقت إىل مسألة حرية الرأي 

والتعبري، فقد تم التنصيص عىل حرية التعبري يف املادتني 4 و19 والني جاءت كالتايل:
آرائه،  إحرتام  فرد  لكل  اجلزائرية  اجلمهورية  وتضمن  الدولة  دين  اإلسالم   «  :4 املادة 

ومعتقداته واملامرسة احلرة لشعائره«.
ووسائل  الصحافة  حرية  اجلمهورية  تضمن   « التايل:  النحو  عىل   19 املادة  وجاءت 
وحرية  العمومي  والتدخل  التعبري  وحرية  اجلمعيات،  تكوين  وحرية  األخرى  اإلعالم 

اإلجتامع كذلك«.
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من خالل املادة 04 نالحظ أهنا إحتوت عىل ثالثة أنواع من احلريات، هي حرية الفرد 
يف إبداء آرائه، وحريته يف معتقداته، وحريته يف ممارسة خمتلف الشعائر الدينية، وهي كلها 

من قبيل حرية التعبري.
تكوين  وكذا  اإلعالم  ووسائل  الصحافة  حريات  من  كل   19 املادة  تضمنت  كام 
اجلمعيات وأيضا حرية التعبري )املقصود هبا هنا حرية القول والكالم(، إىل جانب حرية 

التدخل العمومية حرية اإلجتامع وهي مجيعها من ضمن حريات التعبري.
      ومما سبق يتضح أن املؤسس الدستوري اجلزائري أبدى عناية خاصة حلرية التعبري 

منذ بداية تأسييس الدولة اجلزائرية املستقلة.
حرية التعبري يف ظل دستور 1976:

من خالل إستقرائنا لوثيقة الدستور اجلزائري لسنة 1976 12 أهم ما يلفت إنتباهنا 
خصص  فقد  عامة،  بصفة  العامة  للحريات  اجلزائري  الدستوري  املؤسس  تكريس  هو 
فصال كامال تعرض فيه ملجمل احلريات العامة، وحرية التعبري عىل وجه اخلصوص فقد 
له  53 منه عىل حرية الضمري والرأي وما متحورت بذات اإلنسان كمفرد  املادة  نصت 
احلرية املطلقة يف هذا اإلطار دون خرقها من أية جهة كانت يف حني أكدت املادة 54 عىل 
محاية احلريات الفكرية عموما، وخص املؤسس الدستوري اجلزائري ذكر حرية التعبري 

رصاحة يف املادة 55 بمعية حرية اإلجتامع موجبا محايتها. 
حرية التعبري يف ظل دستوري 1989 و1996:

 1989 دستور  إقرار  منذ  اجلزائر،  شهدته  الذي  الديمقراطي  التحول  إرتبط  وقد 
بتكريس أكرب حلرية التعبري عن الرأي، كإجراء من بني اإلجراءات التي تدل عىل دخول 
معرتك التعددية السياسية واإلعالمية، وهناية فرتة اإلحتكار، وكانت حرية الصحافة هي 
الشارة الكربى واألكثر ظهورا بني الشارات األخرى، والتي محلتها معها املرحلة اجلديدة 
من مراحل النظام اجلزائري، للداللة عىل التغيري العميق الذي حدث يف النظام السيايس، 
لكن ذلك ال يعني أن هذا احلق جاء بمثابة منحة من النظام، ألن الكفاح من أجل التعددية 
السياسية واإلعالمية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبري بشكل خاص، هو أحد املطالب 
يكتسب رشعيته من إحرتامها وإحرتام  الذي  النظام،  التي ولدت ضغطا عىل  الرئيسية 
وحكم  واملساواة  العدالة  مبادئ  وتطبيق  للمواطنني،  األساسية  واحلريات  احلقوق 
القانون، ومن بني األمور املهمة التي جيب لفت األنظار إليها، هي العالقة بني التحول 
الديمقراطي وحرية الرأي والتعبري، التي تتحقق من خالل بناء حتالفات واسعة النطاق، 
الصحفيني  تعني  والتعبري ال  الرأي  الديمقراطي، وحرية  بالتحول  املعنية  القوى  يف كل 



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م 242
مدنية،  ومنظامت  ونقابات  أحزاب سياسية  من  فيه  بام  املجتمع ككل،  تعني  وإنام  فقط، 
أن  يف  والتعبري  الرأي  حلرية  املامرسة  القوى  إستطاعت  وإذا  وغريها،  مهنية  وتنظيامت 
املجتمع  هذا  قطاعات  جتعل  وأن  ومطالبها،  وآرائها  أفكارها  بصحة  كله  املجتمع  تقنع 
هي أيضا تتبنى الدفاع عن حرية الرأي والتعبري، يف إطار نظام سيايس قائم عىل أساس 

ديمقراطي.13    
قد جاء النص عىل حرية التعبري يف دستور 1989 14 بصفة حرصية يف املواد 35، 36، 
39 وإىل حد ما املادة 40، والتي تقابلها املواد 36، 38، 41، 42 من دستور 1996، فقد 
املعتقد، وحرمة حرية  أنه »المساس بحرمة حرية   1989 35 من دستور  املادة  جاء يف 

الرأي«، والتي تقابلها املادة 36 من دستور 1996 15 دون أي تغيري.
ويبدو أن املؤسس الدستوري قد أكد عىل نوعني من حرية التعبري، مها حرية املعتقد 
يقع خمالفا  احلريتني  أي مساس هباتني  وأن  أخرى،  الرأي من جهة  ثم حرية  من جهة، 
ملبدأ من املبادئ األساسية يف الدستور، وتليها املادة 36 من دستور 1989 والتي تقابلها 
الفكري  اإلبتكار  أن: »حرية  يذكر مؤكدة عىل  تغيري  1996 دون  38 من دستور  املادة 
والعلمي مضمونة للمواطن وحقوق املؤلف حيميها القانون(. )الجيوز حجز أي مطبوع 

أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ واإلعالم إال بمقتىض أمر قضائي«.
الفكري  اإلبتكار  حرية  اجلزائري  الدستور  ضمن  فقد  املواد  هذه  فمبوجب    
والفني والعلمي بإعتبارها مجيعا حريات تعبري، كام جعلها مضمونة لكل مواطن الذي له 
احلق يف أن يبدع ويفكر ويؤلف يف مجيع جماالت الفكر والعلم والفن دون أي قيود، عىل 

أن خيالف هذا السلوك أحكام الدستور واملنظومة القانونية القائمة.
وتأيت املادة 39 من دستور 1989 التي تقابلها املادة 41 من دستور 1996 دون أي 
حذف أو إضافة تذكر 16، كأهم بيان وصفي حلرية التعبري، والتي يتضح من خالهلا أن 
املرشع أراد توفري احلامية الالزمة وبعبارات ال حتتمل تأويل أو تفسري آخر، باإلضافة إىل 
الطابع الدستوري للحامية مما جيعل أمر خرقها واإلعتداء عليها أمرا صعبا، وخمالفا ملبدأ 

املرشوعية الذي يعد من أهم مقومات دولة القانون.
وتكمن أمهية السامح واحلامية ملثل هذه احلرية يف اإلحتجاج عن األعامل غري املرشوعة 
املرتكبة عمليا  السلبية  املظاهر  بعض  احلكام فضال عن سكوت هؤالء عن  يأتيها  التي 
عىل مسامعهم ومرآهم دون اختاذ ما جيب من تدابري، وهو ما يشكل حمظورا يستوجب 
التدخل ما دامت هذه احلرية قد ضمنت يف بعدها ألجل هذا الغرض وإال كانت عديمة 

الفعالية.



243جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م
وهبذه الكيفية فإن مثل هذه احلريات غالبا ما تتعارض مع توجهات السلطة احلاكمة، 
معها  يستتبع  مما  املعيش،  الواقع  يطرحها  التي  السائدة  الظرف  بعض  ذلك  إىل  أضف 
اختاذ اإلجراءات التي يمكن أن توصف بكوهنا رضب من التنظيم يف الوقت الذي تبدو 
قبل  أن احلرص  التنظيم واجب، يف حني  فإن  أمر  يكن من  التقييد، ومهام  نوعا من  فيه 
احلامية رضوري كي حيافظ عىل توازن الدولة ككل، ولعل هذا ما دفع املرشع اجلزائري 
إنشاء  حق  عىل  النص  عند   1996 ودسرت   1989 دستور  يف  الثغرة  هذه  إستدراك  إىل 

اجلمعيات السياسية باملادة 40 من دسنور 1989.
ويعترب هذا نوع من التنظيم أو باألحرى الضبط الوارد عىل نص املادة 39، بإعتباره 
قد أطلق العنان حلريات التعبري إىل حد اإلرساف، وإىل جانب ذلك فإن نص املادة 42 
من تعديل 1996 املقابلة للامدة 40 دستور 1989 هي األخرى تصب يف هذا اإلجتاه، 
ولقد اختذت مثل اإلجراءات عىل اثر األحداث التي عرفتها الدولة اجلزائرية يف العرشية 
األخرية، جراء إطالق هذه احلرية دون ضابط، مما دفع املرشع إىل أن يضبط وينظم هذه 
احلرية بام تضمنه مثل هذا النص من تعديالت، حتى أن البعض ذهب إىل القول أهنا جمرد 

قيود ختنقها دون أن تنظمها إطالقا.
وهكذا نصت املادة 40 من دستور 1989 عىل أن » حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع 
السيايس معرتف به، وال يمكن التذرع هبذا احلق لرضب احلريات األساسية، والوحدة 
الوطنية والسالمة الرتابية، وإستقالل البالد وسيادة الشعب«، ويستشف من عبارة »ال 
يمكن« يف الفقرة الثانية من املادة، أهنا تشري إشارة واضحة للمسعى املذكور سلفا، أي 
حد  يف  األساسية  كاحلريات  الثوابت  ببعض  املساس  بعدم  اجلمعيات  إنشاء  حرية  ربط 
ذاهتا، كذا الوحدة الوطنية، وكذا الوحدة الوطنية، والسالمة الرتابية، وغريها من األمور 

التي قد تشكل خرقا للنظام املستوجب اإلحرتام يف مطلق األحوال.
هذا عن املادة 40 من دستور 1989 بإختصار، أما ما طرأ بشأهنا من تعديل فيتجسد 
باملادة 42 وايل توسع فيه املرشع اجلزائري كثريا يف الرشوط الواقعة عليها حتى أضحت 
واحدة من القيود املشار إليها باملادة 40، ومن مجلة التعديالت الواردة هبا عدم تعارضها 
مع القيم الوطنية، واملكونات األساسية للهوية الوطنية، وأمن الرتاب الوطني وسالمته... 
وكذا الطابع الديمقراطي واجلمهوري للدولة، كام حيظر عىل األحزاب اللجوء إىل الدعاية 
املبينة عىل الرشوط السابقة، وحيظر كل شكل من اشكال التبعية للمصالح األجنبية، كام 
يمنع أي حزب من اللجوء للعنف أو اإلكراه، وإذ تشكل مثل هذه السلوكيات إحدى 

الثوابت التي ال يصوغ املساس هبا.17   
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حرية الرأي والتعبري يف التعديل الدستوري لسنة 2016:

الدستوري ذهب إىل حد  املؤسس  أن  الدستوري  التعديل  بالذكر يف هذا  إن اجلدير 
خالل  من  يتجىل  ما  وهو  والتعبري  الرأي  حرية  مفهوم  من  والتوسيع  تكريس  يف  بعيد 

إستقرائنا لنصوص مواد التعديل.
1996 والتي نصت عىل أن » ال  36 من دستور  املادة  به       فإضافة إىل ما جاءت 
مساس بحرمة حرية املعتقد، وحرمة حرية الرأي«، والتي تقابلها املادة 42 من التعديل 
العبادة  ممارسة  حرية  أن  عىل  فيها  نص  فقرة  املرشع  أضاف  فقد   ،2016 الدستوري 

مضمونة يف ظل إحرتام القانون.
أما املادة 38 من دستور 1996 والتي تقابلها املادة 44 من التعديل الدستوري لسنة 
املؤلف....،  والعلمي وحقوق  والفني  الفكري  اإلبتكار  التي نصت عىل حرية   2016
فقد كرس املرشع املفهوم احلديث هلذه احلرية وهو ما يطلق عليه احلرية األكاديمية، األمر 
الذي  من شأنه رفع درجة التفكري وإبداء الرأي يف كل جماالت البحث العلمي بكل حرية 

وبدون أية قيود.
كام بقيت املادة 41 من دستور 1996 والتي تقابلها املادة 48 من التعديل الدستوري 
و  الرصيح  التكريس  عىل  الدستوري  املؤسس  من  التأكيد  وهو  املحتوى  بنفس   2016

بدون أي غموض حلرية الرأي.
كام عرف التعديل الدستوري 2016 إضافة مادة جديدة وهي املادة املادة 49 والتي 
نصت عىل »حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن يف إطار القانون.. »، وال شك أن 
التظاهر السلمي من أبرز تطبيقات حرية التعبري عن الرأي أي كان سواء كان مع أو ضد 

أفكار ومعتقدات النظام السائد.
 2016 الدستوري  التعديل  50 من  املادة  به  ما جاءت  به هو  التنويه  ما جيب  وأهم 
املعلومات واألفكار والصور واآلراء بكل حرية  والتي نصت عىل ضامن احلق يف نرش 
الصحافة  أن جنحة  والثقافية، علام  الدينية واألخالقية  األمة وقيمها  ثوابت  مع إحرتام 
أصبحت ال ختضع لعقوبة سالبة للحرية، زيادة عىل ذلك ضامن احلصول عىل املعلومات 
والوثائق واإلحصائيات ونقلها للمواطن رشيطة أن ال متس ممارسة هذا احلق بحياة الغري 
اخلاصة وبحقوقهم وباملصالح املرشوعة للمقاوالت وبمقتضيات األمن الوطني18،كام 
من   45 املادة  خالل  هلا  املجاورة  احلقوق  مع  اجلزائر  يف  الثقافة  يف  احلق  دسرتة  جاءت 
الدولة  الدستوري عىل رضورة ضامهنا، كام عىل  املؤسس  وشدد   19 الدستوري  التعديل 

العمل عىل محاية املورث الثقايف الوطني املادي واملعنوي.
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خامتة:

 يقول الكاتب الفرنيس »بلني شفان« أن« ال جدال يف أمهية أن تسود احلرية يف جمتمع 
ما، وينعم أهله بحياة خالية من أية قيود فتوافر احلرية يف وسائل التعبري والنرش املختلفة، 
واع  عام  رأي  أمام  أفعاهلا  كافة  يف  نفسها  جتد  الدولة  فسلطات  ووجود،  حياة  رضورة 

ومستنري، نتيجة حلرية النقد والتعبري السائدة حيث ينشأ ما يسمى باملجتمع املفتوح«. 
    غري أن ذلك ال يعني التحرر من كل مسؤولية وإنتفاء كل القيود، وإنام يفيد فقط 
أن القيود املوضوعة ال جيب أن تصل إىل املساس بجوهر احلق نظرا ألمهية حرية التعبري 
يف كل عملية بناء ديمقراطي، وحتى يتحقق ذلك البد أن يتضمن الدستور الرشوط التي 

جتيز احلد من هذه احلرية.
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إخطار القايض الدستوري يف الدساتري املغاربية

-اجلزائر، تونس، املغرب -
 أ. عمــر فــــالق

طالب باحث بمدرسة التكوين الدكتوراه 
ختصص قانون عام – جامعة اجلزائر 1.

ملخص:
من بني أهم مقومات وأسس دولة القانون، وجود نظام رقايب قوي وفعال، يضمن 
حسن سري النظام القانوين والدستوري السائد يف الدولة، ولقد تبنى املؤسس الدستوري 
اجلزائري نظام املجلس يف جمال ضامن سمو الدستور، من خالل الرقابة الدستورية عىل 
وسائل  بني  ومن  واالستفتائية،  الوطنية  واالنتخابات  والتنظيامت  واملعاهدات  القوانني 
الدساتري  يف  تعديل  حمل  كان  األخري  هذا  اإلخطار،  نجد  الدستوري  القايض  حتريك 
خالل  ومن   ،) املغريب  والدستور  التونيس،  الدستور  اجلزائري،  الدستور   ( املغاربية 
التي طرأت عىل عملية اإلخطار  الدستورية  التعديالت  املقال سنسعى إلبراز أهم  هذا 

والتعليق عليها.
    Résumé :

- Parmi les fondements et les éléments essentiels de l’Etat de droit, la 
présence d’un système de contrôle vigoureux et efficace, le fondateur 
constitutionnel Algérien a adopté l’outil du conseil dans ce domaine pour 
assurer la primauté de la constitution, à travers le contrôle constitutionnel 
sur la lois, les traités, les accords, et les élections nationales ou les 
référendum.

- L’un des moyens de faire notification par le juge constitutionnel, la 
notification à fait l’objet de modification dans les constitutions Algérienne, 
Tunisiennes, et Marocaines.

- En cet article, nous allons essayer de mettre en relièf les principaux 
amendements constitutionnels survenus dans le processus de notification 
et nous donnons des commentaires.

الكلامت املفتاحية: النظام القانوين و الدستوري، دولة القانون، املجلس الدستوري، 
السيادة الشعبية.
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مقدمة: 

االنتخابية،  للعملية  الرقابية  األجهزة  أهم  أحد  اجلزائري  الدستوري  املجلس  يعترب 
ففي اجلزائر أنشئ املجلس الدستوري وكلف بمهام جوهرية بموجب نص دستوري،1 
حيث أسس املجلس الدستوري ليعمل عىل محاية الدستور وضامن سموه، حيث أسندت 
للسيادة  الديمقراطي  السري  القوانني والتنظيامت، وكذا مراقبة  له مراقبة مدى دستورية 
وبذلك  واالستفتائية،  الوطنية  االنتخابية  العمليات  ملراقبة  تدخله  خالل  من  الشعبية 
خمالفة  غري  صحيحة  أسس  وعىل  باسمه  السلطة  لتامرس  للشعب  املمثلة  املؤسسة  تنشأ 

للدستور.2
اجلزائري  الدستوري  املجلس  أصبح   ،2016 لسنة  الدستوري  التعديل  بموجب 
املجلس  رئيس  بينهم  من  أعضاء   )04( أربعة  عضوا،   )12( عرش  اثني  من  يتكون 
 )02( واثنان  اجلمهورية،  رئيس  بعينهم  الدستوري  املجلس  رئيس  ونائب  الدستوري 
 )02( واثنان  األمة،  جملس  ينتخبهام   )02( واثنان  الوطني،  الشعبي  املجلس  ينتخبهام 

تنتخبهام املحكمة العليا، واثنان )02( ينتخبهام جملس الدولة.3 
تظهر تشكيلة املجلس الدستوري اجلزائري خمتلطة، منسجمة مع اختصاصاته املختلفة 
لالختصاصات  تستجيب  باملجلس  الغرفتني  أعضاء  فعضوية  والقضائية(،  )السياسية 
تستجيب  القضاة  عضوية  أن  كام  الدستورية،  الرقابة  يف  أساسا  واملتمثلة  السياسية 

لالختصاصات القضائية والسيام تلك املتعلقة باملنازعات االنتخابية.4 
عىل عكس اجلزائر نجد املغرب انتقل من نظام الغرفة الدستورية عىل مستوى املجلس 
األعىل إىل نظام املجلس الدستوري، إذ نصت دساتري 1962، 1970، 1972 عىل إنشاء 
غرفة دستورية عىل مستوى املجلس األعىل يف باهبا العارش، وبحكم املعطيات السياسية 
والدستورية ظهر دور هذه الغرفة الدستورية ضعيفا جدا  بالقياس مع املهمة التي كانت 
1992 يف الباب السادس منه بالنص عىل  04 سبتمرب  منتظرة منها، وعليه جاء دستور 
املجلس الدستوري املغريب كمؤسسة مستقلة إداريا وماليا وتنظيميا، وازداد عدد أعضائه 
تم  2011 األخري،  إىل تسعة )09( أعضاء، وبموجب دستور  من سبعة )07( أعضاء 
استحداث بموجب نص املادة 129 من الدستور حمكمة دستورية، معلنا بذلك املؤسس 
الدستوري عن انتقاله من نظام املجلس إىل نظام املحكمة، ويف نص املادة 132 منه، تم 
املغربية كهيئة دستورية تسهر وجوبا عىل  الدستورية  املحكمة  اختصاصات هذه  حتديد 
رقابة األنظمة الداخلية للربملان وعىل القوانني العضوية واالنتخابات الربملانية وعمليات 

االستفتاء.
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التي  القوانني  مشاريع  يف  بالنظر  الدستوري  املجلس  تكليف  تم  لتونس،  بالنسبة 
وهذا  للدستور،  مطابقتها  مدى  يف  رأيه  إبداء  بغرض  اجلمهورية  رئيس  عليه  يعرضها 
بتاريخ 16 ديسمرب 1987 بموجب مرسوما رئاسيا أصدره رئيس اجلمهورية، وهكذا 
عىل  الدستورية  الرقابة  مهمة  لتتوىل  بتونس  إنشاؤها  يتم  هيئة  أول  املجلس  هذا  اعترب 
مشاريع القوانني، بعدها تم ترقية املجلس الدستوري التونيس إىل مؤسسة دستورية تم 
النص عليها من خالل البا التاسع بعد التعديل الذي مس الدستور التونيس بتاريخ 06 
نوفمرب 1995، وأصبح يكون من تسعة )09( أعضاء، وبعدها عرف املجلس الدستوري 
التونيس تطورا ملحوظا يف حجية آرائه واستقالليته وتقوية صالحياته،5 وبموجب دستور 
2014 األخري، أقر املؤسس الدستوري التونيس بنظام املحكمة الدستورية، حيث جاء 
يف الفصل 118 من دستور 2014 أن املحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ترتكب 
من اثني عرش )12( عضوا، وبذلك يكون املؤسس الدستوري التونيس قد حذو املؤسس 

الدستوري املغريب باالنتقال من نظام املجلس إىل نظام املحكمة.
وللقايض الدستوري طرق وإجراءات جيسد هبا مهامه، من بني ذلك اإلخطار، حيث 
أن  الدستوري  للقايض  طريقه  عن  يسمح  الذي  اإلجراء  ذلك  أنه  عىل  اإلخطار  عرف 

يتصل بعمله ويقوم بمهامه.6
واملالحظ أن موضوع إخطار املجلس الدستوري اجلزائري كان حمل تعديل من قبل 
املؤسس الدستوري اجلزائري، كام أن طرق إجراءات اإلخطار هلا من األمهية ما هلا سواء 
الدستوري  املجلس  بعمل  ارتباطها  أو  واحلريات  احلقوق  بمسألة  ارتباطها  حيث  من 
ان  دون  من  وصالحياته  ترصفاته  أغلب  مبارشة  األخري  هلذا  يمكن  فال  واستقالليته، 

ختطره اجلهات املخولة بذلك قانونا.
وعليه سنحاول التطرق يف هذه الورقة البحثيةإىل جهات وطرق وإجراءات إخطار 
القايض الدستوري اجلزائري مع دراسة مقارنة بام هو معتمد يف كل من تونس واملغرب.

التونيس واملغريب عىل توسيع  اجلزائري، ونظريه  الدستوري  املؤسس  وعليه، عكف 
موضوع  يف  للفصل  القانونية  اآلجال  حتديد  تم  كام  جديدة،  هيئات  ليشمل  اإلخطار 
يثور  وهنا  التنظيم،  اختصاص  من  اإلخطار  بإجراءات  تعلق  ما  كل  وبقي  اإلخطار، 
إشكال حول عالقة اإلخطار بمهام القايض الدستوري، وهل وفق املؤسس الدستوري 

يف تنظيم عملية اإلخطار ؟
إىل  تقسيمه  خالل  من  املوضوع  هذا  معاجلة  ارتأينا  اإلشكالية،  هذه  عىل  ولإلجابة 
الدستوري،  القايض  بإخطار  دستوريا  املخولة  باجلهات  يتعلق  األول  املحور  حمورين، 
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واملحور الثاين نتناول فيه ضوابط ممارسة حق إخطار القايض الدستوري.

املحور األول: اجلهات املخولة دستوريا بإخطار القايض الدستوري
سنحاول التطرق يف هذا املحور األول إىل اهليئات املخولة هلا دستوريا إخطار املجلس 
للتعديل  وفقا  املغرب  يف  الدستورية  واملحكمة  تونس،  اجلزائر،  من  كل  يف  الدستوري 
الدستوري  املجلس  بإخطار  املكلفة  اهليئات  أوال  سنتناول  وعليه  اجلديد،  الدستوري 
املحكمة  بإخطار  املكلفة  اهليئات  ثم   ،2016 لسنة  الدستوري  للتعديل  وفقا  اجلزائري 
اهليئات  نتناول  وأخريا   ،2014 لسنة  الدستوري  للتعديل  وفقا  التونسية  الدستورية 

املكلفة بإخطار املحكمة الدستورية املغربية وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2011.

أوال: اهليئات املكلفة بإخطار املجلس الدستوري اجلزائري وفقا للتعديل 
الدستوري 2016 

يف  بحرصه  اإلخطار،  جمال  يف  تضييق  هناك  كان  األخري،  الدستوري  التعديل  قبل 
شخصيات ثالث واملمثلة يف كل من رئيس اجلمهورية ورئيس املجلس الشعبي الوطني 
ورئيس جملس األمة فحسب، وبام أن لكل جهة من هذه اجلهات دور يف اختاذ  األعامل أو 
الترصفات القانونية التي ختضع لرقابة املجلس الدستوري، تساءل البعض كيف هليئات 
سامهت، كل يف حدود صالحياهتا املبينة دستوريا يف سن قانون ما، أن تبادر هي نفسها 

إىل إثارة عدم دستوريته؟7
هذا التساؤل تم إبعاده ولو بصورة نسبية بعد صدور القانون 01/16 املؤرخ يف 06 
اجلزائري  الدستوري  املؤسس  أن  حيث  الدستوري،  التعديل  املتضمن   2016 مارس 
طبقا لنص املادة 187 كان يدف من ورائها إىل توسيع اإلخطار، حيث مكن باإلضافة 
إىل اجلهات املذكورة أعاله كل من الوزير األول، و مخسني)50( نائبا من املجلس الشعبي 
الوطني، و ثالثني)30( عضوا من جملس األمة، من إخطار املجلس الدستوري، وهو ما 
من شأنه تفعيل أداء املؤسسات والعمل الرقايب يف نفس الوقت، كام يدف عىل العموم إىل 
محاية احلقوق واحلريات الفردية واجلامعية، كام تم توسيع إخطار املجلس الدستوري ألول 
مرة أمام املواطنني وذلك عن طريق الدفع بعدم الدستورية، وفق الرشوط واإلجراءات 
بقانون  تطبيقها  كيفية  اجلزائري  املرشع  سيحدد  والتي   ،188 املادة  يف  عليها  املنصوص 
عضوي، وهو ما من شأنه محاية حقوق وحريات األفراد املضمونة دستوريا من جهة، 
أن  العلم  مع  أخرى،  جهة  من  الدستورية  ومكانته  الدستوري  املجلس  دور  وتعزيز 
إخطار  حق  الدستور  من   186 املادة  لنص  طبقا  أبقى  اجلزائري  الدستوري  املؤسس 
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املجلس الدستوري يف جمال الرقابة الدستورية القبلية والوجوبية للقوانني العضوية وكذا 

الرقابة الدستورية للنظام الداخيل للربملان لرئيس اجلمهورية وحده.
اجلمهورية  رئيس  من  كل  بأهلية  اجلزائري  الدستوري  املؤسس  الحتفاظ  بالنسبة 
ورئييس غرفتي الربملان يف إخطار املجلس الدستوري اجلزائري، فيمكن القول أوال أن 
واملبارش،  العام  االنتخاب  بموجب  شعبية  وكالة  عىل  حائز  باعتباره  اجلمهورية  رئيس 
النصوص  بموجب  املواطنني  وحريات  وحقوق  الدستور  حامي  أنه  إىل  باإلضافة 
الدستورية املدرجة يف الدستور، منح عىل أساس ذلك حق إخطار املجلس الدستوري 
إىل جانب كل من رئيس املجلس الشعبي الوطني ورئيس جملس األمة لكوهنام يترصفان 

باسم منتخبي الشعب،8
أما بالنسبة لتوسيع دائرة اإلخطار لتشمل الوزير األول، فبالنظر ملكانته الدستورية، 
والصالحيات واملهام املوكلة له وباألخص تنفيذ القوانني والتنظيامت، كان عىل املؤسس 
الدستوري اجلزائري عىل غرار املؤسس الدستوري التونيس واملغريب، منح حق اإلخطار 

للوزير األول وهو ما يؤدي دائام إىل دعم الرقابة وتعزيز دور املجلس الدستوري.
الرامية ملنح نواب  القول أن استجابة املؤسس الدستوري كذلك للمطالب  ويمكن 
الربملان حق إخطار املجلس الدستوري يف جمال الرقابة عىل دستورية القوانني ساعد عىل 
منع إقصاء األقلية املعارضة من جمال اإلخطار متاشيا مع مبدأ التعددية السياسية، فأكيد 
اجلمود،  دائرة  من  الدستوري  املجلس  سيخرج  اإلخطار  يف  حلقها  املعارضة  استعامل 

وعليه فمنح حق اإلخطار للمعارضة الربملانية إنام هو تعديل هام وجب تثمينه.
الدستوري حول مدى دستورية نص  املجلس  املواطن حق إخطار  ملنح  بالنسبة  أما 
قانوين سيتم الفصل بمقتضاه يف النزاع املطروح أمام القضاء، فيمكن القول أنه كان أكثر 
من رضوري بالنظر إىل اهلدف الذي يسعى ألجله املجلس الدستوري عند الوقوف عىل 
دستورية القوانني، أال وهو احرتام احلقوق واحلريات للمواطن، فكيف ال يتم منح هذا 
إىل  باإلضافة  بالربملان،  املواطن  تربط  التي  العالقة  األخري حق اإلخطار خاصة يف ظل 

تفعيل الدور الرقايب للمجلس الدستوري يف جمال دستورية القوانني.
يف األخري،نالحظ أنه مل يتم دسرتة أهلية املجلس الدستوري يف فحص مدى دستورية 
القوانني والتنظيامت واالتفاقيات الدولية بصفة آلية أو تلقائية، ويعود ذلك حسب رأينا 
إىل أن املجلس الدستوري هبذه احلالة يصبح خصام وحكام يف الوقت نفسه، كام أن احتامل 

تسييس الرقابة عىل دستورية القوانني يصبح وارد بقوة يف هذه احلالة.
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اجلزائري  الدستوري  املجلس  وصالحيات  يتامشى  بام  اإلخطار  توسيع  تم  وعليه، 

وكذا تعزيز دوره، باإلضافة إىل ضامن مشاركة املواطن يف سمو الدستور.
ثانيا: اهليئات املكلفة بإخطار املحكمة الدستورية التونسية وفقا للتعديل 

الدستوري 2014
الدستورية  املحكمة  اختصاص  عىل  نص  فقد   2014،9 لسنة  التونيس  الدستور  أما 
بمراقبة دستورية القوانني التي تم إحالتها من املحاكم عن طريق الدفع بعدم الدستورية 
املعاهدات،  وكذا  للربملان،  الداخيل  النظام  دستورية  وكذا  املواطنني،  أحد  قبل  من 
ومشاريع القوانني الدستورية، ومشاريع القوانني العادية، وهذا دون اإلشارة إىل دستورية 
العمليات االنتخابية واالستفتائية، طبقا للفصل 120 من الدستور، كام نص عىل اجلهات 
املخولة هلا دستوريا إخطار املحكمة الدستورية، فإىل جانب رئيس اجلمهورية، نجد رئيس 
نواب  جملس  أعضاء  من  عضوا   )30( ثالثون  الشعب،  نواب  جملس  رئيس  احلكومة، 
الشعب، إىل جانب الدفع بعدم الدستورية من قبل أي مواطن يكون أمام جهة قضائية 
ما، طبقا للفصل 120 من الدستور دائام، وعليه نالحظ أن اجلهات املخولة هلا دستوريا 
إخطار املحكمة الدستورية هي نفسها تلك التي اعتمدها املؤسس الدستوري اجلزائري 
املواطنني  أنه تم توسيع دائرة اإلخطار لتشمل حتى  التعديل األخري، وعليه نالحظ  يف 
الذين يكونون أما جهات قضائية للفصل يف نزاع معني، إال أن املؤسس الدستور التونيس 
هو اآلخر مل يمنح حق املحكمة الدستورية يف فحص دستورية قانون ما من تلقاء نفسها.

ثالثا: اهليئات املكلفة بإخطار املحكمة الدستورية املغربية وفقا للتعديل 
الدستوري 2011

املخولة  أناجلهات  عىل  منه   132 الفصل  يف   2011،10 لسنة  املغريب  الدستور  نص 
يف  لتبت  الدستورية  املحكمة  إىل  بتنفيذها  األمر  إصدار  قبل  القوانني  بإحالة  دستوريا 
مطابقتها للدستور تتمثل يف امللك، رئيس احلكومة، رئيس جملس نواب الشعب، رئيس 
جملس املستشارين، مخسة )05( أعضاء جملس النواب، أربعون )40( عضو من أعضاء 
بالنظر يف كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون،  جملس املستشارين،كام ختتص املحكمة 
أثري أثناء النظر يف قضية مطروحة أمام القضاء، طبقا للفصل 133 من الدستور، وهو ما 
تبناه الدستور اجلزائري يف توسيع اإلخطار، إال أن الدستور املغريب قد عزز أكثر توسيع 
اإلخطار عند إعالنه عن إمكانية إخطار مخسة )05( نواب فقط املحكمة الدستورية، كام 
نالحظ دائام أن املؤسس الدستوري املغريب بدوره مل يمكن املحكمة الدستورية املغربية 

من التحرك من تلقاء نفسها لفحص مدى دستورية قانون ما.
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وعليه، يمكن القول أن املؤسس الدستوري اجلزائري عمل عىل توسيع جهات إخطار 
للديمقراطية  وحتقيقا  جهة،  من  وصالحياته  دوره  تعزيز  أجل  من  الدستوري  املجلس 
واإلرادة الشعبية من جهة أخرى، واملالحظ يف هذا الشأن أن كل من املؤسس الدستوري 
عملية  ومزج  اإلخطار  دائرة  توسيع  عىل  عمال  املغريب  الدستوري  واملؤسس  التونيس 
اإلخطار من قبل السلطات مع عملية إخطار املواطنني أثناء الفصل يف نزاع مطروح أمام 

القضاء.
أما عن ضوابط ممارسة حق إخطار القايض الدستوري، من خالل إجراءات وآجال 
الدستوري  املؤسس  أقره  ما  خالل  من  تناوهلا  فيمكن  الدستوري،  املجلس  إخطار 

اجلزائري، ثم الدستور التونيس، وبعدها الدستور املغريب.
املحور الثاين: ضوابط ممارسة حق إخطار القايض الدستوري:

يقصد بضوابط ممارسة حق اإلخطار موضوع اإلخطار، ثم اإلجراءات القانونية املتبعة 
يف ممارسة اإلخطار، وكذا آجال اإلخطار سواء من خالل املدة القانونية الالزمة لإلخطار 
من جهة، ومن خالل املدة القانونية الالزمة للفصل يف موضوع اإلخطار، وذلك بداية 
فيام تناوله الدستور اجلزائري املعدل بالقانون 01/16، ثم فيام تناوله الدستور التونيس 

لسنة 2014، وأخريا فيام تناوله الدستور املغريب لسنة 2011.
أوال:ضوابط ممارسة حق إخطار القايض الدستوري يف الدستور اجلزائري

وهذا  الدستوري،  املجلس  رئيس  إىل  توجه  رسالة  شكل  يف  اإلخطار  عملية  تكمن 
لسنة  الدستوري  املجلس  عمل  لقواعد  املحدد  الداخيل  النظام  من   8 املادة  لنص  طبقا 

11 2016
سابقة  رقابة  فهي  العضوية،  للقوانني  اجلزائري  الدستوري  املجلس  لرقابة  فبالنسبة 
فيها من قبل رئيس اجلمهورية، وهذا  يتم اإلخطار  العضوي ومازمة،  القانون  لصدور 
طبقا لنص املادة األوىل من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستور لسنة 2016، 
واألمر نفسه ينطبق عىل رقابة املجلس الدستوري للنظام الداخيل للربملان، أين يتم الفصل 
الثالثة من  املادة  لنص  اإلخطار طبقا  تاريخ  من  يوما  ثالثني  أجل  برأي وجويب يف  فيها 
النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، كام يتم الفصل يف دستورية املعاهدات 
والقوانني والتنظيامت طبقا لنص املادة اخلامسة من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس 
املكلفة  الدستوري، ويتم إخطار املجلس الدستوري يف هذا املجال من إحدى اهليئات 

بذلك والتي نص عليها الدستور رصاحة.
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أما بالنسبة للطريق اجلديد الذي شقه املؤسس الدستوري يف جمال الدفع بعد دستورية 
نص  يف  عمله  لقواعد  املحدد  الدستوري  للمجلس  الداخيل  النظام  نص  فقد  القوانني، 
بعد  الدفع  طريق  عن  الدستوري  املجلس  إخطار  يمكن  أنه  عىل  التاسعة  التاسعة  املادة 
الدستورية بناءا عىل اإلحالة، إما من قبل املحكمة العليا أو جملس الدولة، ويتم الفصل 

فيها بقرار.
أما بالنسبة ملضمون رسالة اإلخطار، فإنه وطبقا لنص املادة 10 من النظام الداخيل 
األمة،  جملس  أو  الوطني  الشعبي  املجلس  نواب  قبل  من  إخطار  حالة  ويف  للمجلس، 
فإن رسالة اإلخطار جيب أن تتضمن احلكم أو األحكام موضوع اإلخطار، مع وجوب 
إرفاقها بقائمة أسامء وألقاب وتوقيعات املجلس الشعبي الوطني أو أعضاء جملس األمة 

أصحاب اإلخطار، مع إثبات صفتهم بنسخة من بطاقة النائب أو عضو جملس األمة. 
أما إجرائيا، فيتم تسجيل اإلخطار لدى أمانة املجلس الدستوري يف سجل اإلخطار، 
ويسلم إشعار باستالمها، وهذا طبقا لنص املادة 13 من النظام الداخيل املحدد لقواعد 
2016، بعدها يعني رئيس املجلس الدستوري مبارشة  عمل املجلس الدستوري لسنة 
مقرر أو أكثر من بني أعضاء املجلس يتم بموضوع اإلخطار، حيث يتمتع بالصالحيات 
15 من النظام  كاملة من أجل دراسة موضوع اإلخطار املودع، وهذا عمال بنص املادة 
املعلومات  مجع  عىل  حينها  املقرر  ويعمل  الدستوري،  املجلس  عمل  لقواعد  املحدد 
والوثائق املتعلقة بامللف املوكل إليه، مع إمكانية اعتامده عىل مستشار أو خبري، يستشريه 
الدستوري،  املجلس  عمل  لقواعد  املحدد  النظام  من   16 املادة  لنص  طبقا  عمله  يف 
يسلم املقرر يف ختام عمله لرئيس املجلس الدستوري و باقي األعضاء نسخة من امللف 
موضوع اإلخطار مرفقة بمرشوع القرار أو الرأي طبقا لنص املادة 17 من النظام الداخيل 
لعمل املجلس، جيتمع املجلس الدستوري باستدعاء من رئيسه يف جلسة مغلقة للفصل 
املواد  لنصوص  املجلس طبقا  أعضاء  يف شكل وموضوع اإلخطار عن طريق تصويت 
18، 19 و20 من النظام الداخيل لعمل املجلس، يبلغ القرار إىل اجلهة التي صدر منها 
اإلخطار، كام يبلغ لرئيس اجلمهورية يف كل احلاالت، أي سواء صدر منه اإلخطار أم مل 

يصدر، طبقا لنصوص املواد 24، 25 و26 من النظام املحدد لعمل املجلس.
أما فيام تعلق بالرقابة البعدية للقوانني، والطريق اجلديد الذي تبناه املؤسس الدستوري 
اجلزائري وهو الدفع بعدم دستورية القوانني، فقد نصت املادة 9 من النظام املحدد لقواعد 
عمل املجلس الدستوري عىل أنه يتم إخطار املجلس الدستوري يف هذه احلالة بناءا عىل 
بعدها  ويتم  الدولة،  أو جملس  العليا  املحكمة  أساسا يف  تتمثل  إحالة من جهة قضائية، 
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واملنصوص  الذكر  السالفة  واإلجراءات  األشكال  بنفس  اإلخطار  موضوع  يف  الفصل 

عليها يف النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري لسنة 2016. 

 هذا فيام تعلق بمراقبة مدى مطابقة القوانني والتنظيامت لألحكام الدستور، أما إذا 
وكذا  ترشيعية،  أو  رئاسية  كانت  سواء  الوطنية،  باالنتخابات  اإلخطار  موضوع  تعلق 
العملية االستفتائية، فيتم االتصال باملجلس الدستوري عن طريق الطعون املقدمة بشأن 
وكذا   2012 لسنة  االنتخايب  القانون  بموجب  تنظيمه  تم  ما  وهو  االنتخابية،  العملية 

النظام الداخيل املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري لسنة 2016.

أما بالنسبة لآلجال، فإنه وطبقا لنص املادة 189 من دستور 1996 املعدل بموجب 
القانون 01/16، فإن املجلس الدستوري يعطي رأيه أو يصدر قراره ملدة أقصاها ثالثني 
من  وبطلب  االستثنائية  الظروف  يف  املدة  هذه  ختفض  إخطاره،  تاريخ  من  يوما   )30(
رئيس اجلمهورية إىل عرشة )10( أيام، ويف حالة إخطار املجلس الدستوري عن طريق 
الدفع بعدم الدستورية بناءا عىل إحالة من املحكمة العليا أو جملس الدولة، يتوجب عىل 
املجلس الدستوري إصدار قراره خالل أجل أربعة )04( أشهر من تاريخ إخطاره قابل 
للتمديد مرة واحدة بناءا عىل تسبيب يبلغه املجلس إىل اجلهة القضائية صاحبة اإلخطار، 
وسيحدد كيفيات ذلك عن طريق التنظيم، وعليه فاملجلس سيتقيد بآجال حمددة بداية من 

تاريخ إخطاره، ثم حيرض القرار أو الرأي.

واجلدير بالذكر، أن ال املؤسس الدستوري وال حتى النظام الداخيل لعمل املجلس 
املجلس  إخطار  حق  تقييد  يتم  مل  أنه  حيث  اإلخطار،  لعملية  القانونية  اآلجال  حدد 
فإن  واالستفتائية،  الوطنية  باالنتخابات  تعلق  ما  يف  ماعدا  قانونية  بآجال  الدستوري 
املرشع االنتخايب اجلزائري حدد آجاال قانونية لتقديم الطعون االنتخابية بحسب احلالة 

واملرحلة حتت طائلة بطالن الطعن شكال.

ثانيا:ضوابط ممارسة حق إخطار القايض الدستوري يف الدستور التونيس
القانون  من   48 املادة  لنص  طبقا  ويسجل  املحكمة  كتابة  لدى  الطعن  إيداع  يتم 
رئيس  الفور  عىل  يعلم  ثم   2015،12 لسنة  التونسية  الدستورية  للمحكمة  األسايس 
املحكمة كل من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة ورئيس جملس نواب الشعب بالطعن 
بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من امللف إليه، ويعلم رئيس جملس نواب الشعب فورا 

أعضاء املجلس بذلك.
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الداخيل  النظام  تناوله  ما  عكس  وعىل  التونسية،  الدستورية  املحكمة  أن  إىل  ونشري 
يف  بالنظر  التونسية  الدستورية  املحكمة  ختتص  اجلزائري،ال  الدستوري  املجلس  لعمل 
صحة االنتخابات الوطنية والعملية االستفتائية، وهي بذلك ال تتلقى الطعون املتعلقة 
هبا وتعمل عىل الفصل فيها يف اآلجال املحددة، وعليه، فإن القانون األسايس للمحكمة 
االنتخابية،  للعملية  الدستورية  املحكمة  لرقابة  إطالقا  يتعرض  مل  التونسية  الدستورية 
التونسية طبقا  الدستورية  حيث أن رقابة االنتخابات ال تدخل يف صالحيات املحكمة 

لنص املادة 120 من دستور تونس لسنة 2014.
رفع  أجل  التونيس  املرشع  حدد  اجلزائري،  املرشع  عكس  وعىل  لآلجال،  بالنسبة   
الطعن بعدم دستورية مشاريع القوانني بأجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة جملس 
نواب الشعب عىل مرشوع القانون يف صيغة أوىل أو من تاريخ مصادقته عليه يف صيغة 
التونسية  القانون األسايس للمحكمة الدستورية  45 من  معدلة بعد رده، طبقا للفصل 

لسنة 2015.
كام تلتزم املحكمة الدستورية التونسية بالبت يف الطعون الواردة يف أجل أقصاه مخسة 
أربعني )45( يوما من تاريخ تسجيلها بكتابة املحكمة، وهو ما نص عليه أيضا الفصل 
121 من دستور تونس لسنة 2014، ويقلص األجل إىل مخسة )05( أيام فقط يف حالة 
للمحكمة  األسايس  القانون  من   50 للفصل  طبقا  وهذا  املالية،  قانون  يف  الطعن  رفع 

الدستورية التونسية.
 كام أن يف حالة االستعجال، يمكن لرئيس اجلمهورية أو لرئيس احلكومة أو لثالثني 
الطلب  يف  بالبت  املحكمة  هنا  وتلتزم  التعليل،  مع  النظر  استعجال  طلب  نائبا   )30(
القانون األسايس  51 من  للفصل  الطعن طبقا  تاريخ استالم  يف أجل يومني )02( من 

للمحكمة الدستورية التونسية.
ثالثا:ضوابط ممارسة حق إخطار القايض الدستوري يف الدستور املغريب

الصادر   066.13 التنظيمي  القانون  صدر  املغربية،  الدستورية  للمحكمة  بالنسبة 
سنة 132013 بمناسبة تعديل دستور اململكة املغريب سنة 2011 واعتامد نظام املحكمة 
الدستورية والتخيل عن نظام املجلس الدستوري املعتد يف الدساتري السابقة، حيث وطبقا 
املغربية،  الدستورية  باملحكمة  املتعلق   066.13 التنظيمي  القانون  من   21 املادة  لنص 
الفور إىل  الربملان عىل  أقرها  التي  التنظيمية  القوانني  بإحالة  املكلف  رئيس احلكومة هو 
املحكمة الدستورية قبل إصدار األمر بتنفيذها، قصد البت يف مطابقتها للدستور، بينام 
النظام  إحالة  الفور  عىل  املستشارين  جملس  ورئيس  النواب  جملس  رئيس  من  كل  يتوىل 
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الداخيل ملجلس النواب والنظام الداخيل ملجلس املستشارين إىل املحكمة طبقا لنص املادة 
22 من القانون 066.13، فحني تشرتك كل اجلهات املخول هلا دستوريا إخطار املحكمة 
الدستورية يف إحالة القوانني وكذا االلتزامات الدولية إىل املحكمة طبقا لنص املادة 22 

و23 من القانون 066.13.
132 من دستور  066.13 والفصل رقم  القانون  26 من  املادة   ولقد جاء يف نص 
اململكة املغربية أن املحكمة الدستورية املغربية تبت يف حالة إخطارها يف أجل شهر من 
ثامنية  إىل  االستعجال  حالة  يف  خيفض  األجل  هذا  أن  غري  اإلخطار،  أو  اإلحالة  تاريخ 

)08( أيام، بطلب من احلكومة.
عىل عكس املحكمة الدستورية التونسية، تبت املحكمة الدستورية املغربية يف الطعون 
الطعون  تقديم  أجل  انقضاء  تاريخ  من  سنة،  أجل  يف  الربملان  أعضاء  بانتخاب  املتعلقة 
إليها، ويمكن متديد هذا األجل وجتاوزه من قبل املحكمة ولكن برشط وجود قرار معلل 

من املحكمة.
18 من القانون التنظيمي 14085.13 املتعلق بطريقة تسيري اللجان  كام نصت املادة 
النيابية لتقيص احلقائق عىل أنه يمكن لرئيس احلكومة أو رئيس جملس النواب أو رئيس 
املعني حول تطبيق  املستشارين، يف حال حدوث خالف بني احلكومة واملجلس  جملس 
أحكام القانون التنظيمي قد حيول دون السري العادي للجنة، أن حيي اخلالف عىل املحكمة 
الدستورية املغربية، وتبت املحكمة الدستورية، بعد اختاذ التدابري التي تراها مفيدة للنظر 
أجل  داخل  األمر  يف  املعنية،  السلطات  مالحظات  عىل  احلصول  والسيام  اخلالف،  يف 

أقصاه ثالثني )30( يوما حيتسب ابتداء من تاريخ إحالة اخلالف عليها.
وعليه، يمكن القول أنه إذا تقاربت الدساتري املغاربية ) الدستور اجلزائري، الدستور 
اهليئات  قبل  من  الدستوري  القايض  إخطار  إجراءات  يف   ،) املغريب  الدستور  التونيس، 
املكلفة باإلخطار، فإهنا اختلفت يف اآلجال املمنوحة للمجلس أو املحكمة الدستورية يف 

الفصل يف موضوع اإلخطار.
واملالحظ أيضا أن املؤسس الدستوري التونيس هو الوحيد الذي حدد آجاال قانونية 

يتم خالهلا إخطار املحكمة الدستورية حتت طائلة بطالن إجراء اإلخطار شكال.
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خـامتة:

يف ختام هذه الورقة البحثية، يمكننا القول أن املؤسس الدستوري اجلزائري بمناسبة 
2016 عمل عىل توسيع اإلخطار وتقليص آجال الفصل يف  التعديل الدستوري لسنة 
موضوع اإلخطار، وهذا ما يصب يف إجيابيات هذا التعديل، ألن توسيع جهات اإلخطار 
فئة  يمثلون  قد  والذين  بغرفتيه  الربملان  نواب  من  وعدد  األول  الوزير  من  كل  لتشمل 
املعارضة الربملانية وكذا الدفع أمام القضاء بعدم دستورية نص قانوين من قبل متقايض،  
دور  تعزيز  وكذا  جهة،  من  الرقابة  يف  املواطن  ودور  الديمقراطية  مبدأ  تعزيز  شأنه  من 
املجلس الدستوري وبعثه عىل أداء مهامه الدستورية مادام أن رقابة املجلس الدستوري 

التلقائية لدستورية القوانني والتنظيامت واملعاهدات غري واردة.
الدستوري  املؤسس  حذو  حذا  قد  اجلزائري  الدستوري  املؤسس  أن  يبدوا  كام 
التونيس واملغريب يف عملية توسيع اإلخطار وحتديد اآلجال، فقد عمل كل من املؤسس 
الدستوري التونيس بمناسبة تأسيس الدستور اجلديد للجمهورية التونسية سنة 2014، 
2011، عىل توسيع جهات اإلخطار  وكذا املؤسس الدستوري املغريب بمناسبة دستور 
وكذا  القضاء  أمام  املتقايض  املواطن  وكذا  الربملانية  املعارضة  ومتكني  اآلجال،  وحتديد 
رئيس احلكومة من إخطار القايض الدستوري، إال أن املؤسس الدستوري التونيس كان 
الوحيد والسباق يف حتديد آجال قانونية إلخطار املحكمة الدستورية التونسية حتت طائلة 

رفض اإلخطار شكال.

التهميش:
-1 أنظر املادتني 182 و 186 من دستور 1996 الصادر بموجب املرسوم الرئايس 438/96 
بالقانون  املعدل   ،1996/12/08 يف  مؤرخة   28 رقم  ر  ج   ،1996/12/07 يف  مؤرخ 
14 املؤرخة  2016/03/06، الصادر يف اجلريدة الرسمية العدد  01/16 املؤرخ يف  رقم 

يف 2016/03/07.
-2 فريد علواش، املجلس الدستوري، التنظيم و االختصاصات، مقال منشور بمجلة املنتدى 

القانوين، العدد اخلامس، ص 114.
يف  املؤرخ   01/16 القانون  بموجب  املعدل   1996 دستور  من   183 املادة  نص   3-

.2016/03/06
-4 مسعود مشهوب، املجلس الدستوري قايض انتخابات، مقال بمجلة املجلس الدستوري، 

العدد األول، سنة 2013، ص 91.
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-5 مجال بن سامل، القضاء الدستوري يف الدول املغاربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم 
يف القانون العام، جامعة اجلزائر 1، كلية احلقوق، املوسم اجلامعي 2015/2014، ص 26.
بمجلة  منشور  مقال  وصالحيات-   تشكيل  الدستوري-   املجلس  العام،  رشيدة   6-
العلوم اإلنسانية، الصادرة عن جامعة حممد خيرض بسكرة، العدد السابع، فيفري من سنة 

2005، ص 6.
لنيل شهادة  القوانني يف اجلزائر، مذكرة  الرقابة عىل دستورية  عزيز مجام، عدم فعلية   7-
املاجستري يف القانون العام، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

ص 65.
لنيل  مقدمة  مذكرة  وطبيعته،  تنظيمه  اجلزائري،  الدستوري  املجلس  بوسامل،  رابح   8-
بجامعة  السياسية  والعلوم  احلقوق  كلية  العام،  القانون  فرع  احلقوق،  يف  املاجستري  شهادة 

اإلخوة منتوري قسنطينة، املوسم اجلامعي 2004-2005، ص 28.
دستور اجلمهورية التونسية، صادر يف 26 جانفي 2014.  9-

دستور اململكة املغربية، إصدارات مركز الدراسات وأبحاث السياسة اجلنائية بمديرية   10-
الشؤون اجلنائية والعفو، سلسلة نصوص قانونية – سبتمرب 2011 – العدد 19.

باجلريدة  الصادر   ،2016 لسنة  الدستوري  املجلس  عمل  لقواعد  املحدد  النظام   11-
الرسمية العدد 29، املؤرخة يف 11 مايو 2016.

ديسمرب   3 يف  املؤرخ   2015 لسنة  التونسية  الدستورية  للمحكمة  األسايس  القانون   12-
العدد   ،2015 ديسمرب   8 بتاريخ  التونسية،  للجمهورية  الرسمي  بالرائد  الصادر   ،2015

.98
القانون التنظيمي 066.13 الصادر سنة 2013 املتعلق باملحكمة الدستورية املغربية،   13-
اجلريدة   ،2014 أوت   13 يف  الصادر   1.14.139 رقم  رشيف  ظهري  قبل  من  تنفيذه  تم 

الرسمية العدد 6288، املؤرخة يف 4 سبتمرب 2014.
املتعلق   2013 سنة  الصادر   085.13 رقم  التنظيمي  القانون  ملرشوع  تقديم  مذكرة   14-
 ،5.95 رقم  التنظيمي  القانون  أحكام  يلغي  احلقائق،  لتقيص  النيابية  اللجان  تسيري  بطريقة 
كام وقع تغيريه وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 54.00 الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 

1.01.290 بتاريخ 5 نوفمرب 2001.
قائمة املراجع:

النصوص القانونية:  -1
املرسوم  بموجب  الصادر   1996 لسنة  الشعبية  الديمقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  دستور   -
الرئايس 438/96 مؤرخ يف 1996/12/07، ج ر رقم 28 مؤرخة يف 1996/12/08، 
الرسمية  اجلريدة  يف  الصادر   ،2016/03/06 يف  املؤرخ   01/16 رقم  بالقانون  املعدل 

العدد 14 املؤرخة يف 2016/03/07.
دستور اجلمهورية التونسية، صادر يف 26 جانفي 2014.  -
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بمديرية  اجلنائية  السياسة  وأبحاث  الدراسات  مركز  إصدارات  املغربية،  اململكة  دستور   -

الشؤون اجلنائية والعفو، سلسلة نصوص قانونية – سبتمرب 2011 – العدد 19.
القانون األسايس للمحكمة الدستورية التونسية لسنة 2015 املؤرخ يف 3 ديسمرب 2015،   -

الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 8 ديسمرب 2015، العدد 98.
تم  املغربية،  الدستورية  باملحكمة  املتعلق   2013 سنة  الصادر   066.13 التنظيمي  القانون   -
تنفيذه من قبل ظهري رشيف رقم 1.14.139 الصادر يف 13 أوت 2014، اجلريدة الرسمية 

العدد 6288، املؤرخة يف 4 سبتمرب 2014.
2013 املتعلق بطريقة  085.13 الصادر سنة  مذكرة تقديم ملرشوع القانون التنظيمي رقم   -
كام   ،5.95 رقم  التنظيمي  القانون  أحكام  يلغي  احلقائق،  لتقيص  النيابية  اللجان  تسيري 
رقم  الرشيف  الظهري  بتنفيذه  الصادر   54.00 رقم  التنظيمي  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع 

1.01.290 بتاريخ 5 نوفمرب 2001.
الرسمية  باجلريدة  الصادر   ،2016 لسنة  الدستوري  املجلس  عمل  لقواعد  املحدد  النظام   -

العدد 29، املؤرخة يف 11 مايو 2016.
الرسائل واملذكرات اجلامعية:  2-  

مجال بن سامل، القضاء الدستوري يف الدول املغاربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف   -
القانون العام، جامعة اجلزائر 1، كلية احلقوق، املوسم اجلامعي 2015/2014.

شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة  وطبيعته،  تنظيمه  اجلزائري،  الدستوري  املجلس  بوسامل،  رابح   -
اإلخوة  بجامعة  السياسية  والعلوم  احلقوق  كلية  العام،  القانون  فرع  احلقوق،  يف  املاجستري 

منتوري قسنطينة، املوسم اجلامعي 2005-2004.
عزيز مجام، عدم فعلية الرقابة عىل دستورية القوانني يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري   -

يف القانون العام، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية احلقوق والعلوم السياسية.
املقاالت العلمية:  3-

العلوم  بمجلة  منشور  مقال  وصالحيات-   تشكيل  الدستوري-   املجلس  العام،  رشيدة   -
اإلنسانية، الصادرة عن جامعة حممد خيرض بسكرة، العدد السابع، فيفري من سنة 2005.

فريد علواش، املجلس الدستوري، التنظيم و االختصاصات، مقال منشور بمجلة املنتدى   -
القانوين، العدد اخلامس.

انتخابات، مقال بمجلة املجلس الدستوري،  مسعود مشهوب، املجلس الدستوري قايض   -
العدد األول، سنة 2013.



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م 262
مسؤولية إرسائيل عن اجلرائم 

ضد اإلنسانية يف فلسطني
 أ. أمينة حلياليل 

كلية احلقوق و العلوم السياسية
جامعة حيي فارس باملدية

امللخص: 
ال  اجلسامة  من  حدا  الفلسطيني  املواطن  حلقوق  اإلرسائيلية  االنتهاكات  بلغت  لقد 
يمكن معه للعامل أن يبقى متفرجا، وما يزال االحتالل اإلرسائييل يرضب بعرض احلائط 
اتفاقيات  تفرضها عليه  التي  الدولية، ويرفض حتمل مسؤولياته  الرشعية  قرارات  مجيع 
عن  إرسائيل  حماسبة  فيه  حان  الذي  الوقت  ويف  املدنيني.  محاية  بشأن  كمحتل  جنيف 
االنتهاكات اجلسيمة التي ارتكبتها يف بقاع عديدة من العامل العريب ويف فلسطني بشكل 
ارتكبتها  التي  اجلرائم  أبشع  عىل  الضوء  تسليط  الدراسة  هذه  يف  سنحاول  خاص، 
أصبحت  التي  اإلنسان،  حقوق  خاص  بشكل  فيها  مست  والتي  فلسطني  يف  إرسائيل 
مقدسة بموجب املبادئ والنصوص الدولية، وبالتايل سنحاول وضع هذه اجلرائم ضمن 
األسايس  النظام  ومبادئ  اجلنائي  الدويل  القانون  به  جاء  ما  ظل  يف  وتصنيفها  تسميتها 

للمحكمة اجلنائية الدولية.

الكلامت الدالة: القانون الدويل -حقوق اإلنسان-املحكمة اجلنائية الدولية-اتفاقيات 
جنيف.

Résumé: 
         Les violations israéliennes des droits des citoyens palestiniens ont atteint 
leurs limites, auquel le monde ne peut pas rester sans rien dire, surtout que 
l’occupant israélien rejette toutes les résolutions de la légitimité internationale, 
et refuse d’assumer ses responsabilités envers la communauté internationale et 
surtout les Conventions de Genève sur la protection des civils.
       Or, il est temps de tenir Israël pour responsable des graves violations 
commises contre le monde arabe et la Palestine en particulier, et pour cela nous 
allons essayer dans cette étude de mettre en évidence les crimes commises par 
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Israël en Palestine, et qui touche particulièrement les droits de l’homme,  qui 
sont devenus sacrée sous les principaux  textes internationaux, et par conséquent 
inclure ces crimes dans le cadre du Statut de la Cour Pénale Internationale.

مقدمة: 
     إن تطور القانون الدويل اجلنائي- الذي يعترب من أهم جوانب القانون الدويل- 
من  جمموعة  يتضمن  حيث  اإلنسان،  حقوق  حلامية  آليات  وضع  يف  كبري  حد  إىل  ساهم 
الدويل  للقانون  خطريا  انتهاكا  تشكل  التي  األفعال  عىل  ترسي  التي  القانونية  القواعد 
العام، والتي تتوىل عقاب مرتكبيها باسم املجتمع الدويل، السيام يف الشق القضائي منه، 

فقد عمل عىل ضامن أحكام عادلة لكل من يقع ضحية ألكثر اجلرائم جسامة.
حقوق  محاية  جمال  يف  كبري  دور  من  الدولية  اجلنائية  املحكمة  لعبته  ما  نجد  كذلك 
اإلنسان، حيث جاء يف نظامها األسايس اجلرائم اجلسيمة التي تنتهك فيها حقوق اإلنسان 
بشكل خطري أو ما يسمى باجلرائم ضد اإلنسانية، لذلك فاإلشكال الذي يثور هنا حول: 
حتديد اجلرائم ضد اإلنسانية؟ وماهي األفعال التي أدرجها القانون الدويل اجلنائي التي 
حتت هذا املسمى؟ وكيف تتم مسائلة إرسائيل عن ارتكاب هذه اجلرائم أمام املحكمة 

اجلنائية الدولية؟ 
لإلجابة عىل هذه اإلشكالية ارتأيت معاجلة املوضوع بالتطرق إىل مفهوم اجلرائم ضد 
التي تندرج حتتها، وإسقاطها عىل املامرسات  اإلنسانية يف حمور أول، ثم حتديد األفعال 

التي قامت هبا إرسائيل يف غزة يف مبحث ثان.
املحور األول: مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية.

إن القانون الدويل اجلنائي ال يعاقب عىل كل اجلرائم الدولية، وإنام يعاقب عىل اجلرائم 
تأيت خطورة هذه  بأرسه، حيث  الدويل  للمجتمع  العليا  القيم  التي متس  األشد خطورة 
مفهوم  حتديد  يتم  ولكي  واسع،  نطاق  وعىل  منتظم  بشكل  ترتكب  كوهنا  من  اجلرائم 
اجلريمة الدولية التي يعاقب عليها القانون الدويل اجلنائي وحتى نتمكن من متييزها عن 
التي  العامة هلا  التي تشكل األركان  العنارص  أن يتضمن ذلك  غريها من اجلرائم، البد 

تتمثل فيام ييل:
هذا  أن  كام  سلبيا،  أو  اجيابيا  يكون  قد  معني  بسلوك  القيام  يف  يتمثل  املادي:  -الركن   
السلوك البد أن يكون غري مرشوع ألن القانون جيرمه، وبالتايل فهو يسبغ عليه صفة 

عدم املرشوعية، وتعد الصفة غري املرشوعة للسلوك الركن املادي للجريمة.
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      -الركن املعنوي: يتعني أن يصدر فيه السلوك غري املرشوع عن إرادة إجرامية، أي 
أن يصدر عن شخص يكون حمال للمسائلة اجلنائية، رشط أن تكون قد توافرت لديه 

أهلية املساءلة اجلنائية.
فرد  عن  املرشوع،  غري  السلوك  يصدر  أن  الركن  هذا  بموجب  جيب  الدويل:  -الركن 
باسم الدولة أو بتشجيع منها وبرضاها، ويمثل هذا العنرص أمهية قصوى إذ أن حمل 
املسؤولية اجلنائية يف اجلريمة الدولية هو الفرد، أي الشخص الطبيعي الذي ارتكب 

اجلريمة الدولية وليس الدولة. 
     -الركن الرشعي: يتعني أن يكون من شأن هذا السلوك غري املرشوع الصادر عن إرادة 
إجرامية، ومن قبل شخص باسم الدولة أو برضاها أو بتشجيع منها، أن يكون جمرما 
القانون  بموجب  وخصوصا  الدويل،  القانون  بموجب  عليه  العقاب  ومنصوص 

الدويل اجلنائي عن طريق اجلزاء اجلنائي1. 
التي  األفعال  اإلنسان، من  اخلاصة بحقوق  الدولية  للقواعد  املنتهكة  األفعال  وتعد 
الدويل، ولتحديد  العليا للمجتمع  بالقيم  تشكل جرائم دولية خطرية، خاصة أهنا متس 
اجلرائم التي ترتكب يف حق اإلنسان، والتي تشكل يف جمموعها اجلرائم ضد اإلنسانية، 
البد من النظر يف اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية، وذلك من خالل استقراء املواد 6 
إىل 8 من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية حيث نجد أهنا ال ختتص بالنظر إال 
يف اجلرائم اخلطرية واجلسيمة، أما اجلرائم األخرى األقل خطورة فقد تركت للمحاكم 

الدولية األخرى أو الداخلية للنظر فيها2.
ويف  الدويل،  القانوين  الصعيد  عىل  نسبيا  العهد  حديثة  اإلنسانية  ضد  اجلرائم  وتعد 
جلنة   1919 سنة  احللفاء  أسس  األوىل،  العاملية  احلرب  فبعد  الوطنية،  القوانني  بعض 
للتحقق يف جرائم احلرب التي ارتكبها األملان، وعالوة عىل تلك اجلرائم، وجدت اللجنة 
والسكان  املواطنني  قتلوا  أهنم  حيث  اإلنسانية«  قوانني  ضد  »جرائم  ارتكبت  أهنا  أيضًا 
عىل  بقوة  واليابان  األمريكية  املتحدة  الواليات  اعرتضت  وقد  احلرب،  خالل  املدنيني 
انتهاكات  تعد  اإلنسانية  قوانني  ضد  اجلرائم  أن  أساس  عىل  األفعال،  تلك  مثل  جتريم 

للقانون األخالقي وليس للقانون الوضعي3.
بعد  للجرائم ضد اإلنسانية تعريف مستقل عن جرائم احلرب، إال  أنه مل يكن    كام 
احلرب العاملية الثانية عندما تطرقت هلا املادة 6 الفقرة ج  من النظام األسايس للمحكمة 

العسكرية نورمربغ4، حيث عرفتها كام ييل:
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املرتكبة  العمد، اإلبادة، االسرتقاق، اإلبعاد، واألفعال الالإنسانية األخرى   »القتل 
أو االضطهادات ألسباب  أثناءها  أو  احلرب  قبل  املدنيني  السكان  أية جمموعة من  ضد 
املحكمة  اختصاص  يف  تدخل  التي  اجلرائم  من  ألي  تنفيذا  دينية،  أو  عرقية  سياسية، 
وارتباطا هبذه اجلرائم سواء كانت تشكل انتهاكا للقانون الوطني للدولة التي ارتكبت 

فيها أم ال تشكل ذلك«5.
أما النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، فقد عرف اجلرائم 

ضد اإلنسانية  يف نص املادة 5 منه كام ييل:
 »سوف متارس املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة االختصاص بمقاضاة 
األشخاص املسئولني عن اجلرائم التالية عندما ترتكب يف النزاعات املسلحة سواء كانت 

ذات طبيعة دولية أو داخلية، أو تكون موجهة ضد أية جمموعة من السكان املدنيني:
 القتل العمد، اإلبادة، االسرتقاق، اإلبعاد، السجن، التعذيب، االغتصاب  االضطهاد 

ألسباب سياسية، عرقية أو دينية، األفعال الالإنسانية األخرى«6.
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األسايس  النظام  اإلنسانية يف  اجلرائم ضد  ذكر  وقد ورد 
الدولية يف  اجلنائية  للمحكمة  » سيكون  ماييل:  فيها  منه، حيث جاء   3 املادة  لرواندا يف 
ترتكب  عندما  التالية  اجلرائم  عن  املسئولني  األشخاص  بمقاضاة  االختصاص  راوندا 
كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية جمموعة من السكان املدنيني ألسباب 

قومية، سياسية، أثنية، عرقية أو دينية:
االغتصاب،    التعذيب،  السجن،  اإلبعاد،  االسرتقاق،  اإلبادة،  العمد،  القتل 

االضطهاد ألسباب سياسية، عرقية أو دينية، األفعال الال إنسانية األخرى«7.
مل  التي  واالغتصاب  والتعذيب  السجن  جرائم  أضافت  املادة  هذه  أن  نجد  وبذلك 
يتم ذكرها يف نظام املحكمة العسكرية نورمبورغ، وقد وردت نفس اجلرائم السابقة يف 
النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية برواندا يف املادة 3 منه، حيث جاءت بتعريف 
اجلرائم ضد اإلنسانية والتي ختتلف عن سابقتها يف عدم ذكر عبارة »النزاع املسلح«، بل 

أنه اشرتط »وجود هجوم واسع النطاق«.
 ولقد توالت االجتهادات الفقهية يف تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية وتطوير مفهومها، 
وتواصلت املؤمترات الدولية واللجان املختصة للسعي إلجياد تعريف شامل، حتى يعد 
املرجعية الثابتة ملفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية للعمل به كترشيع دويل، إىل أن تكللت اجلهود 
الدولية بالوصول إىل نظام املحكمة اجلنائية الدولية، والذي أوجد هلا تعريفا شامال من 
خالل املادة 7 منه، حيث عدد فيها األفعال التي يشكل ارتكاهبا يف إطار »هجوم واسع 
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النطاق أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني جريمة ضد اإلنسانية.8

 ومل يشرتط نظام املحكمة الدولية اجلنائية يف املادة 07 منه ارتكاب األفعال املشكلة 
للركن املادي يف اجلريمة ضد اإلنسانية »يف إطار نزاع مسلح دويل«، مما يشكل تطورا يف 
من  نستخلصه  وما  السابقة،  العرفية  القواعد  مقوماته  وحددت  صاغته  الذي  مفهومها 
نص هذه املادة أن اجلرائم ضد اإلنسانية قد ترتكب يف زمن السلم كام يف زمن احلرب، 
التي  السابقة  الدولية  الذي ورد يف نصوص املحاكم  فإنه قد تم تصحيح اخلطأ  وبذلك 

اشرتطت قيام حالة احلرب الرتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية9.

املحور الثاين: صور اجلرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها إرسائيل يف فلسطني
تفننت إرسائيل يف كرس كل قواعد القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق 
اإلنسان، وكل العهود واملواثيق واألعراف الدولية، فاقرتفت أبشع اجلرائم التي ختتص 
احلرب  وجرائم  اجلامعية  اإلبادة  جرائم  وهي  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  فيها  بالنظر 
واجلرائم ضد اإلنسانية وجريمة العدوان10، وخاصة اجلرائم ضد اإلنسانية التي ورد 
اجلنائية  للمحكمة  األسايس  النظام  من   7 املادة  يف  تشكلها  التي  والصور  األفعال  ذكر 
املصالح  يصيب  الذي  الصارخ  الالإنساين  االعتداء  أعامل  يف  تتمثل  وهي  الدولية، 
هذه  أوردت  وقد  املدنيني،  السكان  أو  األشخاص  من  ملجموعة  أو  لشخص  اجلوهرية 
اإلنسانية، حيث جاءت عىل سبيل  للجرائم ضد  املادي  الركن  التي متثل  األفعال  املادة 

املثال ال احلرص وهي تتمثل يف:

أو  النطاق  واسع  هجوم  من  كجزء  الفعل  ذلك  يرتكب  أن  يشرتط  العمد11:  -القتل 
هذا  بأن  املتهم  علم  ويشرتط  املدنيني،  السكان  من  جمموعة  ضد  موجه  منهجي 
الترصف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد جمموعة من السكان 
املدنيني أو ينوي أن يكون هذا الترصف جزءا من اهلجوم، وهو رشط أسايس حتى 
يتم التمييز بينه وبني جرائم القتل العمد التي ختتص املحاكم الوطنية بالنظر فيها12.    

ومن اجلرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها إرسائيل يف حق الفلسطينيني، نجد مذابح 
صربا وشتيال عام 1982، التي راح ضحيتها أكثر من 1800 شخصا من الفلسطينيني 
واللبنانيني من الرجال والنساء واألطفال، ثم مذبحة خميم جنني يف فلسطني عام 2002، 
وما تزال جرائم القتل العمد متوالية ومتتالية للجيش اإلرسائييل عىل قطاع غزة لسنوات 
2008 و2012،2009 و2014، إذ يعترب القتل العمد الذي تقوم به إرسائيل يف قطاع 
غزة من اجلرائم ضد اإلنسانية، خاصة أهنا تعلم بأن هذا اهلجوم سيسفر عن خسائر تبعية 
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يف األرواح أو عن إصابات بني املدنيني13. 

-اإلبادة: هناك تشابه بني جريمة اإلبادة الواردة باملادة 7 من النظام األسايس للمحكمة 
النظام  نفس  من   6 املادة  يف  الواردة  اجلامعية  اإلبادة  جريمة  وبني  الدولية،  اجلنائية 
األسايس، لكن الفرق يربز يف أن مفهوم اإلبادة اجلامعية يف املادة 6 يكون فيه الباعث 
إهالك مجاعة معينة، أو جزء منها ألسباب قومية أو دينية أو عرقية، يف حني أن جريمة 
اإلبادة يف املادة7  تعد ضمن اجلرائم ضد اإلنسانية، فهي أي فعل تتحقق به جريمة 
النطاق  إطار هجوم واسع  منهم، يف  أو جزء  املدنيني كلهم  تقع عىل سكان  اإلبادة 
التي متثلها، ويف هذا يكمن اخلالف بني  املنظمة  أو  الدولة  ينتج من سياسة  ومنظم 
جريمة اإلبادة اجلامعية الواردة يف املادة 6، وجريمة اإلبادة التي تعد من اجلرائم ضد 

اإلنسانية الواردة باملادة 7 من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.
الدويل  القانون  لقواعد  صارخا  انتهاكا  متثل  التي  إرسائيل  ممارسات  فإن  ولذلك 
اإلنساين، تعترب جريمة إبادة وفق ما جاء يف املادة 7 من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية 
الدولية، إذ أن غاراهتا اجلوية وقصفها املدفعي الربي، وقصفها الصاروخي البحري عىل 
املواطنني األبرياء وعىل أماكن سكناهم يف غزة سنة 2014، يستهدف قتل أكرب عدد من 
املناشدات  ورغم  الفلسطينيني،  من  عدد  أكرب  إبادة  يعني  مما  سن،  وكبار  وأطفال  نساء 
الدولية إلرسائيل لوقف اعتدائها عىل قطاع غزة، إال أهنا استمرت يف عدواهنا عىل خمتلف 
القطاع املحارص، حيث أن احلصار الذي ترضبه إرسائيل عليه، ومنعها وصول  مناطق 

األغذية واألدوية الرضورية له هو إبادة يف حد ذاته14.
عزل  مدنيني  أعدموا  اإلرسائيليني  اجلنود  بأن  الفلسطينيني،  بعض  شهادات  وتفيد 
كانوا مع عائلتهم داخل بيوهتم، وأحيانا إعدام عائالت بأكملها، حيث ظهر يف مشهد 
فظيع وصادم بثته قناة اجلزيرة يف منزل ببلدة خزاعة، ست جثث ملقاة فوق بعضها يف 

دورة للمياه، أمجع الشهود واخلرباء عىل أنه كان إعداما مجاعيا15.
بمنع  اخلاص  املتحدة  األمم  يف بروتوكول  تعريفه  جاء  بالبرش:  االجتار  أو  -االسرتقاق 
النساء واألطفال16،  وقمع ومعاقبة األشخاص الذين يتاجرون بالبرش، وبخاصة 
جريمة  حيث يعرف   ،2000 لسنة  الوطنية  عرب  املنظمة  اجلريمة  التفاقية  واملكمل 
االجتار بالبرش بأهنا:« جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقباهلم 
بواسطة التهديد بالقوة أو استعامهلا أو غري ذلك من أشكال القرس أو االختطاف أو 
االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة االستضعاف أو إعطاء أو 
تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر لغرض 
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االستغالل، ويشمل االستغالل كحد أدنى، استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال 
االستغالل اجلنيس أو السخرة أو اخلدمة قرسا، أو االسرتقاق وامُلامرسات الشبيهة 

بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء«17
املنطقة  من  قرسا  املعنيني  األشخاص  نقل  وتعني  للسكان:  القرسي  النقل  أو  -اإلبعاد 
بأي فعل قرسي آخر دون مربرات  أو  بالطرد  فيها، بصفة مرشوعة  التي يوجدون 
يسمح هبا القانون الدويل، ويشرتط لوقوعها أن يرحل املتهم أو أن ينقل قرسا شخصا 
بأي فعل قرسي أخر ألسباب ال  أو  بالطرد  آخر  أو مكان  إىل دولة أخرى  أكثر  أو 
يقرها القانون الدويل، وأن يكون الشخص أو األشخاص املعنيون موجودين بصفة 
مرشوعة يف املنطقة التي ابعدوا منها عىل هذا النحو، وأن يكون املتهم ملام بالظروف 
الواقعية التي تقررت عىل أساس مرشوعية هذا الوجود، كام يشرتط أن يرتكب هذا 
الترصف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد جمموعة من السكان 

املدنيني ويعلم املتهم بذلك أو ينوي ذلك.
كان  التي  القانونية  الوثائق  من  بالعديد  املامرسات  هذه  الدويل  املجتمع  واجه  وقد 
آخــرها النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية الذي يعد الوثيقة القانونية الدولية 

األوىل التي تذكر رصاحة جريمة النقل القرسي للسكان18.
  كام أن جرائم إرسائيل، ليست تلك االنتهاكات التـي مـارستها يف حروهبا القريبة 
فقط، بل هي تلك األفعال التي مارستها منذ أن دخلت إىل فلسطيـن، فقبـل عام 1948 
نزح حوايل 350 ألف فلسطيني من منازهلم وأراضيهـم، وإىل اآلن فاملجالس احلقوقية 

الدولية مل ترش إىل هذه املجازر، وتتعامل معها كأهنا مل توجد19.
-السجن وغريه من احلرمان الشديد من احلرية البدنية: وتتمثل األركان التي تقوم عليها 

هذه اجلريمة الواردة يف ملحق النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية فيام ييل:
أن يسجن املتهم شخصا أو أكثر، أو حيرم شخصا أو أكثر حرمانا شديدا من احلرية 
انتهاكا  يشكل  الذي  احلد  إىل  الترصف  جسامة  تصل  وأن  أخرى،  بصورة  الشخصية 
للقواعد األساسية للقانون الدويل، وأن يكون املتهم ملام بالظروف الواقعية التي تثبت 
قيامه بالترصف، كام جيب أن يرتكب الترصف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي 
العمل  ذلك  يكون  أن  ينوي  أو  املتهم  ويعلم  املدنيني،  السكان  من  جمموعة  ضد  موجه 

جزءا من اهلجوم.
وال يعد السجن أو سلب احلرية جريمة ضد اإلنسانية، إال إذا كانت عملية السجن 
تشكل خرقا لقواعد القانون الدويل، إذ ال تعد فرتة السجن التي يقضيها املحكوم لعقوبة 
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السابق ذكرها20،  إذا مل تتوفر فيها الرشوط  عىل جريمة ارتكبها جريمة ضد اإلنسانية 
ووفقا ملواقع إخبارية فإن جنود االحتالل اعتقلوا مئات الفلسطينيني أثناء العدوان عىل 
غزة، وتم اإلشارة إىل أهنم بلغوا ثالثامئة خمتطف، وأن أغلبهم مدنيون، وقد تعرض عدد 

كبري منهم لتعذيب بدين ونفيس بشع21.
-التعذيب: يعرف التعذيب بأنه: » تعمد إحلاق أمل شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا 
أم عقليا، بشخص موجود حتت إرشاف املتهم أو سيطرته، ولكن ال يشمل التعذيب 
أي أمل أو معاناة ينجامن فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة 

هلا«22. 
ويعد التعذيب من أبشع اجلرائم التي يمكن أن ترتكب يف حق اإلنسانية، فقد نص 
عىل حظره يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة 5 منه، واملادة 6 من العهد اخلاص 
جمال  يف  املتحدة  األمم  أصدرهتا  التي  الوثائق  من  والعديد  والسياسية،  املدنية  باحلقوق 
التعذيب، والتي تضمنت حظرا رصحيا للتعذيب وغريه من أشكال املعاملة الالإنسانية، 
1984، املتعلق بحامية  ونجد كذلك من الوثائق املهمة أيضا إعالن األمم املتحدة لعام 
مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهنية الذي عرف يف مادته األوىل23. 
وقد مارست قوات االحتالل اإلرسائييل، أشكاال من التعذيب والتمثيل بالفلسطينيني 
بتقطيع األطراف وبقر بطون احلوامل، إضافة إىل عمليات الذبح، بدءا من األحداث التي 
شهدها الفلسطينيون بمخيم صربا وشتيال وصوال إىل ما حدث بمخيم جنني عام2002 ، 
تفننت يف  أن إرسائيل  القتل والتعذيب واحلرق لألطفال والنساء، كام  إىل أعامل  إضافة 
استخدام األسلحة املحرمة دوليا، حيث تتسّبب تلك األسلحة يف برت األطراف السفلية 
مألوفة حتتوي عىل شظايا صغرية ال  تركها جلروح غري  لضحاياها بصورة وحشية، مع 
تكتشفها حتى األشعة السينية، ويشري ذلك إىل استخدام  أسلحة ذات الكثافة العالية التي 

تؤدي لبرت األطراف فورا وإىل احلرق كذلك24.
ورشف  اجلسدية  للسالمة  انتهاكا  االغتصاب  يعد  اجلنيس25:  والعنف  االغتصاب   -
اجلرائم  أخطر  من  ويعد  واجلنسية،  العامة  حريتها  يصيب  خطريا  واعتداء  الضحية 
يف جمتمع دول العامل ملا ينجم عنه من أذى جسدي ونفيس مستمرين، إضافة إىل أن 
املرتكبة يف حقهم،  اجلريمة  اجتامعيا عن هذه  يعاقبون  ما  غالبا  االغتصاب  ضحايا 
حيث برزت خطورة هذه اجلريمة بشكل كبري بعد استخدامها يف النزاع املسلح يف 

يوغسالفيا السابقة كوسيلة من وسائل التطهري العرقي26.
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األبيض  الرقيق  جتارة  بتحريم  الدويل  املجتمع  اعتني  لقد  اجلنيس27:  االستعباد   -
واستغالل دعارة الغري، حيث أبرمت العديد من املعاهدات الدولية والتي من أمهها 
1949، حيث اعتربت هذه االتفاقية جريمة  3/7 لعام  املتحدة رقم  اتفاقية األمم 

االجتار يف األشخاص واستغالل دعارة الغري جريمة دولية أو ذات صفة دولية28.
- جريمة اإلكراه عىل البغاء29:  تقوم هذه اجلريمة عىل جمموعة من الرشوط يتمحور 
أمهها حول إرغام املتهم شخصا أو أكثر، عىل ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنيس 
باستعامل القوة أو التهديد باستعامهلا أو قرسا من قبيل األفعال التي تنجم عن اخلوف 
من التعرض للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو الضغوط النفسية أو إساءة استعامل 
السلطة أو باستغالل وجود بيئة قرسية أو عجز الشخص أو األشخاص عن التعبري 
عن حقيقة رضاهم، وأن حيصل املتهم أو غريه أو أن يتوقع احلصول عىل أموال أو 
فوائد أخرى لقاء تلك األفعال اجلنسية أو لسبب مرتبط هبا، وأن يرتكب الترصف 
كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد جمموعة من السكان املدنيني، 
إضافة إىل رضورة توفر العلم لدى املتهم أن ذلك الترصف جزء من هجوم واسع 
النطاق أو منهجي موجه ضد جمموعة من السكان املدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا 

الترصف جزء من هذا اهلجوم30.
للمحكمة  األسايس  النظام  يف  اجلريمة  هذه  وردت  لقد  القرسي31:  احلمل  - جريمة 
أكثر محلت  أو  امرأة  الفعل  مرتكب  بأن حيبس  الفعل  يقع  أن  الدولية، عىل  اجلنائية 
أو  السكانية  املجموعات  من  جمموعة  ألية  العرقي  التكوين  يف  التأثري  بنية  بالقوة 
هجوم  سياق  يف  الترصف  يصدر  وأن  الدويل،  للقانون  جسمية  انتهاكات  ارتكاب 
واسع النطاق أو منهجي، ضد جمموعة من السكان املدنيني، مع رضورة توفر العلم 
كذلك لدى املتهم بأن هذا الترصف هو جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي، 
موجه ضد جمموعة من السكان املدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا الترصف جزء من 

ذلك اهلجوم32.
للمحكمة  األسايس  النظام  يف  الواردة  اجلرائم  من  هي  القرسي33:  التعقيم  -جريمة 
اجلنائية الدولية حيث تم تصنيفها من اجلرائم ضد اإلنسانية نظرا خلطورهتا، ولكي 
تتم هذه اجلريمة البد أن ال يكون لذلك السلوك مربرا طبيا أو عالجي وأن ال يصدر 
أو  النطاق  واسع  هجوم  من  كجزء  السلوك  يرتكب  وأن  للمتهم،  حقيقية  بموافقة 
منهجي موجه ضد سكان مدنيني، مع علم مرتكب اجلريمة أن هذا السلوك جزء من 

هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيني34.
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القوات اإلرسائيلية  إيطاليني وجود دالئل عىل استخدام  وقد كشفت تقارير خلرباء 
والشهداء  اجلرحى  لدى  غريبة  أعراضا  ترتك  غزة،  يف  دوليا  حمرمة  فتاكة  أسلحة 
اجلسم  أنسجة  خترتق  وذرية  كياموية  أسلحة  هي  األسلحة  هذه  ومعظم  الفلسطينيني، 

وحتدث هبا تشوهات جينية35.      
- جريمة العنف اجلنيس: وتعد هذه اجلريمة من اجلرائم اإلنسانية التي تم النص عليها 
تكتمل  حيث  الدولية  للمحكمة  األسايس  النظام  من   7 املادة  من  ز   /1 الفقرة  يف 
العنارص التي تقوم عليها بأن يرتكب املتهم فعال جنسيا ضد شخص أو أكثر أو أن 
باستعامل  إما  فعل جنيس،  أولئك األشخاص عىل ممارسة  أو  الشخص  يرغم ذلك 
من  اخلوف  عن  تنجم  التي  األفعال  قبيل  من  قرسا  أو  باستعامهلا  بالتهديد  أو  القوة 
استعامل  إساءة  أو  النفسية  الضغوط  أو  االحتجاز  أو  واإلكراه  للعنف  التعرض 
السلطة أو باستغالل وجود بيئة قرسية أو عجز الشخص أو األشخاص عن التعبري 
مقارنتها  يمكن  اخلطورة  من  درجة  عىل  الترصف  يكون  وأن  رضاهم،  حقيقة  عن 
باجلرائم األخرى املنصوص عليها يف نفس املادة السالفة الذكر، إضافة إىل رضورة 
منهجي ضد  أو  النطاق  الترصف كجزء من وهجوم واسع  يرتكب  أن  توفر رشط 

جمموعة من السكان املدنيني وأن يكون املتهم عىل علم بذلك36. 
-االضطهاد37: إن جريمة االضطهاد هي جريمة عنرصية ضد اإلنسانية، يتعمد فيها   
اجلاين حرمان املجني عليهم من حقوقهم األساسية التي كفلتها املواثيق واملعاهدات 
الدولية، ومنها حق اإلنسان يف التنقل وحريته يف التعبري عن رأيه، وحريته يف التقايض 
أمام املحاكم، وتكليفه فوق طاقته بأعامل شاقة أو التاميز بني البرش عىل أساس العرق 
أو الطوائف، وهو استخدام السلطة أو القوة لتدعيم جمموعة عىل حساب تضعيف 
وهتميش جمموعة أخرى38، كام أن االضطهاد يظهر بوضوح يف القوميات والتمييز 

بينها بصورة اضطهادية، كتغليب فرقة عىل أخرى.
هذه  صورة  وتتمثل  االضطهاد،  الفلسطيني  الشعب  حق  يف  إرسائيل  مارست  وقد 
اجلريمة يف حرماهنم من حقوقهم األساسية، وذلك بفرض احلصار عليهم ومنع الغذاء 
للمحكمة  األسايس  النظام  يف  اجلريمة  هذه  عىل  النص  من  فبالرغم  عنهم،  والكساء 
التي  واملساندة  باحلامية   ارتكاهبا  من  احلد  دون  حتول  الكربى  الدول  أن  إال  وجتريمها، 

تكلفها للدول التي ترتكبها39.
األسايس  النظام  من  2-ط  الفقرة    7 املادة  عرفته  لألشخاص:  القرسي  االختفاء   -
للمحكمة اجلنائية الدولية بأنه يعني :«إلقاء القبض عىل أي أشخاص أو احتجازهم 
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أو  الفعل  هلذا  منها  أو دعم  بإذن  أو  منظمة سياسية  أو  دولة  قبل  من  اختطافهم  أو 
سكوهتا عليه، ثم رفضها اإلقرار بحرمان هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء 
معلومات عن مصريهم أو أماكن وجودهم، هبدف حرماهنم من محاية القانون لفرتة 

زمنية طويلة«40.
- الفصل العنرصي: تعد جريمة الفصل العنرصي إحدى اجلرائم ضد اإلنسانية املوجهة 
املبذولة يف جمال  ضد حقوق اإلنسان، وقد جاء تقنني هذه اجلريمة تدعيام للجهود 
حقوق اإلنسان والعمل عىل جتريم انتهاكات هذه احلقوق، فانصبت اهتاممات تطور 
املعاهدات  من  العديد  جاءت  وقد  واحلامية،  بالرعاية  الفرد  لتشمل  الدويل  القانون 
تلك  من  اهلدف  وكان  العنرصية،  من  الدينية  األقليات  حلامية  الدولية  واالتفاقات 

املعاهدات االلتزام بتطبيق العدالة واملساواة يف معاملة هذه األقليات41.
ومل يكن التمييز العنرصي وليد العصور احلديثة وإنام هو ضارب يف  القدم، وال يزال 
موجودا إىل اليوم، حيث يتمثل يف التمييز الطبقي يف املجتمعات الطبقية السابقة واحلالية، 
ولكنه برز بشكل واضح إزاء األقليات، حيث أخذ مظاهر خمتلفة عرب الفرتات الزمنية 
املتعاقبة بداية من الرق بشكل عام، كام اختذ شكل اضطهاد األقليات يف الفرتات التارخيية 
القريبة أو البعيدة أو إبادهتا، حتى وصل إىل نشأة األنظمة العنرصية التي تقوم عىل التمييز 
أو الفصل العنرصي، وقد نصت املادة 25 من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية 
ترتكب يف  التي  األفراد والدول  تقع عىل  التي  املشرتكة،  الدولية  اجلنائية  املسؤولية  عىل 

أراضيها هذه اجلريمة42.

اخلامتة: 
 يعود االهتامم الكبري الذي أواله مرشعو القانون الدويل لتطوير مفهوم اجلرائم ضد 
اإلنسانية، إىل خطورهتا وانتشارها مؤخرا يف كثري من بلدان العامل، وما خلفته من دمار 
للمحكمة  األسايس  النظام  ويعد  اإلنساين،  الضمري  وهزت  البرشية  أصابت  وكوارث 
الدويل  القانون  يف  املرشعون  إليه  توصل  ما  أهم  منه،   7 املادة  وخاصة  الدولية  اجلنائية 
اجلنائي، وهي حصيلة ملجموعة من االجتهادات الفقهية واالتفاقيات والقرارات الدولية 

التي سبقت إقرار النظام األسايس.
وبالنظر إىل الواقع الذي نعيشه نجد أن إرسائيل قد ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني 
الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  األسايس  النظام  يف  عليها  النص  تم  التي  اجلرائم  أغلب 
حتى  احلائط،  عرض  النصوص  تلك  بكل  ضاربة  اإلنسانية،  ضد  جرائم  تشكل  والتي 



273جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م
أن انتهاكاهتا قد بلغت حدا كبريا من اجلسامة، لكننا نجد أن  العامل بقي وما يزال متفرجا، 
التي ارتكبتها،  إذ ال بد من حتميل إرسائيل مسؤوليتها اجلنائية، ومساءلتها عن اجلرائم 
يقينا  تعلم  أهنا  ورغم  الدولية  واألعراف  للمواثيق  خلرقها  التام  إدراكها  من  فبالرغم 

باستنكار املجتمع الدويل لكل ما تفعل، إال أهنا تأمن من العقاب.
لذلك جيب عىل املجتمع الدويل والدول العربية بصفة خاصة، تكريس احلامية الفعلية 
إرسائيل  هبا  تقوم  التي  واالنتهاكات  للجرائم  حد  وضع  خالل  من  اإلنسان،  حلقوق 
احلروب،  ونبذ  والسلم  العقل  لغة  تغليب  وحماولة  تدعمها،  التي  هلا  املوالية  والدول 
والسعي اجلدي إىل إجياد حل للقضية الفلسطينية، وجتنيب األجيال القادمة تكرار نفس 

املأساة التي عاشها أبناء الشعب الفلسطيني.   

اهلوامش:
-1 فتوح عبد اهلل الشاذيل، القانون الدويل اجلنائي، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 

2002، ص209 
-2 عبد اهلل عيل عبو سلطان، دور القانون الدويل اجلنائي يف محاية حقوق اإلنسان، دار 

دجلة نارشون وموزعون، ص96 .
-3 حممد رشيف بسيوين، اجلرائم ضد اإلنسانية يف القانون اجلنائي الدويل، منشورات 

مارتينوس نجهوف، 1998، عىل املوقع االلكرتوين:
http://www.gilgamish.org 

-4 املادة 2 من النظام األسايس للمحكمة العسكرية الدولية نورمربغ.

-5 املادة 6 من النظام األسايس للمحكمة العسكرية الدولية نورمربغ.
-6 السيد مرشد أمحد اهلرمزي وأمحد غازي: القضاء الدويل اجلنائي، الدار العلمية للنرش 

والتوزيع، عامن، األردن، الطبعة األوىل، 2002، ص 122.
-7 عادل عبد اهلل املسدي، املحكمة اجلنائية الدولية، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، 

مرص، 2002، ص 73-72.
-8 جاء نص املادة 7 من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية كامال كام ييل:  

ضد  »جريمة  التالية  األفعال  من  فعل  أي  يشكل  األسايس،  النظام  هذا  لغرض   .1
أية  ضد  موجه  منهجي  أو  النطاق  واسع  »هجوم  إطار  يف  ارتكب  متى  اإلنسانية« 

جمموعة من السكان املدنيني وعن علم باهلجوم :
القرسي  النقل  أو  السكان  إبعاد  د-  االسرتقاق؛  ج-  اإلبادة؛  ب-  العمد؛  القتل  أ- 
بام  البدنية  احلرية  من  آخر  نحو  أي  عىل  الشديد  احلرمان  أو  السجن  للسكان؛هـ- 
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خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل؛ و-التعذيب؛ ز- االغتصاب، أو االستعباد 
اجلنيس، أو اإلكراه عىل البغاء، أو احلمل القرسي، أو التعقيم القرسي، أو أي شكل 
آخر من أشكال العنف اجلنيس عىل مثل هذه الدرجة من اخلطورة؛ح- اضطهاد أية 
مجاعة حمدودة، أو جمموع حمدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية، أو قومية، أو 
الفقرة )3(،  املعرف يف  النحو  بنوع اجلنس عىل  أو متعلقة  دينية،  أو  ثقافية،  أو  أثنية، 
الدويل ال جييزها، وذلك فيام يتصل  القانون  بأن  أو ألسباب أخرى من املسلم عامليا 
املحكمة؛  اختصاص  يف  تدخل  جريمة  أية  أو  الفقرة  هذه  يف  إليه  مشار  فعل  بأي 
األفعال  ك-  العنرصي؛  الفصل  جريمة  ي-  لألشخاص؛     القرسي  االختفاء  ط- 
الالإنسانية األخرى ذات الطابع املامثل تتسبب عمدا يف معاناة شديدة أو يف أذى خطري 

يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.  
2. لغرض الفقر ) 1 (:

أ- تعني عبارة »هجوم موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني« هنجا سلوكيا يتضمن 
السكان  من  جمموعة  أية  ضد   )1( الفقرة  يف  إليها  املشار  لألفعال  املتكرر  االرتكاب 
هلذه  تعزيزا  أو  اهلجوم  هذا  بارتكاب  تقيض  منظمة  أو  دولة  لسياسة  عمال  املدنيني، 

السياسية؛
عىل  احلصول  من  احلرمان  بينها  من  معيشية  أحوال  فرض  تعمل  »اإلبادة«  تشمل  ب- 

الطعام والدواء بقصد إهالك جزء من السكان؛
ج- يعني »االسرتقاق« ممارسة أي من السلطات املرتتبة عىل حق امللكية، أو هذه السلطات 
باألشخاص  السلطات يف سبيل االجتار  بام يف ذلك ممارسة هذه  مجيعا عىل شخص، 

والسيام النساء واألطفال؛
املهنيني قرسا من  نقل األشخاص  القرسي للسكان«  النقل  أو  السكان  »إبعاد  يعني  د- 
املنطقة التي يوجدون فيها بصفة مرشوعة بالطرد أو بأي فعل آخر دون مربرات يسمح 

هبا القانون الدويل؛
عقليا،  أو  بدنيا  سواء  شديدة،  معاناة  أو  شديد  أمل  إحلاق  تعمد  »التعذيب«  يعني  ه- 
بشخص موجود حتت إرشاف املتهم أو سيطرته. ولكن ال يشمل التعذيب أي أمل أو 

معاناة ينجامن فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة هلا؛
املرشوعة  الوالدة غري  أو عىل  احلمل قرسا  املرأة عىل  إكراه  القرسي«  »احلمل  يعني  و- 
انتهاكات  ارتكاب  أو  السكان  من  جمموعة  ألية  العرقي  التكوين  عىل  التأثري  بقصد 
خطرية أخرى للقانون الدويل وال جيوز بأي حال تفسري هذا التعريف عىل نحو يمس 

القوانني الوطنية املتعلقة باحلمل؛
متعمدا  حرمانا  السكان  جمموع  أو  السكان  من  مجاعة  حرمان  »االضطهاد«  يعني  ز- 
وشديدا من احلقوق األساسية بام خيالف القانون الدويل، وذلك بسبب هوية اجلامعة 
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أو املجموع؛

األفعال  طابعها  يف  متاثل  إنسانية  ال  أفعال  أية  العنرصي«  الفصل  »جريمة  تعني  ح- 
املشار إليها يف الفقرة )1( وترتكب يف سياق نظام مؤسس قوامه االضطهاد املنهجي 
والسيطرة املنهجية من جانب مجاعة عرقية واحدة إزاء مجاعة أو مجاعات عرقية أخرى 

وترتكب بنية اإلبقاء عىل ذلك النظام.
ط- يعني »االختفاء القرسي لألشخاص« إلقاء القبض عىل أي شخص أو احتجازهم 
أو  الفعل  هلذا  منها  دعم  أو  بإذن  أو  سياسية،  منظمة  أو  دولة  قبل  من  اختطافهم  أو 
أو  حريـتـهم  من  األشخاص  هـــؤالء  بحرمان  اإلقرار  رفضها  ثم  عليه.  بسكوهتا 
محاية  من  حرماهنم  هبدف  وجودهم،  أماكن  عن  أو  مصريهم  عن  معلومات  إعطاء 

القانون لفرتة زمنية طويلة؛   
3. لغرض هذا النظام األسايس، من املفهوم أن تعبري »نوع اجلنس« يشري إىل اجلنسني، 
الذكر واألنثى، يف إطار املجتمع، وال يشري تعبري نوع اجلنس إىل أي معنى آخر خيالف 

ذلك«.
-9 خلف اهلل صربينة، جرائم احلرب أمام املحاكم الدولية اجلنائية، مذكرة لنيل شهادة 
املاجستري، جامعة منتوري قسنطينة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 2007/2006، 

ص 97-96.
 : بتاريخ  نرش  غزة،  يف  الصهيونية  اجلرائم   : بعنوان  مقال  اليوم  أخبار  جملة   10-

http://akhbarelyoum.dz/ar :2014/08/27، عىل املوقع اإللكرتوين
النظام األسايس  7 من  املادة  أ  من   1- الفقرة   العمد وفق  القتل  تعرف جريمة    11-
للمحكمة اجلنائية الدولية  بأهنا: “جريمة ضد شخص أو أكثر يف نطاق جمموعة من 
هذه  سياسة  إطار  يف  عصابة  أو  الدولة  تنتجها  عامة  سياسة  ضمن  وذلك  املدنيني، 

الدولة، وإن يعلم اجلاين بحقيقة هذه األفعال”.
-12 عبد الفتاح بيومي حجازي، املحكمة اجلنائية الدولية، دار الفكر اجلامعي، مرص، 

ص 489.
العدوان عىل غزة جرائم  بعنوان:  د. حنا عيسى،  اإلخبارية، ل  معا  بوكالة  مقال   13-
اإللكرتوين:  املوقع  عىل   ،2014/07/22 بتاريخ:  نرش  اإلنسانية،  ضد  حرب 

.http://maannews.net/Content
-14 السيد مصطفى أبو اخلري، النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية، مرص، الطبعة 

1، 2005، ص 219.
 : بتاريخ  نرش  غزة،  يف  الصهيونية  اجلرائم   : بعنوان  مقال  اليوم  أخبار  جملة   15-

http://akhbarelyoum.dz/ar :2014/08/27، عىل املوقع اإللكرتوين
-16 اعتمد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة األشخاص الذين يتاجرون بالبرش، وبخاصة 
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النساء واألطفال وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم بموجب قرار اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة 25 الدورة اخلامسة واخلمسون املؤرخ يف 15 نوفمرب2000.
األشخاص  ومعاقبة  وقمع  بمنع  اخلاص  املتحدة  األمم  بروتوكول  من   03 املادة   17-
الذين يتاجرون بالبرش، وبخاصة النساء واألطفال، واملكمل التفاقية اجلريمة املنظمة 

عرب الوطنية.
-18 املادة 7 الفقرة -2د من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.

http://www.masrawy. اإللكرتوين:  املوقع  عىل  الفويل،  دعاء  ل  مقال   19-
431559/17/1/com/News/News_Reports/details/2015

-20 عبد الفتاح بيومي حجازي،املرجع السابق، ص 559.
 : بتاريخ  نرش  غزة،  يف  الصهيونية  اجلرائم   : بعنوان  مقال  اليوم  أخبار  جملة   21-

http://akhbarelyoum.dz/ar :2014/08/27، عىل املوقع اإللكرتوين
-22 املادة 7 الفقرة 2 /ه من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.

01 اتفاقية مناهظة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية  -23 املادة 
أمل  عنه  ينتج  »أي عمل  التعذيب هو:  أن  تنص عىل  املهنية، حيث  أو  إنسانية  الال  أو 
أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول عىل 
اعرتاف، أو معاقبته عىل عمل ارتكابه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو 
ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب بأي 
سبب من األسباب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو 
يسكت عنه موظف رسمي  أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية، وال يتضمن 
ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوبات أو 

الذي يكون نتيجة عرضية هلا«.
 : بتاريخ  نرش  غزة،  يف  الصهيونية  اجلرائم   : بعنوان  مقال  اليوم  أخبار  جملة   24-

http://akhbarelyoum.dz/ar :2014/08/27، عىل املوقع اإللكرتوين
-25 املادة 7 الفقرة 1/ ز من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية، التي نصت عىل 
جريمة االغتصاب، واعتربت أن فعل االغتصاب أو االستبعاد اجلنيس، أو اإلكراه عىل 
البغاء، أو احلمل القرسي، أو التعقيم القرس، أو أي شكل من أشكال العنف اجلنيس 
عىل مثل هذه الدرجة من اخلطورة يشكل جريمة ضد اإلنسانية بموجب أحكام هذا 

النظام األسايس.
األسايس  النظام  أحكام  ضوء  يف  اإلنسانية  ضد  اجلرائم  بكة،  خان  متر  سوسن   26-
لبنان،الطبعة  بريوت  احلقوقية،  احللبي  منشورات  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة 

األوىل،2006، ص 371.
-27 املادة 7 الفقرة 1/ ز نصت إىل جانب جريمة االغتصاب عىل جرائم أخرى، منها 
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جرائم العنف اجلنيس وتعني هذه اجلريمة:« أن يامرس اجلاين سلطته عىل شخص أو 
فيهم  الترصف  حق  ختوله  الصفة  وهذه  هلم،  مالكا  بوصفه  األشخاص  من  جمموعة 

بالبيع أو الرشاء«.
-28 أنظر: اتفاقية األمم املتحدة رقم 3/7 اخلاصة بمنع االجتار باألشخاص واستغالل 

دعارة الغري 1949.
-29 املادة 7 الفقرة 1/ ز من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.

-30 عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 595.
 -31 املادة 7 الفقرة 2/ و من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية، وقد عرفت 
جريمة احلمل القرسي بأنه: » إكراه املرأة عىل احلمل قرسا وعىل الوالدة غري املرشوعة 

بقصد التأثري عىل التكوين العرقي ألية جمموعة من السكان«.
-32 عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 595.

 -33 املادة 7 الفقرة 1/ ز من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.
منشورات  األوىل،  الطبعة  اجلنائي،  الدويل  القانون  القهوجي،  القادر  عبد  عيل   34-

احللبي، لبنان، 2001،          ص 120.
 : بتاريخ  نرش  غزة،  يف  الصهيونية  اجلرائم   : بعنوان  مقال  اليوم  أخبار  جملة   35-

http://akhbarelyoum.dz/ar :2014/08/27، عىل املوقع اإللكرتوين
-36 عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 680.

عىل  نصت  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األسايس  النظام  من  2/ح  الفقرة   7 املادة   37-
أنه:” يعد جريمة ضد اإلنسانية اضطهاد أية مجاعة حمددة أو جمموعة حمددة من السكان 
ألسباب سياسية أو عرقية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع اجلنس عىل النحو 
الدويل ال  القانون  بأن  عامليا  املسلم  من  أخرى  أو ألسباب   )  3  ( الفقرة   املعرف يف 
جييزها، وذلك فيام يتصل بأي فعل مشار إليه يف هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل يف 
اختصاص املحكمة”، كام عرفت الفقرة 2/ ز من نفس املادة االضطهاد بأنه: “يعني 
بام خيالف  األساسية  احلقوق  متعمدا وشديدا من  السكان حرمانا  حرمان مجاعة من 

القانون الدويل، وذلك بسبب هوية اجلامعة أو املجموع”.
-38 حممود ضاري خليل ويوسف باسل، املحكمة اجلنائية الدولية، هيمنة القانون أم 

قانون اهليمنة، ص 223.
-39 حممود ضاري خليل ويوسف باسل، نفس املرجع، نفس الصفحة.

-40 املادة 7 الفقرة 2 من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.
 ،1810 فينا  مؤمتر  وإعالن   1910-1914 للسالم  باريس  معاهدات  انظر:   41-

معاهدات لندن 1814، معاهدات واشنطن 1826.
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-42 حممد رشيف بسيوين، مدخل لدراسة القانون الدويل اإلنساين، املرجع السابق، ص 

.297
قائمة املراجع:  

الكتب:
- السيد مرشد أمحد اهلرمزي وأمحد غازي: القضاء الدويل اجلنائي، الدار العلمية للنرش 

والتوزيع، عامن، األردن،الطبعة األوىل، 2002.
الطبعة  الدولية، مرص،  النظام األسايس للمحكمة اجلنائية  أبو اخلري،  السيد مصطفى   -

.2005 ،1
- سوسن متر خان بكة، اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األسايس للمحكمة 

اجلنائية الدولية، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت لبنان،الطبعة األوىل،2006.
- عادل عبد اهلل املسدي، املحكمة اجلنائية الدولية، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، 

مرص، 2002.
- عبد الفتاح بيومي حجازي، املحكمة اجلنائية الدولية، دار الفكر اجلامعي، مرص.

الدويل اجلنائي يف محاية حقوق اإلنسان، دار  القانون  - عبد اهلل عيل عبو سلطان، دور 
دجلة نارشون وموزعون. 

- عيل عبد القادر القهوجي، القانون الدويل اجلنائي، الطبعة األوىل، منشورات احللبي، 
لبنان، 2001.

- فتوح عبد اهلل الشاذيل، القانون الدويل اجلنائي، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 
.2002

- حممد رشيف بسيوين، مدخل لدراسة القانون اإلنساين الدويل، القاهرة، مرص، 2003.
- حممود ضاري خليل ويوسف باسل، املحكمة اجلنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون 

اهليمنة.
الرسائل واملذكرات: 

لنيل شهادة  اجلنائية، مذكرة  الدولية  املحاكم  أمام  احلرب  اهلل صربينة، جرائم  - خلف 
املاجستري، جامعة منتوري قسنطينة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 2007/2006، 

ص 97-96.
املقاالت:

منشورات  الدويل،  اجلنائي  القانون  يف  اإلنسانية  ضد  اجلرائم  بسيوين،  رشيف  -حممد 
مارتينوس نجهوف، 1998، عىل املوقع االلكرتوين:

http://www.gilgamish.org 
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 : بتاريخ  نرش  غزة،  يف  الصهيونية  اجلرائم   : بعنوان  مقال  اليوم  أخبار  -جملة 

http://akhbarelyoum.dz/ar :2014/08/27، عىل املوقع اإللكرتوين
-مقال بوكالة معا اإلخبارية، ل د. حنا عيسى، بعنوان: العدوان عىل غزة جرائم حرب 

ضد اإلنسانية، نرش بتاريخ: 2014/07/22، عىل املوقع اإللكرتوين:
http://maannews.net/Content 

-مقال ل دعاء الفويل، عىل املوقع اإللكرتوين:
 http://www.masrawy.com/News/News_Reports/details/2015431559/17/1/

املواثيق الدولية:
- النظام األسايس للمحكمة العسكرية الدولية نورمربغ.

- النظام األسايس للمحكمة الدولية بيوغسالفيا، و النظام األسايس للمحكمة الدولية 
برواندا.

- النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.
يتاجرون  الذين  األشخاص  ومعاقبة  وقمع  بمنع  اخلاص  املتحدة  األمم  بروتوكول   -

بالبرش، وبخاصة النساء واألطفال، واملكمل التفاقية اجلريمة املنظمة عرب الوطنية.
- اتفاقية مناهظة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية 

أو املهنية.
باألشخاص واستغالل دعارة  بمنع االجتار  3/7 اخلاصة  املتحدة رقم  األمم  اتفاقية   -

الغري.
املواقع االلكرتونية:

      http://www.icc-cpi.int :املوقع اإللكرتوين للمحكمة اجلنائية الدولية-
http://akhbarelyoum.dz/ar :املوقع اإللكرتوين ملجلة أخبار اليوم -

http://maannews.net/Content :املوقع اإللكرتوين لوكالة معا اإلخبارية -
- املوقع اإللكرتوين: 

http://www.masrawy.com/News/News_Reports/details/2015431559/17/1/

http://www.gilgamish.org :املوقع اإللكرتوين -
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اختالف العلامء يف مالية حــق االرتفاق و متليكه

أ.غريب صحراوي
أستاذ متعاقد، جامعة البويرة 

ملخص:
حياة  يف  وخطورهتا  االرتفاق  حقوق  أمهية  فيها  ذكرت  مقدمة  املقال  هذا  ضمنت 
الناس اليومية نظرا للحاجة املاسة إليها, إذ قد يعرس استغـالل العقارات واالستفادة منها 
املادة وانعدام  املرافق, لذا أردت أن أقف عىل حكم العقد عليها, لطغيان  مع غياب هذه 
الرعيل  عليه  كان  ما  بدون عوض, وهو  تبذل  أن  املرافق  األصل يف هذه  إذ  اخلري،  فعل 
األول، يقول أبو هريرة )ريض اهلل عنه(: »مايل أراكم عنها معرضني واهلل ألرمني هبا عىل 
اجلدار  وهو  اجلار  جدار  عىل  توضع  بيته  اجلار  هبا  يسقف  التي  اخلشبة  وهي  أكتافكم«, 
الفقهية  املدارس  فـي  ممـثال  اإلسالمي  الفقه  رأي  املقال  هذا  يف  ذكرت  وقد  به,  املرتفق 

الشهرية, مـع اإلشارة إىل رأي فقهاء القانون املدين اجلـزائري.
فعاجلت فيه األحكام التالية:

أ ـ حكم بيع حق االرتفاق وتأجـريه )العقد عليه بعوض(.
ب ـ حكم التصدق به ووقـفه )العقد عليه بغري عوض(.     

ت ـ حكم توريثه )االستخالف(.
ث ـ حكم الوصية به )االستخالف(. 

مع ذكر ما جاء يف القانون املدين اجلزائري فيام سبق من األحكام.
  

مقـدمة:
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم عىل أفضل خلق اهلل وعىل آله وصحبه وبعد:

لقد بذل العلامء جهودا كبرية يف دراسة الفقه بقسميه, قسم العبادات و قسم املعامالت, 
واملجهودات التي بذهلا العلامء يف دراسة فقه املعامالت ال تقل عن جهودهم فيها يتعلق 
بقسم العبادات، غري أن هذه الدراسات مل تستوعب معامالت الناس اليومية، ومشكالهتم 
املتجددة، وعالقاهتم التي تعقدت بتطور احلضارات وتقدمها, ويرجع قصور الدراسات 
املتابعة للفقهاء القدامى يف استيعاب معامالت الناس إىل أسباب عدة يمكن تلخيصها 

يف نقاط ثالث هي:
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ومقاصده  العامـة  الرشيعة  قواعد  اجلملة  يف  فرعياته  تضبط  املعامالت  فقه  كون  أوال: 
الكربى, مما جيعله يف حاجة إىل اجتهاد مستمر خادما يف ذلك مقاصد الرشيعة الكربى 

و مراعيا لقواعده الكلية.
ثانيا: جتدد حاجيات الناس و تعقيدها، وذلك لتجدد معامالهتم, وتطور آليات احلياة مما 

احتاج إىل فقه جديد أو جتديد يف الفقه.
ثالثا: لطابع املرونة الذي يمتاز به الترشيع اإلسالمي يف معاجلة معامـــالت الناس وكذا 

صالحيته حلل مشكالهتم يف كل عرص و مرص. 
وبناء عىل هذا كان لزاما عىل الباحثني أن ينظروا يف الرتاث الفقهي الذي خلفه العلامء 
القدامى نظرة عرصية متجددة يرتمجها فقه الواقع وفق ضوابط رشعية بحيث تنزل به هذه 

الدراسة من مستوى التنظري املجرد إىل واقع متجسد، أو من النظرية إىل التطبيق.
حتى يسهل عىل القايض الرجوع إىل الفرعيات الفقهية التي ختص موضوع القضية 
وكذا جتنبه عناء البحث يف شتات الفقه اإلسالمي, ولكي يتيرس عىل القارئ الرجوع إىل 
املباحث الفقهية التي هي موضوع بحثه البد من ربط املسائل الفقهية بقواعدها الكلية و 

بناء فروعها عىل أصوهلا.
إىل  حيتاج  الذي  الغزير  الفقهي  الرتاث  ذلك  ضمن  من  االرتفاق  حق  أن  ورأيت 
بحث علمي مستقل, وذلك لكونه يفرض وجوده يف معامالت الناس اليومية خصوصا  
واملوضوع يتعلق بمنافع العقارات املتجاورة, وقطع الرضر اجلواري ورفعه, بل هو حمل 

اخلصومات الدائمة يف املحاكم يف عرصنا هذا، و منذ زمن قد مضـى.
الكتب  يف  ووجوده  املوضوع،  هذا  يف  إضافية  جهودا  سبق  فيام  العلامء  بذل  قد  و 
الفقهية بكثرة، غري أنه عبارة عن فتاوى و جزئيات متفرقة بني موضوعات شتى فنجده 
املوات وإقطاع احلاكم، وهو ما  العامة, وكذا إحياء  املرافق  يف باب اإلباحة حتت عنوان 
يف  ونجده  املنافع,  ملكية  أو  الناقصة،  امللكية  باب  يف  نجده  كام  اإلرفاق،  بإقطاع  يسمى 
باب احلقوق، وحتديدا احلقوق العينية, ونجده يف باب الصلح  والقضاء والدعوى لكونه 
كان حمال لكثري من النزاعات، ونجده أحيانا يف باب الشفعة الرتباطه الوثيق بالعقارات 
ألن  االستحسان،  قاعدة  و  الرضر  قواعد  حتت  االرتفاق  حقوق  تندرج  كام  املتجاورة, 
فلسفة حق االرتفاق تفرض قيودا عىل املالك يف ترصفه يف ملكه بام يرفع الرضر عن غريه, 
فهو:« منفعة مرتتبة عىل عقار ملصلحة عقار ثاين لغري مالك العقار األول », فيشمل بذلك 
حق الرشب و حق املرور و حق املسيل و حق املجرى, و حقوق اجلوار اجلانبي و الرأيس، 
تربطها حدود جغرافية مشرتكة، ويتمثل  التي  بالدول  االرتفاق حتى  ومتتد عالقة حق 
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ذلك أساسا يف منع رضر اجلوار اجلانبي للدول, كرضر النفايات النووية وغريها, هذا من 

اجلانب السلبي.
والعالقات  العاملي  باالقتصاد  املتعلقة  واجلوية  األرضية  املجاالت  منع  وكــذا 
اجلوية  املجالت  وكذا  الدول,  أرايض  تعرب  التي  والبرتول  الغاز  كأنابيب  الدبلوماسية، 

للطريان الدويل، وهذا من اجلانب اإلجيايب.
 هذا وحاجة الناس إىل هذه احلقوق ملحة ورضورية, فهل يمكن إنشائها مستقلة عن 

العقار املحمل هبا بأي عقد من العقود الناقلة للملكية, أم ال تنـتقل إال تبعا هلا؟. 
أوال: رأي الفقه اإلسـالمي.                 

اتفقت كلمة الفقهاء عىل أن حقوق االرتفاق تنتقل تبعا للعقار املرتفق، سواء أكان 
أو عن  الوصية،  الوقف و  أو بدون عوض كاهلبة و  فيه عوض كالبيع واإلجارة،  بعقد 
طريق املرياث استنادا إىل القاعدة الفقهية » يثبت للشيئ تبعا ماال يثبت له مقصودا », و 
إىل هذا يشري الدكتور أبو زهرة يف قوله :« و كذلك كل ترصف يف العقار يصح أن تدخل 
مقصودا،  له  يثبت  ماال  تبعا  لليشء  يثبت  ألنه  وذلك  بالتبعية,  االرتفاق  حقوق  ضمنه 
كالـجذع يف سقف ال يصح بيعه منفردا عن السقف مادام فيه ولكن يباع يف ضمن البيت 
الذي هو فيه، وكأطراف احليوان ال ينعقد عليها بيع     وهو حي، ولكن يثبت عليها البيع، 
وهي أجزاء فيه .. ونظري ذلك يف الفقه اإلسالمي كثريا جتوز احلساب و اإلحصاء »1, غري 
ألراء  نتعرض  ييل  ما  ويف  السابقة،  العقود  طريق  عن  استقالال  انتقاهلا  يف  اختلفوا  أهنم 
الفقهاء يف انتقاهلا استقـالال وينبغي أن نشري إىل أن اختالفهم فيه ناتج عن اختالفهم يف 

مالية هذه احلقوق.

أـ حكم بيع حق االرتفاق وتأجريه.
منعوها  فاألحناف  احلقوق،  هذه  مالية  يف  الختالفهم  تبعا  ذلك  يف  الفقهاء  اختلف 

وأجازها مجهور الفقهاء.
1ـ رأي األحناف: قبل اإلشارة إىل رأي األحناف يف بيع حقوق االرتفاق ينبغي اإلشارة 
إىل مفهوم املال عندهم، فقد جاء يف احلاشية :«املراد باملال ما يميل إليه الطبع، ويمكن 

ادخاره لوقت احلاجة »2.
و جاء فيها أيضا:« و يف التلويح أيضا من بحث القضاء و التحقيق أن املنفعة ملك ال 
1 - أبو زهرة ـ امللكية و نظرية العقد ـ ص97ـ طبعة دار الفكر العريب ـ القاهرة مرص ـ سنة 1416هـ، 

1996م.
2 - حممد أمني ابن عابدين ـ احلاشية ـ ج4ص3ـ املطبعة اليمينية مصطفى البايب احللبي وأخويه ـ مرص.
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مال، ألن امللك ما من شأنه أن يترصف فيه بوصف االختصاص، واملال ما من شأنه أن 

يدخل لإلنفاق وقت احلاجة »1.
و قال صاحب احلاشية أيضا: » فاألوىل ما يف الدرر من قوله املال املوجود يميل إليه 

بالطبع .. الخ. فإنه خيرج باملوجود باملنفعة فافهم »2.
فمن خالل التعاريف السابقة للامل عند فقهاء األحناف من كونه موجود حموز مدخر, 
خيرج بذلك حقوق االرتفاق كوهنا غري متمولة، ويف هذا يقول صاحب احلاشية :« ال 
جيوز بيع مسيل املاء .. و ال بيع الطريق دون األرض و كذلك بيع الرشب »3، وأما ما 
جاء عن مشايخ بلخ جواز بيع حقوق املرور استنادا إىل قوله عىل ما يف احلاشية:« وصح 
الثاين  ويف  املرور،  حق  وبيع  الطريق،  رقبة  بيع  حيتمل  أنه  اهلداية  يف  وذكر  الطريق،  بيع 
و  قوله:«  يف  احلاشية  صاحب   ) املرور  حق  )بيع  الثاين  االحتامل  أسقط  فقد  روايتان«4, 
قد ذكر خالفهم يف مسألة الرشب فقط، ومل أرمن ذكر خالفهم يف بيع املسيل والطريق 
فافهم، ثم اعلم أن ما ادعاه يف الرشنباللية من املخالفة  غري مسلم, ألن قول املصنف: 
وصح بيع الطريق مراد بيع رقبة الطريق بدليل تعليل الدرر بأنه غري معلوم، وبدليل ذكره 

بيع حق املرور بعده, و إال كان تكرارا »5.
قال  ولذلك  احلنفي،  املذهب  يف  الرواية  ظاهر  و  يتامشى  الذي  هو  التحقيق  هذا  و 
املنع مطلقا حالة  فاقتىض  الطريق  بيع  أنه ال جيوز  صاحب احلاشية:« قلت ظاهر قوهلم 
بيع  جواز  يف  خالفهم  أما  وطريقها«6.  الدار  باع  إذا  فيها  بالتبعية  جيوز  وإنام  االنفراد، 
الرشب فهو عىل خالف القياس يف املذهب، ولذلك ثبت املنع يف ظاهر الرواية, وهو ما 
ذكره أبو زهرة يف قوله:« أما بيع حق الرشب منفردا فقد اختلفت الروايات فيه يف مذهب 
أيب حنيفة, ففي ظاهر الرواية أنه ال يصح لألسباب التي ذكرنا يف عدم صحة بيع املسيل 
منفردا إذ هي قائمة هنا يف حق الرشب، وذلك كالم معقول, ألن حق املسيل و الرشب 

كالمها ليس ماال متقوما يف نظر احلنيفة »7.
أما استناد فقهاء بلخ يف جواز أخد العوض عىل حق الرشب فعىل العرف كون الناس 

1 - ابن عابدين ـ املرجع نفسه ـ ج4ص3.
2 - ابن عابدين ـ املرجع نفسه ـ ج4ص105.

3 - ابن عابدين ـ املرجع نفسه ـ ج4ص122،123.
4 - ابن عابدين ـ املرجع نفسه ـ ج4ص123.
5 - ابن عابدين ـ املرجع نفسه ـ ج4ص133.
6 - ابن عابدين ـ املرجع نفسه ـ ج4ص123.

7 - أبو زهرة ـ مرجع سابق ـ ص95, 96.
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تعارفوه و استساغوا بيعه، فهو مردود بكون العرف الذي يستند عليه يف خمالفة القياس 
إنام هو عرف مجيع الناس ال بعضهم, حتى يقرتب من حكم اإلمجاع، كعقد االستصناع و 

السلم و غريمها.
أما استنادهم إىل أراء الفقهاء من حق الرشب يضمن, رد عليه بأن ضامن حق الرشب 
أمر خاليف، وبالتايل فهو أمر ملزم للمخالفني, وقد أشار إىل هذا أبو زهرة )رمحه اهلل( يف 
ذكر الرد عىل املخالفني من فقهاء األحناف يف قوله:« وكون الرشب يضمن عند بعض 
بالرأي  وااللتزام  بااللتزام,  اإللزام  إنام  رأيم،  يرى  ال  ملن  ملزمة  حجة  يكون  ال  العلامء 
بقبول نتائجه ممن يراه  ال ممن ال يراه، فليزم بنتيجة الضامن وهو جواز البيع منفردا من 

رأى الضامن,  فال يكون الضامن احلجة عىل من ال يراه، وهم أكثر الفقهاء »1.
العقود  إذ اإلجارة عقد من  تأجريها  يقال يف  بيع حقوق االرتفاق  يقال يف  هذا وما 
املعاوضة, ينطبق عليها ما ينطبق عىل البيع، غري أن اإلجارة هي عقد منفعة متصلة بالعني, 
كتأجري بيت للسكن, أما تأجري حق االرتفاق مستقال عن العقار املرتفق فهو غري جائز عند 
األحناف قياسا, لكون هذه احلقوق غري متمولة من جهة، وتكتنفها اجلهالة من جهة ثانية, 
و ال جيوز عقد عىل جمهول كام هو مقرر يف الفقه, خصوصا فيام يتعلق بعقود املعاوضة، 
وقد جاء يف احلاشية ما يؤكد هذا يف:« قوله ال جيوز االعتياض عن احلقوق املجردة عن 
امللك, ويف البدائع احلقوق املفردة ال حتتمل التمليك, وال جيوز الصلح عنها, أقول وكذا ال 

تضمن باإلتالف »2.  
2ـ رأي مجهور الفقهاء : يرى مجهور الفقهاء )رمحهم اهلل ( من املالكية والشافعية، واحلنابلة 
جواز إجراء عقود املعاوضة من بيع و إجارة عىل حقوق االرتفاق كمحل هلا، وذلك 

لكوهنا حقوق متمولة، خـالفا لفقهاء األحناف.
هذا وقد وردت نصوص كثرية عند فقهاء املذاهب تثبت جواز العقد عىل هذه احلـقوق 
بيعا وإجارةـ ففي املذهب املالكي جاء يف املدونة لإلمام مالك ما نصه:« أرأيت إن اشرتى 
رشب يوم أو يومني بغري أصل إال أنه اشرتى رشب يوم أو يومني واألصل لرب املاء؟, 
قال: قال مالك ذلك جائز«3, ففي هذا النص جوز مالك بيع حق الرشب استقالال، وجاء 
فيها أيضا ما يؤكد هذا اجلواز حني قال:«  قال مالك وإذا قسمت األرض وترك املاء فباع 
نصيبه الذي صار له من أرضه بغري ماء، ثم باع نصيبه من املاء, فإن مالك قال يف مثل هذا 

1- أبو زهرة ـ املرجع نفسه ـ ص 96.
2  ابن عابدين ـ مرجع سابق ـ ج4ص14.

3- مالك ـ املدونة الكربى ومعها مقدمات ابن رشد ت)520هـ( ـ ج4ص375 ـ طبعة دار الفكرـ 
بريوت لبنان  .



285جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م
املاء: ال شفعة فيه، واألرض أيضا ال شفعة فيها »1, والشاهد من هذا النص  قوله: ثم باع 
نصيبه من املاء, فاإلمام مالك يف هذا النص يقرر جواز بيع حق الرشب، أما تأجري حقوق 
االرتفاق عند املالكية فهي جائزة عىل ما مقرره يف كتبهم، فقد جاء يف حاشية الدسوقي 

قوله:« قيل ثم الراجح كراء األفنية خالفا ملا يفيد التتائي فتأمله »2.
فالنص رصيح يف ترجيح جواز كراء األفنية لالرتفاق هبا تطرقا وجلوسا .. الخ.

ويف حاشية الدسوقي أيضا:« وجاز استئجار طريق يف دار للمرور فيها حلاجة وجاز 
استئجار مسيل، أي موضع سيالن )مصب مرحاض(، أي مصبوب أي ما يصب من 

الفضالت »3.
فالنص يقيد جواز كراء حق املرور وحق املجرى، ومها من حقوق االرتفاق

هذا وهناك نصوص كثرية تفيد جواز بيع وتأجري حقوق االرتفاق نكتفي بام ذكرنا 
منها متثيال ال حرصا لندلل عىل أن الفقه املالكي جييز العقد عىل حقوق االرتفاق.

ويف املذهب الشافعي نصوص كثرية تفيد جواز عقود املعاوضة عىل حقوق االرتفاق 
استقالال كمحل هلا، وهو ما أثبته اإلمام الشافعي يف رسالته، خصوصا يف باب الصلح, و 
قد أكد اإلمام الشافعي عىل أن الصلح بيع، قال يف األم:« أصل الصلح أنه بمنزلة البيع, 
فام جاز يف البيع جاز يف الصلح، و وما مل جيز يف البيع مل جيز يف الصلح »4, وجاء فيها أيضا 
ما يفيد جواز بيع حقوق االرتفاق استقالال ويف قول اإلمام الشافعي )رمحه اهلل(:« ولو 
أن رجال باع علو بيت ال بناء عليه عىل أن للمشرتي أن يبني عىل جداره و يسكن عىل 
سطحه, ويسمى منتهى البناء أجزت ذلك«5, وجاء فيها أيضا :«و لو ادعى رجل عىل رجل 
شيئا فاقر له، فصاحله املقر عىل مسيل ماء، فإن سمى له عرض األرض التي يسيل عليها 
املاء وطوهلا ومنتهاها فجائز«6, ففي النص األول ترصيح بجواز بيع علو البيت, ويف النص 
الثاين جعل حق املسيل حمل الصلح, فكان له عوض معلوم, وقد سبق عند اإلمام الشافعي 

أن الصلح بيع, جيري عليه من األحكام ما جيري عىل البيع.

1- مالك ـ املرجع نفسه ـ ج4ص375.
2 - الدسوقي ـ حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ـ ج3ص368 ـ طبعة دار إحياء الكتب العربية ـ 

عيسى البايب ورشكاؤه.
3 - الدسوقي ـ املرجع نفسه ـ ج3ص226.

4 - الشافعي ـ األم مع خمترص املزين ـ ج3ص226ـ طبعة دار الفكر ـ بريوت لبنان ـ سنة 1410هـ، 
1990م.

5 - الشافعي ـ املرجع نفسه ـ ج3ص230، 231.
6 - الشافعي ـ املرجع نفسه ـ ج3ص232.
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هذا و قد جاء عن اإلمام الشافعي نص يف باب املوات من كتاب األم ما يفيد امتالك 
بغري عــوض  أو  التمليك، سواء بعوض  يقتيض  أهلها بكل عقد  االرتفاق عن  حقوق 
وهو قوله:« واملوات شيئان: موات قد كان عامرا ألهل معروفني يف اإلسالم, ثم ذهب 
عامرته فصار مواتا ال عامرة فيه، فذلك ألهله كالعامر ال يملكه أحدا أبدا إال عن أهله, 

وكذلك مرافقه و طريقة و أفنيته و مسايل مائه مشاربه »1, ففي قوله:
وكذلك مرافقه، هي معطوفة عىل قوله، فذلك ألهله كالعامر ال يملكه أحد أبدا إال 
عن أهله, فيقدر الكالم هكذا: وكذلك مرافقه و..ال يملكها أحد إال عن أهلها، وبذلك 
بيع  من  عقوده  عليها  جتري  للتمليك  قابلة  االرتفاق  حقوق  أن  الشافعي  اإلمام  يقرر 

وإجارة و .. الخ.
ويف الذهب احلنبيل نصوص كثرية تفيد أن حقوق االرتفاق هي حقوق متمولة قابلة 
ابن رجب احلنبيل:  »وجتوز  للتمليك جتري عليها عقوده، ومن ذلك ما جاء يف قواعد 
باملصاحلة  التلخيص, وهو شبيه  و  املغني  ذكره يف  نحوها  و  األبواب  فتح  املعاوضة عن 
بعوض عىل إجراء املاء يف أرضه, أو فتح الباب يف حائطه, أو وضع خشب عىل جداره و 
نحوه .. وكذلك ذكر األصحاب جواز املصاحلة عن الروشن اخلارج يف الدرب املشرتك 
األزقة  و  األفنية  يف  عادة  للتطرق  األبواب  فتح  عن  العوض  أخذ  جواز  النص  ففي   ,2«
العوض  أخذ  جواز  النص  ويف  إجارة،  أو  بيع  بعقد  وذلك  فيها,  اجللوس  أو  املشرتكة, 
عن املسيل أو حق املرور أو االرتفاق بجدار اجلار، وكذلك إرشاع الروشن يف الدرب 

املشرتك.
وجاء يف املقنع ما يفيد جواز بيع حقوق االرتفاق رصاحة وأخذ العوض عنها بصلح, 
أو بغريه, ومن ذلك قوله:« وإن صاحلة عىل أن جيري عىل أرضه أو سطحه ماء معلوما 
صح، وجيوز أن يشرتي ممرا يف دار، وموضعا يف حائطه يفتحه بابا، وبقعة حيفرها بئرا، 
وعلو بيت يبنى عليه بنيانا موصوفا، فإن كان البيت غري مبني مل جيز يف أحد الوجهني، 
حق  عىل  العوض  أخد  جواز  النص  ففي   ,3« السفل  و  العلو  وصف  إذا  جيوز  واآلخر 
علمت  إذا  التعيل،  وحق  املطل  وحق  املرور  حق  بيع  جواز  وكذا  املسيل,  وحق  املجرى 

وحددت ووصفت وصفا دقيقا تنتفي معه اجلهالة و الغرر, فدل بذلك عىل ماليتها.
و جاء يف قواعد ابن رجب :«  ومنها املنتفع بملك جاره من وضع اخلشب و ممر يف 

1 - الشافعي ـ املرجع نفسه ـ ج4ص42.
2 - ابن رجب ـ القواعد يف الفقه اإلسالمي ـ ص196 ـ طبعة دار الفكر.

3 - ابن قدامة املقديس ـ املقنع يف فقه إمام السنة امحد بن حنبل ـ ج2ص127ـ طبعة الدجوى ـ القاهرة 
ـ سنة 1980م.
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دار نحوه، وإن كان بعقد صلح فهــو إجارة »1, فالنص يفيد رصاحة جواز عقد اإلجارة 

عىل حق االرتفاق كمحل له.
دراسة وترجيح: من خالل عرض أراء الفقهاء املذاهب األربعة تبني أن الرأي الراجح 
هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من جواز عقود املعاوضة من بيع و إجارة و .. الخ عىل 

حقوق االرتفاق كمحل هلا، وذلك ألن:
الوقوع  من  جوازه  عىل  أدل  وال  الناس،  بني  واشتهر  به,  معموال  أصبح  األمر  هذا  ـ  أ 
فحق الرشب إن ملك أصله وحيز أصبح يباع ويؤجر ملدة معلومة، وقد يتوىل أمره 
السلطان ممثال يف هياكل الدولة, وكذا حق العلو يف نظام الطبقات يف البناء العرصي 
احلديث, وكذلك حق املرور ممثال يف رضيبة تدفع للجهة الوصية عىل ذلك, تفرض 

عىل أصحاب السيارات و املاكنات ..الخ.
أن حلقوق  الفقهاء كلهم, مجهور واألحناف عىل حد سواء،  عليه  يتفق  الذي  ـ كون  ب 
االرتفاق عوضا معلوما إذا ما انتقلت تبعا للعقار, فبيع العقار بمرافقه  خيتلف عنه إذا 
ما بيع بدون مرافقة وحقوقه, وبيع العقار حممال بأعباء حقوق االرتفاق خيتلف عنه إذا 
ما بيع خاليا من أعباء حقوق االرتفاق يعلم ذلك كل عاقل فلذلك تبني أن حلقوق 

االرتفاق حقا معلوما هو هذا الفارق بني البيعني.
ت ـ أن األشياء ال تقتيض احليازة واالدخار عىل ما ذهب إليه األحناف, وهو حيازة عني 
اليشء, بل يكفي أن تكون حيازته ممكنة بحيازة أصله أو مصدره, وهو ما ذهب إليه 

السادة املالكية )رمحهم اهلل(2. 
الفقه اإلسالمي،  والعقد عىل جمهول غري جائز يف  االرتفاق جمهولة،  ـ كون حقوق  ث 
أو كون هذه العقود ال تسلم من الغرر، كل هذا منتف يف عرصنا هذا فحق الرشب 
مثال معلومة مقادير استهالكه تضبطها عدادات متطورة بدقة متناهية ترشف عليها 

اجلهات الوصية, فاملسألة مسألة عرص و زمان ال حجة و برهان.

ب ـ حكم التصدق به ووقفه.
رأي فقهاء األحناف: استنادا إىل ما ذهب إليه فقهاء األحناف من اشرتاط املالية يف  1ـ 

1 - ابن رجب ـ مرجع سابق ـ ص196.
2 - د.أمحد الغندور، وزكي الدين شعبان ـ أحكام الوصية و املرياث و الوقف يف الرشيعة اإلسالمية ـ 

ص490 ـ الطبعة األوىل ـ مكتبة الفالح ـ الكويت ـ سنة 1404هـ، 1984م.
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فإنه ال جيوز  بام يف ذلك حقوق االرتفاق,  مالية احلقوق  التمليك، وكذا عدم  عقود 
هبتها و ال وقفها, وهذا الرأي الذي ذهب إليه فقهاء األحناف يف هبة حقوق االرتفاق 
ووفقها هو الرأي ذاته يف بيعها و تأجريها، ويف هذا قال أبو زهرة )رمحه اهلل( وهو 
يتكلم عن الترصف يف حقوق االرتفاق استقالال عند األحناف :« وكل ما ذكرناه من 
أحكام بيع احلقوق منفردة يرسي عىل كل عقود التمليكات كام أرشنا سواء أكانت 
متليكا لألعيان أم للمنافع, فهبة حقوق االرتفاق منفردة ال جتوز كام أن بيعها منفردة 

ال جيوز يف اجلملة »1.
ولذلك قرن ابن عابدين البيع واهلبة بحكم واحد وهو عدم اجلواز إذا كانت حقوق 
بيع مسيل  فقال:« ال جيوز  بينهام يف احلكم,  التفريق  يتوهم  املحل حتى ال  االرتفاق هي 
املاء وهبته »2, أما عدم جواز وقفها فألن األحناف اشرتطوا مالية املوقوف وهو ما ذكره 
صاحب أحكام املوصية و املرياث والوقف يف قوله:« وبناء عىل اشرتاط املالية يف املوقوف 
قال فقهاء احلنفية: ال يصح وقف املنافع وحدها بدون أعيان, وال وقف حق التعيل, وال 
حقوق االرتفاق ألهنا ليست ماال عندهم, لعدم إمكان حيازهتا, واليشء ال يعترب ماال )يف 
رأيم( إال إذا كان ماديا، وأمكن حيازته بذاته »3, وهذا الرأي هو الذي متشى عليه فقهاء 
األحناف يف عقود التمليك كلها عدا الوصية و املرياث, فام يعفى فيهام ال يعفى يف غيـرمها.
2ـ رأي مجهور الفقهاء: عىل خالف ما ذهب إليه فقهاء األحناف مل يشرتط مجهور الفقهاء 
أو  أصلها  حيازة  بمجرد  ماليتها  تعترب  بل  ادخارها,  أو  عينها  حيازة  األشياء  ملالية 
متمثال يف  أصلها  االرتفاق إلمكانية حيازة  باملية حقوق  مصدرها, ولذلك حكموا 

العقار املرتتبة له أو عليه .
استقـالال  وتأجريا  بيعا  االرتفاق(  )حقوق  عنها  العوض  أخذ  بجواز  قالوا  ولئن 
فتمليكها بغري عوض من القياس اجليل, أو من باب قياس األوىل، هذا وهناك نصوص 
يف كتب الفقه لدى فقهاء املذاهب الثالثة, املالكية و الشافعية و احلنابلة تفيد جواز هبة 

حقوق االرتفاق ووقفها.
ففي املذهب املالكي: جاء يف الفواكه الدواين:« فالعارية لتمليك املنافع بغري عوض«4 
وهو ما ذكره القرايف يف الذخرية, و جاء يف حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري:« وندب 

1- أبو زهرة ـ مرجع سابق ـ ص97.
2 - ابن عابدين ـ مرجع سابق ـ ج4،ص122،123.

3 - د أمحد الغندور، وزكي الدين شعبان ـ مرجع سابق ـ ص490.
1415هـ،  سنة  ـ  لبناان  بريوت  ـ  الفكر  دار  طبعة  ـ  الدواين،ج2،ص154  الفواكه  ـ  النفراوي    -  4

1995م.
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إعارة جداره جلاره املحتاج لغرر خشبة فيه، ألنه من املعروف ومكارم األخالق, وندب 
وفتح  غريمها,  أو  زرع  أو  لرشب  عنه  فضل  غريمها,  أو  أهل  أو  جلاره،  بامء  إرفاق  للجار 
باب جلاره ليمر منه حيث ال رضر عليه يف ذلك وكان اجلار يشق عليه املرور من غريه »1, 
ففي النص جواز هبة أو إعارة حقوق االرتفاق, وهو متليك بال عوض, كحق املسيل أو 
حق الرشب و كذا حق التطــرق ويف النص األول من وضع العرب ألنواع اإلرفاق كام 
قال القرايف العارية, وهي متليك املنافع بدون عوض، أما فيام خيص الوقف, فقال صاحب 
فله حتسني منفعتها, أي  استأجر دار حمبسه مدة  بأجرة من  احلاشية:« قوله: وشمل قوله 
وقفها  فيجوز  اخللو  منفعة  بأجرة  اململوك  مجلة  ومن  بأجرة,  اململوك  مجلة  من  فمنفعتها 
االرتفاق  وحقوق  كاحلقوق،  املنافع  وقف  جواز  النص  ففي   ,2« منهم  مجع  هبا  أفتى  كام 
هي حقوق انتفاع, وجاء يف أحكام الوصية واملرياث والوقف ما يفيد جواز وقف املنافع 
احلنفية ال  فقهاء  قال  املوقوف  املالية يف  اشرتاط  وبناء عىل  قال:«  املالكية,  عند  واحلقوق 
إنه يصح  فقالوا  املالكية  ذلك  .. وخالفهم يف  األعيان  دون  املنافع وجدها  يصح وقف 
حموزا  يكون  أن  يلزم  ال  رأيم  يف  املال  وألن  عندهم  مال  ألهنا  واحلقوق  املنافع  وقف 
بنفسه، بل يكفي أن يمكن حيازة أصله و مصدره »3, فحقوق االرتفاق عند املالكية أموال, 

وبالتايل جتري عليها كل عقود التمليك.
واملوات  الشافعي:«  اإلمام  قول  املوات  إحياء  باب  يف  جاء  الشافعي:  املذهب  ويف 
شيئان: موات قد كان عامرا ألهل معروفني يف اإلسالم ثم ذهب عامرته فصار مواتا ال 
عامرة فيه، فذلك ألهله كالعامر ال يملكه أحد أبدا إال عن أهله, وكذلك مرافقه و طريقة 

و أفنيته و مسايل مائة             و مشاربه »4. 
التمليك  يفيد  عقد  بكل  أهلها  عن  ملكيتها  تثبت  االرتفاق  حقوق  أن  يفيد  فالنص 
بعوض أو بغري عوض كاألفنية, وحق املسيل وحق الرشب، ويف إحكام األحكام رشح 

عمدة األحكام يف حديث أيب هريرة )ريض اهلل عنه( عنه )صىل اهلل عليه و سلم(:
» ال يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة يف جداره »5، ثم يقول أبو هريرة مايل أراكم عنها 

1 - الدسوقي ـ مرجع سابق ـ ج3ص71.
2 - الدسوقي ـ املرجع نفسه ـ ج4،ص76.

3 - د أمحد الغندور، وزكي الدين شعبان ـ مرجع سابق ـ ص490.
4 - الشافعي ـ مرجع سابق ـ ج4،ص42.

5 - انظر ابن حجر ـ فتح الباري برشح صحيح البخاري ص136ـ طبعة دار املعرفة ـ بريوت لبنان، 
النووي ـ صحيح مسلم برشح النووي ـ ج06ص52، الطبعة األوىل ـ دار احلديث ـ مرص القاهرة 
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معرضني و اهلل ألرمني هبا بني أكتافكم », قال: قوالن للشافعي: .. و الثاين وهو اجلديد 
أهنا ال جتب و حيمل احلديث إذا كان بصيغة النهي عىل الكراهة, وعىل االستحباب إذا كان 
بصيغة األمر«1, فعىل أحد قويل اإلمام الشافعي استحباب إعارة حق االستناد أو االرتفاق 

بخشب اجلار عىل جدار جاره.
االرتفاق  حقوق  وقف  فيها  جاء  وثيقة  عن  لتالميذه  إخباره  يفيد  ما  األم  يف  جاء  و 
كوقف األعيان, ونصها:« أخربنا الشافعي إمالء، قال: هذا كتاب كتبه فالن بن فالن بن 
كذا,  سنة  من  كذا  شهر  يف  وذلك  أمره  وجواز  وعقله  بدنه  من  صحة  يف  الفالين،  فالن 
هذه  مجاعة  حدود  أحد  كذا،  موضع  يف  مرص  من  بالفسطاط  التي  بداري  تصدقت  إين 
الدار ينتهي إىل كذا, والثاين والثالث والربع, تصدقت بجميع أرض هذه الدار وعامرهتا من 
اخلشب والبناء واألبواب وغري ذلك من عامرهتا طرقها ومسايل مائها وأرفاقها و مرتفقها 
.. و حبسها صدقة بتة مسبلة لوجه اهلل, وطلب ثوابه, ال مثنوية فيها, وال رجعة حبسا حمرمة 
»2, ففي نص تصدق الواقف باحلقوق و املرافق, كام وقف األعيان وعطف املرافق واحلقوق 
عىل األعيان, والعطف يقتيض نفس احلكم, فام يثبت للعني من حكم الوقف يثبت للمرافق 
فأفاد النص أن املرافق واحلقوق جيوز وفقها عند اإلمام الشافعي، وقد أورد هذه الوثيقة 

يف معرض املحاجة عن رأيه يف نفاد الوقف و لزومه, و لو مل حيزه املوقوف عليه.
ويف املذاهب احلنبيل: قال صاحب املقنع، وإذا كان ظهر داره يف درب غري نافذ ففتح 
لغري االستطراق مل حيز إال بإذهنم يف أحد الوجهني »3, ففي هذا النص جواز متليك حق 
االستطراق أو حق املرور يف امللك اخلاص )طريق غري نافدة( عن أهلة بكل عقد يفيد 

التمليك، سواء أكان بعوض أو بغري عوض، فاإلذن من املالك يفيد جواز التمليك .
و جاء يف قواعد ابن رجب ما يفيد جواز متليك املرافق بغري عوض عىل وجه اإلعارة 
أو اهلبة, فقال:« ومنها مرافق األمالك من األفنية و األزقة املشرتكة تصح إباحتها, واإلذن 
يف االنتفاع هبا كاإلذن يف فتح باب ونحوها, قال يف التلخيص: ويكون إعارة عىل األشبه 

ـ سنة 1415هـ، 1994م, أبو عيسى ـ سنن الرتمذي ـ ج03ص73, 74 ـ طبعة دار الفكر بريوت ـ 
سنة 1414هـ، 1994م, سليامن بن األشعث ـ سنن أيب داود ـ ج03ص314ـ الطبعة األوىل ـ دار 
1992م، األلباين ـ صحيح سنن ابن ماجه ج02ص256,  1412هـ،  اجليل ـ بريوت لبنان ـ سنة 

ج03ص105ـ الطبعة األوىل ـ مكتبة املعارف ـ الرياض ـ سنة 1417هـ، 1997م.
1 - ابن دقيق العيد ـ إحكام األحكام رشح عمدة األحكام ـ ج3ص224ـ طبعة دار الطباعة املنريية + 

مطبعة الرشق،بجـوار األزهر ـ مرص ـ سنة ـ 1342هـ.
2 - الشافعي  ـ مرجع سابق ـ ج4،ص62.

3 - ابن قدامه ـ مرجع سابق ـ ج2ص129،130.
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أو االرتفاق  املرور  أو  التطرق  إعارة حقوق االرتفاق حلق  أو  النص جواز هبة  »1, ففي 
جتوز  ال  ألصحاهبا  ملك  وهي  املشرتكة،  األفنية  أو  األزقة  يف   .. أو  البيع  أو  باجللوس 

لغريهم إال عن إذن منهم, بعوض أو بغري عوض.
ويف قواعد ابن رجب ما يفيد أن حقوق االرتفاق هي حقوق متمولة مملوكة ألصحاهبا 
األمالك  موافق  ومنها  فيه:«  جاء  الغنى،  صاحب  به  جزم  ما  وهو  الروايتني,  إحدى  يف 
كالطرق و األفنية و مسيل املياه و نحوها, هل هي مملوكة أو ثبت فيها حق االختصاص ؟ 
ويف مسألة و جهان .. والوجه الثاين امللك, ورصح به األصحاب يف الطرق, وجزم به يف 

الكل صاحب الغنى، وأخذه من نص أمحـد واخلرقي عىل ملك حريم البئر«2.
فاليشء امللوك يعطي مالكه حق الترصف واالستثامر, ولذلك يصح متليكه بأي عقد 
بعوض كالبيع و اإلجارة, أو بغري عوض كاهلبة و الوقف, هذا وقد ثبت يف الفقه احلنبيل 
النوع   .. أنواع  أربعة  امللك  قائال:«  القواعد  صاحب  أفاده  ما  وهو  املنافع  وقف  جواز 
الثالث ملك املنفعة بدون عني، وهو ثابت باالتفاق, وهو رضبان: أحدمها   ملك مؤبد، 

ويندرج حتته صور .. ومنها الوقف »3.
هذا هو رأي فقهاء املذاهب األربعة يف هبة حقوق االرتفاق ووقفها, واختالفهم يف 
ذلك عائد إىل اختالفهم يف مالية احلقوق واملنافع, وقد رأينا فيام سبق معنا يف بيع حقوق 
االرتفاق و تأجريها أن ما ذهب إليه اجلمهور هو األقوى و األرجح, ولئن كان هذا يف 
متليك حقوق االرتفاق بعوض، فإن يف متليكها بغري عوض يقوى و يرتجح من باب أوىل 

رأي مجهور الفقهاء, فام يغتفر فيها ال يغتفر يف غريها من العقود.

ت ـ حكم توريث حق االرتفاق.
اتفقت آراء الفقهاء عىل أن حقوق االرتفاق  تنتقل املرياث إىل ورثتها استقالال، كام 

تنتقل تابعة للعقار.
 املذهب احلنفي: يف املذهب احلنفي الذي منع فقهاءه يف املعتمد عندهم انتقال حقوق 
االرتفاق عن طريق عقود التمليك استقالال, لعدم ماليتها, قالوا بجواز انتقاهلا عن طريق 
املرياث, فقد جاء يف الكنز و رشحه ما يبني هذا اجلواز, ويف باب الرشب ما نصه:« و يورث 

الرشب »4. 
1 - ابن رجب ـ  مرجع سابق ـ ص198.

2 - ابن رجب ـ املرجع نفسه ـ ص192،193.
3 - ابن رجب ـ املرجع نفسه ـ ص195.

4  ـ ابن نجيم ـ البحر الرائق رشح كنز الدقائق ـ ج08ص397ـ الطبعة األوىل ـ دار الكتب العلمية 
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و قد علل فقهاء األحناف هذا اجلواز رغم أن حقوق االرتفاق عندهم غري متمولة  
امليت, وبذلك يقومون مقامه يف حقوقه و أمالكه, ولذلك جوزوا  الورثة هم خلفاء  بأن 
أن يقوم الورثة مقامه فيام ال جيوز متليكه بعقود املعارضة والتربعات كالدين والقصاص, 

وهذا التعليل ذاته ينطبق عىل سائر حقوق االرتفاق«1.
ألن  الرشب(  حق  )يعني  وتوريثه  فقال:«  البدائع,  صاحب  التعليل  هذا  ذكر  وقد   
اإلرث ال يقف عىل امللك ال حمالة, بل يثبت يف حق امللك, كام يثبت يف امللك كخيار العيب 

و نحوه »2.
مجهور الفقهاء: يف املذهب املالكي رأينا فيام سبق أنه جييز متليك املنافع واحلقوق بعوض 
كالبيع     و اإلجارة، وبغري عوض كاهليبة والوقف، فمن باب أوىل متليكها استقالال عن 
البيع, ففي  طريق املرياث, لكون الورثة خلفاء امليت فيام ترك من حقوق كحق اخليار يف 
كذا حق  و   ,3« لورثته  فاخليار  املدة  اخليار يف  مات مشرتط  وإذا  قوله:«  الفقهية  القوانني 
الشفعة، قال أبو عمر:« الشفعة تورث عند كل من يورث عنده اخليار يف البيع »4, وحقوق 
االرتفاق ضمن احلقوق التي قال فقهاء املالكية بجواز مرياثها, وقد جاء يف أحكام الوصية 
و املرياث و الوقف ما يفيد تأكيد ما سبق عند املالكية, فقال:« فاألئمة الثالث يرون جريان 
اإلرث كام  فيها  فيجري  أموال عندهم,  والشافعية واحلنابلة(, ألهنا  )املالكية  فيها  اإلرث 
جيري يف األموال, وعىل ذلك حيل وارث املوىص له حمله يف استيفاء املنفعة بطريق الوارثة 
إذا تويف قبل انتهاء مدة الوصية »5, فاملالكية كام يف النص يرون جريان اإلرث يف احلقوق 

و املنافع.
ويف املذهب الشافعي: جاء يف األم يف باب إحياء املوات ما يفيد متليك حقوق االرتفاق 
بكل عقد يفيد التمليك, حيث قال:« .. فصار مواتا ال عامرة فيه, فذلك ألهله كالعامرة ال 
يملكه أحد أبدا إال عن أهله, وكذلك مرافقه و طريقة و أفنيته ومسايل و مشاربه »6, و 

منشورات عيل بيضون ـ بريوت لبنان سنة 1418هـ، 1997م.
1  ـ أبو زهرة ـ مرجع سابق ـ ص93.

مؤسسة   + العريب  الرتاث  إحياء  دار  ـ  الثانية  الطبعة  ج5،ص286ـ  ـ  الصنائع  بدائع  ـ  الكاساين  ـ   2
التاريخ العريب ـ بريوت لبنان ـ سنة ـ 1419هـ، 1998م .

3 - ابن جزئ ـ القوانني الفقهية ـ ص216ـ طبعة منشورات دار الكتب ـ سنة 1408هـ، 1987م.
4 -ا بن عبد الرب ـ االستذكار  ـ ج1ص305 ـ الطبعة األوىل ـ دار قتيبة دمشق, بريوت + دار الوعي 

حلب, القاهرة ـ سنة 1414هـ , 1993م.
5ـ د أمحد الغندور، وزكي الدين شعبان ـ مرجع سابق ـ ص146.

6 - الشافعي ـ مرجع سابق ـ ج4،ص42.
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تقدير الكالم وكذلك مرافقه .. الخ, ال متلك إال عن أهلها.

      هذا و قد جاء يف تكملة املجموع رشح املهذب البن عبد الكايف ما يفيد أن يف 
املذهب الشافعي هناك حقوق قابلة للتوريث قطعا, وهو قوله:« احلقوق يف املهذب منها 
ما يورث قطعا .. ومجلة ما حيرضين من احلقوق اآلن خيار الرد بالعيب وخيار الشفعة .. 
و حق املرور »1, وحق  املرور من حقوق االرتفاق، ويف املجموع ما يفيد مرياث حق اخليار 
للرد بالعيب, حيث جاء فيه:« قد ذكر أن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بال خالف، إذا 
مات الوارث قبل التقصري املسقط »2. والشك يف أن حقوق االرتفاق كحق خيار الرد 
بالعيب، حقوق مالية متعلقة بأموال فهي تورث قطعا قال يف املجموع:« وحد ما يورث 
و ما ال يورث من احلقوق أن كل حق الزم متعلق باملال يورث بوراثة املال »3, فكل حق 

متعلق  بامل يورث كام يورث متعلقه.
و يف املذهب احلنبيل: جاء يف قواعد ابن رجب احلنبيل ما يفيد أن إحدى الروايتني عن 
اإلمام أمحد، وهبا جزم صاحب املغني، أن حقوق االرتفاق هي حقوق تقبل امللك, فهي 
حقوق متمولة كاألعيان, حيث قال صاحب القواعد:« و منها مرافق األمالك كالطرق 
و األفنية و مسيل املياه ونحوها, هل هي مملوكة، أو يثبت فيها حق االختصاص؟ و يف 
املسألة و جهان .. والوجه الثاين امللك رصح به األصحاب يف الطرق, وجزم به يف الكل 
صاحب املغني، وأخذه من نص أمحد واخلرقي عىل ملك حريم البئر«4, وما دامت حقوق 
أو بغري عوض، فألن  التمليك، بعوض  يفيد  بأي عقد  االرتفاق مملوكة، يصح متليكها 
متلك بطريق اإلرث هلو من باب أوىل، حيث يتجاوز فيه ما ال يتجاوز يف غريه، فالوارث 
يستخلف املورث يف كل ما ترك, بام يف ذلك احلقوق و املرافق، ويف القواعد ما يفيد صحة 
مرياث املنفعة حيث جاء فيه :« ومنها الوصية, فيصح أن يويص برقبة عني لشخـــــــص 
للورثة  نفعها  أو  قوله:  ففي   ,5« للورثة  نفعها  أو  معلومة،  مدة  أو  مطلقا،  وبنفعها آلخر 
هو انتقال للمنفعة عن طريق املرياث، ومن منافع العني حقوق االرتفاق, كحق املجرى، 

وحق التطرق أو املرور.

ث ـ حكم الوصية بحق االرتفاق.
التضامن  مطبعة  طبعة  ـ  ج12ص193  ـ  املهذب  رشح  املجموع  تكملة  ـ   السبكي  الدين  تقي   -  1

األخوي ـ مرص.
2 - النووي ـ املجموع ـ ج9ص210 ـ طبعة إدارة الطباعة املنريية + مطبعة القطا ـ مرص .

3 - النووي ـ املرجع نفسه ـ ج9ص211.
4 - ابن رجب ـ مرجع سابق ـ ص192،193.

5 - ابن رجب ـ املرجع نفسه ـ ص41.
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فقهاء  ذلك  يف  بام  االرتفاق,  حقوق  توريث  صحة  عىل  الفقهاء  كلمة  اتفقت  كام    
أخت  الوصية  ألن  استقالال،  هبا  الوصية  صحة  عىل  كذلك  كلمتهم  اتفقت  األحناف 
املرياث, فهي متليك مضاف ملا بعد املوت يلزم بموت املوىص وقبول املوىص له، يعفى فيه 
ما ال يعفى يف غريه من العقود, ويف ذلك قال صاحب امللكية و نظرية العقد:« فلصاحب 
حق الرشب مثال أن يوىص باالنتفاع، أي بعينه ال برقبته كالوصية باالنتفاع بالثمرة، ألن 
الوصية كاإلرث يف الثبوت بعد املوت, فيصري حكمها حكمه، وجهالة املوىص به ال متنع 

الوصية, ألهنا أوسع العقود، حتى صارت للمعدوم باملعدوم »1.
االرتفاق  بحقوق  الوصية  صحة  عىل  األربعة  املذاهب  فقهاء  اتفاق  نجد  هذا  وعىل 

استقالال.
العقد عىل احلقوق استقالال  الذي ال جييز  املذهب احلنفي  1ـ رأي فقهاء األحناف: يف 
أخت  الوصية  ألن  استقالال  هبا  الوصية  صحة  عىل  كلمتهم  اتفقت  ماليتها,   لعدم 
املرياث, فقد جاء يف البدائع ما مفاده :« و يوىص به  )الرشب( حتى لو أوىص لرجل 
أن يسقي أرضه مدة معلومة من رشبه جازت الوصية، وتعترب من الثلث  ألن الوصية 
به يف  املوىص  يملك  له ال  املوىص  أن  ترى  أال  املوت،  بعد  لكنها  متليكا  كانت  وإن 
احلال, وإنام يملكه بعد املوت فأشبه املرياث فإذا احتمل اإلرث احتمل الوصية التي 
هي أخت املرياث »2, فتعليل األحناف لصحة الوصية بحقوق االرتفاق كوهنا أخت 

املرياث, فاملوىص له يستخلف املوىص به، بعد موته من حقوق و أعيان .
2ـ رأي مجهور الفقهاء: جاء يف املذهب املالكي: ما يفيد صحة الوصية باحلقوق واملرافق 
يف  جاء  قد  و  هذا  وبغريه،  بعوض  استقالال  العقد  أجاز  من  وهم  أوىل،  باب  من 
فام  للتمليك  قابلة  أن حقوق االرتفاق هي حقوق متمولة  يفيد  ما  الفقهية  القوانني 
يملك يملك، حيث قال يف املياه           و أقسامها:« وهي بالنظر إىل متلكها و االنتفاع 
هبا تنقسم إىل أربعة أقسام: القسم األول: ماء خاص, وهو املاء املتملك يف األرض 
املمتلكة, كالبئر والعني, فينتفع به صاحبه، وله أن يبيعه، ويستحب أن يبذله بغري ثمن و 
ال جيرب عىل ذلك »3, فحق الرشب من حقوق االرتفاق قابل للتملك، وقابل للتمليك 
بعوض كام يف قوله:« وله أن يبيعه », وبغري عوض يف قوله:« ويستحب أن يبذله بغري 
ثمن« يف حياته وبعد موته من باب أوىل، كام جاء يف الفواكه الدواين ما يفيد صحة 
الوصية بحقوق االرتفاق وجوازها يف املذهب املالكي، وهي قوله:« قال القرايف يف 

1 - أمحد فراج حسني ـ امللكية و نظرية العقد ـ ص110ـ طبعة الدار اجلامعية ـ بريوت لبنان.
2 - الكساين ـ مرجع سابق ـ ج5ص276.

3 - ابن جزيء ـ مرجع سابق ـ ص265.
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الذخرية وضعت العرب ألنواع اإلرفاق أسامء خمتلفة, فالعارية لتمليك املنافع بغري 
عوض وبعوض إجارة .. والوصية متليك بعد املوت »1, وتقدير الكالم يف هذا النص 
والوصية متليك للمنافع بعد املوت، وهو من إطالقات اإلرفاق كام أشار إليه القرايف.
ويف املذهب الشافعي: أجاز فقهاؤه العقد عىل حقوق االرتفاق بعوض كعقد الصلح 
و البيع و اإلجارة، وبغري عوض كعقد اهلبة واإلعارة, فتمليكها بإذن املالك جائز مرشوع 
مادامت مملوكة »2, وقد جاء يف األم أيضا ما يفهم بداللة اإلشارة جواز الوصية باملنافع, 
وهو قول اإلمام الشافعي )رمحه اهلل (:« فكل ما أوىص به املريض يف مرضه الذي يموت 
فيه، لوارث من ملك ومنفعة بوجه من الوجوه، مل جتز الوصية لكوهنا وصية لوارث بأي 
املنفعة حكم امللك يف  الوصية هبا ألهنا مل تصح لكوهنا  هذا كان »3, ففي النص أخذت 

كانت وصية لوارث، ويف حالة مرض فهي وصية رضار.
هذا و قد رأينا أن الشافعية يقولون بصحة توريث حقوق االرتفاق، والوصية أخذت 
املرياث تأخذ  حكمها, فكالمها متليك ملا بعد املوت يستخلف فيه الوارث أو املوىص له 
املورث أو املويص فيام ترك من تركة و حقوق، والوصية من أوسع العقود يغتفر فيها ماال 

يغتفر يف غريها.
و يف املذهب احلنبيل: جاء يف قواعد ابن رجب ما يفيد جواز الوصية باملنافعـ  واحلقوق 
منافع ـ حتى لو كان عىل وجه التأبيد، ومن ذلك:« امللك أربعة أنواع .. النوع الثالث: 
ملك املنفعة بدون عني, وهو ثابت باالتفاق, وهو رضبان: أحدمها ملك مؤبد، ويندرج 
فإن  البضع,  منفعة  إال  أنواعها  مجيع  ويشمل  سبق،  كام  باملنافع  الوصية  منها:  صور  حتته 
يف دخوهلا يف الوصية و جهني »4, وجاء يف القواعد نص عام يفيد متليك املنافع يف حياة 
إليها ومل يرتتب عىل من ملكها لغريه رضر أو  إذا تعينت احلاجة  اململك أو بعد حياته، 
مشقة راجحة, وهي قوله:« ما تدعوا احلاجة إىل االنتفاع به من األعيان و ال رضر يف بذله 
لتسيريه و كثرة وجوده، أو املنافع املحتاج إليها، جيب بذله جمانا بغري عوض يف األظهر، 
ويدخل حتت ذلك مسائل منها: وضع خشب عىل جدار اجلار إذا مل يرض، وكذلك إجراء 
املاء عىل أرضه يف إحدى الروايتني »5, ويدخل يف النص متليك املنافع عن طريق الوصية 
كتمليك األعيان، فهي من باب أوىل لكوهنا أوسع العقود، كأن يويص باالرتفاق بجداره 

1 -النفراوي ـ مرجع سابق ـ ج2ص154.
2 - الشافعي ـ مرجع سابق ـ ج4،ص42.

3 - الشافعي ـ املرجع نفسه ـ ج4ص121.
4 - ابن رجب ـ مرجع سابق ـ ص195،196.

5 - ابن رجب ـ املرجع نفسه ـ ص227.
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بعد وفاته, إذا مل يرتب عىل ذلك رضر بالوارث.

ثانيا: رأي الفقهاء يف القانون املدين: جاء يف القانون املدين اجلزائري ما يفيد هذا ففي املادة 
)868( من القانون املدين اجلزائري والتي تتحدث عن أسباب نشوء حق االرتفاق 
ما نصه:« ينشأ حق االرتفاق عن املوقع الطبيعي لألمكنة، أو يكسب بعقد رشعي 
أو باملرياث، إال أنه ال تكسب بالتقادم إال االرتفاقات الظاهرة بام فيها حق املرور »1, 
ففي املادة » أو يكسب بعقد رشعي أو باملرياث », فالعقد الرشعي يشمل كل عقد يفيد 
التمليك زمن حياة اململك بعوض كالبيع، أو العقود املشاكلة له أو بغري عوض, كاهلبة 

والعارية وغريمها، أو بعد وفاته, ويتمثل أساسا يف الوصية، وكذا املـرياث.
و يعترب العقد الرشعي هو املصدر الوحيد الذي ينشئ حق االرتفاق ابتداء سواء كان 
متليكه زمن حياة املنشئ كالبيع واهلبة واإلجارة وغريها من العقود، أو مضافا إىل ما بعد 
من  استخالف  الوارث،أو  إىل  املورث  من  انتقال  فهو  املرياث  أما  هبا،  كالوصية  املوت 
الوارث للمورث, ويف هذا يتفق القانون املدين يف اجلملة مع ما جاء يف الفقه اإلسالمي 

وعىل وجه اخلصوص. 

1 - مولود ديدان ـ القانون املدين حسب آخر تعديل له ـ ص166ـ طبعة دار النجاح للكتاب اجلزائر 
ـ سنة 2006م, القانون املدين مع االجتهاد القضائي ـ ص167ـ طبعة دار اجلزيرة ـ اجلزائر ـ سنة 

2010، 2011م.
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إجازة الورثة لترصفات املورث

) دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري والفقه اإلسالمي (
بن ناصر نذير

 طالب دكتوراه تخصص القانون الخاص

 جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية

ملخص
لقد قيَّد املرشع اجلزائري ترصفات الشخص أثناء مرض موته أخذًا منه بام عليه فقهاء 
هذا  ترصف  ينفذ  أالَّ  حمله  التقييد  وهذا  للظاهرية،  خالفًا  األربعة  اإلسالمية  املذاهب 
املريض إال بإجازة ورثته الفعليني  فيام يزيد عن الوصية، وهذا حيقق محاية حلق هؤالء 
الورثة، وباعتبار اإلجازة ترصفًا قانونيًا فهو يتطلب توفر جمموعة من الرشوط ال تصح 
إال هبا. مع مالحظة أن املرشع مل يفصل يف أحكام هذه اإلجازة، كام أن ما نصَّ عليه يف بيع 

املريض كان غامضًا حيتمل تأويالت خمتلفة.
مقدمة

لقد أوجب املرشع اجلزائري تأسيًا بالرشيعة اإلسالمية انتقال املال باملرياث عند موت 
املورث، لكن هذا األخري كثريًا ما ال يرى يف قواعد املرياث ما يالءمه و خييَّل إليه عدم 
ف فيه بمختلف أنواع  عدالتها جلهله، ولذلك حياول قدر استطاعته تفاديا يف ماله، فيترصَّ

الترصفات إىل درجة أنه قد ال يرتك شيئًا خصوصًا إن كان يكره ورثته أو بعضهم.
الرشع  تصدى  الرشعية؛  قواعده  تطبيق  عىل  وحرصًا  اإلرث  إلجبارية  وتأكيدًا 
والقانون لترصف املورث وقيَّداه بام يضمن للوارث حقه من وقت تعلقه وذلك بإخضاع 
ف املورث  الترصف إلجازة الورثة متى كان يمس بحقهم، ومعنى هذا أنه ال ينفذ ترصُّ

إال بإجازهتم ويبطل بردِّهم.
وهنا تظهر أمهية اإلجازة التي حتمي الوارث وتقيِّد املورث، وبالتايل:

- كيف تكيَّف إجازة الورثة ؟
- ما هي رشوط  صحة هذه اإلجازة ؟

- ما هي الترصفات املقيدة هبذه اإلجازة ؟
وفيام ييل، سأتوىل اإلجابة عىل هذه اإلشكاليات تباعًا.
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أوال - تكييف إجازة الورثة 

إرادة  هي  منفردة  بإرادة  تربعيًّا  قانونيًّا  ترصفًا  مورثه  لترصفات  الوارث  إجازة  تعدُّ 
الوارث، ويقصد هبا إسقاط حقه وتنفيذ ما صدر عن مورثه.

وتكييف اإلجازة يف الفقه اإلسالمي حمل خالف، حيث يرى املالكية أهنا ال تعدُّ تنفيذًا 
بل عطية مبتدئة ) 1 ( وهو أحد قويل الشافعي ) 2 ( وبعض احلنابلة ) 3 ( وهذا راجع إىل أن 
الوصية للوارث وبزائد الثلث باطلة، والباطل ال تلحقه اإلجازة. بينام يذهب اجلمهور 
إىل أن الوصية للوارث وبزائد الثلث صحيحة وإجازة الورثة هلا تعدُّ تنفيذًا وإجازة حمضة 

.) 4 (

واملرشع اجلزائري ملا نصَّ عىل توقف الوصية للوارث وبزائد الثلث عىل إجازة الورثة 
دون أن حيكم ببطالهنام؛ أفاد ذلك أن كليهام صحيحة واإلجازة حمض تنفيذ هلام ال عطية 

مبتدئة.
ويرتتب عىل هذا التكييف أن اإلجازة تنعقد بتعبري الوارث فقط ) 5 (، والبد أن يكون 
) 6 ( ويمكن أن يكون التعبري رصحيًا كأن يقول  هذا التعبري واضحًا ال يساوره أي شك 
وفاة  بعد  الوارث  يسكت  كأن  ضمنيًّا  أو   ،)  7  ( أمضيت  أو  أنفذت  أو  أجزت  الوارث: 
املورث مع ظهور الترصف دون أن يطعن فيه، فإذا سكت مدة ثالث سنوات مثاًل أو أكثر 
حتى وفاته اعترب ذلك إجازة ضمنية ) 8 (، وال يستوجب القانون يف اإلجازة شكاًل معيَّنًا.
ويمكن أن تكون اإلجازة كلية أو جزئية، فإن أجاز الوارث مجيع ما مسَّ بحقه كانت 
البعض اآلخر كانت اإلجازة حينها  اإلجازة كلية، وإن أجاز بعض ما مسَّ بحقه وردَّ 

جزئية.
ثانيا - رشوط صحة اإلجازة

لكي تكون اإلجازة صحيحة ومنتجة آلثارها القانونية؛ البد من توفُّر رشوط صحتها، 
وبمفهوم املخالفة؛ فإنه بتخلُّف رشوط الصحة تكون اإلجازة غري صحيحة وال يعتد هبا، 
وال يرتتب عليها أي أثر؛ إذ ال ينتج املعدوم شيئًا، وهذه الرشوط يمكن إمجاهلا يف اآليت: 

1 – أن تصدر اإلجازة من الوارث
جيب أن يكون الشخص املجيز لترصف املورث وارثًا؛ إذ ال حيق لغري الوارث فعاًل أن 

جييز الترصف؛ ألنه ليس لغري صاحب احلق أن يسقطه.
وإن كان الترصف املراد إجازته وصية لوارث، فاإلجازة هنا البد أن تصدر من بقية 

الورثة غري الوارث املوىص له.
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وجيوز أن تصدر اإلجازة من بعض الورثة دون بعض، ويف هذه احلالة يسقط حق من 
أجاز دون حق من مل جيز ) 9 (، أو بعبارة أخرى يقترص نفاذ الترصف عىل حق املجيز فقط، 

أما من رد فيأخذ حصته كاملة، وهذا لكون أن للمجيز والية عىل نفسه دون غريه ) 10 (.
وأشري هنا إىل أن الوارث وغري الوارث يتحددان بشكل قطعي بعد وفاة املورث ال 

قبل ذلك.
واعتامدًا عىل هذا الرشط ال تصح اإلجازة الصادرة من غري الوارث؛ ألن العلة من 
تقييد ترصف املورث باإلجازة هي احلفاظ عىل حق الوارث، وما مل يكن هو من أجاز 

الترصف الذي يمس بحقه فإن الترصف يبقى غري نافذ؛ محاية له.

2 – أن يكون املجيز كامل األهلية
جيب إىل جانب أن يكون املجيز لترصف املورث وارثًا فعاًل؛ أن يكون كامل األهلية؛ 

ألن اإلجازة تربع، والتربعات تقتيض األهلية الكاملة حتت طائلة البطالن.
وكامل األهلية حددته املادة 86 من ق. أ. ج ) 11 ( بأنه: » من بلغ سن الرشد ومل حيجر 
عليه يعترب كامل األهلية وفقًا ألحكام املادة 40 من القانون املدين «، ومن هذا النص يتبنيَّ 
أن األهلية الكاملة تقتيض توفر رشطني مها: بلوغ سن الرشد وعدم احلجر، وسن الرشد 
أحال فيه املرشع إىل املادة 40 من ق. م. ج ) 12 ( والتي تنصُّ أنه: » كل شخص بلغ سن 

الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ومل حيجر عليه، يكون كامل األهلية ملبارشة حقوقه املدنية.
وسن الرشد تسعة عرش ) 19 ( سنة كاملة «.

بالتايل فالبد أن يكون الوارث املجيز بالغًا من العمر عىل األقل تسعة عرش سنة كاملة 
يكن كامل  مل  الوصف؛  يكن عىل هذا  مل  فإن  العقلية وغري حمجور عليه؛  بقواه  ومتمتعًا 
يعتد هبا؛ النتفاء أحد رشوط  التي تصدر منه وال  األهلية، وبالنتيجة ال تصح اإلجازة 

صحة اإلجازة.
وجتدر اإلشارة إىل أن اإلجازة الصادرة من ناقص األهلية باطلة، والعلة من بطالهنا 
ترجع إىل أنه غري كامل األهلية من جهة، ومن جهة أخرى يرضه الترصف دون أن ينفعه، 
عليها  املنصوص  األهلية  ناقص  ترصفات  يف  العامة  للقاعدة  تطبيقًا  الضار  والترصف 
باملادة 83 من ق. أ. ج حكمه كام ييل: » من بلغ سن التمييز ومل يبلغ سن الرشد طبقًا للامدة        
) 43 ( من القانون املدين تكون ترصفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة 
به، وتتوقف عىل إجازة الويل أو الويص فيام إذا كانت بني النفع والرضر، ويف حالة النزاع 
ا به. يرفع األمر للقضاء «، فاإلجازة الصادرة من ناقص األهلية باطلة لكوهنا تربعًا ضارًّ
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أما بالنسبة لعديم التمييز؛ فإذا كانت ترصفاته غري التربعية باطلة فمن باب أوىل أن 
تكون تربعاته باطلة، وبالتايل فاإلجازة التي تصدر عن صبي غري مميز أو عن جمنون أو 

معتوه تعدُّ باطلة وال أثر هلا، وهذا طبقًا للامدة 82 من ق. أ. ج واملادة 42 من ق. م. ج.
واجلدير بالذكر كذلك هو أن ناقص األهلية وعديمها ينوب عنه ويل   أو ويص أو 
مقدم حسب ما يقتضيه احلال طبقًا للامدة 81 من ق. أ.ج، وهلذا يمكن التساؤل عن مدى 

صحة اإلجازة الصادرة عن هذا النائب؟ 
واجلواب أنه ال تصح اإلجازة التي تصدر عن النائب الرشعي؛ ألن اإلجازة تربع، 
باملصلحة  مقيدة  وواليته  ا،  ضارًّ ذلك  لكون  عنه  ينوب  من  بامل  التربع  يملك  ال  وهو 
 » الرجل احلريص  ف  ما يستخلص من عبارة » ترصُّ أيضًا  ) 13 (، وهو  حسب اجلمهور 
التي جاء هبا املرشع يف املادة 88 من ق. أ. ج؛ إذ أن الرجل احلريص يسعى يف زيادة املال 

وتنميته ال التربع به.
يكون  اإلجازة  عند  لكنه  األهلية  كامل  يكون  قد  املجيز  أن  إىل  اإلشارة  ا  جدًّ ويمُّ 
تنفذ إجازته إال يف حدود ثلث تركته بغري إجازة  أنه ال  مريضًا بمرض املوت، فحكمه 
ورثته ) 14 (، وهذا بناء عىل أن اإلجازة تربع كام سبق القول، وتربعات املريض يف حدود 
1 من ق. م. ج، وهذا ما عليه   / 776 الوصية عليها طبقًا للامدة  الثلث لرسيان حكم 
الفقه اإلسالمي؛ إذ ذكر العدوي أنه: »... وقوله فمنه ما يتوقف عىل اإلجازة كأن يكون 

الوارث املجيز مريضًا فإهنا صحيحة متوقفة عىل إجازة وارث املريض « ) 15 (. 

3 – أن يكون املجيز سليم اإلرادة
ويقصد بسالمة اإلرادة أن تكون خالية من كل عيب قد يشوهبا، وعيوب اإلرادة هي: 
الغلط، التدليس، اإلكراه، اإلستغالل؛ فإذا قام بإرادة املجيز أحد هذه العيوب؛ تصبح 
إرادته غري سليمة، وبالنتيجة يكون ترصفه قاباًل لإلبطال للعيب، وليس هذا إال تطبيقًا 

للقواعد العامة.
ومثال الغلط أن يعتقد الوارث أنه جييز ترصف مورثه الذي عقده ألجنبي، ثم يتبني له 
أنه قد أجاز الترصف الذي قام به املورث ألحد الورثة، أو العكس، فهنا املجيز قد وقع يف 
غلط يف الشخص، والشخص هنا حمل اعتبار؛ ألن اإلجازة تربع، والشخص يف التربعات 

غالبًا ما يكون مهاًم وحمل اعتبار عىل خالف عقود املعاوضة ) 16 (.
ومثال التدليس أن يلجأ املستفيد من اإلجازة إىل تغليط الوارث بطرق احتيالية من 
ف املورث له، وجيب يف هذه احلالة أن تكون هذه الوسائل اإلحتيالية  أجل أن جييز ترصُّ
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هي التي أدت باملجيز إىل اإلجازة، أو بعبارة أخرى ما كان هذا الوارث ليجيز الترصف 

لو أنه مل يغلَّط.
أما اإلكراه، فيمكن القول بأنه جيد مكانه هنا أكثر من غريه؛ إذ قد يرفض الوارث أن 
الورثة أو ألجنبي غري وارث، فيلجأ من له مصلحة من هذا  جييز ترصف مورثه ألحد 
للوارث خيار  يبق  مل  احلالة  اإلجازة، ويف هذه  الوارث عىل  وإجبار  إىل هتديد  الترصف 

سوى اإلجازة.
بنيِّ  طيش  من  ضعفه  الوارث  يف  ُيستغل  حيث  هنا؛  حظه  جيد  كذلك  واالستغالل 
ونتيجة  املورث،  ف  ترصُّ إجازة  يف  املصلحة  ذي  الشخص  طرف  من  جامح  هوى  أو 
حقه  ُيسقط  أخرى  بعبارة  بحقه،أو  مسَّ  الذي  مورثه  ف  ترصُّ الوارث  جييز  لالستغالل 

لصالح من استغله.
م أن إرادة الوارث غري سليمة وال تتجه بكل اختيار وحرية لإلجازة؛  والواضح ممَّا تقدَّ
لذا جيوز للوارث أن يطلب إبطال إجازته لتعيُّب إرادته، وليس هذا إال تطبيقًا للقواعد 

العامة.

4 – أن تقع اإلجازة بعد موت املورث 
يشرتط لصحة اإلجازة أن تصدر من الوارث بعد وفاة املورث، وهذا ما أشارت إليه 
الورثة بعد وفاة  إذا أجازها  أنه: » ال وصية لوارث إال  أ. ج بنصها  189 من ق.  املادة 
بإجازة  إال  للوارث  الوصية  منع  اجلزائري  املرشع  أن  النص  هذا  من  فيتبني   ،» املويص 
الورثة، ثم حدد الوقت الذي تصح فيه إجازة الورثة هلذه الوصية بشكل رصيح وهو » 

بعد وفاة املويص «.
وبالنسبة للوصية لغري الوارث، فالزائد عىل الثلث خيضع إلجازة الورثة أيضًا طبقًا 
للامدة 185 من ق. أ. ج، لكن املالحظ أن املرشع مل يبني وقت إجازة الزائد عىل الثلث 
هل يف حال حياة املورث ) املويص ( مطلقًا أم يف مرض املوت أم بعد املوت مثل إجازة 

الوصية للوارث؟
والظاهر أنه ال يشء يدعو للتمييز بني زمن إجازة الزائد عىل الثلث وإجازة الوصية 
للوارث؛ لذا فإنه يصح القول بأن وقت إجازة الزائد عىل الثلث هو بعد موت املورث، 
ويؤكد هذا القول أكثر؛ أن تقدير الثلث والزائد عىل الثلث يكون عند القسمة أي بعد 
سداد  وبعد  الرتكة،  مال  فيه  ويستقر  الوصية  فيه  تنفذ  الذي  الوقت  املورث،ألنه  وفاة 

الديون ) 17 (. 
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والقول بأن وقت اإلجازة هو بعد وفاة املورث جيد أصله يف الفقه اإلسالمي، حيث 
ذكر ابن قدامة أنه: » ال يعترب الرد واإلجازة إال بعد موت املويص، فلو أجازوا قبل ذلك، 
ثم ردوا، أو أذنوا ملوروثهم يف حياته بالوصية بجميع املال، أو بالوصية لبعض ورثته، ثم 
بدا هلم فردوا بعد وفاته، فلهم الرد، سواء كانت اإلجازة يف صحة املويص أو مرضه. نصَّ 
عليه أمحد، يف رواية أيب طالب. وروي ذلك عن ابن مسعود. وهو قول رشيح، وطاوس، 
واحلكم، والثوري، واحلسن بن صالح، والشافعي، وأيب ثور، وابن املنذر، وأيب حنيفة، 
املوت  قبل  فاعتربوا اإلجازة  قال بخالف هذا  الفقهاء من  أنه من  إال   ) 18 (  » وأصحابه 
صحيحة، وهذا ما أشار إليه ابن قدامة بقوله:   » وقال احلسن، وعطاء، ومحاد ابن أيب 
سليامن، وعبد امللك بن يعىل، والزهري، وربيعة، واألوزاعي، وابن أيب ليىل: ذلك جائز 
عليهم... وقال مالك: إن أذنوا له يف صحته، فلهم أن يرجعوا، وإن كان ذلك يف مرضه، 

وحني حيجب عن ماله، فذلك جائز عليهم « ) 19 (.
ولعل الفقهاء الذين قالوا بصحة اإلجازة يف مرض املوت بنوا ذلك عىل أن الورثة يبدأ 
تعلق حقهم بامل املورث من هذا الوقت، وبالتايل فمن بداية تعلق حقهم باملال يملكون 
الذي  الوقت  أن  يراعوا مسألة  التي قد متس بحقهم، لكنهم مل  الترصفات  أو رد  إجازة 
بعد  هو  للوارث  وامللك  اإلرث  ثبوت  وأوان  الوارث،  وغري  قطعًا  الوارث  فيه  يتحدد 
موت املورث، والقول بصحة اإلجازة يف مرض املوت جيعل صدورها من غري الوارث 
وارث ال  أنه  اإلجازة  يظهر حني  مورثه  وارث يف مرض موت  قد جييز  إذ  فعاًل ممكنة؛ 
صدرت  التي  اإلجازة  مصري  ما  فعندها  مانع،  املوت  بعد  مرياثه  دون  حيول  ثم  حمالة، 
ف  املظنون مرياثه ترصُّ التي صدرت من الشخص  البطالن، أي تكون اإلجازة  منه إال 
إذا  الترصف، بعدها  ُردَّ  أو  أِجز  الرأي جيعلنا نقول للشخص  بال جدوى، فاألخذ هبذا 
املورث نجا من مرضه املظنون بأنه مرض املوت أو تبني أنك ال ترث؛ فإن ترصفك حينها 
يعترب باطاًل، وهذا جيعلني أقول بأن اإلجازة عىل هذا النحو مبنية عىل االحتامل والظن، 

وتأسيسها عىل القطع واليقني أرجح حتى ال يكلَّف شخص بعمل ال جدوى منه.
والواضح أن املرشع اجلزائري قد أخذ يف املادة 189 املذكورة آنفًا برأي اجلمهور ومل 

يأخذ بقول املالكية.
ثالثا- الترصفات املقيدة بإجازة الورثة

أن  يمكن  التي  يف  وتتمثل  الورثة،  إجازة  عىل  املورث  ترصفات  بعض  نفاذ  يتوقف 
متس بحق الورثة يف املال، وهي الترصفات التربعية أو املنطوية عىل تربع، ومنها: الوصية 
للوارث وبالزائد عىل الثلث، والبيع يف مرض املوت، واهلبة واإلبراء والوقف يف مرض 
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ف ينطوي عىل تربع مهام كانت التسمية التي تعطى له إذا كان يف مرض  املوت، وكل ترصُّ
ت عليه املادتان 776 و777 ق. م. ج،  املوت أو مضافًا إىل ما بعد املوت، وهذا ما نصَّ
مات  الذي  مرضه  يف  أعطى  ما   « أنه:  املغني  يف  ورد  إذ  اإلسالمي؛  الفقه  عليه  ما  وهو 
فيه، فهو من الثلث. ومجلة ذلك أن التربعات املنجزة كالعتق، واملحاباة، واهلبة املقبوضة، 
ين، والعفو عن اجلناية املوجبة للامل، إذا كانت يف  والصدقة، والوقف، واإلبراء من الدَّ
الصحة فهي من رأس املال، ال نعلم يف هذا خالفًا. وإن كانت يف مرض خموف اتصل به 

املوت، فهي من ثلث املال، يف قول مجهور العلامء ...« ) 20 (.
ويمكن تفصيل هذه الترصفات كام يأيت: 

1 – الوصية
بمعناها  الوصية  هي  هنا  بالوصية  املقصود  أن  إىل  أشري  التفاصيل  يف  اخلوض  قبل 
مرض  أو يف  الصحة  حال  انعقادها سواء يف  زمن  يم  املعنى ال  هبذا  والوصية  الضيق، 

املوت طاملا أن تنفيذها يف كال احلالتني مرجأ ملا بعد املوت.
ف جائز رشعًا وقانونًا برشوط معينة؛ فإنه حيق للشخص إجراؤها  وألن الوصية ترصُّ

بمراعاة رشوطها والتي من بينها: أالَّ تكون لوارث، وأن تكون يف حدود ثلث الرتكة.
لكن قد حيدث ويويص املورث حمرِتمًا قيد الثلث لكن إما أن يغفل رشط أالَّ يكون 
املوىص له وارثًا، أو يتعمد اإليصاء لوارث لتفضيله أو لغاية معينة، وقد يويص لقريب 
ال يرث وقت الوصية ثم بعد املوت يصري املوىص له وارثًا؛ إذ العربة يف الوارث يف باب 
يكون  أالَّ  وهو  الوصية  رشوط  أحد  فيختل   ،)  21  ( املوت  وقت  فعاًل  يرث  من  الوصية 

املوىص له وارثًا.
كام قد يقع أن يويص الشخص بوصية مراعيًا قيد الثلث، فيقل املال عند املوت فتصري 
الوصية قد جتاوزت الثلث، وقد يتعمد اإليصاء بام يزيد عىل ثلثه، فيكون قد اختل رشط 

عدم جتاوز الثلث.
ت  فإذا انتفى أحد الرشطني املتقدمْي الذكر أو كالمها؛ كانت وصية املورث قد تعدَّ
الرشع  تصدى  قد  وهلذا  املال،  يف  الورثة  بحق  مساسها  يعني  مما  املرشوعة،  حدودها 
عىل  متوقفة  الوارث  لغري  الثلث  جتاوزت  ما  إذا  الوصية  فجعل  األحوال  هلذه  احلنيف 
إجازة الورثة؛ ألن الزائد عىل الثلث ال يملكه املورث لقول النبي صىلَّ اهلل عليه وسلَّم: » 
ق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم يف أعاملكم « ) 22 (، كام جعل  إن اهلل تصدَّ
الوصية للوارث ولو مل تتجاوز الثلث متوقفة عىل إجازة باقي الورثة للعديد من احِلكم 
ومنها أن اهلل تعاىل قد أعطى لكل ذي حق حقه، والوصية لوارث زيادة له عامَّ حدَّ اهلل 
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تعاىل له ) 23 (، وهذا خرق للقواعد الرشعية بصفة عامة ولقواعد املرياث بشكل خاص، 
ْعِص اهللَ َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُنْدِخْلُه َنارًا  وقد قال تعاىل بعد أن قسم املرياث: ﴿ َوَمْن يَّ

ِهنٌي ﴾ ) 24 (. َخالِدًا فِيَها َوَلُه َعَذاٌب مُّ
وملا مل يكن املورث يملك حق الوصية لوارثه؛ كان ترصفه املخالف هلذا املبدأ ترصفًا 
فيام ال يملك، وما ال يملكه هو ملك لورثته، ومن هنا، فالوصية للوارث بأكملها متس 

بحق الورثة، فتتوقف كلية عىل إجازهتم.
وهذا ما أخذ به املرشع اجلزائري؛ إذ جعل الوصية يف الزائد عىل الثلث متوقفة عىل 
إجازة الورثة يف املادة 185 من ق. أ. ج، والوصية للوارث مطلقًا متوقفة عىل إجازة باقي 

الورثة يف املادة 189 من ق. أ. ج. 

2 – اهلبة يف مرض املوت
تعدُّ اهلبة عقدًا تربعيًّا بكوهنا متليكًا بال عوض، ومن هذا املنطلق فهي ختضع لقاعدة 
أن تربعات املريض يف حكم الوصية، وهذا ما ورد يف الفقه اإلسالمي حيث: » قال ابن 
املنذر: أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم اهلبات يف املرض الذي يموت فيه 

الواهب حكم الوصايا « ) 25 (.
وهذا ما سار عليه املرشع اجلزائري حيث نصَّ يف املادة 204 من ق. أ. ج أن: » اهلبة 
يف مرض املوت، واألمراض واحلاالت املخيفة، تعترب وصية «، وهذا النص حقيقة ليس 
إال تكرارًا لنص املادة 776 / 1 من ق. م. ج، بالتايل كان عىل املرشع االستغناء عنه أو 

االكتفاء باإلحالة فيه فقط.
وملا كانت اهلبة يف مرض املوت ختضع لألحكام املوضوعية للوصية رشعًا وقانونًا، 
إذا كانت لغري وارث ويتوقف ما  الرتكة  ذ يف حدود ثلث  تنفَّ فإنه يرتتب عىل ذلك أهنا 
جتاوز الثلث عىل إجازة الورثة، وتقف يف كل مقدارها ولو قلَّ عن الثلث عىل إجازهتم 

إذا كانت لوارث، أي أن هبة املريض تتوقف عىل اإلجازة مثل الوصية متامًا.
التمييز بني أنواع اهلبة يف رسيان حكم الوصية عليها  وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يدق 
فيستوي أن تكون هبة عني أو هبة منفعة؛ ألن علة إخضاع اهلبة حلكم الوصية تتوفَّر يف 

كال النوعني، كام أن احلكم مطلق ولذا فهو عىل إطالقه طاملا مل يوجد ما يقيده.
 كام يستوي أن تكون اهلبة ظاهرة أو مسترتة؛ إذ أنه حتى ولو سرتت اهلبة حتت اسم 
ترصف آخر فإهنا ختضع لألحكام املوضوعية للهبة وتأخذ حكم الوصية إن صدرت يف 
ين، حيث يقر الشخص  ف ) 26 (، ومثال ذلك سرت اهلبة باإلقرار بالدَّ مرض موت املترصِّ
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آلخر بدين عليه، واحلقيقة أنه غري مدين وإنام قصد االلتزام عىل سبيل التربع، فهذه هبة 

مسترتة، فإن صدرت يف مرض املوت كان هلا حكم الوصية ) 27 (.

3 – اإلبراء يف مرض املوت
يعدُّ اإلبراء من الترصفات التربعية؛ إذ هو إسقاط الدائن حلقه لصالح مدينه، وبالتايل 
يف  صدر  إذا  أما  ناجزًا،  يكون  املربئ  صحة  حال  يف  صدر  فإن  التربعات؛  حكم  يأخذ 
مرض املوت فيأخذ حكم الوصية، أي يتوقف نفاذ هذا اإلبراء عىل إجازة الورثة، فإن 
ين املربأ منه وتوقَّف يف مجيعه عىل إجازة باقي الورثة، أما  كان املربأ وارثًا مل يم مقدار الدَّ
ذ اإلبراء له يف حدود ثلث الرتكة بال إجازة، وما  إذا كان املربأ أجنبيًّا أي غري وارث فينفَّ

جتاوز الثلث يتوقف عليها ) 28 (.
وهذا ما سار عليه املرشع اجلزائري، حيث نصَّ يف املادة 306 / 1 من ق. م. ج أنه: » 
ترسي عىل اإلبراء األحكام املوضوعية التي ترسي عىل كل تربع «، ومن هذه األحكام؛ 
ما تضمنته املادة 776 من نفس القانون، وبالتايل فإذا صدر اإلبراء يف مرض املوت يأخذ 

حكم الوصية عىل النحو الذي تم تفصيله.

4 – الوقف يف مرض املوت
مل يِرد يف القانون املتعلق باألوقاف ) 29 ( نص يتعلق بالوقف يف مرض املوت، إال أنه 

أحال يف املادة 2 إىل أحكام الرشيعة اإلسالمية يف غري املنصوص عليه فيه.
كام أنه بالرجوع إىل النصوص املتعلقة بالوقف يف قانون األرسة نجد املادة 215 حتيل 
إىل املادة 204 التي تعطي اهلبة يف مرض املوت حكم الوصية، فيفيد كل هذا أن الوقف 
يف مرض املوت يعطى حكم الوصية كذلك، وهذا ما عليه أحكام الرشيعة اإلسالمية؛ إذ 
ذكر ابن قدامة أن: » الوقف يف مرض املوت، بمنزلة الوصية، يف اعتباره من ثلث املال؛ 
ألنه تربع، فاعترب يف مرض املوت من الثلث كالعتق واهلبة. وإذا خرج من الثلث، جاز 
الثلث ووقف  الوقف منه يف قدر  الثلث، لزم  الورثة، ولزم، وما زاد عىل  من غري رضا 
الزائد عىل إجازة الورثة « ) 30 (، وهذا يتعلق برشط الثلث، لكن هل يقف الوقف للوارث 
عىل اإلجازة ولو مل يتعد الثلث؟ واجلواب أنه: » اختلفت الرواية عن أمحد يف الوقف يف 
مرضه عىل بعض ورثته، فعنه: ال جيوز ذلك، فإن فعل وقف عىل إجازة سائر الورثة... 
قال  كاألجانب...  ثلثه،  عليهم  يقف  أن  جيوز  الثانية،  والرواية  الشافعي.  مذهب  وهو 
اخلربي: وأجاز هذا األكثرون... ولنا، أنه ختصيص لبعض الورثة بامله يف مرضه، فمنع 
منه، كاهلبات وألن كل من ال جتوز له الوصية العني، ال جتوز باملنفعة، كاألجنبي فيام زاد 
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عىل الثلث « ) 31 (.

واملرشع اجلزائري ملا أحال للامدة 204 التي ختضع اهلبة يف مرض املوت حلكم الوصية؛ 
مرض  يف  كاهلبة  متامًا  الوقف  حكم  فجعل  احلكم،  أطلق  قد  التخصيص  عدم  مع  فإنه 

املوت، ومن ذلك أن كالمها يتوقف مهام كان مقداره عىل إجازة الورثة إذا كان لوارث.

5 – البيع يف مرض املوت
أنه ليس تربعًا بل  الوارث رغم  بإجازة  البيع  تقييد  السؤال عن سبب  يتبادر هنا  قد 
معاوضة ؟ واجلواب أن البيع رغم كونه من عقود املعاوضة إال أنه قد ينطوي عىل تربع 
وحماباة، ويظهر هذا يف البيع بثمن أقل من قيمة اليشء املبيع، أما إذا كان البيع بثمن املثل 

أو بثمن أكرب من قيمة املبيع فال  حماباة وال تربع.
وتنصُّ املادة 408 من ق. م. ج أنه: » إذا باع املريض مرض املوت لوارث فإن البيع 

ال يكون ناجزًا إال إذا أقره باقي الورثة.
أما إذا تم البيع للغري يف نفس الظروف فإنه يعترب غري مصادق عليه ومن أجل ذلك 

يكون قاباًل لإلبطال «. 
ويتبني من هذا النص أن املرشع قد ميَّز بني البيع لوارث والبيع ألجنبي، فاعترب األول 
من  بأقل  أو  املبيع  قيمة  يساوي  بثمن  البيع  كان  سواء  الورثة  باقي  بإجازة  إال  نافذ  غري 
ذلك، وهو القول الراجح يف املذهب احلنفي وبه قال أبو اخلطاب من احلنابلة ) 32 (، وهذا 
د محاية حق الورثة حيث مل يكتف بحامية حقهم يف قيمته فقط بل محاه يف عينه  الرأي شدَّ
عليه،  مصادق  غري  أنه  أساس  عىل  وذلك  لإلبطال  قابل  لكنه  نافذًا  والثاين   ،)  33  ( أيضًا 
وهذا التعبري الذي أتى به املرشع غامض، وكان األحسن أن يأخذ حكم البيع يف املرض 
نفس  البيع يف  تم  إذا   « أنه:   ينص  وبذلك   ،) 34 ( أيضًا  احلنفي  املذهب  وارث عن  لغري 
الظروف لغري وارث بام يقل عن قيمة املبيع فيتوقف فيام جياوز الثلث عىل إجازة الورثة، 
فإن مل جييزوا كان للمشرتي أن يرد للرتكة ما يفي بتكملة ثلثيها أو يطلب الفسخ «، وهذا 

مذهب األحناف ) 35 (.
يثبت  بعدما  ج  م.  ق.  من   408 املادة  ألحكام  خيضع  الترصف  أن  بالذكر  واجلدير 
دفع  وأنه  بيع  الترصف  أن  أي   3  /  776 املادة  الواردة يف  القرينة  إليه عكس  ف  املترصَّ

الثمن.
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بناء عىل ما تقدم، تعدُّ اإلجازة وسيلة فعالة تضمن للوارث حقه وحتميه من إرضار 
املورث، وقد كان للرشيعة اإلسالمية فضل السبق إىل تقريرها وبيان أحكامها؛ إذ مل ترتك 

ت بابه، كام أقرها املرشع اجلزائري ضمن نصوص الوصية. ا إال وسدَّ رضًّ
النص  الرضوري  اإلجازة، وكان من  تفصيله ألحكام  املرشع عدم  يعاب عىل  لكن 
عليها بشكل دقيق السيام وأهنا تؤثر كثريًا يف تقرير مصري احلقوق والترصفات املوقوفة 

عليها.
 واملقرتح هو أن يضع املرشع نصوصًا إضافية توضح كافة جوانب اإلجازة كتحديد 
حتى  هبا،  املقيدة  الترصفات  وبيان  صحتها  ورشوط  انعقادها  وكيفية  القانونية  طبيعتها 
الرشيعة  إىل  للعودة  يضطر  أن  دون  جاهزة  األحكام  إجياد  خاصة  القايض  عىل  يسهل 
القانونية  النصوص  يف  النظر  وإعادة  الفقهية،  اآلراء  بني  الرتجيح  صعوبة  من  واملعاناة 
املوجودة بإزالة الغموض والنقص الذي يعرتيا وباألخص املادة 408 / 2 من ق. م. ج 
املتعلقة بالبيع لغري وارث، وكذا حذف نص املادة 204 من ق. أ. ج لكوهنا تكرارًا حلكم 

املادة 776 / 1 من ق. م. ج.
وبتدارك النقائص حيقق املرشع هدفني، أوهلام: توضيح مسألة اإلجازة بشكل يتعذر 
كلام  والثاين:  األخطاء،  يف  الوقوع  معه  ويقلُّ  األنظمة  من  غريها  وبني  بينها  اخللط  معه 
لفعالية  والتأويل، ويف ذلك جتسيد  التحايل  لباب  ا  ذلك سدًّ كان  املسألة مفصلة  كانت 

اإلجازة كوسيلة حتمي حق الورثة.
 اهلوامش:
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العنف ضد املرأة ظاهرة عاملية

حداد نور اهلدى منال
طالبة دكتوراه جامعة تونس

ملخص
ولتسليط  املعارصة،  احلضارة  تعيشها  التي  املظاهر  أسوا  من  املرأة  ضد  العنف  إن 

الضوء عليها فإنه البد من التعرف عليها يف حمورين أساسيني.
املرأة،  العنف ضد  التعريف بظاهرة  نتناول فيه  املرأة،  العنف ضد  املحور األول: ماهية 

أنواعه ومظاهره.
املرأة، وذلك من خالل  العنف ضد  للقضاء عىل ظاهرة  الدولية  اجلهود  الثاين:  املحور 
إحدى  بوصفها  املتحدة  لألمم  التابعة  املتخصصة  الدولية  للمنظامت  أوالً  التطرق 
آليات محاية حقوق املرأة عىل املستوى الدويل وعىل األخص صندوق األمم املتحدة 

اإلنامئي للمرأة، ثانيًا املؤمترات الدولية اخلاصة باملرأة.

 Résumé:
La violence contre la femme, un phénomène international.
La violence  contre la femme est le pire du fléau de la civilisation 

contemporaine, et pour mettre ce phénomène en avant il faut l’identifier 
à partir de deux axes.

Première axe : déterminer le phénomène de la violence contre la 
femme, ses formes et ses aspects.

Deuxième axe : démontrer les efforts internationaux pour lutter 
contre la violence commise à l’égard des femmes en montrant en premier 
les organisations internationales des nations unies spécialisées dans 
le domaine,  car elle représentent  l’un des piliers de la protection des 
droits de la femme à l’échelle internationale, en particulier ,le fond de 
développement des états unies pour la femme (UNIFEM).

Deuxièmes, les conférences internationales dédiées aux femmes.      
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مقدمــة:

العاملي  )60( عاما عىل صدور اإلعالن  بمرور ستني  العامل  العامل خالل هذا  حيتفل 
املتحدة  األمم  احتفالية   2009 املايض  أيضا يف شهر مارس  اإلنسان، كام مرت  حلقوق 
باليوم العاملي للمرأة، التي صاحبتها محلة موسعة لبحث آليات وقف العنف ضد املرأة 

يف أرجاء العامل.
وموضوعنا املهم الذي نتساءل فيه ويفرض نفسه اآلن هو: ما حقيقة أوضاع املرأة يف 
العامل بعد مرور ستني عاما عىل اعرتاف العامل بقضايا حقوق اإلنسان؟ وهل يمكن وضع 
املرأة الراهن أن يعرب عن متتعها بكامل حقوقها؟ أم أهنا مازالت تعاين التمييز، والعديد 
من املشكالت التي تعرقل دورها األسايس يف املجتمع كطرف أصيل يف تنمية املجتمع 

الذي تنتمي إليه؟
املتحدة،  لألمم  التابعة  البرشية  التنمية  تقارير  تنرشها  التي  اإلحصاءات  أن  احلقيقة 
فيام  خاصة  املرأة،  حقوق  بضامن  املهتمة  املؤسسات  تنرشها  التي  التقارير  من  وغريها 
عامة،  بصفة  املجتمعات  من  الكثري  يف  اإلناث  بني  بقوة  املنترشة  األمية  بنسب  يتعلق 

والوطن العريب بصفة خاصة.
وكذلك فيام يتعلق بنسب العنف الذي تتعرض له املرأة باإلضافة إىل ظواهر عديدة 
يف  احلوادث  صفحات  إىل  اإلشارة،  جتدر  كام  اجلنيس،  واالستغالل  التمييز،  مثل: 
مظاهر  اتساع  بوضوح  تكشف  الفضائيات،  تبثها  التي  الربامج  من  والعديد  الصحف، 
العنف ضد املرأة، ومن بينها ظاهرة التحرش اجلنيس، باإلضافة إىل ظواهر الزواج من 
قارصات أو إجبار الفتيات عىل الزواج مع كبار السن، والزواج املبكر عموما، ألسباب 
اجتامعية واقتصادية عديدة وظاهرة القتل الذي تتعرض له املرأة يف بعض بالدنا العربية 

حتت شعار »الرشف«.
متييز  ثقافة  سيادة  ومع  املرأة،  حقوق  حتمي  التي  الترشيعات  تطبيق  غياب  ظل  ويف 
املرأة، فإن الظاهرة تتفاقم بدالً من أن تنحرس، ففي جمال حق التعليم تشري تقارير األمم 
املتحدة بأن )كي مون – األمني العام لألمم املتحدة عام 2008( إىل أن املرأة تشكل )64 
حسب  القراءة  يستطيعون  ال  الذي  اليوم،  عامل  يف  سنة  مليون   )6763( جمموع  من   )%

تقديرات البنك الدويل.
وتشكل الفتيات األغلبية بني 113 مليون طفل ترتاوح أعامرهم بني ين 06 سنوات 
و11 سنة ممن ال يتلقون تعليام، كام تشري بعض األبحاث إىل أن الفتيات يشكلن )60( 
من جمموع الشباب الذي ال يتلقون تعليام، كام أوضح التقرير الصادر سنة 2008 بمناسبة 



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م 312
اليوم العاملي للمرأة عددا من البيانات املهمة، ومن بني ما يشري إليه التقرير أن املرأة تشكل 
أغلبية العاملني يف الوظائف املنخفضة الدخل، واملناصب الدنيا بالوظائف ذات الدوام 
اجلزئي واألعامل التعاقدية التي توفره فرصا حمدودة لتغطية متطلبات الضامن االجتامعي، 
كام أهنا تتقاىض عادة دخاًل يقل عام يتقاضاه الرجل بنسبة ترتاوح من %20 إىل %30 عىل 

نفس النوع يف العمل.
نصف  بوصفها  املرأة  أن  أوهلام،  جوهريتني:  حقيقتني  عن  تكشف  املؤرشات  هذه 
العملية،  هذه  يف  رئييس  مساهم  وهي  املجتمع،  تنمية  يف  جوهريا  عامال  متثل  املجتمع 
التمييز  عن  النظر  بغض  مواطن  ألي  الالزمة  احلقوق  بكامل  تتمتع  أن  البد  ولذلك 
اجلنيس، وثانيها، أن تأخر حصوهلا عىل تلك احلقوق يتسبب يف حتقيق خسائر ال يستهان 

هبا عىل اقتصاديات املجتمعات املختلفة، والنامية منها عىل نحو خاص.
حلقوق  العاملي  اإلعالن  صدور  منذ  العنف  بقضية  الدويل  املجتمع  اهتامم  بدأ  لقد 
اإلعالن  من   )12( عرش  الثانية  واملادة   )5( اخلامسة  املادتان  أشارت  حيث  اإلنسان، 

ذلك)1(.
أما االهتامم بقضية العنف صد املرأة بشكل خاص فقد بدأت مع اتفاقية القضاء عىل 
العنف ضد  تتناول قضية  الرغم من كوهنا ال  التي عىل  املرأة،  التمييز ضد  مجيع أشكال 
املرأة بشكل رصيح ومبارش، إال أن تفسريات االتفاقية وتوصيات اللجنة املكلفة بمتابعة 
االتفاقية أوضحت “أن العنف القائم عىل اجلنس يمثل شكال من أشكال التمييز الذي 
يعيق، وبشكل خطري، قدرة املرأة عىل التمتع بحقوقها وحرياهتا عىل أساس املساواة مع 

الرجل”)2(.
املرأة يف قلب  العنف ضد  CEDAW، قد جعلت من قضية  اتفاقية سيداو  أن  كام 
حقوق اإلنسان، وسامهت يف خلق إطار قانوين تستند إليه احلكومات يف مكافحة العنف 

ضد املرأة، حيث هي مسؤولة وعرضة للمحاسبة يف هذا املجال)3(.
املعارصة، فهو  تعيشها احلضارة  التي  املظاهر  املرأة أسوأ  العنف ضد  وعليه، يشكل 
الواسع هلذه  االنتشار  من  الرغم  العامل، وعىل  من  مكان  املرأة يف كل  منها  تعاين  ظاهرة 
احلركات  بدأت  بحيث  مؤخرا،  إال  والواسع  الكايف  باالهتامم  حتظ  مل  أهنا  إال  الظاهرة 
اإلنسان،  بقضايا حقوق  املرأة  ربط قضايا حقوق  أمهية  تؤكد عىل  التي  العاملية  النسوية 
واعتبار العنف ضدها انتهاكا صارخا حلقوقها األساسية، ويف حماولة لتسليط الضوء عىل 

هذه الظاهرة فإنه البد من التعرض إليها يف حمورين أساسيني.
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نتناول يف املحور األول، ماهية العنف ضد املرأة، لنتناول فيه التعريف بظاهرة العنف 
للقضاء عىل  الدولية  الثاين، اجلهود  املحور  نتناول يف  بينام  أنواعه ومظاهره،  املرأة،  ضد 
ظاهرة العنف ضد املرأة، وذلك من خالل التطرق أوال، للمنظامت الدولية املتخصصة 
التابعة لألمم املتحدة بوصفها إحدى آليات محاية حقوق املرأة عىل املستوى الدويل، وعىل 

األخص صندوق األمم املتحدة لتنمية املرأة، وثانيا للمؤمترات الدولية اخلامسة باملرأة. 

املحور األول: ماهية العنف ضد املرأة
ثم  أنواعه،  املختلفة،  بيان تعريفاته  القضايا، نلخصها أساسا يف  فيه مجلة من  نتناول 

مظاهره.
أوال: تعريف العنف ضد املرأة.

العربية عىل نوع واحد من  باللغة  اللغوية، لكلمة »عنف«  الناحية  يقترص املعنى من 
أنواع العنف املتعارف عليها اليوم وهو العنف اجلسدي، فقد جاء يف القاموس أن لفظة 
فهو  بشدة وقسوة،  أي أخذه  به وعليه«  مادة »عنف« ويقال »عنف  »عنف« مشتقة من 
النفسية  الدراسات  يف  واسع  بشكل  العنف  مفهوم  استخدم  يبدأ  ومل  هذا  عنيف)4(، 
»اإلعالن  إقرار  بعد  الدولية  املحافل  يف  املفهوم  هذا  إطالق  بدء  منذ  إال  واالجتامعية 
العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة«، عام 1993م الذي عرف العنف ضد املرأة بأنه 
»أي فعل عنيف قائم عىل أساس اجلنس ينجم عنه أو حيتمل عنه أذى أو معاناة جسمية 
أو  اإلكراه  أو  الفعل  باقرتاف مثل هذا  التهديد  »بام يف ذلك  للمرأة  نفسية  أو  أو جنسية 

احلرمان التعسفي من احلرية سواء واقع ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة«)5(.  
ثانيا: أنواع العنف ضد املرأة.

من خالل التعريف السابق، يمكن تقسيم العنف إىل ثالثة أنواع:

النوع األول: العنف اجلسدي.
واستخدام  اجلسدي  األذى  بإحلاق  يتعلق  الذي  العنف وهو  أنواع  وأبرز  أشد  وهو 
احلرق،  اخلنق،  العض،  اللكم،  أرضا،  الرمي  األشكال  أبسط  من  ويرتاوح  القوة، 

الدهس...الخ.
وتتعدد التقارير واإلحصاءات حول مدى انتشار هذا النوع من العنف بني النساء، 
منها التقارير الذي أصدرته األمم املتحدة يف عام 2001 الذي ظهر فيه »أن واحدة من 
العامل تعرضت للرضب أو اإلكراه عىل ممارسة اجلنس أو إساءة  بني كل ثالث نساء يف 
إنسان  بواسطة  املرأة  حلقوق  االنتهاكات  هذه  تتم  ما  وغالبا  بأخرى  أو  بصورة  املعاملة 
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»اليونيسيف«  الطفولة  لرعاية  املتحدة  األمم  صندوق  تقرير  أيضا  ومنها  جيدا«  يعرفنه 
تناول دراسة مرصية ذكر فيها أن %35 من النساء املرصيات تعرضن للرضب عىل أيدي 
أزواجهن مرة واحدة عىل األقل أما برنامج األمم املتحدة للتنمية فيشري إىل أن ثلثي النساء 
عىل األقل تعرضن خالل حياهتن لصورة من صور العنف املنزيل، وأن هذه الظاهرة تؤثر 
عىل أربعة ماليني من النساء يف أملانيا ويف اليابان وكوريا عانت %25 إىل %60 من النساء 
 51% النساء،  من  هن  العنف  ضحايا  من   95% فرنسا  يف  رشكائهن  من  السيئة  املعاملة 

منهن نتيجة تعرضهن للرضب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن.
 4 األمريكية  املتحدة  الواليات  العنف، ويف  يامرسون  الرجال  %60 من  كندا  أما يف 
ماليني يتعرضن للعنف من األزواج، ويعترب الرضب والعنف اجلسدي السبب الرئييس 
يف اإلصابات البليغة للنساء، يف اهلند 8 نساء من بني كل 10 نساء هن ضحايا العنف سواء 
العنف األرسي أو القتل، ويف البريو %70 من اجلرائم املسجلة لدى الرشطة هي لنساء 
%60 من النساء الرتكيات فوق  تعرضن للرضب من قبل أزواجهن، أما يف تركيا زهاء 
سن اخلامسة عرش تعرضن للعنف أو الرضب أو اإلهانة أو اإلذالل، عىل أيدي رجال 
الزوج،  والد  أو  األب  أو  الصديق  أو  اخلطيب  أو  الزوج  من  داخل أرسهن، سواء  من 
وأشارت دراسات تركية إىل أن %50 يتعرضن للرضب بشكل مستمر، وأن %40 منهن 
 25% أن  الدراسة  الكحول، وبينت  اقتصادية وتناول  السبب يف ذلك لظروف  يرجعن 

فقط من أولئك النساء الاليت يتعرضن للعنف يقمن بالرد عىل العنف بعنف مماثل.
له  يتعرضن  الذي  العنف  عىل  احتجاجا  املنزل  يرتكن  منهن  فقط   10% أن  حني  يف 
الغريب أن %70 من هؤالء السيدات الاليت يتعرضن للرضب ال حيبذن الطالق حفاظا 
حبهن  بسبب  التطليق  يطلبن  ال  منهن  فقط   15% أن  حني  يف  األوالد،  مستقبل  عىل 
ألزواجهن، أما يف مرص فقد ظهرت دراسة حديثة أن %81 من النساء يتعرضن للرضب، 
ويف لبنان بينت الدراسة أن %76 من نساء لبنان يتعرضن للرضب، ويف اجلزائر مخسة من 

بني عرشة نساء يتعرضن لالعتداء يوميا.
وتشاهبت كثريا خربات العنف الذي تعرضت له النساء يف بالد العامل الثالث مع دول 
غنية مثل الواليات املتحدة، ونشري يف ختام هذه النقطة أن منظمة اهلجرة العاملية طالبت 
بوقف أعامل العنف ضد النساء املهاجرات، وأكدت أن هذه األعامل متثل أبشع العنف 
الوحيش، وأضافت يف بيان هلا بمناسبة يوم املرأة العاملي أن عملية االجتار بالنساء أصبحت 
واحدة من أكرب العمليات اإلجرامية يف العامل، وأكدت أن مثل هذه التجارة تتطلب رد 
ترشيعات  تقديم  يف  يتمثل  الدويل  املجتمع  جانب  من  كبريا  وتعاونا  وقوي  منسق  فعل 
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وسياسات هتدف إىل تقديم مرتكبي هذه التجارة إىل العدالة ومعاقبتهم وتقديم احلامية 
يف  املهاجرين  إمجايل  عدد  نصف  أن  بياهنا  يف  املنظمة  وقالت  ومساعدهتم،  الضحايا  إىل 
العامل وعددهم 175 مليون مهاجر هم من النساء، كام أكدت املنظمة العاملية للهجرة أن 
املنشأ والدول املضيفة من أجل محاية  هناك حاجة إىل تنسيق إجراءات تعاون بني دول 

وتدعيم احلقوق اإلنسانية وكرامة النساء املهاجرات.
النوع الثاين: العنف النفيس.

مثل  جسدية  آثار  أية  له  تكون  أن  بدون  ولعواطفها  املرأة  لنفسية  مؤذ  فعل  أي  هو 
معاملة املرأة عىل أهنا أقل شأن من الرجل أو افتقادها الثقة يف نفسها، اهتامها بالتسبب يف 

العنف املامرس ضدها أو إنكار العنف املامرس ضدها)6(.
التحقري،  الذات،  تقدير  عدم  املراقبة،  اإلمهال،  الشتم،  العنف،  هذا  مظاهر  ومن 
إساءة  بالسوء،  االهتام  اللوم،  توجيه  كخادمة،  املعاملة  اإلحراج،  بذيئة،  بألفاظ  النعت 
الظن، التخويف، الشعور بالذنب)7(، ويف هذا تشري اإلحصاءات الصادرة عن فرنسا 
عىل سبيل املثال أن امرأة واحدة من كل مخسة نساء تتعرضن لضغوط أو عنف جسدي 
النساء  من   9% أن  فلسطني  يف  الدراسات  بينت  كام  العامة)8(،  األماكن  يف  كالمي  أو 
تعرضن  منهن   52% وأن  النفيس  العنف  أشكال  من  شكل  إىل  تعرضن  الفلسطينيات 
لإلهانة والشتم، واللغة البذيئة وتسميتهن بأسامء مهينة من قبل أزواجهن، مرة واحدة 
عىل األقل خالل العام السابق وقد تعرضن هؤالء النساء لألشكال الثالثية من العنف 

يف آن واحد. 
النوع الثالث: العنف اجلنيس.

هو إجبار املرأة عىل ممارسة جنسية ضد رغبتها، ويشمل هذا النوع االغتصاب حتى 
ولو كان يف حالة زواج، والتحرش اجلنيس، سواء اقرتن باستخدام القوة أو التهديد هبا، 
واملضايقات اجلنسية خاصة أثناء العمل، إما عن مصادر املضايقات فهناك مضايقات من 
الزمالء الذكور بلغت %41 ومضايقات من اجلمهور %32 بينام هناك بعض املضايقات 
منهاج  تنفيذ  يف  املوحد  الوطني  التقرير  يشري  لبنان  ويف  اجلنسني،  من  كل  منها  يشتكي 
 1997 لعام  الداخيل  األمن  وبناء عىل إحصاءات قوى  1999م  عمل مؤمتر بكني عام 
اعتداء  اغتصاب و281 حالة  114 حالة  وإىل  النساء  1300فعل عنف ضد  إىل وقوع 
ومضايقات جنسية تم إبالغ األمن الداخيل عنها عام 1997م، وتشري اإلحصاءات إىل 
أن نسبة التعرض لالغتصاب متقاربة جدا يف كل من البلدان الصناعية والبلدان النامية، 
وقد بينت الدراسة أن امرأة واحدة من كل مخس أو سبع نساء تتعرضن لالغتصاب يف 

حياهتا)9(.
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ثالثا: مظاهر العنف ضد املرأة

تشمل مظاهر العنف ضد املرأة عىل األنواع الثالثة التالية:

النوع األول: العنف األرسي.
»العنف  بأنه:  فقال  مفصال  تفسريا  العنف  عىل  للقضاء  العاملي  اإلعالن  فرسه  لقد 
املربح  الرضب  ذلك  يف  بام  األرسة،  إطار  يف  يقع  الذي  والنفيس  واجلنيس  اجلسدي 
يف  واالغتصاب  باملهر،  املتصل  العنف  األرسة،  يف  اإلناث  لألطفال،  اجلنسية  واإلساءة 
املؤذية  التقليدية  املامرسات  من  وغريه  لإلناث  التناسلية  األعضاء  وبرت  الزوجية،  إطار 

للمرأة، والعنف خارج نطاق الزوجية والعنف املتصل باالستغالل«.
املالحظ أن هذا النوع –العنف األرسي- ال يقترص عىل الزوجة فقط بل يشمل البنت 
الثقافة  املرتسخة يف  املامرسات  نامجة عن  ونفسية  تعاين من »مشاكل جسدية  التي  أيضا 
والتقاليد، بام فيها تشويه األعضاء التناسلية التي تتعرض هلا ما بني 85 و114 مليون فتاة 
وامرأة)10(، كام يشمل أيضا الفتاة التي تتزوج باكرا، عىل اعتبار أن يف هذا الفعل »إكراه 
عىل الزواج حيرم الفتاة من حقوقها يف التعليم وحيملها أعباء نفسية واجتامعية وصحية، 
ويصيبها، أو حيتمل أن يصيبها رضر نفيس أو صحي أو جنيس)11(، وتشري املعلومات 
التي مجعها املكتب اإلحصائي لألمم املتحدة حول العنف األرسيني وأن امرأة واحدة من 
كل أربع نساء يف البلدان الصناعية قد تعرضت للرضب من قبل رشيك حياهتا، وقد بدل 
االهتامم بجمع املعلومات يف البلدان النامية كذلك حيث أشار مسح يشمل تسعني )90( 
جمتمعا ريفيا إىل أن ثمة مستوى مرتفعا من العنف الذي يرتكب ضد النساء يف سبعني 
العنف  بأهنا خالية من حوادث  فقد وصفت  الباقية  الستة عرش جمتمعا  أما  منها،   )70(

األرسي)12(.

النوع الثاين: العنف االجتامعي.
فرض  اخلناق عىل  الفتاة وتضييق  اجتامعي عىل  عبارة عن حماولة فرض حصار  هو 
من  احلد  حماولة  حماولة  أيضا  وهو  اخلارجي،  االجتامعي  العامل  مع  وتفاعلها  تواصلها 

انخراطها يف املجتمع وممارستها ألدوارها:
تقييد احلركة والتدخل يف الشؤون اخلاصة، حتديد أدوار املرأة، عدم السامح بزيارة   -
الصديقات واألهل، عدم السامح باختاذ القرارات، عدم االستامع هلا أمام اآلخرين، 

عدم دعم هدفها يف احلياة«)13(، ويدخل يف هذا النوع من العنف:
عدم إتاحة فرصة عمل للمرأة وانخفاض نسبة مسامهتها يف العمل والبحث العلمي.  -
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حساهبا  يف  الصحية  اخلدمات  يف  املوجود  والنقص  الصحة  واعتالل  التغذية  سوء   -

الوقائي.
عدم إتاحة الفرص هلا كي حترك مجاهري النساء وللقيام بحركة اجتامعية.  -

حتجيم قدرات املرأة وإبعادها عن املشاركة يف صنع املستقبل.  -

النوع الثالث: العنف القانوين.
يشمل العنف القانوين، العنف املدين، اجلنيس، والنفيس الذي ترتكبه الدولة أو تتغاىض 
عنه، أينام وقع، وذلك ألن املرأة احلق يف التمتع أيضا عىل قدم املساواة مع الرجل بكل 
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ويف محاية هذه احلقوق واحلريات، وذلك يف امليادين 
السياسية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو أي ميدان آخر)14(، ومن بني القوانني التي 

تدعو األمم املتحدة إىل إقرارها فبهذا املجال:
األمم  أصدرته  الذي  التقرير  من  تبني  حيث  املنزيل،  العنف  ظاهرة  لعالج  قانون   1-
املتحدة يف عام 2001 أن هناك أربع وأربعني دولة فقط عىل مستوى العامل هي التي 
الدول  بينام نجح عدد صغري من  املنزيل،  العنف  أصدرت ترشيعات لعالج ظاهرة 

املتقدمة يف إصدار ترشيعات مناهضة لالغتصاب داخل األرسة. 
قانون جييز للمرأة حق إعطاء جنسيتها ألطفاهلا يف حاالت الزواج من شخص حيمل   2-

جنسية أخرى.
قانون حيرم اخلتان.  3-

ورفع  للمرأة،  التطليق  حق  إعطاء  إىل  يؤدي  جديد  شخصية  أحوال  قانون  إجياد   4-
الوالية عن املال والنفس عند بلوغ سن الرشد، إضافة إىل رفع سن احلضانة وسن 
الزواج، ومنع تعدد الزوجات، وإنشاء حمكمة واحدة خاصة بجميع قضايا األرسة 
وتطبيق الرشاكة بني الزوجني يف ثروة األرسة، وضامن وصول الثقة إىل مستحقيها 

عن طريق إنشاء صندوق خاص بذلك.
أثناء  املرأة  تتعرض  ما  غالبا  إذ  السجون،  يف  املعتقالت  النساء  حيمي  قانون  إجياد   5-
العفو  منظمة  أعدت  املعتقالت  شهادات  إىل  فاستنادا  التعذيب،  ألنواع  االعتقال 
االجتامعي  النوع  عىل  املرتكزة  املعاملة  وسوء  التعذيب  باستعامل  الئحة  الدولية 

وتشمل الئحة أعامل التعذيب املذكور أعاله األفعال التالية:
االغتصاب والرشوع فيه.  -

الرضب بأدوات صلبة واحلرق بلفائف التبغ عىل األجزاء احلساسة من أجسادهن.  -
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التعري من مالبسهن وكشف األجزاء  قيام احلراس الذكور بإجبار املعتقالت عىل   -

احلساسة من أجسادهن.
التدخل املستمر للحراس الذكور يف خصوصيات املعتقالت.  -

حرمان املعتقالت من األدوات الصحية واألدوات اخلاصة بالنساء.  -
عدم وجود مرافق مالئمة للمعتقالت احلوامل.  -

وعليه، يمكن أن نعول عىل جهود املنظامت الدولية واملؤمترات الدولية للقضاء عىل 
ظاهرة العنف ضد املرأة، وهو عنوان املحور الثاين.

املحور الثاين: اجلهود الدولية للقضاء عىل ظاهرة العنف ضد املرأة
نبحث يف هذا املحور عن آليات وقف العنف ضد املرأة يف أرجاء العامل، إضافة إىل 

العديد من الفعاليات التي هتتم بوضع املرأة، وكيفية حتسني ظروفها.
أن  تقاريرها  يف  املرأة  حقوق  وترقية  بحامية  املهتمة  الدولية  املؤسسات  تؤكد  حيث 
الدافع لتحسني أوضاع املرأة له عالقة وثيقة بقدرة أي جمتمع عىل التنمية عىل اعتبار أن 
االستثامر يف تنمية املرأة يضاعف من اإلنتاجية والفعالية والتنمية االقتصادية املستدامة، 
بحيث حتصل املرأة املتعلمة عىل قسط أوفر من الفرص االقتصادية وتشارك بشمولية يف 
احلياة االجتامعية »إذ أن دخول املرأة يف جمال العمل واملشاركة فيه عىل قدر من املساواة مع 
الرجل من شأنه اإلسهام يف القضاء عىل الفقر وحتقيق التنمية وحصول املرأة عىل فرص 
فحسب  حياهتا  نوعية  حتسني  إىل  هذا  يؤدي  ال  السياسية  العملية  يف  واملشاركة  التعليم 

ولكن تقوي أيضا اقتصاد جمتمعها)15(.
والثقافية  التي حققت هنضتها االجتامعية  املجتمعات  أن  القول  املبالغ يف  فليس من 
واالقتصادية، وضعت بني أولويات تطور وضع املرأة، وبالرغم من الترشيعات الغربية 
التي التفتت يف وقت متأخر إىل أوضاع املرأة، فإهنا قامت بتفعيل الترشيعات التي أعادت 
النسائية  املجتمعات  تلك  ساد  الذي  الديمقراطي،  املناخ  أتاح  كام  حقوقها،  كل  للمرأة 
من خلق حركة نسوية كان هلا دور كبري يف الضغط عىل احلكومات للحصول عىل املزيد 
واألمومة  باألرسة  اخلاصة  الترشيعات  إىل  باإلضافة  واالجتامعية  السياسية  احلقوق  من 

والطفولة وغريها.
وما يلفت االنتباه يف هذا الصدد أو الوعي لدى املرأة استطاعت عن طريقه أن حتصل 
عىل حقوقها، وهي عىل يقني يف حقها يف املساواة كإنسان يتمتع بكب احلقوق ال فرق بني 

ذكر وأنثى.
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وبذلك استطاعت أن توصل صوهتا عاليا إىل املنظامت الدولية عن طريق مرجعيتها 
عىل  املتحدة  األمم  منظمة  وضعت  هذا،  من  وانطالقا  اإلنسان  حقوق  مبادئ  القانونية 
الدولية وعليه، سوف  املواثيق واملؤمترات  املرأة من خالل  بكفالة حقوق  التزام  عاتقها 
واللجان  للمنظامت  نخصصها  األوىل  أساسيتني،  نقطتني  إىل  املحور  هذا  يف  نتعرض 
الدولية  املؤمترات  بعض  إىل  الثانية  نخصص  بينام  املرأة،  حقوق  محاية  جمال  يف  الدولية 

اخلاصة باملرأة كآلية حلامية حقوق املرأة عىل الصعيد الدويل.
أوال: املنظامت واللجان الدولية يف جمال محاية حقوق املرأة.

حيث  املتحدة،  األمم  منظمة  تأسيس  منذ  املرأة  حقوق  بقضية  الدويل  االهتامم  بدأ 
يعترب ميثاق األمم املتحدة الذي اعتمد عام 1945م، أول معاهدة دولية تشري يف عبارات 
حمددة وبوضوح إىل تساوي النساء والرجال يف احلقوق، حيث اعترب امليثاق املساواة هدفا 
امليثاق،  الذي أكده  للمرأة  الدولية بحقوق اإلنسان  املنظمة  إيامن  أساسيا، وانطالقا من 
فقد بدأت يف وقت مبكر نشاطاهتا من أجل القضاء عىل التمييز ضد املرأة، فأنشأت جلنة 
تابعة للمجلس االقتصادي واالجتامعي،  فنية  باعتبارها جلنة  1946م،  املرأة عام  مركز 

وبدأت اللجنة نشاطها ملراقبة أوضاع املرأة ونرش حقوقها)16(.
يف  منها  مخسة  مقرات  تقع  رئيسية،  أجهزة  ستة  إىل  املتحدة  األمم  منظمة  وتنقسم 
واملجلس  األمن  وجملس  العامة  اجلمعية  وهي  بنيويورك،  املتحدة  لألمم  الرئييس  املقر 
االقتصادي واالجتامعي وجملس الوصايا واإلغاثة العامة، أما مقر اجلهاز السادس وهو 

حمكمة العدل الدولية ففي الهاي هبولندا.
وقد وضعت املنظمة من ضمن أولوياهتا كفالة محاية حقيقة وفعالة للمرأة من خالل 

أجهزهتا ومنظامهتا:
اجلمعية العامة.  -

املجلس االقتصادي واالجتامعي.  -
منظمة العمل الدولية.  -

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.  -
منظمة الصحة.  -

باإلضافة إىل اللجان املتخصصة التابعة هلا، وسنختار واحدة منها للرشح، تتمثل يف 
صندوق األمم املتحدة لتنمية املرأة.
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لقضايا  املخصص  املتحدة  األمم  صندوق  هو  املرأة:  لتنمية  املتحدة  األمم  صندوق 
دولة،  مائة  من  أكثر  يف  بوظيفته  ويقوم  هلا،  وتقنية  مالية  مساعدات  وتقديم  املرأة  تنمية 
املرأة  حقوق  عن  تدافع  التي  الرائدة  الربامج  منها،  عديدة  جماالت  يف  تكون  والتنمية 
وتعمل عىل محاية أمنها االقتصادي ومشاركتها السياسية عىل املستوى الوطني، ويعمل 
احلكومية  غري  املنظامت  ومع  األقرب  املتحدة  األمم  وكاالت  مع  برشاكة  الصندوق 

اإلقليمية والدولية)17(.   
ثانيا: املؤمترات الدولية اخلاصة باملرأة كآلية حلامية حقوق املرأة.

إن املتتبع ملؤمترات األمم املتحدة يالحظ إرصارا كبريا عىل إدراج قضايا املرأة يف كل 
املؤمترات واالتفاقيات الصادرة عنها، حتى ولو كان مضموهنا بعيدا جدا عن موضوع 
قضايا املرأة، هلذا فكثريا ما يتم إدراج قضايا األرسة واملرأة والعالقات بني اجلنسني، يف 
ملعظم  مرافقا  كان  ما  وهذا  وغريها،  والصحية  والبيئية  والتقنية  االقتصادية  املؤمترات 
الدول  هتم  قضايا  تناولت  التي  تلك  التخصيص  وجه  وعىل  املعنية،  الدولية  املؤمترات 
يف  جانريو«  »ريودي  يف  والتنمية  البيئة  مؤمتر  أي  األرض،  قمة  بمؤمتر  ابتداء  النامية، 
للتنمية االجتامعية يف جنيف عام  الثاين  الدويل  املؤمتر  1992، وحتى  الربازيل، يف سنة 

2000م.
وإنام  املرأة،  إىل قضايا  التي تطرقت  العامة  املؤمترات  نتعرض هلذه  وعليه، سوف ال 
سنركز عىل املؤمترات الدولية اخلاصة، لقد أقامت األمم املتحدة املؤمترات اخلاصة باملرأة 
إىل  اجلنوبية  أمريكا  يف  مكسيكو  من  القارات،  عىل  ووزعتها  1975م،  عام  من  ابتداء 

كوبنهاجن يف أوربا، إىل نريويب يف إفريقيا ومن ثم يف بكني يف آسيا)18(.
وقد اختلفت أهداف املؤمترات اخلاصة باملرأة منذ بدأ القيام هبا إىل اليوم، ففيام كان 
الشامل  دول  عمل  برامج  يناقش  1975م،  عام  املكسيك  يف  انعقد  الذي  األول  املؤمتر 

ومشاكلها، تطور الوضع بانعقاد مؤمتر املرأة الثاين بكوبنهاجن عام 1980م.
ومؤمتر املرأة الثالث يف نريويب عام 1985م، واملؤمتر اخلامس يف بكني عام 1995م 
وسوف  اجلنوب،  يف  النسوية  احلركة  ومشاركة  بتواجد  املؤمترات  هذه  احتفلت  حيث 

نتعرض هلذه املؤمترات حسب ترتيبها املبني أعاله.
بدا  املرأة حيث  إىل  بالنسبة  العام عاما مميزا  1975م: كان هذا  مؤمتر مكسيكو عام   1-
1975 قبل 3 سنوات منها وذلك مع إعالن اجلمعية العامة لألمم  االهتامم بالسنة 
العاملية  السنة   1975 عام  عىل   1972 ديسمرب   18 يف  املنعقدة  جلستها  يف  املتحدة 

للمرأة. 
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ويف هذا العام عقد املؤمتر العاملي للمرأة 1975 حرضته 133 دولة واعتمد فيه خطة 
املرأة عىل  تتعلق بوضع  املتحدة و  املنظمة إىل هيئة األمم  الدول  تبنتها مجيع  عمل عاملية 
املستوى احلكومي وغري احلكومي يف املجاالت السياسية واالجتامعية والتدريب والعمل 

عىل محاية األرسة. 
و قد أعلن مؤمتر مكسيكو تسمية الفرتة الواقعة بني 1976 م عام 1985 عقد األمم 
أهداف  لتحقيق  كافية  تكون  أن  جيب  الفرتة  هذه  أن  اعتبار  عىل  العاملي  للمرأة  املتحدة 

العقد الثالث املساواة التنمية والسلم.
وقد ربط املؤمتر أيضا بني السلم والتنمية إذ ال يمكن أن تتحقق أية تنمية بدون السلم 
قدم  عىل  االشرتاك  سيساهم  وعليه  تنمية  بدون  السلم  يدوم  لن  وباملقابل  واالستقرار 

املساواة يف تنمية العالقات الودية والتعاون بني الدول يف التنمية املرأة نفسها)19(.
وكان  1980م،  عام  الدنمرك  كوبنهاجن،  مؤمتر  عقد  1980م:  كوبنهاجن  مؤمتر   2-
هدفه متابعة خطة عمل مؤمتر مكسيكو، وقد عقد هذا املؤمتر حتت شعار »عقد األمم 

املتحدة للمرأة العاملي، املساواة التنمية والسلم«، وكان من أهم أعامل املؤمتر:
اخلمس  انقضاء  بعد  مكسيكو  مؤمتر  توصيات  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  1. استعراض 

سنوات األوىل.
2. تعديل الربامج يف ضوء االقرتاحات والبحوث اجلديدة املقدمة من قبل املؤمتر.

وأضيف خلطة العمل العاملية مواضيع فرعية تتمثل يف العاملة والصحة والتعليم)20(، 
كوبنهاجن  بمؤمتر  عامليا  تتمسك  اليوم،  كانت  ما  حيث  املرأة،  فإن  املؤمتر  هذا  وألمهية 
الذي كان هدفه هو محل مجيع الدول عىل تغيري ترشيعاهتا من أجل الوصول إىل املساواة 

املطلقة بني الرجل واملرأة.
فيه  1985م: عقد مؤمتر نريويب يف مدينة نريويب يف كينيا، وقد شارك  مؤمتر نريويب   3-
سبع ومخسون ومائة دولة )157( و4000 مندوب وذلك الستعراض االنجازات 
التي حققت بعد مرور سنوات عن عقد املرأة العاملي، ولدراسة العقبات التي حالت 

دون تنحية اخلطط املوضوعة تنفيذا كامال.
وقد أكد املؤمتر عىل االستمرارية يف العمل بخطط العمل العاملية السابقة لتنفيذ أهداف 
السنة الدولية للمرأة، وإعالن مكسيكو بشأن مساواة املرأة بالرجل، ومسامهتها يف التنمية 
والسلم، وقد صدر يف املؤمتر ما يعرف باسم “إسرتاتيجية نريويب املرتقبة للنهوض باملرأة 
للمرأة  بالنسبة  أمهية خاصة  ذات  ثامنية جماالت  2000م” والتي ركزت عىل  حتى عام 

وهي:
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تقاسم السلطة.  -

املؤسسات واآلليات الوطنية للنهوض باملرأة.  -
االلتزام بحقوق املرأة.  -

القضاء عىل الفقر.  -
املشاركة االقتصادية.  -

االنتفاع من التعليم واخلدمات الصحية والعمل.  -
القضاء عىل العنف ضد املرأة.  -

القضاء عىل آثار النزاعات املسلحة عىل املرأة.  -
1995م،  1995م: انعقد املؤمتر العاملي املهتم باملرأة يف بيكني سبتمرب  مؤمتر بيكني   4-
وجرت خالله استعراض وتقييم وضع املرأة يف ضوء اسرتاتيجيات نريويب، واستند 
تقييم وضع املرأة إىل مؤرشات تنمية وضعها واعتمدهتا جلنة مركز املرأة مستخدمة 
أهداف  معظم  أن  ويبدو  1993م،   ،1985  ،1980 هي:  مرجعية  سنوات  ثالث 
النهوض باملرأة التي وضعتها اسرتاتيجيات نريويب، مل تتحقق، واعتمد املؤمتر إعالن 
منهاج عمل بيكني والذي تضمن أربعة جماالت أخرى إضافية إىل املجاالت الثامنية 
التي اشتملت عليها اسرتاتيجيات نريويب، السابق اإلشارة إليها، حتت عنوان مؤمتر 

نريويب، واملجاالت األربعة تتمثل فيام ييل:
حقوق اإلنسان للمرأة.  -
املرأة ووسائل اإلعالم.  -

املرأة والبيئة.  -
مركز الفتاة البنت.  -

ودعا منهاج العمل احلكومات واملجتمع الدويل واملدين إىل إنجاز اإلجراءات الالزمة 
ملعاجلة هذه االهتامات واألهداف اإلسرتاتيجية اإلثنى عرش، لقد كان مؤمتر بيكني بحق 
بأكرب التجمعات البرشية املهمة، من حيث الدول الذي بلغ 185 دولة بشكل رسمي، 
ومن حيث االجتامعات التي عقدت خالله والتي بلغت آالف اجتامع، كام استطاع هذا 
املؤمتر أن جيمع حوايل أربعة آالف امرأة وبعض الرجال ليبحثوا بالتفصيل وثيقة املؤمتر 

األولوية واملكونة من 150 صفحة)21(. 
مؤمتر بيكني + 5 نيويورك 2000م: لقد عقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ويف   5-
املساواة  عن   2000 عام  »النساء  عنوان  حتمل  خاصة  جلسة  ميدانية  متابعة  خطوة 
سبتمرب  شهر  من  و9   5 بني  ما  الفرتة  يف  والعرشين  الواحد  للقرن  السالم  التنمية 
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بمقر األمم املتحدة، وتعرف تلك اجللسة باسم بيكني5+ حيث صادف عام 2000 
الذكرى اخلامسة للمؤمتر العاملي الرابع للمرأة الذي عقدته األمم املتحدة يف بيكني يف 
1995م، وقد اهتمت بمراجعات وتقييم تقدم سري العمل يف تطبيق مقررات نريويب 

ومنهاج عمل بيكني بعد 5 سنوات من إقراره)22(.
كام ركزت هذه اجللسة أيضا عىل دراسة النشاطات واملبادرات املتعلقة بترسيع تنفيذ 
ما جاء يف منهاج عمل بيكني للقرن الواحد والعرشين وترسيع تطبيق مقررات نريويب، 
وإزالة كل العوائق التي حتول دون املشاركة الفعلية للمرأة يف كل جماالت العمل العامة 
واالجتامعي  االقتصادي  القرار  احتاد  مستوى  عىل  مساواة  حتقيق  أجل  من  واخلاصة، 

والثقايف والسيايس.
اخلالصة:

عىل الرغم من الدور الكبري الذي لعبته األمم املتحدة واألجهزة واللجان املتخصصة 
التابعة هلا واملؤمترات الدولية اخلاصة باملرأة، فإنه يمكن القول بأهنا عجزت جزئيا عن 
حتقيق األهداف التي طمعت يف حتقيقها خالل الفرتة ما بني 1975 إىل يومنا هذا بالنسبة 

للمرأة.
وهذا ما أدى باألمني العام إىل أن يعرتف هبزيمة األمم املتحدة، مرصحا قائال: »أنه 
التقدم  عىل الرغم من ازدياد مشاركة املرأة عىل مجيع األصعدة يف بعض الدول، إال أن 
املحرز مل يكن كافيا لتحقيق التحسن الكمي والنوعي املنشود يف مركز املرأة)23(، وعليه 

يمكن رد أسباب فشل األمم املتحدة يف حتقيق أهدافها إىل ما ييل:
قد  فهي  باملرأة:  اخلاصة  واملؤمترات  لالتفاقيات  والتنفيذ  التخطيط  يف  األحادية   )1
إن  لذا ال يمكن اإلدعاء  الدول  الغربية دون مسامهة كافة  الدول  قبل  وضعت من 
هذه االتفاقيات واملؤمترات تطرح حلوال ملشاكل املرأة يف كل أنحاء العامل، بل هي 
مبنية عىل الفكر الغريب املادي العلامين الذي يمش دور الدين يف املجتمعات العربية 
واإلسالمية، وال يراعى التباين الثقايف الواسع بني املجتمعات، وال اختالف أوضاع 
املرأة ومشكالهتا من جمتمع إىل آخر، إذ ما يصلح حلل مشاكل املرأة يف الدول املتقدمة 
قد ال يصلح بالرضورة حلل مشاكلها يف الدول العربية واإلسالمية، وبعض الدول 

األخرى.
التناقض بني ما تدعو إليه وما حيصل عىل أرض الواقع: فهي من جهة تدعي بأهنا   )2
اخلصوصيات  عىل  تعتدي  أخرى  جهة  ومن  احلقوق  عن  وتدافع  احلريات  حتمي 
احلضارية والثقافية واالجتامعية لكل دولة ومن أبرز أنواع اخلصوصيات احلضارية 
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اخرتاقها  يتم  التي  اخلصوصيات  أنواع  أبرز  ومن  دولة  لكل  واالجتامعية  والثقافية 
تلك املتعلقة باألرسة وبالعالقة بني اجلنسني والتي تعد مقدمة اخلصوصيات الفردية 
والوطنية واحلضارية ألي أمة من األمم، لذلك ال يمكن تغريها ولو إكراه وهذا عىل 
الصعيد العام، أما عىل الصعيد اخلاص، فال ينبغي إنكار وجود بعض اإلجيابيات يف 

تلك املؤمترات التي تقيمها األمم املتحدة، والتي منها:
الدعوة إىل تعلم املرأة.  -

الدعوة إىل مكافحة األمراض السارية عند النساء خاصة يف املجتمعات الفقرية.  -
الدعوة إىل الرضاعة الطبيعية.  -

حماربة االجتار بالنساء واألطفال، واستغالهلام جنسيا، من خالل شبكات وعصابات   -
دولية متخصصة يف هذا املجال، واعتبار ذلك جريمة دولية حمرمة.

الدعوة إىل إعطاء إجازة أمومة للمرأة العاملة.  -
مكافحة التحرش اجلنيس ضد املرأة من قبل الرجل يف مواقع العمل وغريها.  -

مسؤولية الوالدين عىل تربية األطفال.  -
منع استغالل املرأة جنسيا من خالل النزاع املسلح، أو من خالل استغالل ظروف   -

الالجئات وفقرهن.
منع وأد البنات عن طريق االنتقاء اجلنيس قبل الوالدة.  -

وعليه، تقييام حلقيقة أوضاع املرأة اليوم، وبعد ميض أكثر من ستني عاما عىل اعرتاف 
املجتمع الدويل هلا بحقوقها، فإننا نستطيع القول: أهنا ما زالت تعاين العديد من املشكالت 
التي تعرقل دورها األسايس يف املجتمع كطرف أصيل يف تنمية املجتمع الذي تنتمي إليه، 

سواء يف الدول املتقدمة أو النامية. 

اهلوامش:
1.املادة 01 املادة 12 من اإلعالن العاملي حقوق اإلنسان الذي أعتمد بموجب قرار اجلمعية 
1948/12/10، موقع جامعة مانيسوتا )مكتبة  217 ألف  (د3- )املؤرخ يف  العامة رقم 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html :)حقوق اإلنسان
www. :2.التوصية العامة رقم 19 لسنة 1992 للجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة، املوقع

 chchu.org
 The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against.3

)Women )CEDAW
4.انيس ابراهيم، املعجم الوسيط، ج 2، جممع اللغة العربية، القاهر ة، مرص، بدون  تاريخ، ص 

 . 631
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5.اإلعالن العاملي للقضاء عىل العنف، البند 111 من جدول  أعامل الدورة الثامنة و األربعون 
 ،104/A/RES/48 :الوثيقة 104، رقم  1994/02/23 رقم  بتاريخ  العامة  للجمعية 

موقع مركز وثائق األمم املتحدة:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/  
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األمر اجلزائي كبديل إلهناء اخلصومة اجلزائية يف قانون 

)عىل ضوء األمر 02-15(  اإلجراءات اجلزائية 
د. بن يوسف القيــنعي

أستاذ حمارض “ب”
كلية احلقوق و العلوم السياسية - جامعة حيي فارس باملدية –

امللخص: 
إن إحداث نقلة نوعية يف القضاء اجلزائي تقتيض إجياد آليات حتقق ذلك، و جتسيدا هلا 
استحدث املرشع اجلزائري عدة وسائل إجرائية من بينها األمر اجلزائي، و عليه سنحاول 
من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء عىل هذا اإلجراء اجلديد الذي آتى به املرشع يف 
العادية  كبديل لإلجراءات   02-15 األمر  بمقتىض  اجلزائية  اإلجراءات  لقانون  تعديله 
إن  به  املتعلقة  القانونية  الثغرات  أهم  عند  الوقوف  و  اجلرائم،  بعض  يف  للفصل  املتبعة 

وجدت.
Résumé:

L’introduction d’une justice pénale de qualité nécessite des 
mécanismes adéquats, et pour s y faire le législateur Algérienne a créer 
plusieurs procédures parmi elle l’ordonnance pénale. Ainsi a partir 
de cette étude nous allons faire la lumière sur ce nouveau procédé 
introduit par le législateur dans l’amendement du code des procédures 
pénales par l’ordonnance 15-02 qui se présente comme une solution de 
rechange aux procédures régulières pour statuer sur quelque infractions 
et puis s ,arrêter sur l’essentielles des échappatoires juridiques qui y se 
trouvent.

الكلامت املفتاحية: األمر اجلزائي، القايض اجلزائي، املتهم، النيابة العامة.

مقدمة:
إن البحث عن بدائل إجرائية خمترصة تسهل عىل القايض اجلزائي الفصل يف القضايا 
برسعة   و دون اتباع اإلجراءات العادية أضحى رضورة ملحة بغية إحداث نقلة نوعية 
أثر  مما  اإلجرام  بازدياد معدل  القضايا  لكثرة  نظرا  اجلزائية  القضائية  املنظومة  يف حتسني 
سلبا عىل نوعية األحكام اجلزائية، و هذا ما سارت عليه جل الترشيعات اجلنائية عموما 

بام فيها الترشيع اجلزائري.
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الغاية من  الرغبة اجلادة منه يف حتقيق هذه  التوجه و  إن املرشع اجلزائري كرس هذا 
يوليو   23 املؤرخ يف   02-15 األمر  بمقتىض  اجلزائية  لقانون اإلجراءات  تعديله  خالل 

2015، حيث إستحدث عدة و سائل إجرائية من بينها األمر اجلزائي.
د األمر اجلزائي وسيلة حلل مشكل تراكم القضايا اجلزائية عىل القضاة خاصة تلك  ُيعَّ
اجلرائم البسيطة و عليه سنحاول من خالل هذا البحث توضيح األحكام املتعلقة به - 
دون إطاالت مملة   أو اختصارات خملة- انطالقا من اإلجابة عن اإلشكالية التالية: كيف 

نظم املرشع اجلزائري نظام األمر اجلزائي و إىل أي مدى كان صائبا يف ذلك؟
و لإلجابة عن هذه اإلشكالية اتبعنا اخلطة التالية:

املبحث األول: مفهوم األمر اجلزائي.  -
املبحث الثاين: نطاق تطبيق األمر اجلزائي.  -

خامتة.  -
املبحث األول: مفهوم األمر اجلزائي

إن حتديد مفهوم األمر اجلزائي له أمهيته النظرية و العملية، حيث بمعرفة مدلوله و 
خصائصه يمكن لنا  متييزه عن األنظمة املشاهبة له، و هذا كله خيدم وضع هذا النظام يف 

إطاره الصحيح.
املطلب األول: تعريف األمر اجلزائي و الغاية من تقريره

إن ملعرفة مدلول األمر اجلزائي و الغاية من وراء األخذ به أمهيته كونه حيدد اإلطار 
النظري هلذا اإلجراء اجلديد يف املنظومة اإلجرائية اجلزائية.

الفرع األول: تعريف األمر اجلزائي
مل يلقى األمر اجلزائي إمجاعا بني الفقهاء حول تعريف موحد له، و إن كان اختالفهم 
شكال ال مضمونا، حيث عرفه بعض الفقهاء بأنهۚ أمر قضائي يفصل يف موضوع الدعوى 
اجلنائية دون أن تسبقه إجراءات حماكمة جرت وفقا للقواعد العامة، و ترهتن قوته بعدم 

اإلعرتاض عليه خالل امليعاد الذي حيدده القانونۚ 1)1(.
و عرفه جانب آخر من الفقه بأنهۚ عرض بالصلح يصدر من القايض أو النيابة العامة، 
للمتهم أن يقبله و يف هذه احلالة تنقيض الدعوى اجلنائية، و له أن يعرتض عليه، و من ثم 

 ( اجلريمة  عن  الناشئة  الدعاوي  اجلنائية:  اإلجراءات  قانون  رشح  حسني،  نجيب  حممود   -  )1(  

اإلستدالل- التحقيق االبتدائي(، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص 1061.
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تنعقد اخلصومة اجلنائية و تتم وفق اإلجراءات العادية1ۚ.

و عرفه آخرون بأنه ۚ قرار قضائي يصدر من أحد وكالء النيابة أو من القايض، بعد 
اإلطالع عىل األوراق و يف غري حضور اخلصوم و بال حماكمة2ۚ.

و بالرجوع إىل الترشيع اجلزائري فقد استحدث املرشع اجلنائي األمر اجلزائي بمقتىض 
لقانون  املتمم  و  املعدل   3  2015 يوليو   23 املؤرخ   02-15 األمر  من    18 املادة  نص 
إجراءات  »يف  عنوان  حتت  مكرر  السادس  القسم  أضافت  حيث  اجلزائية،  اإلجراءات 
األمر اجلزائي«، من الفصل األول »يف احلكم يف اجلنح«، من الباب الثالث« يف احلكم يف 
اجلنح و املخالفات«، من الكتاب الثاين »جهات احلكم« بدًءا من نص املادة 380 مكرر 

إىل غاية املادة 380 مكرر7.
من خالل هذه النصوص مل يضع املرشع تعريفا لألمر اجلزائي و هذا منطقي فوظيفته 
ليست إعطاء التعاريف التي هي من اختصاص الفقه إال يف حاالت إستثنائية4، و إنام ركز 
عىل إجراءات اللجوء إليه، كام أن املرشع سامه »األمر اجلزائي« و ليس اجلنائي بخالف 
بعض الترشيعات كاملرشع املرصي و حسن ما فعل ألن لفظ اجلزائي يشمل كافة أنواع 

اجلرائم ثم تأيت الرشوط لتفصل فيها نوعها و مدى جسامتها.
و بناء عىل ذلك يمكن تعريف األمر اجلزائي بأنه أمر ذو طبيعة قضائية يصدره القايض 
توفرت  متى  اجلزائية،  اخلصومة  إهناء  بمقتضاه  يتم  العامة  النيابة  من  بطلب  املختص 

رشوطه و دون اإلعرتاض عليه.

الفرع الثاين: الغاية من تقرير األمر اجلزائي
إن تقرير نظام األمر اجلزائي مل يأيت عبثا بل لغاية معينة و أساسية تتمثل يف رسعة الفصل 

1 – حممد حكيم حسني احلكيم، النظرية العامة للصلح و تطبيقاهتا يف املواد اجلنائية )دراسة مقارنة(، دار 
النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 415.

2 – خالد عديل أمري، أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية يف ضوء التعديالت اجلديدة املضافة بالقانون 
1998/174 و املستحدث من أحكام النقض  و املحكمة الدستورية العليا و تعليامت النيابة العامة، 

دار اجلامعة اجلديدة للنرش، اإلسكندرية، 2000، ص 406.
3 – اجلريدة الرسمية العدد 40، املؤرخة يف 23 يوليو 2015 ) إستدراك: اجلريدة الرسمية العدد 41، 

املؤرخة يف 29 يوليو 2015(.
و  ذلك  من  املرجو  الغرض  يف  تتمثل  أوالها  حالتني،  يف  ما  فكرة  لتعريف  املرشع  تدخل  يكون   –  4
املتمثل يف حسم خالف فقهي قائم، و ثانيها أن يكون ذلك التعريف مغايرا ملعنى مستقر، للتفصيل 
راجع: كامل السعيد، رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات ) دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنرش 

و التوزيع، األردن، 2009، ص 31.



329جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م
يف الدعاوي العمومية خاصة فيام يتعلق باجلرائم البسيطة و ذلك بتبسيط اإلجراءات، و 
عدد  تزايد  ظل  يف  قانونية  حتمية  فهو  اجلزائية،  القضائية  املنظومة  حتسني  أجل  من  هذا 
اجلرائم و ازدياد عدد املجرمني تبعا لذلك، إال أن هذا التربير النظري ليس باألمر اهلني 

كونه يصطدم باملبادئ الدستورية املقررة للمحاكمة العادية.
رغم ذلك فتربيره فرضته االعتبارات العملية، فثمة جرائم بسيطة لقلة خطورهتا و 
عدم جسامة عقوبتها بالفصل فيها بإجراءات بسيطة و قصرية1، لذا فأساس األخذ به هو 
ختفيف العبء عىل قضاة احلكم كونه ينقص من عدد القضايا املطروحة عليهم من جهة 
و حيقق االقتصاد يف اإلجراءات الشكلية من جهة أخرى، ُأسوة بام فعله يف تطبيقه لسياسة 

جنائية حديثة قائمة عىل سياسة التجنيح يف العديد من اجلرائم2.
املطلب الثاين: خصائص األمر اجلزائي و طبيعته القانونية

إن األمر اجلزائي من اإلجراءات املستحدثة يف الترشيع اجلزائري، فله خصائص يتميز 
واسعا  إشكاال  أثار  العمومية،كام  الدعوى  إلهناء  املوجزة  اإلجراءات  من  غريه  عن  هبا 

حول حتديد طبيعته القانونية.
الفرع األول: خصائص األمر الجزائي

إن األمر اجلزائي يتسم بعدة خصائص موضوعية و أخرى إجرائية أمهها:

أوال- األمر اجلزائي إجراء جوازي:
لقد منح املرشع اجلنائي للنيابة العامة السلطة التقديرية الكاملة يف طلب إصداره من 
عدمه الستعامل املرشع يف املادة 380 مكرر عبارة« يمكن« حتى مع توفر رشوطه كلها، 
و هذا يف نظرنا ال خيدم الغاية من تقريره، لذا حبذا لو كان طلبه إلزاميا عىل النيابة مادام 
له يف كونه  املوجه  للنقد  تفاديا  اعتباره جوازيا  يدف إىل ترسيع اإلجراءات، و إن كان 

يشكل هتديدا للمحاكمة العادلة لقرص إجراءاته.
و متتد خاصية اإلختيار و اجلواز إىل مرحلة نفاذه، فقد تطلبه النيابة العامة و يصدر يف 
قايض احلكم أمرا جزائيا لكن املتهم يعرتض عليه، لذا فمسألة نفاذه و تطبيقه متوقفة عىل 

1- حممود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1062.
2 - هتدف هذه السياسة إىل ختفيف العبئ عىل حمكمة اجلنايات لنظرا لكون اجلنح رسيعة الفصل فيها 
لقلة إجراءاهتا، كرسها املرشع يف الكثري من نصوص قانون العقوبات كاملادة 266، 352، و أيضا يف 
القوانني اخلاصة كالقانون 06-01 املتعلق. بالوقاية من الفساد و مكافحته كاملادة 33، و املادة 37 منه، 
و القانون 04-18 املؤرخ يف 25 ديسمرب 2004 املتعلق بالوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية و 

قمع االستعامل و االجتار غري املرشوعني هبام.
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رشط عدم إعرتاض املتهم عليه إعامال بنص املادة 380 مكرر4.

ثانيا- إصدار األمر اجلزائي من إختصاص قايض احلكم:
فاملرشع اجلزائري إستبعد منح سلطة إصداره للنيابة العامة و حسن ما فعل كون هذه 
األخرية طرف أصيل يف الدعوى العمومية و ال يمكن أن تكون جهة إهتام و حكم يف 
380 مكرر2/2 التي جاء فيها » يفصل القايض دون  ذات الوقت و هذا برصيح املادة 
مرافعة مسبقة بأمر جزائي يقيض بالرباءة أو بعقوبة الغرامة«، بخالف بعض الترشيعات 
األخرى التي منحته للنيابة العامة و لقايض احلكم1، و يف هذه احلالة خيتلف األمر اجلزائي 

الصادر عن النيابة العامة و الصادر عن القايض احلكم يف عدة أوجه2.

ثالثا- تطبيق األمر اجلزائي حمصور يف نطاق ضيق:
يستحيل  املخالفة  فبمفهوم  اخلطورة،  القليلة  و  فقط  البسيطة  اجلرائم  أن حمله  حيث 
تطبيقه عىل كافة أنواع اجلرائم بل عىل طائفة معينة، كام إشرتط املرشع يف املتهم رشوطا 

شخصية حمددة فليس كل شخص يمكن تطبيق األمر اجلزائي عليه.
عىل  و  املستحدثة  املوجزة  الطرق  باقي  عن  يتميز  اجلزائي  األمر  أن  سبق  مما  يتضح 

رأسها الوساطة اجلنائية3يف عدة أوجه من بينها:

األمر اجلزائي من اختصاص القايض اجلزائي، أما الوساطة فمن اختصاص النيابة   .1
العامة.

حسب  املرصي  اجلنائي  اإلجراءات  لقانون  املعدل  للقانون1998/174  طبقا  املرصي  كاملرشع   -  1
املواد 323-324-325 مكرر؛ املرشع الليبي يف نص املادة 296 قانون اإلجراءات اجلنائية، للمزيد 
أثره يف  و  اجلنائي  األمر  الشمري،  اهلل  بن مسهوج جار  العزيز  عبد  راجع:  التفصيل  و  املقارنة  من 
إهناء اخلصومة اجلنائية يف دول جملس التعاون اخلليجي ) دراسة تأصيلية مقارنة(، رسالة ماجستري، 
نايف  جامعة  اجلنائية،  العدالة  قسم  العليا،  الدراسات  كلية  منشورة،  اجلنائية،  السياسة  ختصص 

العربية للعلوم األمنية، الرياض، 2008، ص 39 و ما بعدها.
اجلامعة  دار  اجلنائية،  اإلجراءات  أصول  املنعم،  عبد  سليامن  و  ثروت  جالل  راجع:  للتفصيل   -  2
اجلديدة، اإلسكندرية، 2006، ص 608؛ عوض حممد عوض، املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات 

اجلنائية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 1999، ص 726.
إثر  التي استحدثها املرشع اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائية  الوساطة من اإلجراءات  – تعد   3
 37 املادة  إىل  37 مكرر  املادة  2015 طبقا  يوليو   23 املؤرخ يف   02-15 األمر  بمقتىض  له  تعديله 

مكرر09، غري أنه حرصها يف جرائم حمددة بنص املادة 37 مكرر2.
- و هي اتفاق بني الضحية و املجرم يقوم إثرها هذا األخري إما بتعويض الضحية أو تنفيذ التزام معني، 

و ذلك بمحرض رسمي يتم بموجبه إهناء املتابعة اجلزائية ضد مرتكب اجلريمة.
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فيمكن  الوساطة  بينام  وحدها،  العامة  بالنيابة  منوط  اجلزائي  األمر  إصدار  طلب   .2
تقريرها من النيابة العامة من تلقاء نفسها، كام قد يطلبها الضحية و حتى املشتكى منه 

)املجرم(.
الوساطة اجلرائم فيها حمددة بأسامئها ) التكييف( طبقا لنص املادة 37 مكرر 2 قانون   .3

اإلجراءات اجلزائية، بينام األمر اجلزائي فاجلرائم حمددة تبعا جلسامة العقوبة.
األمر اجلزائي يصدر دون مرافعة مسبقة و ال حتقيق، عىل خالف الوساطة فالبد من   .4

مواجهة األطراف قصد الوصول إىل اتفاق بني املجرم و الضحية.
مضمون األمر اجلزائي العقوبة، أما الوساطة فموضوعها التعويض املايل أو العيني   .5

أو إعادة احلال إىل ما كان عليه.
املتعلقة  املعلومات  كل  فيه  ن  ُيدوَّ مكتوب  بمحرض  تنتهي  اجلنائية  الوساطة  عملية   .6

باألطراف و الوقائع طبقا لنص املادة 37 مكرر3 قانون إجراءات جزائية.
العامة عىل الرغم عدم اعرتافها بالوساطة فتقوم بتحريك الدعوى اجلنائية،  للنيابة   .7
بينام األمر اجلزائي فأصله يدف إىل انقضائها بشكل هنائي و ُيمنع النظر فيه مرة ثانية 

نظرا للفصل فيه1.
و مع ذلك فاألمر اجلزائي يلتقي مع الوساطة يف عدة أوجه منها اعتبارمها من الطرق 
أو  تقريرمها  أن  كام  اجلنائي،  املرشع  استحدثها  التي  اجلزائية  اخلصومة  إلهناء  املوجزة 

اللجوء إليهام ليس وجويب بل جوازي أو اختياري.

الفرع الثاين: الطبيعة القانونية لألمر اجلزائي
لقد ثار جدال فقهيا كبريا حول حتديد الطبيعة القانونية لألمر اجلزائي بسبب خروجه 
حتديد  يف  الترشيعات  اختالف  و  اجلزائية،  املحاكامت  يف  املعروفة  العامة  القواعد  عن 
معا2،  للسلطتني  أخرى  و  العامة  النيابة  و  احلكم  قايض  بني  بإصداره  املختصة  السلطة 

حيث ظهر إثر ذلك مذهبني أو اجتاهني خمتلفني بني اعتباره حكام من عدمه.

أوال- اإلجتاه الشكيل:
أمر  فهو  العامة  النيابة  فإن أصدرته  التي أصدرته،  اجلهة  معرفة  إىل  يذهب أصحابه 
قضائيا، أما إن كان مصدره القايض فله صفة احلكم القضائي كوهنام خيتلفان يف عدة نقاط 

 ،2011 1 - إيامن حممد اجلابري، األمر اجلنائي) دراسة مقارنة(، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
ص 43.

  . 2 – املرجع نفسه، ص 20
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كحرص حاالت اللجوء إىل األمر اجلزائي بخالف احلكم القضائي، كام أن هذا األخري 
األمر  يف  موجودة  غري  هي  و  املرافعة  و  كاملواجهة  العادية  املحاكمة  مبادئ  فيه  تتحقق 

اجلزائي.

ثانيا- اإلجتاه املوضوعي:
يذهب أنصاره إىل مضمون األمر يف حد ذاته، فهو بمثابة حكم كونه يفصل يف موضوع 
الدعوى، غري أنه يستمد قوته من عدم اإلعرتاض عليه، إال أنه ليس حكم باملعنى الفني، 
ثم يتحول إىل حكم عند قبوله، كون املغزى احلقيقي من  “مرشوع حكم”  حيث يعترب 
األمر اجلنائي أن القايض يعرض مرشوع تسوية يف شأن املوضوع فإن قبلوه يوفرون عىل 

القايض اجلهد و الوقت و عىل أنفسهم عناء التقايض1.
باألساس يف  تتمثل  الفقهاء  تأييد  لقت  نظريات  يقوم عىل ثالث  اإلجتاه  هذا  أن  إال 
إنكار صفة احلكم عىل األمر اجلنائي، كام ال يدخل هذا األخري ضمن األعامل القضائية، 

إضافة إىل اعتباره قرارا قضائيا ال يرقى ملرتبة األحكام2.
و بالرجوع للمرشع اجلنائي فحسب نص املادة 380 مكرر قانون إجراءات جزائية 
فإن األمر اجلزائي يبقى أمرا قضائيا لكن له قوة األحكام القضائية، عىل اعتبار أن املرشع 
ذ و كأنه حكام  حرص سلطة إصداره يف قايض احلكم دون سواه، و إن مل يعرتض عليه ُينفَّ

جزائيا طبقا لنص املادة 380 مكرر3/4 من ذات القانون.
املبحث الثاين: نطاق تطبيق األمر اجلزائي

إن املرشع اجلزائري مل يرتك مسألة اللجوء لألمر اجلزائي مطلقة، بل قيدها بجملة من 
الرشوط    و وفق إجراءات معينة حتى ُيطبق، ثم بنيَّ آثاره عىل الدعوى العمومية.

املطلب األول: رشوط تطبيق األمر اجلزائي و إجراءاته
باستقراء النصوص املتعلقة باألمر اجلزائي فقد خصه املرشع بجملة من الرشوط و 

بإجراءات حمددة مما يدل عىل طابعه اإلستثنائي.

الفرع األول: رشوط تطبيق األمر اجلزائي
تنقسم رشوط تطبيق األمر اجلزائي إىل نوعني مها:

1 – حممود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1065.
2 - للتفصيل أكثر يف الطبيعة القانونية لألمر اجلزائي راجع: عبد العزيز بن مسهوج جار اهلل الشمري، 

مرجع سابق، ص ص 65-50.
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أوال- الرشوط املوضوعية:

و نقصد هبا الرشوط املتصلة بامديات اجلريمة، و تتلخص فيام ييل:
الغرامة  تزيد عن سنتني و  املرتكبة معاقب عليها باحلبس ملدة ال  أن تكون اجلريمة   -1
أو إحدامها، مهام كانت مقرتنة بعقوبات تكميلية، فالعربة بالعقوبة األصلية، و عليه 
فاألمر اجلزائي يطبق عىل كافة اجلنح املعاقب عليها بالغرامة فقط كون املرشع مل حيدد 
املعاقب عليها باحلبس فليست كلها  أما اجلنح  380 مكرر،  املادة  مقدارها يف نص 
حمال لألمر اجلزائي كاجلنح املشددة مثال أو التي تزيد فيها مدته عن سنتني، و املقصود 

هنا العقوبة املقررة قانونا.
و عليه فاجلنايات ال يشملها نظام األمر اجلزائي كوهنا حماطة بإجراءات إضافية نظرا 
امللف  مرور  و  فيها  التحقيق  إجراء  كوجوب  عقوبتها  جسامة  و  اإلجرامية  خلطورهتا 

بالرضورة عىل غرفة اإلهتام.
كام ال تكون حمال لألمر اجلزائي املخالفات لسببني، فاألول شكيل يتعلق بموقع النص 
أعاله  املذكور  النص  ظاهر  من  حتى  و  اجلنح  يف  باحلكم  املتعلق  الفصل  يف  جاء  حيث 
حيث جاء فيه »...عىل حمكمة اجلنح...اجلنح املعاقب عليها... «، أما الثاين فهو موضوعي 
كون املخالفات دون استثناء قد ُيلجأ فيها إىل الوساطة تطبيقا لنص املادة 37 مكرر2/2 
قانون إجراءات جزائية أين نصت» كام يمكن أن تطبق الوساطة يف املخالفات«، فاللفظ 

جاء عاما يشمل كل جرائم املخالفات دون استثناء.
و رغم هذا كله فإن نص املادة 392 مكرر من ذات القانون منح بمقتضاها املرشع 
اجلنائي لقايض احلكم البت يف الدعوى املرفوعة إليه يف ظرف عرشة أيام و دون مرافعة 
و  اجلزافية  بالغرامة  األمر  يتعلق  ملا  بالغرامة  احلكم  يتضمن  جزائي  أمر  بإصدار  مسبقة 
هذا قد نعتربه تناقضا يف النصوص و ال ُيشكل تناغام يف املنظومة القانونية اجلنائية، كام 
أن وجود رشط »أن ال تقرتن اجلنحة بجنحة أخرى أو خمالفة أخرى ال تتوفر فيها رشوط 
تطبيق إجراءات األمر اجلزائي« كأنه اعرتاف من املرشع بإمكانية إصدار األمر اجلزائي 

يف املخالفات.
أن تكون الوقائع املنسوبة للمتهم ثابتة يف حقه بتوفر أدلة مادية تفيد ارتكابه للجريمة   -2
وفق أدلة إثبات مرشوعة، كام ال حتتاج إىل مناقشة وجاهية بمعنى عدم حاجتها إىل 
التحقيق، فإعامال بنص املادة 66 قانون إجراءات جزائية فحتى اجلنح قد حتتاج إىل 

حتقيق بغية الوصول إىل احلقيقة، أما املخالفات إذا طلبت النيابة العامة ذلك.
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هذا  و  الغرامة،  لعقوبة  مرتكبها  تعرض  ح  ُيرجَّ و  اخلطورة  قليلة  الوقائع  تكون  أن   -3
الرشط يف نظرنا غري رضوري يمكن اإلستغناء عنه ما دام أن املرشع حدد جمال األمر 
اجلزائي تبعا جلسامة العقوبة املنصوص عليها يف املادة 05 قانون عقوبات1، كام أن 
وجود هذا الرشط يفتح سلطة تقديرية واسعة للنيابة العامة لعدم وجود معايري حتدد 
خطورة الفعل، حتى أن ترجيح تعرض الفاعل لعقوبة الغرامة فقط قد حيرم الكثري 
من املجرمني من اللجوء هلذا األمر خاصة تلك اجلنح التي عقوبتها احلبس فقط ملدة 
تقل عن سنتني كنص املادة 102 و املادة 1/98 قانون عقوبات، و هذا ال خيدم مبدأ 

الرشعية اجلنائية و ال املساواة.
تطبيق  فيها رشوط  تتوفر  أو بمخالفة أخرى ال  أن ال تقرتن اجلنحة بجنحة أخرى   -4
األمر اجلزائي، فالشخص ارتكب جريمتني لذا جيب أن تتوفر فيهام رشوط إصداره 
يف كليهام، إال أنه ينبغي أن يكون هناك تقارب زمني قصري بني اجلريمتني و املعرَب عنه 
باإلقرتان، كام أن النص القانوين مل يتم بالرتتيب، و سواء كانت اجلريمة تامة أو عىل 
مستوى الرشوع، و تقدير االقرتان مرتوك للسلطة التقديرية للقايض املختص كون 

املرشع مل ينص عليها.
إضافة إىل عدم وجود دعوى للمطالبة بالتعويض املدين و أية حقوق مدنية مهام كان   -5

نوعها أو مقدارها.

ثانيا- الرشوط الشخصية:
و نقصد هبا الرشوط املرتبطة بمرتكب اجلريمة و تتمثل فيام ييل:

املتهم معروفة، فاملرشع مل اجلنائي مل حيدد تعريفها و ال عنارصها و  أن تكون هوية   )1
و  اخلصائص  اإلنسان جمموعة  يقصد هبوية  القضاء  أن  غري  الترشيع،  يف  عيب  هذا 
بتعريفه و متييزه عن غريه، و عنارصها حمصورة يف اإلسم،  التي تسمح  املعلومات 
الغرفة  عن  الصادر   45841 رقم:  للقرار  طبقا  املهنة،  و  املوطن  النسب،  اللقب، 
اجلنائية األوىل للمحكمة العليا بتاريخ 10 فرباير 1987، و القرار رقم 129849 

الصادر عن غرفة اجلنح و املخالفات للمحكمة العليا بتاريخ 17 ديسمرب 1995.
أن ال يكون املتهم حدثا عىل اعتبار أن املجرمني األحداث حتكمهم إجراءات خاصة   )2

الرسمية  اجلريدة  العقوبات،  قانون  املتضمن   1966 يونيو   06 املؤرخ يف   156-66 األمر رقم:   - 1
العدد 49، املؤرخة يف 11 يونيو 1966، املعدلة بمقتىض القانون رقم: 14-01 املؤرخ يف 4 فرباير 
2014 املعدل و املتمم لقانون العقوبات، اجلريدة الرسمية العدد 07، املؤرخة يف 16 فرباير 2014.
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املتعلق   20151 يوليو   15 املؤرخ يف   12 - 15 القانون  و هو  لقانون خاص  وفقا 
بحامية الطفل2، حيث اعترب املرشع احلدث كل طفل مل يكمل ثامنية عرش سنة كاملة 
وقت ارتكاب الفعل املجرم حسب نص املادة الثانية منه، رغم أن إطالقه مصطلح 
احلدث » كل طفل » كان غري دقيق، فاحلدث من مل يكمل الثامنة عرش و ارتكب فعال 

معاقب عليه قانونا، فالطفل الذي مل يرتكب جريمة ال يصلح تسميته باحلدث.
و بام أن املرشع مل حيدد سن احلدث يف نص املادة 380 مكرر1 قانون إجراءات جزائية 
كونه أفرد معاملة جنائية خاصة لألحداث ختتلف باختالف سن احلدث يف حد ذاته، ففي 
هذه احلالة احلدث املقصود بالضبط احلدث الذي يكون سنه ما بني 13 و 18 سنة ألنه 
املعرض لعقوبات خمففة تطبيقا لنص املواد 56-57-58 من ذات القانون، و املادة 49 

قانون عقوبات3.
و جتدر اإلشارة إىل أنه إذا كان املتهم شخصا معنويا فإضافة إىل هذه الرشوط البد أن 
تكون اجلريمة مرتكبة باسمه و حلسابه، و أن يكون الشخص املعنوي خاضعا للقانون 
51 مكرر  املادة  ُيسأل عنها تطبيقا لنص  التي  اخلاص، و أن تكون اجلريمة من اجلرائم 
قانون عقوبات، و مرد هذا كله إعرتاف املرشع ضمنيا بإمكانية إصدار األمر اجلزائي ضد 
األشخاص املعنوية بنص املادة 380 مكرر5 قانون إجراءات جزائية، و العقوبة املقررة 
ضده هي الغرامة، كام أن لفظ »املتهم« جاء عاما و مل يقترص عىل الشخص الطبيعي فقط.
كام يمكن اعتبار موافقة كل من النيابة العامة عليه و املتهم من رشوط تطبيقه، و إن مل 
ينص عليه رصاحة، و إنام نفهمه بمفهوم املخالفة لنص املادة 380 مكرر4 ملا منح املرشع 

ل الحقا. لكليهام إمكانية اإلعرتاض عليه للداللة عىل عدم قبوله و امُلفصَّ
غري أنه ُيؤخذ عىل املرشع اجلزائري أنه مل يويل أمهية لظروف املتهم حيث مل ينص مثال 
املتهم  كان  سواء  عمومه  عىل  ُيفهم  فالنص  املجرم،  سوابق  بعدم  يتعلق  هام  رشط  عىل 

مسبوقا أم ال مما يفتح املجال واسعا للنيابة مما قد يدر مبدأ املساواة و العدالة اجلنائية.

1 - جياليل بغدادي، اإلجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية، اجلزء الثالث، الطبعة األوىل، الديوان الوطني 
لألشغال الرتبوية، اجلزائر، 2006، ص 418.

2 - الصادر باجلريدة الرسمية العدد 39، املؤرخة يف 19 يوليو 2015.
3 - تنص املادة 49 عىل النحو التايل» ال يكون حمال للمتابعة اجلزائية القارص الذي مل يكمل عرش )10( 

سنوات.
ال توقع عىل القارص الذي يرتاوح سنه من 10 إىل أقل من 13 سنة إال تدابري احلامية أو التهذيب.

و مع ذلك، فإنه يف مواد املخالفات ال يكون حمال إال للتوبيخ.
و خيضع القارص الذي يبلغ سنه من 13 إىل 18 سنة إما لتدابري احلامية أو التهذيب أو لعقوبات خمففة«.
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الفرع الثاين:إجراءات إصدار األمر اجلزائي

حيث  من  الشكلية  اإلجراءات  من  بجملة  اجلزائي  األمر  إصدار  املرشع  خص  لقد 
تقديم الطلب    و من حيث اجلهة املختصة للفصل فيه.

أوال- تقديم طلب األمر اجلزائي:
اجلمهورية  لوكيل  فإنه  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  مكرر   380 املادة  نص  باستقراء 
اجلنائي  القايض  من  اجلزائي  األمر  إصدار  طلب  يف  التقديرية  السلطة  وحده  املختص 
املختص لكوهنا ممثلة احلق العام و سلطة اإلهتام حتى و لو توفرت كل الرشوط إلصداره، 
املذكور أعاله، كام مل يشرتط  النص  يف  ″يمكن″  فاملرشع مل جيعله وجوبيا لورود عبارة 

املرشع شكال معينا يف الطلب إال أنه يكون كتابيا.
كام ال يتقيد وكيل اجلمهورية بأجل حمدد رشيطة عدم تقادم الدعوى العمومية، غري 
أنه جيب عليها أن ترفق الطلب بامللف كامال كمحارض اإلستدالل و غريها من األدلة، كام 
مل يشرتط تبليغ املتهم بالطلب   و ال حتى الشهود كون األمر يصدر دون اتباع إجراءات 
بعد  العامة  النيابة  عىل  يمنع  فإنه  عليها  النص  عدم  رغم  و  أنه     إال  العادية،  املحاكمة 
توقيع  العادية قصد  العمومية طبقا لإلجراءات  الدعوى  رفع  تعيد  أن  للطلب  تقديمها 

عقوبة أشد1.

ثانيا- مصري طلب إصدار األمر اجلزائي:
إن مآل طلب األمر اجلزائي ال خيرج عن حالتني إما رفضه أو قبوله

I- يف حالة رفض الطلب:
الرشوط  أن  القايض  رأى  إذا  و   « فيها  التي جاء  380 مكرر3/2  املادة  عليه  نصت 
العامة  للنيابة  املتابعة  يعيد ملف  فإنه  متوفرة  قانونا لألمر اجلزائي غري  املنصوص عليها 

الختاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون«.
و يعني ذلك أن طلب إصدار األمر اجلزائي غري ملزم عىل القايض اجلزائي املختص 
فيمكنه رفض الطلب، إال أن املرشع اعترب رفض الطلب يكون يف حالة واحدة فقط تتمثل 
يف عدم توفر رشوطه، فبمفهوم املخالفة إذا توفرت رشوطه جيب عليه الفصل يف القضية 
بأمر جزائي، و كأن النيابة العامة هي من قضت بالعقوبة و ليس القايض، كام أن املرشع 
مل ينص عىل شكل الرفض هل بإصدار قرار رفض الطلب أم يكفي فقط التأشري بالرفض 
عىل الطلب املقدم له، و إن كنا نرى أن احلالة األوىل هي املعمول هبا حتقيقا ملبدإ الكتابية يف 

1 – عوض حممد عوض، مرجع سابق، ص 755.
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اإلجراءات، عىل خالف بعض الترشيعات املقارنة1، و يرتتب عىل هذا كله إرجاع امللف 
للنيابة العامة التي تتخذ اإلجراء املناسب كأن تقوم باتباع اإلجراءات العادية مثال، فال 
يمكنها معاودة طلب إصدار األمر اجلزائي، فقرار الرفض يتمتع باحلجية كون الدعوى 
ال تصلح للفصل فيها هبذا الطريق2،كام هلا إصدار األمر بخفظ امللف مادام النص مطلقا.

II- يف حالة قبول الطلب:
للقايض اجلزائي املختص الذي يأتيه طلب األمر اجلزائي من النيابة العامة قبول هذا 
الطلب بإصداره لألمر فاصال بواسطته يف اخلصومة اجلزائية إذا رأى إمكانية فصلها هبذا 
اجلزائية،  اإلجراءات  قانون  380 مكرر2/2  املادة  عليه  بتوفر رشوطه، نصت  الطريق 

حيث يكون دون مرافعة مسبقة مما يعني إصداره دون حضور املتهم و الشهود.
و موضوع األمر اجلزائي إما الرباءة و إما إدانة املتهم بعقوبة الغرامة، فاملرشع حرص 
العقوبة  تنفيذ  وقف  اجلزائي  األمر  يشمل  أن  يمكن  كام  فقط،  املالية  العقوبة  يف  اجلزاء 
القضاء  أن  غري  جزائية،  إجراءات  قانون   592 املادة  لنص  طبقا  متسه  الغرامة  مادامت 
أساس  عىل  املتهم  عىل  الوقائع  ثبوت  رشط  نكيف  فكيف  عليه،  نتحفظ  املتهم  برباءة 
املعاينة املادية ثم يقىض له بالرباءة و التي من حاالهتا عدم ثبوت التهمة يف حق املتهم مما 

يشكل تناقضا يف النصوص القانونية.
غري أن املرشع مل ينص عىل الفصل به يف الدعوى املدنية و هذا عيب يف الترشيع، لذا 
يف  أيضا  يفصل  أن  العمومية  الدعوى  يف  يفصل  الذي  اجلزائي  للقايض  يمكن  أنه  نرى 
الدعوى املدنية التبعية لدرايته بحيثيات القضية، و كون األمر اجلزائي ينفذ و كأنه حكم 

قضائي، فيصح أن يكون موضوعه الدعويني.
اجلزائي  األمر  يف  حيوي  أن  اجلزائي  القايض  عىل  مكرر3   380 املادة  ألزمت  قد  و 

البيانات التالية:
هوية املتهم و موطنه؛  -

تاريخ و مكان ارتكاب املتهم لألفعال املنسوبة إليه؛  -
التكييف القانوين للوقائع و النص املطبق عليها و إال عد الفعل مباحا؛  -

العقوبة املقررة يف حالة اإلدانة؛  -
تسبيب األمر بتوضيح األسباب التي بنى عليها أمره اجلزائي؛  -

1 – أنظر مثال املادة 325 قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي.
2 – حممود نجيب حسني، مرجع سابق، ص1071.
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إلضافة إىل تبيان القايض الذي أصدره رغم عدم النص عليه رصاحة إال أنه رشط   -

بديي ملعرفة مدى احرتام االختصاص.
لدى  خاصة  رضوري  اجلزائي  لألمر  املصدرة  السلطة  تبيان  عىل  رصاحة  النص  و 
العامة و قايض احلكم عىل السواء كاملرشع  للنيابة  التي تعطي حق إصداره  الترشيعات 
القطري و العامين و الكويتي كونه حيدد االختصاص الذي يعترب من النظام العام و عدم 

احرتامه يؤدي إىل بطالنه بطالنا مطلقا1.
املطلب الثاين: اإلعرتاض عىل األمر اجلزائي

إن األمر اجلزائي يستمد قوته عند قبوله من طرف أطراف الدعوى العمومية ) النيابة 
و املتهم(، ونظرا للفصل به يف القضية بطريقة رسيعة عرف نقدا الذعا من بعض رُشاح 

القانون اجلنائي.

الفرع األول: دواعي اإلعرتاض و مربراته
به،  املتهم  و  العامة  النيابة  تبليغ  بعد  ينتجه  الذي  األثر  اجلزائي يف  األمر  قيمة  تتجىل 
حيث ألزم املرشع عىل القايض إعالن النيابة العامة باألمر فور صدوره بصفتها ممثلة احلق 
العام، كام جيب عليه تبليغ املتهم بأية وسيلة كانت لكن املرشع مل حيدد ميعادا للتبليغ مما 
يرجعنا لتطبيق القواعد العامة املعروفة يف تبليغ األحكام اجلزائية، و ينوه بذلك يف األمر 
املتهم فإنه  العامة أو  النيابة  اجلزائي بإضافة فقرة أخرية تبني ذلك، فإذا مل تعرتض عليه 
تصبح هلذا األمر قوة تنفيذية، أين نتبع اإلجراءات العادية يف تنفيذ األحكام اجلزائية كون 
املرشع مل ينص عىل إجراءات تنفيذية خاصة طبقا للفقرتني األوىل و الرابعة من نص املادة 
380 مكرر4، كام يقع يف جلسة علنية.ألنه يصدر “باسم الشعب اجلزائري” فهذه العبارة 

من مشتمالته.
إال أنه يعاب عىل املرشع اجلنائي أنه مل ينص عىل تبليغ املدعي املدين باألمر اجلزائي 
كونه مل ينص عىل الفصل يف الدعوى املدنية إىل جانب الدعوى العمومية يف األمر اجلزائي 
و هذا كله عيب يف الترشيع لذا حبذا لو يتداركه املرشع كون اجلريمة تولد دعوى مدنية 

هدفها التعويض باملوازاة مع الدعوى العمومية التي هتدف لتوقيع اجلزاء.
إنتهينا سابقا أن األمر اجلزائي هو طريق خمترص إلهناء اخلصومة اجلزائية بعدم اتباع 
يلقى  ملا تشكله من ضامنة للمتهم ما جعل هذا اإلجراء  العادية للمحاكمة  اإلجراءات 
إجراءات  مع  تعارضه  و  دستورية  بمبادئ  يصطدم  فهو  شديدة،  انتقادات  و  معارضة 

1 - عبد العزيز بن مسهوج جار اهلل الشمري، مرجع سابق، ص 138.
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املحاكمة من الشفوية و املواجهة       و العالنية1، خاصة بالنسبة الترشيعات التي متنحه 
للنيابة العامة أيضا فتجمع بذلك بني سلطتي اإلهتام و احلكم، ففي فرنسا قرر املجلس 
 compositionالدستوري الفرنيس سنة 1995 بعدم دستوريته فاستبدله املرشع بنظام
الواجب  الدعوى اجلنائية     و ضامنات  بدائل  التوفيق بني  أراد املرشع  pénal، حيث 
توافرها يف التدابري العقابية و يتمثل يف اختيار تدبري من التدابري التي ينص عليها القانون، 

إضافة إىل تعويض عن الرضر الناتج عن اجلريمة2.

الفرع الثاين: األطراف املخول هلا حق اإلعرتاض
تفاديا للعيوب و اإلنتقادات قام املرشع اجلنائي و عىل غرار باقي الترشيعات بحرص 
حق  املتهم  و  العامة  للنيابة  منح  الذكر،كام  السالفة  اجلرائم  من  معينة  طائفة  يف  إصداره 

اعرتاضه.
الطبيعة  حول  الفقهاء  بني  اختالف  هناك  أنه  إىل  ننوه  أن  جيب  فيها  اخلوض  قبل 
يف  الطعن  كطرق  طريق  بمثابة  يعتربها  فرأي  اجلزائي،  األمر  عىل  لإلعرتاض  القانونية 
األحكام حسب الفقه و القضاء الفرنيس   و املرصي و هنا ال يضار الطاعن بطعنه حيث 
التي صدر هبا األمر، و رأي  بالعقوبة  تتقيد  تفصل املحكمة يف القضية بكل حرية و ال 
ينكر ذلك و يعتربه إعالن من املتهم بعدم قبوله و يتمسك باإلجراءات العادية و هنا قد 

تقيض املحكمة بعقوبة أشد3.

أوال- إعرتاض النيابة العامة:
دون  اجلزائي  األمر  عىل  اإلعرتاض  حق  العامة  للنيابة  مكرر4   380 املادة  أجازت 
حتديد أسبابه، فقد يكون طعنها يف حالة احلكم بغري ما طلبته مثال، أو يكون صدور األمر 
خمالفا للقانون، و هلا مهلة عرشة أيام تبدأ من يوم صدور األمر كوهنا تبلغ به عىل الفور، 
و ذلك بتسجيل اإلعرتاض أمام أمانة الضبط للجهة املصدرة لألمر اجلزائي و إال سقط 
حقها يف ذلك مما يوحي بطابعه الكتايب، ثم يتوىل كاتب الضبط باقي اإلجراءات العادية 
من تبليغ بتاريخ اجللسة و نحو ذلك، و يرتتب عليه سقوط األمر و اعتباره كأن مل يكن، 
و تعود الدعوى إىل حالتها، و يف هذه احلالة تعرض القضية عىل املحكمة املختصة التي 
تفصل فيها بحكم غري قابل ألي طعن، باستثناء ما إذا قىض األمر اجلزائي بعقوبة سالبة 

1 - حممد حكيم حسني احلكيم، مرجع سابق، ص 434؛ إيامن حممد اجلابري، مرجع سابق، ص57.
2 - أمحد فتحي رسور، القانون اجلنائي الدستوري ) الرشعية الدستورية يف قانون العقوبات- الرشعية 
الدستورية يف قانون اإلجراءات اجلنائية(، الطبعة الثالثة، دار الرشوق، القاهرة، 2003، ص 348.

3 - عبد العزيز بن مسهوج جار اهلل الشمري، مرجع سابق، ص 156.
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للحرية أو غرامة تفوق 20.000 دج، أو مليون دينار بالنسبة للشخص املعنوي تطبيقا 

لنص املادة 380 مكرر5 قانون اإلجراءات اجلزائية.

ثانيا- إعرتاض املتهم:
نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 380 مكرر4 قانون إجراءات جزائية، فهو وسيلة 
يريد من خالله حماكمته وفقا لإلجراءات  يعرب هبا عن عدم رضاه هبذا األمر و  قانونية 
العادية بعريضة كتابية تبني ذلك و إن كان املرشع مل حيدد شكله فقد يكون شفاهة أيضا، 
كام ال يكون اعرتاضه يف كل األحوال بل البد أن تكون له مصلحة فيه، فال يقبل اعرتاضه 
إذا قىض األمر برباءته مثال، و يكون اعرتاضه يف أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه، و 
حبذا لو استعمل املرشع عبارة »ثالثني يوما« حتقيقا للمساواة يف التقايض كون عدد أيام 

األشهر غري متساوية.
قانون   726 املادة  بنص  إعامال  كامال  يقع  للنيابة-  بالنسبة  -حتى  امليعاد  حساب  و 

إجراءات جزائية.
يقوم  هنا  و  العادية،  لإلجراءات  وفقا  حماكمته  إعادة  املتهم  إعرتاض  عىل  يرتتب  و 
كاتب الضبط بإخباره  بتاريخ اجللسة شفاهة و حيرر حمرضا بذلك، إال أن املرشع خول 
للمتهم التنازل عن اعرتاضه عن األمر اجلزائي رشيطة عدم فتح باب املرافعة، و يف هذه 
احلالة يستعيد األمر قوته التنفيذية و يصبح له قوة حجية حيث يصبح غري قابل ألي طعن 

طبقا للامدة 380 مكرر6 من ذات القانون.
غري أن املرشع اجلنائي مل ينص عىل مسألة ذات أمهية تتعلق بحالة تعدد املتهمني و صدر 
ضدهم األمر اجلزائي و اعرتضوا عليه لكن حرض البعض منهم للجلسة و امتنع البعض 
للمتخلفني  بالنسبة  التنفيذية  بقوته  يبقى حمتفظا  اآلخر، و هنا يسقط األمر ملن حرض و 

رغم الوحدة املادية للجريمة.

خامتة:
اخلصومة  يف  بواسطته  يفصل  قانونية  وسيلة  اجلزائي  األمر  أن  كله  سبق  مما  يتضح 
التي نصت  الترشيعات  اجلزائري من  املرشع  و  العادية،  اإلجراءات  اتباع  اجلزائية دون 
عليه، فالنصوص فكرة إجيابية يف حد ذاهتا كوهنا دلت عىل الرغبة الرصحية من املرشع يف 
حتسني املنظومة القضائية اجلزائية خاصة و نحن نعيش إنفجارا إجراميا رهيبا بتزايد عدد 
يتميز عن  البسيطة منها، فهو  تبعا لذلك خاصة اجلرائم  املجرمني  تزايد عدد  اجلرائم و 



341جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م
العديد من الطرق املوجزة األخرى السيام الوساطة أو الصلح بجملة من اخلصائص و 

أمهها صدوره من قايض احلكم.
إال أن املرشع مل يرتكه مطلقا بل قيده برشوط معينة تدل عىل طابعه اإلستثائي و أمهها 
القليلة اخلطورة، كام حرص املرشع اجلنائي سلطة إصداره من قايض  حرصه يف اجلرائم 
احلكم دون النيابة العامة التي هلا طلب إصداره فقط و حسن ما فعل كون النيابة طرف يف 

الدعوى العمومية فال يعقل أن تكون خصام و حكام يف آن واحد.
غري أن نظام األمر اجلزائي رغم رضورته إال أنه يؤخذ عىل املرشع تأخره يف إقرار هذا 
النظام، و عىل ضوء هذه الدراسة أقدم يف األخري بعض االقرتاحات غايتي فيها أن أشارك 

بتواضع يف سد الثغرات القانونية املتعلقة هبذا اإلجراء و من بينها:
النص رصاحة عىل أسباب وجيهة تستدعي رفض إصدار األمر اجلزائي كون ختلف   -

الرشوط ال جيعل النيابة العامة تطلبه أصال.
النص رصاحة عىل شكل رفض إصداره من القايض اجلزائي املختص.  -

380 مكرر1 مادام املرشع نص  حذف رشط الوقائع قليلة اخلطورة من نص املادة   -
عىل ضابط اخلطورة هو جسامة العقوبة التي تدل عىل مدى خطورهتا.

إضافة رشط أن »ال يكون املتهم مسبوقا قضائيا« حتقيقا ملبدأ العدالة و املساواة فمن   -
يرتكب اجلريمة ألول مرة ال تدل بالرضورة عىل خطورته اإلجرامية بخالف العائد 

إليها.
طلب  جيعل  لو  حبذا  القضاة  عىل  العبء  لتخفيف  عنها  غنى  ال  رضورة  أنه  بام  و   -

اللجوء إليه وجويب عىل النيابة العامة.
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In conclusion,the withdrawal of some African states from the ICC is a 
telling sign that something is wrong (and must be corrected) in the legal 
relations between African states and the ICC.
Thus, thecourt has to deal,in its mission to punish criminals for most 
serious crimes,26 with all the cases with equity and fairnessand to fight 
impunity. These are sine qua nonconditions for the ICC to increaseits 
credibility before the African states, and gain their cooperation.
In fact, as the equity and the fairnessare requirements in municipal laws 
and municipal courts, they are also a requirement in international law 
and international judicial institutions.
Therefore, after more than a decade of international practice, the 
International Criminal Court (ICC) needs an evaluationto determine the 
flaws within the provisions of its statute and to amend the articles that 
need to be amended in conformity with international law. The amendment 
of the ICC’s statute would certainly create an understanding field where 
the differences between the African states and the ICCwould be resolved.

26-  See article5 of the Roma statute.
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authorities) are legal reference for the ICC prosecutor to incriminate 
criminals and criminals acting behind the scene.23Thus, Richard H. 
Steinberg reported that:
“With the present sophistication of the crimes and the means with which 
they are perpetrated, the focus on Africa is misplaced. I subscribe to the 
statement credited to His Honor the Chief Justice of Rwanda reported in 
a recent edition of the New Times of Rwanda when he said that a majority 
of weapons used in perpetrating crimes in Africa are not manufactured 
in Africa. The ICC needs also to go after those who violate international 
arms embargo and proliferate these weapons knowing that they would be 
used to perpetrated crimes punishable within the Statute of the ICC”. 24

Conclusion:
The article on “African states withdrawal from the International Criminal 
Court” did not discuss article 16 of the ICC statute25 on “Deferral of 
investigation or prosecution”. The provisions of article 16 are considered 
“du domain reservé” of politics. Thus, how can a resolution of Security 
Council, where three states out of five of its permanent members are 
not parties of the ICC, requires the court the deferral of investigation or 
prosecution? And what is the legal basis to allow the Security Council to 
renew the request indefinitely? 
Nevertheless, the plausible proposal for the amendment of the article 
16 would be to allow the deferral on the request of the Security Council 
once or twice only to avoid a deadlock and impunity of criminals.
Moreover, this article pointed out the inaccuracy of the provisions of 
articles 27 (Irrelevance of official capacity) and 13 (referral by the UN 
Security Council). Those two articles of the Roma statute are far from 
allowing the International Criminal Court (ICC) to fight impunity, to 
realise equity, and to promote and protect fundamental human rights.

23 See General Assembly resolution 56/83 of 12 December 2001 on Responsibility of 
States for Internationally Wrongful Acts 2001.
24- Richard H. Steinberg, Contemporary issues facing the international criminal court, 
Brill Nijhoff, Leiden, 2016, p 349.
25-  Article 16 on “Deferral of investigation or prosecution” states that:
“No investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this 
Statute for a period of 12 months after the Security Council, in a resolution adopted 
under Chapter VII of the Charter of the United Nations, has requested the Court to that 
effect; that request may be renewed by the Council under the same conditions.”
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the Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to 
in article 5 if:
“ (b) A situation in which one or more of such crimes appears to 
have been committed is referred to the Prosecutor by the Security 
Council acting under Chapter VII of the Charter of the United 
Nations; or”

The inaccuracy of this article is blatant where it enables permanent 
members of the Security Council holding veto power over UN 
resolutions,not states parties to the ICC (Unites States of America, China 
and Russia), torefer cases to the Prosecutor of the ICC. Consequently, 
the world powers detaining the veto would not refer their cases or of 
their allies to the ICC whatever the crimes they commit, and would veto 
any resolution related to their cases or to their allies to the ICC.21Noam 
Chomsky made a pertinent statement that “For the powerful, crimes are 
those that others commit”.22

Moreover, it is imperative for the fair and efficient investigations that 
prosecutor of the ICC goesdeep in his enquiries, and incriminates those 
who contributedorfacilitateddirectly or indirectly, behind the scene, the 
commitment of the crimes falling within the jurisdiction of the Court 
(article 5 of the ICC statute). 
The General Assembly resolution 56/83 of 12 December 2001 on 
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, has 
explained, in its “Chapter II on Attribution of Conduct to a state”, the 
responsibility of the states in different and possible situations. Thus, the 
articles 4 (Conduct of organs of a State), 5 (Conduct of persons or entities 
exercising elements of governmental authority), 6 (Conduct of organs 
placed at the disposal of a State by another State), 7 (Excess of authority 
or contravention of instructions), 8 (Conduct directed or controlled by a 
State), and 9 (Conduct carried out in the absence or default of the official 

21- The USA has used the veto several times to protect Israel from any Security Council 
resolution that condemns Israel: 08 times from 2002 to the present day. See http://
research.un.org/en/docs/sc/quick.
Russia used its veto five (5) times and China four (4) times, from 04 Octobre 2011 until 
08 Octobre 2016) to protect Syrian regime from any Security Council resolution that 
would condemn it.
22- See Noam Chomsky, imperial  ambitions Conversations, On the post-9/1 1world , 
Interviews with david barsamian, Hamish hamilton,  fenguinoks 2005 ,p 73
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ICC was set up a sitting president of a sovereign state, Omar Al Bashir 
of Sudan, was incriminated and a warrant for his arrest was delivered by 
theprosecutor of the ICC.
Consequently, the  African Union  (AU)  Assembly of  Heads of  State 
and Government adopted,  on  3 July2009, several decisions among 
thema decision  related to the International Criminal Court’s indictment 
of the sittingPresident of Sudan, Omar Hassan Al  Bashir, that states:
“10. DECIDES that in view of the fact that the request by the 
African Union has never been acted upon, the AU Member States 
shall not cooperate pursuant to the provisions of Article 98 of the 
Rome Statute of the ICC relating to immunities, for the arrest and 
surrender of President Omar El Bashir of The Sudan;”19

The reaction of the African states towards the warrant for the arrest and 
surrender of a sitting African President is a rejection of a mediaeval 
adage that “Law is the creation of the strong to rule the weak”.  
Furthermore, the Information Minister of Gambia, Sheriff Bojang 
has expressed his opinion on the double standards, inequality and 
unfairness,and declaredthat “the ICC had failed to prosecute Western 
countries for alleged war crimes”and singled out former British Prime 
Minister Tony Blair as an example of the court’s Western bias.20

Third reason: the role of the permanent members of Security Council.
Thearticle 13 (b) on “the Court exercise of jurisdiction” is another 
inaccurate article within the provisions of the ICC statute. It states that 

19- AU Summit Decision on the Meeting of African States Parties to  the Rome  Statute 
of the International Criminal Court (ICC), Assembly/AU/Dec 245(XIII), July2009. 
Subsequently, the Ministers of Justice of the African Union adopted a further decision in 
relation to the Review Conference of the ICC Statute to be held in Uganda in June2010. 
Under this decision, African states party to the Rome Statute were called upon to propose 
an amendment to art 16 of the Rome Statute relating to the powers of the UN Security 
Council to defer investigations and prosecutions. Under the proposed amendment, the 
General Assembly would have comparable powers to defer prosecutions.
20- The ICC stated in 2006 that it did not have the mandate to prosecute Blair over 
the legality of the invasion and reaffirmed its stance after the publication of the so-
called Chilcot report, a British inquiry into the Iraq War that found the U.K. had not 
considered all other options before joining the 2003 U.S.-led military campaign in Iraq 
to depose former dictator Saddam Hussein.
See http://europe.newsweek.com/gambia-pull-out-icc-citing-failure-prosecute-tony-
blair-513759?rm=eu
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organisation of African Union).
Indeed, the former Secretary General of the United Nations, Kofi 
Annan, has reported in the months leading up to the 13thAfrican 
UnionSummit(on July2009) the distrust of some African heads of states 
towards the ICC,that:‘some Africanleaders have expressed the view that 
international justice as represented by the ICC is an imposition, ifnot a 
plot, by the industrialised West.’14

Second reason; Inequity and unfairness
The International Criminal Court (ICC) is a permanent international 
body vested to adjudicate individuals for four categories of crimes: war 
crimes; the crime of genocide; crimes against humanity; and the crime 
of aggression.
Since it was set up in 2002, nine out of the ten investigations opened by 
the ICC are in Africa15.Consequently, an environment of suspicion of 
inequality and unfairness has developedtowards the ICC.
Moreover, the Security Council used its legal ability to refer cases to the 
court when referringthe cases of Libya and of the Sudanese region of 
Darfur to the ICC, butdid nothingforother cases where blatant crimes, 
falling within the jurisdiction of the Court, arecommitted in the world.
The alleged double standards, inequalityand unfairnessin bringing 
cases before ICC,have been discussed by John Dugard in his article on 
‘Palestine and the International Criminal Court: Institutional Failure or 
Bias?’16

The African Unity organisation has discerned the double standardsvis 
à vis the African states when the UN Security Council referred the 
situation in Darfur, on 1 July 2002, to the Prosecutor in resolution 
1593 on 31 March 2005.17The Prosecutor concluded that the statutory 
requirements for initiating an investigation were satisfied and decided to 
open the investigation on 6 June 2005.18 In fact, for the first time since 

14- Annan ‘Africa and the International Court’ New York Times 30 June 2009.
15- Mali, Côte d›Ivoire, Libya, Kenya, Darfur, Sudan, Central African Republic, 
Uganda, Democratic Republic of the Congo and Georgia.
16- John Dugard, ‘Palestine and the International Criminal Court: Institutional Failure 
or Bias?’, Journal of International Criminal Justice, 11(3), 2013: 563–70.
17-https:/ /www.icc-cpi. int/NR/rdonlyres/85FEBD1A-29F8-4EC4-9566-
48EDF55CC587/283244/N0529273.pdf 
18- https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir/Documents/AlBashirEng.pdf
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Consequently, the compliance with article 27 of the Roma statute isseen, 
in the African context,as a threat to the stability, the peace and the security 
within African states and among them.
Consequently, the rational proposal is to amend article 27 in a way to 
preserve the immunity of the sitting Head of State or Government, and 
officials but during their mandate only. Thediplomatic immunity (ratione 
personae) would be lifted from the Head of State or Government, and 
officials when their mandate in office ends. This rational proposal on the 
amendment of article 27 would preserve the stability, the peace and the 
security of the African continent and would avoid in the same time the 
impunityof alleged criminals.
With regards to the issue of impunity, the International Court of Justice 
(ICJ) stressed in the case of Democratic Republic of the Congo Vs. 
Belgium, Judgment of 14 February 2002, that
“While jurisdictional immunity is procedural in nature, criminal 
responsibility is a question of substantive law. Jurisdictional 
immunity may well bar prosecution for a certain period or for 
certain offences; it cannot exonerate the person to whom it 
applies from all criminal responsibility.”13

As a conclusion to the first motivation, it is to say that article 27 of the 
ICC Statute is inaccurate and ignores several issues such as:
- The origin of the diplomatic immunity is customary international law.
- Thepractice of the diplomatic immunity by the international community 
has made the diplomatic immunity a peremptory norm of international 
law (ergaomnes), where no derogation is permitted.
- the article 53 of the 1969 Vienna Convention on the law of treaties that 
states“.A  treaty  is  void  if,  at  the  time  of its  conclusion,  it  conflicts  
with  a  peremptory norm  of  general  international  law.’
-The sociological context of the developing states and in particular that 
of the African continent where the African states are resentful on the 
issue of sovereignty. African heads of states are considered as a symbol 
of the sovereignty hardly gained from the western colonisation.Thus, the 
arrest of a head of state would be perceived as an infringement of the 
state sovereignty (hence the non-cooperation of the Sudan state) and a 
plot woven by former colonial states (hence the non-cooperation of the 

13- http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf
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the sitting president of Sudan, Omar Al Bashir,would be a threat to the 
peace process in Sudan.
The warrant, issued by the ICC,to arrest and hand over the sitting 
president of Sudan, Omar Al Bashir,was first turned down by the state 
of Sudan, which refused to cooperate with respect to the subject of this 
mandate.11

It is for the sake of the peace, security and stability of the relations 
between South Africa and Sudan that the government of South Africa 
refused to arrest the sitting president of Sudan. Indeed, the South 
Africa Ministerof Justice and Correctional services, Michael Masutha, 
explainedthe refusal of his government to arrest thesitting president of 
Sudan, Omar Al Bashir, in South Africa (when he attended the African 
Unity assembly in South Africaon June 2015) by stating that:
“We wish to give effect to the rule of customary international law 
which recognises the diplomatic immunity of heads of state and 
others in order to effectively promote dialogue and the peaceful 
resolution of conflicts wherever they may occur, particularly on 
the African continent”12. 

Moreover, the warrant, issued by the ICC to arrest and hand over the 
sitting president of Sudanhas sparked legal debates about the diplomatic 
immunity under international law.Thelegal debates haveextendedto 
political debates, within the African unity organisation,related to the 
assessment of the relationship between ICCand African states.  
In fact, the arrest of a sitting African president in any African state would 
be interpreted as a declaration of war initiated by the host state that 
dare to comply with the decisions of the ICC.The destabilisation of the 
relations between African states would likely be the consequence of the 
compliance with article 27 of the ICC statute.
Therefore, the concern of the African states on the dire consequences of 
the compliance with article 27 of the ICC statute is legitimate. 
Moreover, the arrest of a sittingAfrican president wouldpreventhimfrom 
exercising his official functions and duties, which means in the African 
context the paralysisof theinstitutions and the possible turmoil of thestate. 

11- SeeLetter dated 20 March 2015 from the Secretary General addressed to the 
President of the Security Council S/2015/202, 23 March 2015
12- MichaelMasutha, in Politicsweb, 22 October 2016. http://www.politicsweb. co.za/ 
politics/why-were-withdrawing-from-the-icc--mike-masutha. 
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andofficials of a statehas always been considered as a sacrosanct principle 
to be respected by the host state. Accordingly, the International Court of 
Justice (ICJ)has confirmed In its judgment Democratic Republic of the 
Congo Vs. Belgium, on 14 February 2002, that the arrest warrant of 11 
April 2000 issued against the than Foreign Minister of the Democratic 
Republic of the Congo by the Kingdom of Belgium was a failure to 
respect the immunity from criminal jurisdiction and the inviolability 
enjoyed under international law.8

Thus, the arrest warrant of the sitting president of Sudan, Omar Al 
Bashir, in South Africa (or elsewhere in Africa) was in contrary with 
the respect of the diplomatic immunity and the inviolability enjoyed by 
officials under international law. The arrest of the sitting president of 
Sudan, Omar Al Bashir, the first sitting Head of State in the world against 
whom the ICC issued such a warrant9, would have ignited an atmosphere 
of tension between South Africa and Sudan10. It would have createdalso 
a chaotic situation in Darfur and probably a brutal civil war.The arrest of 

8- The facts of the case and the final judgment of the ICJ are summarised as follows:
On 11 April 2000, a Belgian Magistrate issued an international arrest warrant against 
Mr. Yerodia. At the time, Yerodia was the Foreign Minister of Congo. The Court issued 
the warrant based on universal jurisdiction. It accused Yerodia of inciting racial hatred. 
These speeches, allegedly, incited the population to attack Tutsi residents in Rwanda, 
which resulted in many deaths. The warrant alleged Yerodia committed grave breaches 
of the Geneva Conventions of 1949 and its Additional Protocols and crimes against 
humanity. Belgium sent the arrest warrant to Interpol and circulated it to all States, 
including to Congo.
 On 14 February 2002, In its Judgment, which is final, without appeal and binding for the 
Parties, the Court found, by 13 votes to 3, «that the issue against Mr. Abdulaye Yerodia 
Ndombasi of the arrest warrant of 11 April 2000, and its international circulation, 
constituted violations of a legal obligation of the Kingdom of Belgium towards the 
Democratic Republic of the Congo, in that they failed to respect the immunity from 
criminal jurisdiction and the inviolability which the incumbent Minister for Foreign 
Affairs of the Democratic Republic of the Congo enjoyed under international law»; and, 
by 10 votes to 6, «that the Kingdom of Belgium must, by means of its own choosing, 
cancel the arrest warrant of 11 April 2000 and so inform the authorities to whom that 
warrant was circulated».See  http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf
9- Prosecutor  v  Al  Bashir  (Warrant  of  Arrest)  (International  Criminal  Court,  Pre-
Trial Chamber  I,  Case  No  ICC-02/05-01/09,  4  March  2009);  Prosecutor  v  Al  
Bashir  (Second Warrant  of  Arrest)  (International criminal  Court,  Pre-Trial  Chamber  
I, Case  No  ICC-02/05-01/09,  12  July  2010).
10- President Al Bashir attended the African Unity assembly in South Africa in June 
2015.
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the compliance with its privileges by all states has made the diplomatic 
immunity arecognisedinternational customary law.5Consequently, the 
diplomatic immunity has developedover the time from an international 
custom accepted as law to become a peremptory norm of international 
law (erga omnes), where no derogation is permitted.
Indeed, the 1969 Vienna Convention on the law of treaties states in its 
article 53 that:
“.A  treaty  is  void  if,  at  the  time  of its  conclusion,  it  conflicts  
with  a  peremptory norm  of  general  international  law.  For 
the purposes ofthe present Convention, a peremptory norm of 
general international law is a norm accepted and recognized by 
the international community of States as a whole as a norm from 
which no derogation is permitted and which can be modified only 
by a subsequent norm of general international law having the 
same character”.6

With regard to article 27 of the ICC, it is to emphasise that it is not logical 
that the ICC statute, as a treaty, comes centuries later and abolishes 
a well-recognisedpractice within the international community and 
considered as an international customary law anda peremptory norm of 
international law. The well-recognised practice of granting the diplomatic 
immunity has contributed to the stability of the relations between states 
and to the consolidation of the international peace and securitywithin the 
international community. The utmost action that a state can do towards 
an official of another state is to refuse him the entrance of its territories 
as ‘a persona non grata’ as stated in article 9 (1) of the 1961 Vienna 
convention on diplomatic relations.7

Therefore, the diplomatic immunity of the Head of State or Government, 

5- See David J. Bederman, International Law in Antiquity, Cambridge University Press, 
2001.
6- https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-
18232-English.pdf
7-  Article 9 (1) states that “1.The receiving  State  may  at any  time  and without  
having  to explain  its decision,  notify  the sending State  that  the  head  of the  mission  
or any  member  of  the diplomatic  staff  of the  mission  is persona non grata or that any 
other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending 
State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions 
with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving 
in the territory of the receiving State.”



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017  5
Irrelevance of official capacity of apersonand therefore to comply with 
the Court decisions to arrest persons who may enjoy diplomatic immunity 
under customary international law.
Thus, the provisions of article 27 raise the legal issue of whether a source 
of international law can be applied instead of another already applied 
source.
It is important to emphasize that the customary international lawis a 
source of international law  as indicated in article 38 (1) of the status of 
the International Court of Justice (ICJ): 
“1. The Court, whose function is to decide in accordance with 
international law such disputes as are submitted to it, shall apply: 
a. international conventions, whether general or particular, 
establishing rules expressly recognized by the contesting states; 

b. international custom, as evidence of a general practice 
accepted as law; 

c. the general principles of law recognized by civilized nations; 
d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and 
the teachings of the most highly qualified publicists of the various 
nations, as subsidiary means for the determination of rules of 
law. “

With regard to the Head of State or Government, a member of a 
Government or parliament, an elected representative or government 
officials, they have always been granted the diplomatic immunity.
The roots of the diplomatic immunity can be traced from the practice 
among nations since ancient times. The host nations were responsible 
for the safety of the Head of State or Government, a member of a 
Government or parliament, an elected representative or a government 
official. The recognition of immunity to the officials of other states and 

capacity. In particular, official capacity as a Head of State or Government, a member of 
a Government or parliament, an elected representative or a government official shall in 
no case exempt a person from criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in 

and of itself, constitute a ground for reduction of sentence. 
2. Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity 
of a person, whether under national or international law, shall not bar the Court from 
exercising its jurisdiction over such a person.



4جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد اخلامس-جانفي 2017 م
third comprise African states. Among the African states that were eager to 
ratify the Rome Statute was the South African state, which has deposited 
its instrument of ratification on 27 November 2000.1However, South 
Africa has announced on 27thNovember 2016 that it is withdrawing from 
the Statute of the ICC, and has submitted its instrument of withdrawal to 
the UN Secretary General2 in accordance with Article 127(1) of the ICC 
Statute.3Under that provision, the withdrawal shall take effect one year 
after the date of receipt of the notification of withdrawal (unless the state 
specifies a later date in the notification). 
The withdrawal of South Africa and other African states (Burundi and 
Gabon) is perceived as a signal of the negative relations between African 
states and ICC.  There are fears that other African states members of the 
African Unity organisation will follow.Therefore, the aim of the article is 
to show that the discords between the African states and the International 
Criminal Court are due mainly to threelegal reasons based on international 
law. The first reasonis related to the sources of international law, the 
second has to do with inequity and unfairness in international law and 
the third is related to the role of the permanent members of Security 
Council.

First reason: On the sources of international law
Thediscord upon which the South African government has justified its 
withdrawal from the ICC is the provisions of article 27 of theICC Statute. 
Indeed, the states have an obligation, under article 274,to consider the 
1- 124 countries are States Parties to the Rome Statute of the International Criminal 
Court. Out of them 34 are African States, 19 are Asia-Pacific States, 18 are from Eastern 
Europe, 28 are from Latin American and Caribbean States, and 25 are from Western 
European and other States.Senegal was the first state in the world to sign the Rome 
Statute on 18 July 1998, and ratified the Rome Statute on 2 February 1999. The United 
States, China, Russia, permanent members of the Security Council,have not ratified the 

ICC’s Rome Statute.
2-Instrument signed by the Minister of international relations and cooperation, MAITE 
NKOANA- MASHABAN.
3- Article 127(1) of the ICC Statutestates:  “1. A State Party may, by written notification 
addressed to the Secretary-General of the United Nations, withdraw from this Statute. 
The withdrawal shall take effect one year after the date of receipt of the notification, 

unless the notification specifies a later date. “

4- Article 27 under the title of “Irrelevance of official capacity” states that:
1. This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official 
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ملخص:
األسايس  القانون  مواد  بعض  بني  املوجود  التناقض  إظهار  إىل  البحث  هذا  يدف   
الذي  التناقض  هذا  منه.  العريف  خاصة  الدويل  والقانون  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 
أساسه قانوين أدى إىل وجود اختالفات بني املحكمة اجلنائية الدولية والعديد من الدول 
اإلفريقية التي اقتنعت بأن املحكمة اجلنائية الدولية تكيل بمكيلني يف معاجلتها للقضايا 

التي تدخل ضمن صالحياهتا املنصوص عليها يف قانوهنا األساس.
     كام بني البحث أن القانون األساس للمحكمة اجلنائية الدولية حيتوى عىل مواد 
تتعارض مع القواعد اآلمرة للقانون الدويل     و املعرتف هلا بالصفة االلزامية، وكذلك  

مواد تتعارض مع مفهوم العدالة الدولية و مبدأ عدم إفالت املجرمني من العقاب.
     و يؤكد  البحث عىل رضورة أن تأخذ املحكمة اجلنائية الدولية بعني االعتبار تركيبة 
الدول املتخلفة أو التي يف طريق النمو قبل اصدار قرارها ضد أي رئيس دولة أو مسؤول 
سامى متهم باجلرائم املنصوص عليها و التي تدخل ضمن صالحياهتا، و ذلك لتفادى 

اهنيار الدولة املعنية.
    و خيلص البحث إىل اقرتاح التعديالت املناسبة للمواد املعنية لكى تتمكن املحكمة 
اجلنائية الدولية من تصحيح مسارها، بعد عقدين من انشائها، و احلافظ عىل مصداقيتها 

بني الدول و خاصة الدول اإلفريقية.

The International Criminal Court (ICC) is a permanent institution with 
the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious 
crimes of international concern:  genocide, crimes against humanity, war 
crimes and the crime of aggression (in amendment of 2010). To date, 124 
countries have signed and ratified the ICC’s Rome Statute and close to one 
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