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التسجيل يف البوابة  جملة الدراسات القانونية عرب قواعد النشر يف 
 (ASJPللمجالت العلمية ) اإللكرتونية

 

الدراسات القانونية التابعة لمخبر السيادة و العولمة بجامعة يحيى فارس  إلرسال مقال علمي لمجلة        
المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير  مول بها من قبل ية )الجزائر( حسب اإلجراءات المعبالمد

اإللكترونية البحث العلمي الجزائرية في نطاق البوابة و التعليم العالي  لوزارة( التابع Dgrsdtالتكنولوجي)
 ( يستوجب أوال إتباع الخطوات التالية:ASJPللمجالت العلمية )

 Algerian Scientific Journalالبوابة اإللكترونية للمجالت العلمية )الدخول لموقع  -1

Platforms ):   www .asjp.cerist.dz                
على زر دخول في أعلى الصفحة ثم أكمل البيانات الخاصة بالبريد اإللكتروني +كلمة  اضغط -2

 على كلمة تسجيل. أضغطالسر+ تذكرني+ 
لقب+  و اسمتسجيل تتضمن بيانات شخصية يستوجب إكمالها من:  استمارةتظهر بعد ذلك  -3

لتي يراها المعني، تأكيدها+ البلد+ لغة التواصل+ إدخال الحروف ابريد إلكتروني+كلمة السر و 
 قواعد الخصوصية + إرسال.و   االستخدامثم إضغظ على : أقبل شروط 

البوابة اإللكترونية للمجالت العلمية لبريده اإللكتروني بعد ذلك تأتي للمعني رسالة من موقع  -4
بالتسجيل، بعدها يجب على المعني فتح الرسالة و الضغط على الرابط اإللكتروني المرفق ليتم 

 تفعيل دخوله.
 اخترأعد الدخول لموقع البوابة اإللكترونية و حدد المجاالت الموجودة على الجهة اليمنى ، ثم  -5

(Social Sciences( ثم )Lawلتظهر قائمة )  عن  ابحثالمجالت المعتمدة من الوزارة، و
 نصف سنوية(.  :ة الدور  /NCمجلة الدراسات القانونية )صنف:

لة، بعدها توجه مباشرة للجانب األيسر إلرسال مقال، ثم تظهر  للمج انتقلأدخل عن طريق:  -6
المستخدم+ كلمة السر المحددة   اسملك صفحة تحمل عنوان: تعليمات المستخدم تشتمل على: 

 سابقا، بعدها إضغظ على تسجيل الدخول. 
بعد دخول المستخدم تظهر صفحة أخرى تتضمن تقديم ورقة المقال )أكمل المعلومات ثم  -7

 ى إرسال مقال(. إضغظ عل
بريدك اإللكتروني ليأتي إشعار بالوصول من المجلة المعنية، و سيكون بإمكان صاحب   افتح -8

 المقال متابعة مراحل معالجة مقاله عبر ولوجه لحسابه في موقع البوابة. 
                        

  



 

 والعولمة(شروط النشر في مجلة الدراسات القانونية )مخبر السيادة 
 

 يشترط في الدراسات واألبحاث المراد نشرها ما يلي :  – أوال
 أن تكون متسمة بالعمق والجدية، ويلتزم الباحث بالمنهج العلمي.   -1
 الكلمات المفتاحية. ص باللغة العربية واإلنجليزية، و أن يكون البحث مكتوبا باإلعالم اآللي،مع الملخ -2  
 Simplified) . نوع الخط 14( بخط A4) صفحة  15أن ال يقل عن صفحة و  20يزيد البحث عن  أن ال-3

Arabic ) ، ( .نوع الخط 14إذا كان المقال باللغة األجنبية فيكون أيضا بخط ) و ، إذا كان المقال باللغة العربية
Times New ROMAN. 

ني( وقائمة المراجع في آخر المقال )بشكل و أوتوماتيكي إلكتر أن تكون الهوامش في أسفل كل صفحة )بشكل  -4
 Simplified Arabic) 12) نوع الخط المعلومات البيبليوغرافية كاملة (، مع ضرورة إعطاء عادي كالسيكي

 (  Times New ROMANباللغة األجنبية  11باللغة العربية، أو ) 
 أو دولية. مجلة أخرى وطنية كانت أن ال يكون المقال قد نشر أو قد أرسل للنشر في -5
 ماجستير أو ماستر أو أطروحة دكتوراه  أن ال يكون المقال جزءا من مذكرة تخرج أو -6
مؤتمر إقليمي أو دولي ،  أن ال يكون المقال قد أرسل للمشاركة أو تمت المشاركة به في ندوة وطنية أو دولية ،  -7

 يوم دراسي ، ملتقى وطني أو إقليمي أو دولي. 
 تخضع األبحاث المرسلة إلى المجلة للتحكيم قبل نشرها.  - ثانيــا
 ترتب الموضوعات وفق اعتبارات موضوعية وفنية.  - ثالثــا
ارة المجلة بإعالم أصحاب يحكم عضوان في كل مقال، وفي حالة االختالف يحكم عضو ثالث ، وتقوم إد - رابعا

 األبحاث المرسلة بقرار المحكمين بخصوص أبحاثهم. 
 ال يعاد نشر أي موضوع من موضوعات المجلة إال بإذن كتابي من إدارتها.  - خامسا
ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة التحرير إال ألسباب تقتنع بها هيئة  - سادسا

 ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. التحرير، وكان 
 .لة مكافآت مقابل البحوث المنشورةال تدفع المج -سابعا
 تعبر المقاالت المنشورة في المجلة عن أراء كتابها وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. - ثامنا
 . الرجوع للموضوع  دون  تلقائي المحددة سابقا بشكل الشكلية الشروط يستوفي لم مقال أي  : يرفضتاسعا
جالت العلمية : يرفق المقال المراد نشره بتصريح شرفي يتم تحميله من موقع المجلة في البوابة اإللكترونية للمعاشر

 مع المقال عبر البوابة اإللكترونية للمجالت الوطنية.إرساله ه من المعني و عيتم توقي)تعليمات للمؤلف( و 
: يتم إرسال تعهد بنقل حقوق تأليف ونشر المقال إلى السيد رئيس تحرير المجلة بعد إخطاره بقبول الحادي عشر
  houcine16@gmail.comوهذا في ظرف أسبوع إلى : ويتم تحميله من موقع المجلة، مقاله للنشر، 
 بمجلة الدراسات القانونية عبر  :   االتصاليرجى  استفسارأي  : الثاني عشر

LSMLAW213@yahoo.fr 
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 من مجلة الدراسات القانونية افتتاحية العدد

 

 من وااله. بسم هللا و الصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه و   
الحمد هلل حمدا كثيرا، والشكر له سبحانه شكرا جزيال، يليق بنعمه التي ال تحصى، وفي        

مقدمتها أنه ارتضى لنا اإلسالم دينا، وأكرمنا بأن بعث لنا رسوال كريما، محمد بن عبد هللا الذي  
 نصلي ونسلم عليه صالة وسالما دائمين إلى يوم الدين. 

تقاء بمركز مجلة الدراسات القانونية الصادرة عن مخبر السيادة  في إطار العمل المستمر لالر     
  من خالل والعولمة التابع لجامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر( كمجلة علمية دولية سداسية 

وفقا  المجلد الخامس )العدد الثاني((، وهي مصنفة ضمن 2019)جوان  /عددها العاشر
طنية الصادر عن المديرية العامة للبحث العلمي لتصنيف البوابة االلكترونية للمجالت الو 

(، سيتم من خالل هذا العدد عرض مجموعة من البحوث Dgrsdtوالتطوير التكنولوجي)
األكاديمية والمقاالت العلمية المقدمة من السادة األساتذة، والباحثين، وطلبة الدكتوراه في كل 

قصد تطوير البحث العلمي واالرتقاء بالعمل  فروع القانون والعلوم السياسية والدراسات المقارنة،
 األكاديمي المتخصص. 

 
 
 
 
 
 
 

 د.الحسين عمروش                                                          
 رئيس تحرير مجلة الدراسات القانونية                                                         
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 جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر(                                                               
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 طلب نزع الجزء الباقي، وحق طلب االسترجاعحق 
 ضمانة للمنزوع ملكيتهم للمنفعة العامة

The right of the expropriation of the remaining part and the right of recovery to 

guarantee that the expropriated properties belong to the public interest 

 ( ) ي عاللـــد. قاش               
 
 

 .2019/ 17/06: تاريخ قبول المقال               2019/ 04/ 16تاريخ إرسال المقال: 
 

  الملخص:
نص على أن نزع الملكية ال يتم إال في إطار القانون نظير تعويض عادل،  2016إن المؤسس الدستوري في       

قد تضمن كل اإلجراءات التي يجب على  1991 أفريل 27المؤرخ في  91/11و أن القانون الخاص بنزع الملكية 
 اإلدارة إتباعها حتى يكون عملها مشروعا.

باإلضافة إلى ذلك فقد نص على بعض الحقوق الممنوحة للمنزوع ملكيتهم بعد عملية النزع، و التي يجب على      
استرجاع العقار أو الحق العيني اإلدارة احترامها و تتمثل في الحق في طلب نزع الجزء الباقي غير المستعمل و كذا 

 العقاري عندما ال تنفذ اإلدارة المشروع الذي كان من المفروض إنجازه خالل أربع سنوات.
الملكية العقارية، التعويض، نزع الجزء الباقي، أولوية الشراء، أولوية اإليجار، استرجاع العقار  لكلمات المفتاحية:ا

 
 (  )"2جامعة البليدة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، د. قاشـــي عالل، أستاذ محاضر "أ   ،gachiallel2018@gmail.com 

Abstract: 

The constitutional body of 2016 stated that the expropriation was done only under the law with fair 

compensation, that the law on expropriation 91/11 of April 27, 1991 included all the procedures 

that the administration must follow in order to be legitimate. 

In addition, the constitutional body stipulated some of the rights granted to all expropriated persons 

after the expropriation process, which the administration must respect. 

The right to request the expropriation of the unused remaining part as well as the right to recover 

the property and the real estate rights when the administration does not implement the project that 

was supposed to be completed within four years. 

Keywords: real estate property , compensation , expropriation of the remaining part , purchase 

priority, rental priority, recovery of the expropriated property, right of the expropriated, public 

interest, fair, equitable 

mailto:2gachiallel2018@gmail.com
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 المنزوع، حق المنزوع ملكيته، المنفعة العامة، العادل، المنصف.
  المقدمة: -1

شريعات الوضعية فأكدت تعتبر الملكية العقارية حقا مقدسا تناولته مختلف الشرائع السماوية و الت      
 علية و قررت حمايته من أي اعتداء قد يمسه سواء من طرف األفراد أو من طرف اإلدارة. 

منه على ما  26حيث نصت المادة  16/01هذا ما قرره المشرع الجزائري في التعديل الدستوري و      
 ه أيضا على ما يلي: "من  64الممتلكات " ونصت المادة الدولة مسؤولة على أمن األشخاص و يلي: " 

بذلك يكون المشرع الجزائري قد اعترف بالملكية الخاصة عموما في الملكية الخاصة مضمونة ... "، و 
ستعمل  من القانون المدني: " الملكية هي حق التمتع و التصرف في األشياء بشرط أال ي  674المادة 

المتعلق بالتوجيه العقاري فقد  90/25نون من قا 27األنظمة "، وأما المادة استعماال تحرمه القوانين و 
نصت على ما يلي: " الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع و التصرف في المال العقاري و/ أو 

 الحقوق العينية من أجل استعمال األمالك وفق طبيعتها أو غرضها ".
حقا مطلقا ال يمكن المساس  و على الرغم من مكانة الملكية العقارية الخاصة فإن ذلك ال يجعلها      

      به، ألن العيش في جماعة يتطلب تحقيق المصالح الجماعية و لو أدى ذلك إلى المساس بمصالح 
حقوق األفراد و يكون ذلك بموجب القانون الذي يقرر الوظيفة االجتماعية للملكية الخاصة من خالل و 

مصلحة الجماعة على حساب مصلحة المالك نزع الملكية العقارية الخاصة في بعض الحاالت مراعاة ل
 استثناء من مبدأ دستوري.و 

حتى يتم تحقيق التوازن بين مصالح الفرد و مصالح الجماعة ال بد من إخضاع اإلدارة في ممارسة  و      
من القانون المدني: " ال يجوز حرمان  677هذا ما نصت عليه المادة ، و هذا االمتياز إلى قواعد قانونية

 الشروط المنصوص عليها في القانون ".و  ملكيته إال في األحوالأحد من 
الذي ألغي بالقانون رقم و  76/48تطبيقا لذلك صدر أول قانون لنزع الملكية للمنفعة العامة رقم و      
قد تضمن المبادئ الدستورية المتعلقة بنزع الملكية من حيث الضمانات لحماية األمالك  و  91/11

من ربطها بالمنفعة العامة د نزع الملكية العقارية الخاصة و تعسف اإلدارة فرسم حدو الخاصة لألفراد من 
مراحل قانونية، كما أنه تضمن الحماية الممنوحة لألفراد بعد نزع الملكية من أجل خالل إجراءات و 

       مل، المنفعة العامة من خالل منح حق مطالبة المنزوع ملكيتهم اإلدارة بنزع الجزء الباقي غير المستع
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األولوية في الشراء أو اإليجار عند عدم قيام اإلدارة  لحق في استرجاع العقار المنزوع و أو من خالل ا
 بتخصيص هذه العقارات المنزوعة.

منه على أنه :" ال يتم نزع الملكية إال في  22في المادة  2016قد نص التعديل الدستوري لسنة و      
تنص على  1996ر من دستو  20قد كانت المادة يض عادل ومنصف " و ويترتب عليه تعو إطار القانون 

تنص على  90/25من قانون التوجيه العقاري  72كانت المادة والقبلي و  المنصفالتعويض العادل و 
التعويض القبلي كما يلي :" يترتب على نزع الملكية للمنفعة العامة تعويض قبلي عادل و منصف ... إما 

 و في شكل عقار مماثل للملكية المنزوعة ...".في شكل تعويض نقدي أ

لعل الوضع المالي الذي تعيش الدولة في السنوات األخيرة و انخفاض أسعار المحروقات هو الذي و      
اإلشكالية المطروحة تتمثل فيما يلي: فيما تتمثل ، و 2016اء التعويض القبلي في دستور فرض إلغ

 لكيتهم من أجل المنفعة العامة؟  الحماية الممنوحة لألفراد بعد نزع م
مطلبين، نتناول في  اإلجابة عن ذلك تكون وفق منهج تحليلي و مقارن أحيانا وفق خطة تتضمن      

أما المطلب الثاني نتناول فيه : في طلب نزع الباقي غير المستعمل، و  : حق المنزوع ملكيتهالمطلب األول
 زوعة و أولوية الشراء أو اإليجار.حق المنزوع ملكيته في استرجاع األمالك المن 

   حق المنزوع ملكيته في طلب نزع الجزء الباقي غير المستعمل -2

كذا في اد نزع ملكيته للمنفعة العامة، و تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية واسعة في تحديد العقار المر      
 تحديد المساحة الالزمة إلنجاز المشروع ذو المنفعة العامة.

إقامة المشروع المراد انجازه،   ي بعض األحيان تقوم اإلدارة بنزع جزء من العقار من أجللكن فو      
في هذه الحالة أجاز المشرع للمالك أن يعترض اء جزء من العقار بدون فائدة ، و يترتب على ذلك بقو 

 على هذا النزع الجزئي لكون أن الجزء الباقي أصبح بدون فائدة كأن يكون صاحب فندق أو صاحب 
مطعم على طريق عادي أو وطني، فيحصل توسعة الطريق على جزء من ملكية صاحب المطعم دون  

من شأن القيام بهذه األعمال أن يصبح صاحب  ث يصبح الطريق المذكور سريعا ، و هدم هذا األخير، حي 
 . 1  الفندق أو المطعم ال يستطيع استغالل مشروعه كما كان عليه في السابق

 
 .237ص، 2002شامة سماعين، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية و تحليلية، دار هومة،  -  1
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الك يبادر بطلب النزع التام ) الكلي ( لعقاره إذا أثبت أنه يستحيل عليه البقاء في مما يجعل الم     
كذلك الحال بالنسبة  يجاد إمكانية توقف بالقرب منه، و ممارسة تجارته في ظل عدم وجود منفذ له أو إ
المتضرر بذلك يتقدم المالك د في تكاليف استغاللها و ألرض فالحية إذا كان المشروع المراد إنجازه يزي 

 بطلب من أجل نزع ملكيته. 
منه نجدها تنص على ما يلي:" إذا كان نزع الملكية ال   22في مادته  91/10بالرجوع إلى القانون و      

يجب في لى الجزء الباقي غير المستعمل، و يعني إال جزء من العقار، يمكن للمالك أن يطلب االستيالء ع
الحقوق غير المنزوعة من جراء نزع و  ة التي يلحق األمالككل الحاالت أن يغطي التعويض نقصان القيم

 الملكية".
من خالل صياغة هذه المادة نالحظ بأن المشرع قد أورد عبارات من شأنها أن يختلف إشكاالت       

فمثال عبارة " الجزء الباقي غير المستعمل " لم يبين لنا المشرع المعيار الواجب تبنيه حتى نقول بأن 
من جهة ثانية لم يأخذ استعماله بأي شكل من األشكال، و  بقي من عملية نزع الملكية ال يمكنالجزء المت 

من جهة ثالثة عية أو مبنية أو قابلة للبناء، و بعين االعتبار طبيعة العقار في حد ذاته هل هو أرض زرا 
قصان طي ن إن كان قد نص صراحة على أن التعويض يغهذا الحق، و أنه لم يتضمن أي إجراء لممارسة 

هنا ننظر إلى القيمة التي خّص بها المشروع في  و الحقوق غير المنزوعة، القيمة التي تلحق األمالك و 
 التعويض.

المتضمن تحديد قواعد نزع الملكية من أجل   1976ماي  25المؤرخ في  76/48أما األمر رقم      
منزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ت المنه على العقارا 23المنفعة العمومية )الملغى( قد نص في المادة 

يوما تمكن  15حدد مهلة قانونية تقدر ب عقارات المبنية وغير المبنية، و فّرق بين الواألجزاء المتبقية، و 
هذا من تاريخ طلبه و  صاحب العقار الذي يطلب من اإلدارة نزع الجزء المتبقي غير المستعمل لتقديم

  .1  ة أو قرار نزع الملكيةتبليغه قرار التصريح بالمنفعة العام

 
الملغى على ما يلي:" إذا كان نزع الملكية ال يتناول إال جزء من عقار مبني و كان  76/48من األمر  23تنص المادة  -  1

الجزء الباقي غير قابل لالنتفاع به في أوضاع عادية على اإلطالق، جاز لمن نزعت ملكيته أن يطلب نزع ملكيته التام، و ذلك 
أعاله، و يجري مجرى ذلك بالنسبة لكل قطعة األرض العارية التي   13لمنصوص عليه في المادة يوما من التبليغ ا 15خالل 

تنقص على اثر التجزئة إلى ¼ مساحتها الكاملة، فيما إذا كان المالك ال يملك أي قطعة أرض مالصقة لها، و إذا كانت القيمة  
المجلس القضائي مبلغ تحديد نزع الملكية من جهة، ثم قيمة  آرات فإذا قبل الطلب، يحدد  10المنقصة على هذا الشكل أقل من 
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 شروط نزع ملكية الجزء الباقي غير المستعمل  -1.2

لم يتضمن النص على شروط نزع ملكية الجزء الباقي غير المستعمل ، لكن  91/10إن القانون      
هو حالة ما إذا فقد الجزء المتبقي منفعته )ال يقبل منه نجدها قد تضمنت شرطا واحدا و  22المادة 

نزع الجزء الباقي غير المستعمل ل كجزء مستقل( ففي هذه الحالة يستطيع المالك أن يتقدم طلبا لاالستغال
 هو ما سماه المشرع في هذه المادة بــــــ )طلب االستيالء(.و 

الملغى فإننا نجده قد نص على مثل هذه الشروط سواء بخصوص   76/48أما لو رجعنا إلى األمر      
يوما من تاريخ تبليغ قرار التصريح  15هي زع الجزء المتبقي غير المستعمل و لن  سريان مدة تقديم الطلب

و ال المرسوم التنفيذي  91/11بالمنفعة العامة، أو قرار نزع الملكية و التي لم ينظمها أصال القانون رقم 
 .27/07/1993المؤرخ في  93/186رقم 

 رية وجب توافر الشروط التالية: حتى يتقرر حق المنزوع ملكيتهم في العقارات العاو      

أن النسبة المتبقية تساوي أو تقل عن ربع ¼ ع نسبة معفية من مساحة القطعة، و يجب أن يتم نز  -
 المساحة الكلية لألرض. 

 أال يكون للمالك قطعة أخرى مالصقة للقطعة المنزوعة. -

 آرات.  10أن تكون القطعة المتبقية تقل عن  -

و مرسومه التنفيذي فإننا نالحظ غياب هذه الشروط ما عدا النص على  91/11أما في القانون      
الطلب المقدم من المعني و نالحظ غياب التفرقة بين أنواع العقارات المنزوع ملكيتهم و كذا الجزء المتبقي 

 و غير المستعمل.

 في غياب نص ينظم ذلك يمكن للقضاة إعمال سلطتهم التقديرية.و      

 
امتالك الجزء الممتلك من جهة أخرى زيادة على الجزء المنزوع ملكيته، و أن حكم المجلس القضائي يتضمن نقل الملكية ضمن  

  شروط القانون العام فيما يخص جزء العقار الغير خاضع إلجراءات نزع الملكية".
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 طلب نزع الجزء الباقي غير المستعمل إجراءات  -2.2

هذا يشكل غير المستعمل و على حق المالك في طلب نزع الجزء الباقي  91/11لقد نص القانون      
حماية للمنزوع ملكيتهم للمنفعة العامة، لكن مسألة إجراءات ممارسة هذا الحق غير منظمة ضمانة و 

 .93/186أصال حتى في المرسوم 
زع  لغى فقد نظم ذلك بوضوح و نص على اآلجال التي يقدم فيها المنزوع ملكيته طلب ن أما األمر الم     

قرار التصريح بالمنفعة  يوما من تاريخ تبليغ 15ما يالحظ أن هذا الميعاد )الجزء الباقي غير المستعمل، و 
إلدارة، فلو تخلف  غير ملزم لالعام فهو ملزم للمنزوع ملكيته و قرار نزع الملكية ( ليس من النظام العامة و 

 المنزوع ملكيته يمكن لإلدارة أال تستجيب لطلبه.
لجزء كذلك األمر الملغى قد نصت على التعويض عن او  91/11من القانون  22كن المادة ل     

لملكية التي يغطي في كل الحاالت عن النقصان في القيمة نتيجة نزع االمتبقي للقطعة المنزوعة، و 
كأن األمر يتعلق بنزع الملكية تام دون الحكم به احتراما لمبدأ عدم إعطاء  ، و الجزئي بتقييم التعويض

 أوامر لإلدارة .
نتيجة عدم وجود نص كيف يفصل القضاء في مثل هذه المنازعة هل يطبق ما كان معموال به في و      

 ؟ 91/11من القانون  22الملغى أم أنه يطبق المادة  76/48ظل األمر 
المنازعة المتعلقة بالتعويض أو النزع التام أو التمسك بالملكية أو أي حق عيني آخر،  مع العلم أن     

و أن يكون أجل الطعن خالل شهر من تبليغه حسب المادة   1يتم الطعن فيها بموجب قرار قابلية التنازل
  .91/11من القانون  26
I 3- راء أو اإليجار حق المنزوع ملكيته في استرجاع األمالك المنزوعة و أولوية الش 

هو المحور الذي يدور عليه اإلخراج أو األخذ بقوة و بذلك يجب أن  2إن نزع الملكية للمنفعة العامة     
إن كانت خالف ذلك أمكن للمالك المعنيين الطعن في ت التي تتخذها اإلدارة مشروعة، و تكون كل القرارا

 
العمومية   ور القاضي اإلداري في مراقبة مدى احترام اإلدارة لإلجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعةليلى زروقي، د -1

  .23، ص 2003، 3مجلة مجلس الدولة، العدد 
جامعة  أحمد أحمد الموافى، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة ) نظرية الموازنة ( دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،  - 2

 .و ما بعدها 12، ص 1992اإلسكندرية، 
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اإلدارة باطلة فهذا يسمح للمعنيين بطلب استرجاع   إذا كانت قراراتت نزع الملكية للمنفعة العامة، و قرارا
 أمالكهم.

منه كما يلي:" إذا لم   32على حق استرجاع األمالك لمنزوعة في المادة  91/11و قد نص القانون      
يتم االنطالق الفعلي في األشغال المزمع انجازها في اآلجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص  

       عنية يمكن أن تسترجع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق "، بالعمليات الم
كانت صياغتها واضحة  منه و  48المادة قد نص األمر الملغى على حق استرجاع األمالك المنزوعة في و 
 . 1تضمنت أيضا حق األولوية في الشراء أو اإليجار و 

استخدم مصطلح "إعادة البيع" بدال من مصطلح "طلب االسترجاع"   كما أن المشرع في األمر الملغى     
أصحاب  كون بين اإلدارة نازعة الملكية و ألن هذا األخير يعتبر بيعا لألمالك المنزوع ملكيتها التي ت 

 األمالك القدامى أو خلفهم .

ر يترتبان إن الحق في استرجاع الجزء الباقي غير المستعمل و الحق في أولوية الشراء أو اإليجا
 عندما ال تحترم اإلدارة األهداف المرجوة من عملية نزع الملكية.

 الحق في استرجاع األمالك المنزوعة لعدم تخصيصها إن الهدف من نزع الملكية العقارية الخاصة  -1.3
هو تحقيق المنفعة العامة من خالل إقامة مشروع ) مرفق ( فوق هذا العقار و بذلك ينبغي لإلدارة أال 

حيد عن فكرة المنفعة العامة التي رسمتها و أن ينتج قرار نزع الملكية أثره القانوني الذي يهدف إلى ت 
 تخصيص العقار للغرض الذي تم انتزاع الملكية ألجله. 

 
نصت على ما يلي:" إذا لم يعين العقارات التي نزعت ملكيتها التخصيص المقرر لها خالل   76/48من األمر  48المادة  - 1
  15ل سنوات أو نزع منها ذلك التخصيص جاز للمالكين القدامى أو خلفهم على وجه العموم أن يطلبوا إعادة البيع لهم خال 5

 8المؤرخ في  71/73سنة من تاريخ قرار نزع الملكية ما لم يصدر تصريح جديد بالمنفعة العمومية مع مراعاة أحكام األمر رقم 
المتضمن الثورة الزراعية و النصوص القانونية التالية له ، يعاد بيع العقارات إلى مالكيها القدماء و التي كانت   1971نوفمبر 

 .ها"أرض زراعية إبان نزع
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فإنه  1أما في حالة حصول العكس، و عدم تنفيذ المشروع خالل المدة التي حددها قرار نزع الملكية      
 و أصحاب الحقوق المطالبة باسترجاع هذه األمالك.يحق للمنزوع ملكيته 

لم تنص أصال على المدة التي يمكن خاللها المطالبة   91/11من القانون  32نشير إلى أن المادة و      
باالسترجاع بل اكتفت بذكر " بأنه يمكن طلب االسترجاع إذا لم تنطلق األشغال فعليا في المدة المحددة  

 الف األمر الملغى إذ حددها بخمس سنوات من تاريخ نزع الملكية.في القرارات " و هذا بخ

 : 2و لذا يرى البعض بأن طلب االسترجاع ال يؤسس إال على الحاالت التالية     

حالة عدم احترام اإلدارة للمواعيد المحددة في قرار التصريح بالمنفعة العامة من أجل إتمام عملية النزع   -
ال يمكن الحديث عن حق االسترجاع أو إعادة البيع ألن نقل الملكية لم يتم و  للملكية ، في هذه الحالة

 يظل أصحاب الملكية هم المالك و يطالبون ببطالن اإلجراءات التي تم اتخاذها من طرف اإلدارة نحوهم.

حالة عدم انجاز المشروع المعلن عنه و يندرج تحت هذه الحالة عدم البدء في االنجاز أو استبدال  -
 لو كان يدخل ضمن المنفعة العامة.المشروع المعلن عنه بمشروع آخر و 

حالة عدم احترام المدة المحددة إلنجاز المشروع حيث كان األمر الملغى يتضمن ذلك بعكس القانون  -
الذي أهمل ذلك و نص على لزوم تحديد و احترام مدة إتمام عملية النزع و على الرغم من عدم  91/11

 فإن المعني يمكنه أن يتحجج بذلك من أجل طلب االسترجاع. النص على ذلك

 شروط استرجاع األمالك المنزوعة  -1. 1.3

     لكي يتمكن المنزوع ملكيته من ممارسة حق االسترجاع يجب توافر الشروط التالية:      

ع كل عقار تم أن يكون المراد استرجاعه قد تم نزعه بالطرق الجبرية و بذلك ال يكون محال لالسترجا -
 التنازل عنه وفقا إلرادة المالك.

 
عمار معاشو، عبد الرحمن عزاوي، تعدد مصادر القاعدة اإلجرائية في المنازعات اإلدارية في النظام الجزائري، الطبعة   -  1

 .45الثانية، دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع، تيزي وزو، دون سنة، ص 
 .239سماعين شامة ، المرجع السابق ، ص  - 2
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 سنوات. 5يجب أال تكون األشغال أو التخصيص قد بدأ بصفة جديدة قبل انقضاء مدة  -

لو كان كذلك لفائدة ارات و يجب أال يكون قد صدر قرار آخر يصرح بالمنفعة العامة على نفس العق -
 قرار التصريح بالمنفعة العمومية األولى. هيئة أخرى و لحساب منفعة عمومية لم تكن محددة في

 يجب أن تكون االستفادة ممكنة ماديا أي أن ال يكون البناء قد هدم أو تم بناء منشأة أخرى. -

 سنة في الجزائر القانون القديم و خالل ثالثين سنة في القانون الفرنسي. 15يقدم الطلب خالل  -

إنجازها خالل اآلجال المحددة ، و ما يالحظ أن المشرع لم عدم االنطالق الفعلي في األشغال المزمع  -
يعط لإلدارة سلطة مطلقة في ترتيب اآلثار القانونية الالزمة لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة و من أجل  

 1اتقاء تماطلها في جعل قرارها ينتج آثاره حدد لها آجاال معينة تؤدي إلى سقوط األثر القانوني لهذا القرار 
:"... كما يجب أن يبين القرار 91/11من القانون  10هي أربع السنوات حسب ما نصت عليه المادة و 

سنوات و يمكن تجديده  4األجل األقصى المحدد إلنجاز نزع الملكية و ال يمكن أن يتجاوز هذا األجل 
 .98412ماي   26مرة واحدة ... "، و هذا األمر نفسه الذي أكده القرار القضائي الصادر في 

 إجراءات ممارسة حق إسترجاع  -2. 1.3

إن الجهة التي استفادت من نزع الملكية للمنفعة العامة يجب عليها أن تباشر فورا في إنجاز المشروع 
المراد تحقيقه، و هذا حتى يتمكن األفراد من ممارسة حق استرجاع ملكيتهم المنزوعة إذا لم يتم اإلنجاز 

 خالل اآلجال المحددة.

كن في بعض الحاالت تنطبق األشغال مباشرة بعد عملية النزع ثم تتوقف لمدة قد تفوق المدة ل     
 ؟ 3المحددة إلنجاز المشروع فهل بإمكان المالك أن يطالب باسترجاع عقاره

 
 .46ن عزاوي، المرجع السابق، ص عمار معاشو، عبد الرحم -  1
 .192، ص 1990، 1، المجلة القضائية، العدد 26/05/1984المؤرخ في  36595القرار رقم  -  2
 .44، ص2002، 2موسى بوصوف، دور القاضي اإلداري في المنازعات العقارية، مجلة مجلس الدولة، العدد  - 3
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في الحقيقة أنه ال يوجد جواب في القضاء الجزائري و هذا يعود لعدم وجود أي قرار أو اجتهاد       
لمجال، و هذا بخالف الوضع في فرنسا حيث عولج حسب حجم و أهمية األشغال  قضائي في هذا ا

المنجزة قبل التوقف، و نسبة انجازها بالنسبة للمشروع ككل، و كذا حسب مدة التوقف و نية اإلدارة في  
االستمرار في األشغال أو في إهمالها، و يوجد في فرنسا قانون خاص ينظم نزع الملكية من أجل المنفعة 

 le juge deلعامة و يتولى الفصل في نزاعاتها أساسا قاض عادي يدعى قاضي النزع  ا

l’expropriationمن هنا يبرز مدى تعقيد هذا ويض فيختص بها القاضي اإلداري، و ، أما طلبات التع
قد تفادى مشرعنا هذا األمر إذ جعل قاضي النزع هو قاضي  ، و 1النظام بالنسبة للمتقاضي الفرنسي

 اإلدارية.من قانون اإلجراءات المدنية و  801و     800ض وهو القاضي اإلداري حسب المادة التعوي 

عند عدم االنطالق الفعلي يأمر دير مدى فعالية انطالق األشغال و في الجزائر القاضي يقوم بتق     
 .  2بإرجاع األمالك المنزوعة

ة المتعلقة باسترجاع األمالك المنزوعة لعدم هنا نسجل بعض المسائل التي أغفلها المشرع في المادو      
 مدة إنجاز األشغال.يصها، وإغفال مدة رفع الدعوى، و تخص
بناء على ذلك فإن آجال رفع الدعوى تبدأ من أول يوم يلي انقضاء أجل أربع سنوات المنصوص  و      

 . 3لتخصيص يمتد إلى ماال نهاية عندما ال يتحقق او  91/11من القانون  10في المادة عليها 
الذي تم من  قد نصت على أربع سنوات إلنجاز نزع الملكية و ليس إلنجاز المشروع 10إن المادة      

عليه فإن هذه المادة ال تنص على اآلجال الممنوحة لطلب االسترجاع لعدم االنطالق  أجله نزع الملكية، و 
 الفعلي في األشغال. 

لم تتضمن النص على المدة المحددة السترجاع   91/10من القانون  32من جهة ثانية فإن المادة و      
( لم تحدد المدة إلنجاز 32العقار المنزوع لعدم االنطالق الفعلي في األشغال، كما أن هذه المادة )

 
 .44، ص نفسهالمرجع   1
 .47، ص 1994، 2، العدد 4كية من أجل المنفعة العامة، مجلة اإلدارة المجلد أحمد رحماني، نزع المل - 2
 .49عمار معاشو، عبد الرحمن عزاوي، المرجع السابق، ص  - 3
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اإلدارة بنفسها في  بناء على ذلك فإن هذه المدة تحددهاكن بعدها المطالبة باالسترجاع، و المشروع التي يم
 .17/12/22002هذا ما أكده القرار الصادر بتاريخ ، و  1القرارات التي رخصت بالعملية

ا نص و هذا على عكس م 91/11كما أن المشرع لم ينص على تقادم طلب االسترجاع في القانون      
من القانون  829ة الماد سنة ، وفي هذه الحالة يمكن الرجوع إلى 15حددها ب عليه األمر الملغى و 

سنة وهذا حماية للعقار المنزوع ملكيته لعدم استعماله في الغرض الذي نزع  33التي حددتها ب المدني و 
بذلك وجب أال يحرم المنزوع ملكيته من إجراء ميعاد أن هذا يشكل تصرف غير قانوني، و  من أجله، إذ

 التقادم المعروف في دعوى اإللغاء .

قضية ) ع.م ( ضد والي والية سطيف الذي  18/10/2005المؤرخ في  22461 نورد القرار رقمو      
من طرف الوالي لفائدة بلدية  1984جاء فيه في الموضوع :" حيث أن قرار قابلية نزع الملكية صدر في 
بعد فوات األجل المنصوص  2003برج إلى استرجاع الجزء الذي لم يستعمل إلنجاز المنطقة إال في 

سنة و بالتالي الدعوى  15والتي تنص على االسترجاع خالل  76/48من األمر  48ادة عليها في الم
 جاءت خارج األجل مما يعني إلغاء القرار". 

أمام سكوت اإلدارة عن آجال رفع الدعوى و اإلجراءات المتبعة من أجل استرجاع الملكية المنزوعة       
و ترك أمر تقدير المدة لتنفيذ األشغال التي تم نزع لعدم تخصيصها فهذا أمر يدعو إلى تقليص ذلك ألنه ل

ن حقه في طلب االسترجاع،  الملكية من أجلها لإلدارة فإنها قد تتعسف و يؤدي ذلك إلى حرمان المالك م
أن القانون يبين المراد من عملية النزع هو تطبيق إجراءات نظامية مثل: إنشاء تجهيزات  خاصة  و 
ال تقوم بتنفيذ ، أو التعمير والتهيئة العمرانية، ولكن قد تنزع اإلدارة ملكية و رى ذات منفعة عامةجماعية كب 

 .3المشروع، أو تقوم بتحويل الملك المنزوع ألغراض خاصة 

 
 .27المرجع السابق، ص   ،ليلى زروقي - 1
 .292، ص 2006، 58، نشرة القضاة، العدد 17/12/2002المؤرخ بتاريخ  12466القرار رقم  - 2
 .15، ص 2008، 8عاشو، إشكاالت التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء اإلداري، مجلة مجلس الدولة، العدد عمار م - 3
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بذلك عند ما يثار نزاع وجب الرجوع إلى القواعد العامة في التقاضي فإذا استجابت اإلدارة لطلب  و     

بدفع مبلغ يساوي   يلتزم المنزوع ملكيتهذ االسترجاع حكم إعادة البيع وأخالمنزوع ملكيته ففي هذه الحالة ي 

 .1عند وجود تحسينات في هذا العقار يلزم بتعويضها من خالل دفع قيمة إضافية عليهامبلغ التعويض و

لقضاء لتثبيت حقه  أما عندما يلقى طلب استرجاع المنزوع ملكيته رفضا فيجوز للمعني اللجوء إلى ا     

بذلك فإن تقادم طلب لحكم القضائي محل سند الملكية، وفي حالة الحكم له يأخذ استرجاع و في اال

 االسترجاع يخضع للقواعد العامة وهي خمسة عشر سنة من تاريخ انتهاء األجل المحدد. 

 موضوع دعوى االسترجاع -3. 1.3

يقدم طلبه من أجل   نجد بأن المشرع سمح للمنزوع ملكيته أن 91/11من القانون  32من المادة   

استرجاع ملكيته عندما ال تخصص لما تم النزع من أجله في حالة الرد السلبي أو عدم الرد نهائيا يمكن له 

، لكن مشرعنا لم يبين إذا كان الطلب المقدم هو من أجل إلغاء القرار أم 2اللجوء إلى القضاء اإلداري 

 يقتصر على استرجاع األمالك ؟ 
ليس إللغاء  د عدم االنطالق الفعلي لألشغال وبقة فإن دعوى االسترجاع تتقرر عن من المادة السا     

 القرار.

حيث تبين للقاضي  1990أفريل  7المؤرخ في  71121في هذا الصدد نورد القرار القضائي رقم و       
سنوات المنصوص عليه في المادة  5بأن األمالك المنزوعة لم تخضع للتخصيص المقرر لها في أجل 

الحكم على المدعى ليا بإبطال القرار المطعون فيه و . حيث قضت المحكمة الع76/48من األمر  48
 .3عليهما بالمصاريف القضائية

كما أن القضية المثارة بين ورثة )ق ع( ضد والي والية تيزي وزو جاء فيها ما يلي :" حيث أن      
قابال لإللغاء، بينما ن العيوب التي تجعله باطال و يب مإلغاء قرار إداري يتم عندما يكون القرار مشوبا بع

القرار كان صحيحا و شرعيا، و أنه في حالة عدم تنفيذه لمدة حددها القانون يمكن وقتها ألصحاب العقد 

 
 .239سماعين شامة، المرجع السابق، ص  - 1
 .47أحمد رحماني، المرجع السابق، ص  - 2
 .240، ص 1991، 4، المجلة القضائية، العدد 1990أفريل  7الصادر في  71121القرار رقم  - 3
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إنما المطالبة باسترجاع العقار ألن المشروع الذي انتزعت من أجله  اء القرار و والعقار المطالبة ليس بإلغ
 .1وقته مما يستوجب المصادقة على القرار المستأنف  لم يتم انجازه في

ما يمكن استخالصه من هذين القرارين أنه يمكن الطعن في استرجاع األمالك المنزوعة إذا لم يتم      
تخصيصها للغرض المراد إنجازه خالل المدة التي حددتها اإلدارة، وال يمكن الطعن من أجل إلغاء القرار 

بين  04308يحمل رقم قرارا  1993جانفي  17كن المحكمة العليا أصدرت بتاريخ بمقابل االسترجاع ، ل
والي والية الجزائر قضت فيه بقبول دعوى إلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العمومية بعد بوصباع علي و 
أمرت في نفس  طلب استرجاع األمالك المنزوعة و  سنة من صدوره في إطار دعوى  15مرور أكثر من 

هذا يعد تناقضا ألنه إذا ألغي قرار نزع الملكية فإن  بيع األمالك المنزوعة للطاعن، و  عادةالوقت بإ
ال حاجة لألمر بإعادة البيع زيادة على ذلك ة التي كانوا عليها قبل صدوره، و األطراف يعودون إلى الحال 

مالك في اآلجال جله األأن طلب االسترجاع هو نتيجة لعدم استعمال األموال للغرض الذي انتزعت من أ
 . 2ال يؤدي حصوله إلى إلغاء قرار نزع الملكية المحددة و 

عندما ابل االسترجاع من حيث تقديره ، و و كذا األمر الملغى لم ينصا على مق 91/11إن القانون      
يستجيب القاضي لطلب االسترجاع يتعين عليه تعيين خبير من أجل تقييم األمالك المطالب باسترجاعها 

، إذ أن مقابل االسترجاع هو ما يقدمه المالك 3ألخذ بعين االعتبار القيمة الحقيقية وقت استرجاعهامع ا
 .4يجب أال تكون دعوى االسترجاع مصدر للمضاربة جع أمالكه المنزوعة من اإلدارة و الذي استر 

 الحق في أولوية الشراء أو اإليجار.  -1.3

للعقار المنزوع ، بل يستند إلى حق اإلدارة في  هذا الحق ال يرتبط بعدم تخصيص اإلدارة     
هذا األمر مقرر في فرنسا على صنف م بإيجار العقارات التي نزعتها و التخصيص، فيمكن اإلدارة أن تقو 

أكتوبر  23من القانون المؤرخ في  54/3هذا حسب المادة راضي الفالحية ( و معين من العقارات ) األ 
 

 .92، ص 2003، 4، مجلة مجلس الدولة، العدد 2003أفريل  15الصادر في  6222القرار رقم  - 1
 .28ليلى زروقي، المرجع السابق، ص  - 2
 .28، ص المرجع نفسه  - 3
انون العام، خالد يموني، منازعات الملكية للمنفعة العامة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل دكتوراه علوم في الق - 4

 .222، ص 2011، 1جامعة الجزائر 
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الشراء بالنسبة  الحقوق حق األولوية في اإليجار و أصحاب لكين و ويتقرر في هذه الحالة للما 1954
 للعقارات المنزوعة.

ذلك في إطار  المنزوع و  في هذه الحالة تقوم اإلدارة بإخطار المالك بأنها تريد تأجير أو بيع العقارو      
 ، و تخطره بأن له األولوية في اإليجار و الشراء. 1تسيير أموالها

التي نصت على حق االسترجاع للعقارات المنزوعة جاءت  91/11ن قانون م 32إن المادة      
بصياغة غير دقيقة، و لم يصدر مرسوم تنفيذي يبين كيفية تطبيقها، و لذا كانت هناك مصطلحات  

نشير إلى أن حق االستعادة، إعادة التنازل"، و مختلفة لدى قضاء المحكمة العليا فنجد:" إعادة البيع، 
) حق إعادة البيع للمالك ( إلى القضاء  ا أسند االختصاص في إقرار حق إعادة الشراءالقضاء في فرنس

 المدني و أن الفصل في وجود التخصيص من عدمه موكول للقضاء اإلداري.

بذلك يكون القانون الفرنسي قد منح مالءمة عمل اإلدارة مع مقتضيات التخصيص للمنفعة العامة  و      
تأكد هذا األخير من عدم التخصيص يقوم القضاء المدني بالفصل في إعادة شراء للقضاء اإلداري ، فإذا 

 العقارات من طرف المالك.

، و قد 2إن ممارسة حق أولوية الشراء أو اإليجار يتقرر عندما تتصرف اإلدارة في األمالك المنزوعة     
حيث أن  21/09/1962المؤرخ في  62/112نظم القانون الفرنسي إجراءات ذلك في المرسوم رقم 

اإلجراءات تبدأ عندما تقوم اإلدارة بتبليغ المالكين القدامى أو ذوي الحقوق بأنها تريد بيع األمالك 
المنزوعة وتطلب منهم التعبير عن رغبتهم في ممارسة حق االستعادة أو التنازل عنه، و نفس اإلجراء 

 يطبق عندما تريد اإلدارة تأجير األمالك المنزوعة.

 
، 2003، 3محمد بوذريعات، الحق في استرجاع األمالك المنزوعة و أولوية الشراء أو اإليجار، مجلة مجلس الدولة، العدد  - 1

 .35ص 
نون العام، جامعة أبو  عبد القادر غيتاوي، الضمانات التشريعية و القضائية لنزع الملكية الخاص، رسالة دكتوراه في القا -  2

 .176، ص 2013/2014بكر بلقايد، تلمسان، 
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حيث يتم تبليغ المعنيين سواء من أجل االسترجاع أو من أجل التأجير و ترتيب حق األولوية لهؤالء      
بواسطة رسالة مضمنة فإذا لم تصل إلى المعني يتم تبليغه مرة ثانية بواسطة المحضر القضائي و يجب  

 :1أن يحتوي التبليغ على ما يلي

 ا.تحديد مفصل للقطع األرضية المراد التنازل عنه -

ضرورة قيام المعنيين بتقديم عروضهم المالية للشراء أو اإليجار خالل شهرين من تبليغهم و إال اعتبروا  -
 متنازلين عن ممارسة حق االستعادة.

نشير إلى أنه عند عدم تحديد عنوان المعنيين أو ذوي الحقوق فيجب نشر اإلعالن في كل بلدية و      
يعها أو تأجيرها، و ينشر اإلعالن في إحدى جرائد اإلقليم اإلداري و يجب تقع فيها األمالك المراد إعادة ب

 أن يتضمن هذا اإلعالن نفس المعلومات التي يتضمنها التبليغ بواسطة المحضر القضائي. 
بالتالي تفصل الجهة  يثور نزاع حول ثمن إعادة البيع و إن حق االستعادة المقرر للمنزوع ملكيته قد      

تصة في ذلك و غير ملزمة بتقدير الثمن وفقا للقواعد التي تم بواسطتها تقدير تعويض نزع القضائية المخ
المقدم من طرف   الملكية ألن حق االستعادة هو تنازل عادي لكن القضاء في فرنسا يراعي العرض

 التعويض الذي تلقاه نتيجة النزع و يجعل موازنة بين ذلك.المنزوع ملكيته و 
زاع بخصوص عدم توافر شروط حق االستعادة فيؤول االختصاص للقضاء المدني لكن لو حصل الن      

بخصوص تحديد الثمن، أما تفسير قرارات اإلدارة فتكون من اختصاص القاضي اإلداري و بذلك فإن هذا 
         النزاع يتفرع إلى منازعة إدارية يعتبرها القضاء الفرنسي مسألة أولية يفصل فيها القضاء اإلداري، 

 . 2منازعة مدنية حول تقدير الثمن تطرح على القضاء المدنيو 
و يجب على طالب االسترجاع أن يبرم العقد خالل شهر من تاريخ التحديد النهائي للثمن و أن يدفع      

الثمن و إال سقط حقه،  و عندما يحصل تماطل من اإلدارة فيعذرها المعني برسالة مضمنة أو بواسطة  
مكن للمعني بإيداع الثمن لدى الموثق من أجل قيام اإلدارة بكل اإلجراءات لنقل  محضر قضائي، و ي 

 الملكية إليه و يكون هذا العقد غير خاضع للرسوم.
 

 
 .37محمد بوذريعات، المرجع السابق، ص   -  1
 .38ص  ،  نفسهالمرجع  - 2
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   الخاتمة:-4

إن نزع الملكية للمنفعة العامة عملية جبرية استثنائية إدارية تتضمن العديد من الضمانات سواء      
ن نزع الملكية أن يكو يكون سليما من الناحية الشكلية والموضوعية و أن بخصوص قرار نزع الملكية فيجب 

هي الحق في طلب نزع  ات مكفولة حتى بعد عملية النزع و هناك ضمان و منصف، لقاء تعويض عادل و 
أولوية الشراء أو اإليجار ق في استرجاع األمالك المنزوعة و الحكية الجزء الباقي غير المستعمل و مل

 روط القانونية.عندما تتوافر الش

على االسترجاع و حق نزع  91/11قانون الملغى و  76/48لجزائري في األمر قد نص المشرع او      
هذا على عكس المشرع الفرنسي الذي نظم هذه شكل مقتضب و الجزء الباقي غير المستعمل لكن جاءت ب 

ي والتاريخي الماد لذا رجعنا إليه في بعض الحاالت ألنه يشكل المصدر 1958المسائل بدقة سنة 
ألنه تضمن اآلليات التي تمكن من ممارسة هذه الحقوق سواء من حيث الكيفيات للقانون الجزائري و 

 الشروط. اإلجراءات و و 
تؤطرها مجموعة من القوانين مة هو طريقة ينص عليها الدستور و عليه فإن نزع الملكية للمنفعة العاو      

من جهة أخرى يجب أن تكون هناك عدالة في اعيات قانونية متعددة و ية لها تدلكون أن عملية النزع للملك
التعويض عن نزع الملكية، باإلضافة إلى الضمانات الممنوحة لألفراد حتى بعد عملية النزع )طلب نزع 

 الجزء الباقي غير المستعمل، الحق في طلب االسترجاع و أولوية الشراء أو اإليجار(.
هذا يشكل ة للمنزوع ملكيته جاء غير كافي و بخصوص هذين الحقين بالنسب  لكن القانون الجزائري و      

ديرها تقليصا لهذين الحقين، كما أن فكرة المنفعة العامة غير محددة مما يعطي لإلدارة سلطة واسعة في تق
 يحصل نزع الملكية الكيدي، المترتب عن االنحراف بالسلطة.و 

 هنا نقترح ما يلي:و      
 لمدة النطالق األشغال حتى يتمكن المنزوع ملكيته من ممارسة حق االسترجاع.ضرورة تحديد ا -

 ضرورة النص على كيفية ممارسة حق طلب نزع الجزء الباقي غير المستعمل و إجراءاته.  -

 ضرورة تحديد شروط ممارسة حق االسترجاع و اإلجراءات المتبعة بدقة. -
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 التنمية السياسية ومفهوم األزمة داخل النظام السياسي
Political development and the concept of crisis within the political system 

  )(د. مبروك كاهي
 

 .06/2019/ 12: تاريخ قبول المقال        2018/ 05/ 01تاريخ إرسال المقال: 
 الملخص:

سية للتنمية السياسية، والتي بواسطتها يمكن تحقيق الوحدة والتكامل بين تركز الدراسة على العناصر األسا
بعض الباحثين إلى  يرجعهاأجزاء المجتمع، فالعديد من النزاعات والتوترات العالمية ال سيما داخل الدولة الواحدة 

م تحقيق مبدأ المساواة غياب التنمية السياسية، هذه األخيرة هي أحد الوظائف األساسية للنظام السياسي، وبها يت
 والعدالة االجتماعية أحد ركائز ودعم الوحدة والتكامل بين أجزاء المجتمع.

التنمية السياسية، العدالة االجتماعية، وظائف النظام السياسي، التكامل االجتماعي، التنشئة  الكلمات المفتاحية: 
 السياسية.

Summary: 

     The study focuses on the basic elements of political development through which unity and 

integration can be achieved. Many international conflicts and tensions, especially within the same 

country, are attributed to the absence of political development. The latter is one of the basic 

functions of the political system. Social justice is one of the pillars of and support for unity and 

integration among parts of society. 

key words: Political development, social justice, political system functions, social integration, 

political upbringing.   
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 مقدمة:

تعتبر التنمية السياسية من بين الوظائف الرئيسية التي يقوم بها النظام السياسي في أي دولة من 
العالم، فالتنمية السياسية تحض بأهمية بالغة من قبل النظام، فمن خاللها يستطيع النظام السياسي تحقيق  

يع الفروق واالنتماءات العرقية وحتى  مبدأ المساواة بين جميع أفراد المجتمع، وذالك بتجاوز أو إلغاء جم
الثقافية والفوارق االجتماعية، والتنمية السياسية تمكن المواطنين من المشاركة في عمليات صنع القرار، 
هذه المشاركة تتم عبر المجالس التشريعية والمؤسسات الدستورية أي أن النظام السياسي يوفر عدة قنوات 

ة السياسية، مما يعطي المواطنين القدرة على إدراك مشكالتها الحقيقية  تمكن أفراد المجتمع من المشارك
وكيفية التعامل مع هذه المشكالت تعامال عقالنيا رشيدا يضمن لألفراد الحصول على حقوقهم، كما 

 يضمن للسلطة المحافظة على سير النظام العام وعدم المساس به أو تعطيله بأي شكل من األشكال. 

يهدف من خالل التنمية السياسية إلى تحقيق الوحدة والتكامل السياسي بين أفراد  فالنظام السياسي
المجتمع، وال يتأتى تحقيق هذا الهدف إال بعد أن يتجاوز النظام السياسي أو يقدم أجوبة على بعض  

 السمات التي إن فشل فيها قد تتحول إلى أزمة.

 تعريف التنمية السياسية:   -01
ت التي تناولت موضوع التنمية السياسية، وتجدر اإلشارة أن هذا المفهوم هناك العديد من التعريفا

ظهر في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، أي أنه مصطلح حديث على ميدان العلوم السياسية لم 
يكن معروف من قبل، أين افتقرت المجتمعات في تلك الفترة إلى القيم السياسية الثابتة نتيجة عدة ظروف 

اجتاحت دول العالم الثالث في تلك الفترة،  التيزها تبعات الحرب العالمية الثانية وموجات التحرر لعل أبر 
ونتيجة لهذا الوضع وخطورته على االستقرار السياسي والعملية الديمقراطية ككل عمل علماء االجتماع 

ه اآللية متمثلة في السياسي على تطوير آلية تضمن المحافظة على وحدة المجتمع وتكامله السياسي هذ
والجدية الفعلية في تطبيقها وهو ما  اإلرادةالتنمية السياسية وقد حققت نجاحا في الدول التي كانت لها 

 على األداء والنمو االقتصادي. إيجاباانعكس 
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وقد أعطت منظمة األمم المتحدة تعريفا للتنمية على أنها العمليات التي يمكن بها توحيد جهود 
الحكومة، لتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية في المجتمعات المحلية، ومساعدتها على المواطنين و 

 االندماج، والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر من المستطاع. 

وتعرف التنمية كذالك على أنها عملية تصاعدية مستمرة من أسفل إلى أعلى تجتاح وتنتشر في 
تنمية بالنخبة أو فئة أو شريحة مجتمعية معينة، لكنها بعد ذالك تنتقل المجتمع كله رأسيا وأفقيا، وقد تبدأ ال

ثقافية  إعالميةللمجتمع بوسائل عدة للمجتمع كله وتصبح شاملة، هذه الوسائل قد تتمثل في طرق 
 . 1اقتصادية اجتماعية سياسية وحتى سلوكية نفسية

من وضع إلى آخر أفضل منه  ويمكن إعطاء تعريف شامل للتنمية على أنها نقلة نوعية وكمية 
 وفي جميع المجاالت االقتصادية السياسية االجتماعية الثقافية وحتى التكنولوجية.

فالتنمية كمفهوم عام هي مفهوم شامل وواسع يمس بالدرجة األولى المجتمع، ومن هذه المقاربة فإن       
 مكن تعريف التنمية السياسية على أنها.التنمية السياسية هي جزء ال يتجزأ من التنمية الكلية للمجتمع، وي 

فالتنمية السياسية هي عملية تفاعل ثقافي سياسي تتداخل فيه العوامل المادية بالمعنوية، وهي 
 باألساس، معرفة عملية هي السياسي، التقدم إلى التخلف وضع من انتقال للمجتمعمولدة حالة  متضافرة

 هذه وضع على السياسي النظام يساعد .والمجتمع الفرد لدى السياسي المجال في ونوعا كما تزيد حيث
التعبير  حرية االنتخابات، الترشيح، مثل المتعددة السياسية العمليات خالل من التطبيق المعرفة موضع

 .الخ .... سلميا،   السلطة تداول والتصرف،

قات المجتمع وقوى ويعرفها الباحث العراقي الدكتور "غازي فيصل" بأنها ظاهرة بنيوية ترتبط بعال
بالقوة والسلطة، والوضع الطبقي واالجتماعي، لذا فإن االنتقال من التخلف إلى التنمية بإعادة  اإلنتاج

 .2توزيع للقوى االجتماعية والثروة االقتصادية والسلطة السياسية 

 
 2011غزة الجامعة اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم السياسية  دراسات في التنمية السياسية. أمين محمد علي دبور،  1

  07ص
 08ص  1993بغداد جامعة بغداد كلية العلوم السياسية  مية السياسية في بلدان العالم الثالث. التنغازي فيصل،  2
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هم موقف  وتعرف التنمية السياسية على أنها تعبئة الجماهير وتفاعلهم مع النظام القائم وعدم وقوف
 الالمباالة ويتسم ذالك بدرجة المشاركة الشعبية الموسعة. 

وتعرف أيضا التنمية السياسية بأنها االستقرار والتغيير المنظم، ويرتبط االستقرار بمفهوم التنمية 
على أساس أنه أي شكل من التقدم االقتصادي واالجتماعي يعتمد على البيئة المالئمة لذالك، إن دور 

سياسية يتحدد في تسهيل النمو االقتصادي، كما تسهم في تهيئة الظروف للتغير في القيم مما التنمية ال
 يكفل التحول نحو المجتمعات الحديثة.

الظروف االقتصادية واالجتماعية   تالءمومن ناحية أخرى تعمل التنمية على قيام المؤسسات التي 
 .1وعلى تعبئة الجماهير وتفاعلها مع النظام القائم

مكن تعريف التنمية السياسية كذالك على أنها "قيادة وإدارة العالقة بين األفراد والتنظيمات، وي 
 . 2والنشاطات الحكومية والعالقات الخارجية للبالد، كي يبلغ المجتمع أهدافه 

وهناك بعض التعريفات للتنمية السياسية لكنها غالبا ما تركز على طابع العالقات بين أفراد  
مؤسسات الحكومية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ومن هذا المنطلق فإن "التنمية المجتمع وال

السياسية هي زيادة المساواة وقدرة النظام على تمايز البنى السياسية" هذا التعريف يركز كثيرا على متغير 
ياسي وهي وظيفة  المساواة بين أفراد المجتمع المدني من جهة وبين إحدى الوظائف األساسية للنظام الس

تمايز البنى السياسية أي استقالل المؤسسات عن بعضها مما يعطيها أريحية أكبر ألداء مهامها بعيدا 
عن أي ضغط من أية جهة كانت وبذالك تتحقق التنمية السياسية وفقا لهذا التعريف، فالنظام المتطور 

ي، وهي عند بعضهم وضع رموز سياسيا هو الذي يواجه بنجاح الضرورات الوظيفية لكل نظام سياس
سياسية متغيرة ورموز لتوطيد الهوية الوطنية، وبنية مركزية قانونية وسياسية. وقنوات لتنظيم الصراع  

 السياسي، والتنمية السياسية تتطلب من النظام السياسي:

 
  87ص   1القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع ط االعالم والتنمية الشاملة.محمد منير حجاب،  1
لسياسية المشاركة السياسية عند  المدرسة التجديدية في الفكر اإلسالمي وأثرها على التنمية اأسعد سمير أسعد حلبوني، " 2

ماجستير في برنامج التخطيط والتنمية السياسية، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس  الة رسالمرأة نموذجا". 
 36غير منشورة ص  2012فلسطين 
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 قدرة النظام السياسي على التعامل مع بيئته الداخلية والبيئة الخارجية.  -
 كمة على تحقيق التنمية.قدرة النخبة الحا -
 1أن يكون الهدف من وراء التنمية السياسية هو عملية بناء حقيقية للديمقراطية.  -

 مفهوم األزمة: 

يعتبر مصطلح األزمة من أكثر المصطلحات تداوال في القرن الماضي وبداية األلفية الجديدة، 
من شخص إلى آخر كما أن كيفية  كما تكاد تكون األزمة روتين في حياة األفراد إال أن حدتها تختلف

التعامل معها ليست موحدة وان كانت متشابهة في بعض األحيان، لكن قبل أن نقوم بتعريف األزمة نقوم 
 بتحديد المفهوم اللغوي واالصطالحي لألزمة.

م األزمة لغة: تعني الشدة والقحط، يقال أصابتهم سنة أزمتهم أزما، أي استأصلتهم، وأزم علينا الدهر أز 
 علينا أزما، أي اشتد وقل خيره.

األزمة اصطالحا: هي حالة توتر ونقطة تحول تتطلب قرار ينتج عنه مواقف جديدة سلبية كانت أو 
 .2ايجابية، تؤثر على مختلف الكيانات ذات العالقة 

 الفرق بين المشكلة والكارثة واألزمة:

غير المرغوب فيها، وتحتاج عادة إلى   المشكلة: تعتبر الباعث الرئيسي الذي يسبب حالة من الحاالت
 جهد منظم للتعامل معها وحلها، وقد تؤدي إلى وجود أزمة لكنها ليست األزمة في حد ذاتها.

الكارثة: تعرف الكارثة بمفهومها العام وهو الغم، والكارث هو األمر المسبب للغم الشديد وتعبر الكارثة 
 .3الماديات أو في المعنويات أو كليهما معاعن حالة مدمرة حدثت فعال ونجم عنها ضرر في 

 
تاريخ االطالع على الصفحة   www.google.comالتنمية السياسية نظرة في المفاهيم والنظريات"  صالح بلحاج، " 1

23/02/2014 doc  
، غزة فلسطين،  اإلسالميةمجلة الجامعة إدارة األزمات من وحي القرآن الكريم، دراسة موضوعية" صبحي رشيد اليازجي، "  2

 334ص 2011العدد الثاني 

 336صنفسه، المرجع   3

http://www.google.com/
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 فيما يلي:  إجمالهاأما فيما يخص  خصائص األزمة فيمكن 

 التداخل في عناصرها والتشابك والتعقيد في أسبابها والقوى المؤيدة والمعارضة لها. -
 عنصر المفاجأة الذي تحدثه والتركيز الذي تحظى به لدى المؤسسات واألفراد.  -
 متوفرة عنها وعدم الدقة فيها.قلة البيانات ال -
 إنها تمثل نقطة تحول رئيسية وأساسية ألحداث متسارعة ومتشابكة.  -
التأثير  إمكانيةيصاحبها صدمة وتوتر بدرجة عالية خاصة في بدايتها مما يسبب الضعف في  -

 الفعال فيها. 
ق على صور  إن مفهوم األزمة يتسم بشمولية طبيعته، واتساع نطاق استعماله. لذا، فهو ينطب  -

مختلفة من العالقات اإلنسانية في كافة مجاالت التعامل اإلنساني. األزمة، تهديد خطير 
لعملية تشغيل النظام السياسي، تنشأ من مجموعة أحداث مترابطة  تعبر أساسا  عن صورة من 

 صور الصراع.  
عية إلى درجة تقتضي ويعرف علماء االجتماع األزمة على أنها "اختالل نظام القيم والتقاليد المر 

التدخل السريع لمواجهته، والعمل على إعادة التوازن على هذا النظام، وذلك من خالل تطوير هذه القيم 
والتقاليد حتى تتالءم مع التغيير الناجم عن تطور المجتمع". األزمة بهذا المعنى، هي عبارة عن خلل 

يقصد باألزمة سياسيا ، "حالة أو مشكلة تأخذ بأبعاد  يؤثر تأثيرا  ماديا  ملموسا  على النظام كله. في حين
لنظام السياسي وتالبيبه وتستدعي اتخاذ قرار لمواجهة التحدي الذي تمثله". لذا، فعند دراسة أّي أزمة  
بالعموم،إن مفهوم األزمة يتسم بشمولية طبيعته، واتساع نطاق استعماله. لذا، فهو ينطبق على صور  

نسانية في كافة مجاالت التعامل اإلنساني. األزمة، تهديد خطير لعملية تشغيل مختلفة من العالقات اإل
 النظام السياسي، تنشأ من مجموعة أحداث مترابطة  تعبر أساسا  عن صورة من صور الصراع.  

يعرف علماء االجتماع األزمة على أنها "اختالل نظام القيم والتقاليد المرعية إلى درجة تقتضي 
لمواجهته، والعمل على إعادة التوازن على هذا النظام، وذلك من خالل تطوير هذه القيم  التدخل السريع

والتقاليد حتى تتالءم مع التغيير الناجم عن تطور المجتمع". األزمة بهذا المعنى، هي عبارة عن خلل 
مشكلة تأخذ بأبعاد يؤثر تأثيرا  ماديا  ملموسا  على النظام كله. في حين يقصد باألزمة سياسيا ، "حالة أو 
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لنظام السياسي وتالبيبه وتستدعي اتخاذ قرار لمواجهة التحدي الذي تمثله". لذا، فعند دراسة أّي أزمة  
 بالعموم،

واألزمة السياسية واألزمة  1باختالف طبيعتها فهناك األزمة االقتصادية  األزمةويختلف مفهوم  
البعض يدل داللة قطعية على وجود أزمة حضارية   االجتماعية وغيرها، وارتباط هذه العناصر مع بعضها

 2شاملة، ويعرفها "محمد حسن بهلول" " عالقة اجتماعية بين متغيرين مختلي التوازن"

 ولدراسة وتحليل أي أزمة ال بد من مراعاة العناصر الخمسة التالية: 

 طبيعة األزمة. -01
 طبيعة المدخــــــــــــــــــــالت. -02
 المجتمعية األخرى.تأثير النظــــــــــم  -03
 قــــــــــــدرة النظــــــــــــــــــام ومستويــــــــــــــــــــــات أدائــــــــــــه.  -04
 موقـــــــــف الفاعليــــــــــة الداخليـــــــــة للنظــــــــام اتجــــــــــــاه األزمـــــــــــة.  -05

ما هو سياسي ومنها اقتصادي واجتماعي وحتى  أما عن أسباب االزمة فهي متعددة ومتنوعة منها
ثقافي، إال أن عندما تمس االنظمة فرعا ما فإنها تؤثر على بقية الفروع األخرى على اعتبار أنها كلها 
تخضع للنظام الكلي وهو النظام االجتماعي وباقي األنظمة األخرى )السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 ...( هي جزء منه.

: وهي من األسباب الرئيسية لحدوث األزمة وتساهم كثيرا في تطورها وحدة  لسياسيةاألسباب ا -01
تفاقمها، ذالك أن األزمة الحادثة تعبر عن سوء العالقة بين النظام وسلطته من جهة والمجتمع المدني 

فقد من جهة ثانية، وهو ما ينتج عنه هوة أو قطيعة بين هذين المتغيرين، وهناك عدة عوامل أو أسباب ت 
 المجتمع المدني الثقة في النظام السياسي لعل أبرزها.

 
االقتصادية التي وقعت   األزمةعتبرها ضمن دورة حياة االقتصاد وأنها تعطي نفسا آخر له، مثل االقتصادية هناك من ي األزمة 1

والتي أعطت للنظام الرأسمالي بعدا آخر من حيث التنظيم والنشاط والكفاءة والفعالية، إذن فاألزمة هي حالة   1929في سنة 
 صاد القائم. صحية أكثر منها مرضية فقط تختلف حدتها ووقعها بحسب قوة االقت

 15ص 1993الجزائر: مطبعة حلب، الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسية. محمد بقاسم حسن بهلول،  2
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غياب سلطة سياسية قوية تدير األمور، وتعمل على توجيه العملية السياسية وإحداث تغييرات   -
 .1تنظيمية وسياسية

فشل مؤسسات النظام في وظيفة بلورة المصالح وتجميعها، وهذا ما ينعكس على العملية  -
إلى أجهزة حكم، وهذا ما  خدمةزة النظام السياسي  تتحول من أجهزة البيروقراطية، أي أن أجه 

 يعمق الهوة أكثر بين النظام السياسي والمجتمع.
إشكالية شرعية النظام السياسي في حد ذاته، وهنا تظهر مسألة الحريات العامة وكيفية تعامل   -

بين  األزمة ة وتفاقم النظام السياسي معها وزيادة القهر والتسلط كلها وغيرها تساهم في حد
 النظام والمجتمع.

الفساد السياسي واإلداري عندما تستشري هذه الظاهرة خاصة من قبل شاغلي المستويات العليا  -
لإلدارة، فإن جميع مؤسسات الدولة تصاب بحالة من الالعقالنية والالرشادة في التسيير مما  

ياسي وموقفه من هذه الظاهرة التي يجعل المجتمع المدني أما استفهام حول جدوى النظام الس
 . 2قد تترتب عنها أزمات أخرى   أزمة األصلهي في 

: وهي األخرى ال تقل أهمية عن األولى )السياسية( فضعف األداء والمردودية  األسباب االقتصادية -02
للمنشآت االقتصادية الضخمة التي كلفت المجتمع تكاليف وتضحيات جسيمة من شأنها أن تخلق أزمة  

القرارات وتوجيه السياسات العامة الخاصة   إصداروبين النظام السياسي القائم الذي يتولي عملية  بينه
بالقطاع االقتصادي، كذالك العالقة بين الديمقراطية السياسية والتنمية االقتصادية غالبا ما يتم تصويرها 

باألداء االقتصادي   ضراراإلبشكل سلبي، خاصة أثناء عملية التحول الديمقراطي أين يتم المساس أو 
 دول العالم الثالث التي كانت تعاني من األنظمة التسلطية.  األنظمةخاصة في 

اجتماعية لعدة نتائج أو أسباب، تتسبب عادة عن  ألسباب: تنشأ األزمة األسباب االجتماعية -03
السياسية والنظام  اختالل في التوازن االجتماعي بين مختلف الطوائف والشرائح، أو بينها أو بين السلطة 

السياسي، والسلطة الحاكمة فيه، وينعكس هذا الوضع في أزمة اجتماعية قد تمس مختلف المجاالت،  

 
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في قسم العلوم السياسية والعالقات   ".2007-1962" أزمة الشرعية في الجزائر نوال بلحربي،  1

 39، فرع التنظيم السياسي واإلداري ، غير منشورة صإلعالمواالدولية كلية العلوم السياسية 
بيروت: مركز دراسات الوحدة  الدولة والقوى االجتماعية في الوطن العربي، عالقات التفاعل والصراع. ثناء فؤاد عبد هللا،  2

 183ص 2001سنة  1العربية، ط
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واألزمة االجتماعية قد تحدث لعدة أسباب لعل أبرزها تزايد لجوء الدولة إلى السياسات والممارسات  
لقوى االجتماعية المتعددة في  القمعية، لضمان سيطرتها على المجتمع، كذالك التنافس بين مختلف ا

انتقال مدروس نحو توازن جديد للقوى الحزبية  إلىالذي يؤدي  األمرالمبادئ الفكرية والسياسية، 
والسياسية، أو سقوط النظام تحت مطرقة الضغط االجتماعي المتصاعد، وعدم وجود قنوات صالحة  

 الستيعاب هذا الصراع وإعادة تأسيسه سلميا.
تهميش في حدوث أزمة اجتماعية وينتج عن هذا األمر أزمة عزوف لدى أفراد  وتسبب ظاهرة ال

المجتمع وعدم اهتمامهم بالحياة السياسية، وبهذا يحدث انفصام بين عالم التهميش  والنخب السياسية 
  األطراف وعدم االنتماء بين العالمين، ويتم التعبير عن سخط  اإلقصاءواالقتصادية، وهو ما يولد عالقات 

 لمهمشة في عدة أشكال كالتمرد الجماعي، أو االرتباط بحركات االحتجاج الديني.ا

وعندما تفشل الفئات االجتماعية التي تسعى الى تحقيق المشاركة السياسية والعدالة االجتماعية 
يزداد سوءا وتدخل في صراع داخلي فيما بينها وبذالك تنتشر مشاعر السخط االجتماعي العام،  األمرفإن 

تأخذ صور متنوعة منها االنتفاضات الحرب األهلية العصيان المدني االحتجاجات والمظاهرات ....الخ و 
وهنا يجب النظام السياسي والسلطة ال مبرر لبقائهما أو شرعيتهما، كما هناك أسباب أخرى لالزمة  

ر على العالقة الموجودة كالثقافية وغيرها وكلها ذات عالقة مباشرة بالنظام السياسي والمجتمع المدني وتؤث 
تؤثر بشكل كبير وجلي على النظام السياسي واستقراره من جهة   األزماتبين هذين المتغيرين، إن هذه 

وعلى وحدة المجتمع وتكامله السياسي من جهة ثانية، ومن أجل المحافظة على توازن هذه العالقة فإن 
ذا الهدف، وال يمكن أن تتأتى هذه العملية إال بعد أن النظام السياسي يلجأ للتنمية السياسية كأداة لتحقيق ه

فشل النظام السياسي   إنلمجموع تساؤالت هي في األصل سمات لكن  إجاباتيقدم النظام السياسي عدة 
 في التعامل معها تتحول إلى أزمات تهدد وحدة المجتمع وتكامله السياسي وحتى االجتماعي. 

 أزمة الهوية:  -01
ى غياب فكرة المواطنة بين أفراد الجماعات البشرية المشكلة للمجتمع، بما تشير أزمة الهوية إل

حكومة وطنية واحدة، وبالتالي تعدد الوالءات  إلىيعنيه ذالك من انتقاء الوالء السياسي الموحد الذي يتجه 
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، 1مركزيةالسياسية داخل المجتمع الواحد، بحيث يكون والء الفرد لجماعته العرقية وليس والءه للحكومة ال
وعلى هذا األساس تعرف الهوية بأنها "الشعور باالنتماء المشترك بين أعضاء المجتمع السياسي الواحد 
إلى الدولة أو اإلقليم الذي يعيشون فيه، والعمل معا من أجل تحقيق األهداف العليا للوطن" ومن هذا  

ى النظام السياسي استخدام كامل  التعريف نستنتج أن أزمة الهوية هي أزمة والءات ومن هنا يتعين عل
قدراته من أجل تكييف هذه الوالءات وتحويلها إلى الوالء الوطني، وتزداد حدة هذه  األزمة في دول العالم 

  األنظمة الثالث الدول المتخلفة الدول التي حازت على استقالل من الدول االستعمارية، في هذا النمط من 
عرقية طائفية وفي أسوأ الحاالت إلى   إلىمع من قبلية إلى شخصية تتعدد وتتنوع الوالءات داخل المجت 

دينية، بينما في األنظمة الديمقراطية الليبرالية فإن النموذج التنموي الغربي يرتبط بتحول المجتمع السياسي 
،  الدولة الحديثة المكتملة البناء، واالتفاق حول الهوية الوطنية، الذي نجحت في تطبيقه إلى حد ما إلى

        بينما أو في حين فشلت دول العالم الثالث مثلما ذكرنا سابقا أين عمليات ترسيم الحدود الموروثة 
أين طرحت أزمة الهوية   2عن الحقبة االستعمارية أضرت كثيرا بالتوازنات باألقليات والجماعات العرقية

 . 3بشكل حاد 

السياسية من أجل تحقيق التكامل السياسي وتزداد حاجة النظام السياسي للقيام بعمليات التنمية 
خاصة في ظل تنوع السكان وتوزعهم على عدة مناطق، وغيرها من العوامل التي من شأنها أن تساهم في 
تعمق من أزمة الهوية، التي قد تتضاعف على حساب الهوية المشتركة، ومن أجل تفادي كل هذا 

 يستوجب على النظام السياسي أن يقوم بـ:

 الهوية المشتركة. إقرارق على االتفا  -
 واالختيار الطوعي لالنتماء إلى اإلقليم أو الدولة الواحدة. اإليمان -

 
قالمة )الجزائر(: مديرية النشر لجامعة قالمة   ددية السياسية.النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعناجي عبد النور،  1

 119ص  2006سنة  1ط
أين يتم التمييز بينها وبين  األقليات أغلب النزاعات الموجودة في العالم خاصة مناطق دول العالم الثالث يكون السبب وراءها  2

فسها مقسمة بين عدة كيانات سياسية، في الوقت الذي ن األقليات الجماعات األخرى كذالك الحدود الموجودة التي وجدت بعض 
      نجح فيه النموذج الغربي التنموي في إزالة هذه الحواجز والحدود وتركت المجال مفتوحا لتنقل السلع واألفراد وحتى األموال 

 بكل حرية. 
 2011سنة  1وير للطباعة والنشر طبيروت: دار التن المسألة الطائفية تعدد الهويات داخل الدولة الواحدة. كاظم شبيب،  3
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 نظام لالتصال يربط بين أعضاء المجتمع السياسي الواحد يسهل تبادل وتناقل القيم المشتركة.  -
فهي تهدد  إن أزمة الهوية لديها عدة تبعات في حال ما فشل النظام السياسي في التعامل معها،

وحدة المجتمع من خالل بروز الصراع الداخلي بين مكونات المجتمع، هذا الصراع الذي عادة ما تكون 
بداياته األولى اجتماعية محضة لكن ان فشل النظام السياسي في احتوائها في وقتها وبالكيفية المناسبة قد  

ة من البيئة الخارجية مما يزيد تتحول إلى أزمة صراع داخلي بصبغة سياسية قد تغذيه أطراف فاعل
الضغط على النظام السياسي من جهة والمجتمع من جهة ثانية أين تصبح مكوناته مهددة باالنهيار 
واالنفجار في ظل غياب الهوية الوطنية، أين يتم التعبير عن هذا التمزق والصراع الداخلي فيما يعرف 

ونات المجتمع الواحد في الوصول إلى أرضية اتفاق  ، أو بتعريفها االجتماعي فشل مك1بالحروب األهلية 
لبناء هوية مشتركة تعبر عن االنتماء القومي للدولة الواحدة، فعمق أزمة الهوية ينجم عنه عدم المساواة 

أو التمييز على  اإلقصاءفي المعاملة، كذالك التفاوت في توزيع القيم السياسي وبذالك تحصل عمليات 
 النية كاتخاذ الدين كمعيار أو اللغة والمذهب وحتى العرق.أسس ال أخالقية وال عق

فأزمة الهوية هي أزمة لها تبعات خطيرة على المجتمع والنظام السياسي معا، فالصراع على  
الهوية غالبا ما ينتهي بتدخل أجنبي وهذا ما حدث فعال في المجتمعات التي فشل فيها النظام السياسي 

وكذالك تحقيق االنتماء والوالء للكيان السياسي وهذا ما وقع لدولة السودان   في فرض هوية الدولة الوطنية
حرب أهلية تغذيها أطراف خارجية لينتهي بتقسيم البالد إلى  إلىأين بدأ الصراع داخل المجتمع ليصل 

دولتين، وحتى إن تمكن النظام في التحكم في هذه األزمة)أزمة الهوية( دون الوصول إلى حلول جذرية 
ها فإن هذه األخيرة تعمل إضعاف الدولة واستهالك موارده وتوجيه الطاقات في غير محلها وتعيق  ل

 عمليات التنمية.

السهل أو الهين فقضية الهوية هي مرتبطة   باألمرفالتنمية السياسية اتجاه هذه األزمة ليست 
تحققت فرص التنمية السياسية أساسا بوجود المجتمع واستمراره لكن هذا ال يعني من وجود خيارات إذا ما 

وذالك بـ: االعتماد على وجود شخصية كاريزماتية قادرة على تجسيد اآلمال والرموز المشتركة القومية، 

 
يمكن ضرب عدة أمثلة في العالم كدولة لبنان أين دارت حرب أهلية بسبب تعدد الطوائف داخل المجتمع وتعددت الهويات   1

حتى بعد انتهاء الحرب األهلية فإن السلم تم بناءه على حساب تعدد الوالءات واالثنيات حيث غابت الهوية الوطنية للدولة  
 ال تزال قائمة.  األزمةالهوية االثنية والوالء الطائفي مما يجعل بوادر  وحضرت
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غالبا ما تلجأ إليه دول العالم الثالث فهذا الخيار ال يعتبر كحل جذري وسرعان ما  اإلجراءوإن كان هذا 
الدول النامية على الحزب الواحد الذي يعتبر في مثل هذه   من جديد، وقد تلجأ هذه األزمةتعود بدور 

األنظمة المجسد الوحيد للهوية والشخصية الوطنية لألمة الواحدة، وحتى وأن فتحت المجال للتعددية فإنها  
 .  1تكون تعددية في إطار سياسي واحد 

 أزمة الشرعية:  -02
وقد يترتب عليها اإلطاحة به   إن أزمة الشرعية هي أزمة جد حادة يمكن أن تصيب نظام الحكم 

بأساليب قد تكون عنيفة في أغلب الحاالت، فغياب عنصر الشرعية يجعل النظام السياسي غير مطمئن 
لبقائه وغير قادر على االنفتاح على المجتمع وإشراكه في العملية السياسية، وبسبب أزمة شرعية النظام قد  

اإلكراه حتى يضمن بقاءه واستقراره، لكن في ذات الوقت قد  أساليب العنف و  استخدام إلىيلجأ هذا األخير 
به بعد يأخذ المجتمع شرعية تحدي النظام القائم واستخدام أساليب  اإلطاحة في  األساليبهذه  تستخدم

 العنف لإلطاحة به. 

فالشرعية بمعناها الواسع هي القبول بالنظام السياسي من قبل مواطنيه واعتقادهم أن نظام الحكم 
رغباتهم وطموحاتهم وآمالهم، وعليه فإن درجة القبول والمصداقية وقبول  يخدمائم هو النظام الذي الق

السلطة تعني التحول من األسس التقليدية للسلطة إلى األسس الحديثة أي األساس التعاقدي، وألزمة  
 ع.كلها من شأنها أن تؤثر على وضع النظام السياسي والمجتم 2الشرعية عدة صور وأنماط 

أزمة الشرعية أزمة دستورية مؤسساتية: عندما يرفض المجتمع تقبل هذه المؤسسات الرسمية    -
تنجم عن سياسات تقوم بها هذه  األزمةباعتبارها مصدر أو شكل من أشكال السلطة القائمة، وهذه 

ت  القائمين على هذه المؤسسا  األفراد استخدام  إساءة المؤسسات بعيدا عن وظائفها الحقيقية أو 
 ألدواتها ووسائلها.

 
 15مرجع سابق ص  دراسات في التنمية السياسية. أمين محمد علي دبور،  1
لمزيد من المعلومات حول صور الشرعية  45مرجع سابق ص ".2007-1962" أزمة الشرعية في الجزائر نوال بلحربي،  2

 رجع. يمكن العودة لهذا الم
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أزمة الشرعية أزمة تغيير: قد تكمن في أزمة التغيير التي تواكب عملية التغيير في البناء   -
االجتماعي، فالوضعية السياسية المتعلقة بتنظيم المجتمع وقيادته ال تكون شرعية إال عندما تعبر 

 نظم عمله.عن هويته، ولكن تبقى شرعية السلطة مع نفوذ وقيم المجتمع في كل 
أزمة الشرعية أزمة فعالية: ويقصد مدى قدرة النظام على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية   -

ومستدامة من أجل مواجهة أزمة التوزيع التي تعتبر من بين الوظائف األساسية للنظام والتي من 
 خالل يحافظ النظام السياسي على وحدة المجتمع وتماسكه.

ية على المجتمع و النظام السياسي في حد ذاته قد تعصف بأمن وأزمة الشرعية لها آثار سلب
واستقرار الدولة، لعل أبرزها انحالل الروابط التي تربط النظام بعناصره المجتمعية، والتي كانت قائمة على 

والعنف والقوة وهنا تجد السلطة نفسها  اإلكراه الرضا والقبول واالعتراف المتبادل، لتحل محلها عالقات 
وسائل القسر ضد الجماعات المعارضة، كما أن أزمة الشرعية قد تؤدي أو تعرض  استخدامة على مرغم

الجماعات السياسية وحتى االجتماعية لالنشقاق والصراع وما يتبعه من أزمات، ليصل إلى مرحلة  
للدولة  وتبرز أشكال العنف في أبشع صورها، ومن ثم تتحول مصدر تهديد السياسيستقرار ااالنهيار والال

 .       1ككيان ووجود المجتمع في حد ذاته

على النظام السياسي بناء  األزماتومن أجل تجاوز هذه األزمة التي قد تتحول مصدر لجميع 
 عقد توافقي مع المجتمع يتم بموجبه بناء شرعية قائمة على ما يلي:

 الرضاء العام والقبول الجماعي. -
 مراعاة المصلحة العامة وتحقيقا لها. -
 الطريقة واألسلوب المتفق عليهما جماهيريا في تولي السلطة السياسية وتداولها. -
 توجهات ومدركات المواطن السياسية الطويلة )التنشئة والثقافة السياسية(  -

 ومن أجل وضع أسس للشرعية يقدم "ماكس فيبر" ثالثة أنماط أو أشكال للشرعية  

 قاليد ومبدأ الوراثة والمعتقدات الدينية.الشرعية التقليدية: وتستند إلى العادات والت  -أ
 الشرعية الكاريزماتية: وتعتمد على الصفات الذاتية والشخصية للقائد   -ب 

 
 نفس المرجع السابق الذكر.  1



 مجلة الدراسات القانونية 
جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر( –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم اإليداع القانوني:  -2015  

 41  -18ص:                           ه 1440شوال م/  2019جوان/  :السنة                   الثاني         العدد:                              الخامسالمجلد:  

 " مفهوم األزمة داخل النظام السياسي التنمية السياسية و ، مقال بعنوان: "  د. مبروك كاهي
  

 

31 

الشرعية الدستورية القانونية: وتستند إلى النصوص القانونية والدستورية أي أن إسناد السلطة    -ت 
 يتم وفقا للقواعد الدستورية المتعارف عليها.

التقليدية هي التي تحكم وتسيطر، فإن من شأنها أن تخلق فجوة بين المواطن إذا ما بقيت القواعد 
قبول وعدم الرضا العام وعدم االتفاق. وهذا ما يطلق عليه معضلة  حكومة القائمة. وهذا ُيفسر بالالوال

الشرعية. تتلخص المشكلة في عملية التحول من النمط التقليدي إلى النمط الدستوري القانوني الذي 
ضي عمليات التحديث السياسي. وتلك العمليات يترتب عليها ظهور طبقات جديدة، وزيادة في درجة يقت 

الوعي السياسي، وإحالل قيم سياسية جديدة محل القديمة. ويعني ذلك كله، أن السلطة السياسية القائمة  
نظام السياسي على  ينبغي أن تتكيف وتتطور وتستجيب لتلك المقتضيات. عموما ، ترتبط الشرعية بقدرة ال

 .1االستجابة لحاجات المواطنين المتزايدة

 أزمة المشاركة السياسية: -03
تتخلل كل نسيج المجتمع لتتيح   Style of lifeالمشاركة في معناها الحقيقي هي طريقة حياة 

لكل مواطن أن يشترك في صنع القرارات التي في حياته دون تمييز بين المواطنين على أساس النوع أو 
لعرق أو الدين أو اللغة أو العمر أو الطبقة، والمشاركة السياسية الحقيقية هي حق ومسئولية، وفي الوقت ا

ذاته هي هدف ووسيلة في آن واحد، ومع ذالك فالمشاركة السياسية تتطلب وعيا ورغبة وقدرات ومهارات  
الدولة لقيمة مشاركة   تنظيمية كما تتضمن بيئة تمكن لها النمو كما تتطلب إدراكا من جانب سلطات

المواطن، وبسبب هذه المتطلبات فإن الجماعات المحرومة والتي ال قوة لها تستبعد من تلك الحقوق  
 .   2والمسئوليات، أي أنها ال تملك القدرة على صنع القرار

فالمشاركة السياسية هي أحد مقومات الحداثة السياسية والتي يتمخض عنها ظهور الرغبة في  
 السياسية لدى قطاعات أوسع من المواطنين داخل المجتمع. المشاركة

فأزمة المشاركة السياسية قد تنجم عن عجز في أداء المؤسسات السياسية عن استيعاب القوى 
السياسية واالجتماعية، وإقصاء للحريات الفردية والجماعية وفرض قوالب جاهزة منعت من خاللها روح 

 
 15. مرجع سابق صدراسات في التنمية السياسيةأمين محمد علي دبور،  1
المشاركة السياسية والديمقراطية اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم في فهم العالم من حولنا.  سامية خضر صالح،  2

 22ص 2005: كلية التربية جامعة عين شمس  اإلسكندرية
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ية المتعسفة وتراكم عناصرها لسنوات عديدة، ففي ظل أنظمة ذات أحادية المبادرة المبدعة وتأكيد األحاد
القوى ذات التوجه السياسي المعارض،  إشراكوعدم  اإلقصاءتمارس النخب الحاكمة سياسة  1حزبية

السياسات التعبوية التي غالبا ما تكون مفرغة من محتواها الحقيقي المتمثل في المشاركة  إلىوتعمد 
يقية، التي تختلف كل االختالف عن المدلول األول )المشاركة السياسية( فالتعبئة السياسية السياسية الحق

الحقيقي في صنعها نتيجة لضعف   اإلسهامتأخذ أشكال التأييد والحشد والمساندة لبعض القرارات دون 
الحزب الحاكم، وعدم قدرته على تمكين مختلف القوى من التعبير عن مصالحها ومطالبها وبالتالي 
االفتقاد إلى وجود قنوات شرعية أخرى، فهذا االنسداد فتح المجال على مصراعيه لبروز ظاهرة العنف 

 السياسي. 

د تنشأ عن أزمة المشاركة السياسية، انعدام قنوات  وإضافة على األسباب السالفة الذكر التي ق
في صنع السياسات العامة،  اإلسهامووسائل تتيح للمواطنين التعبير والمشاركة في صنع القرارات وحتى 

كذالك ترتبط بمدى استعداد المواطنين للمشاركة التطوعية في أنشطة النظام السياسي، ومن جهة ثانية 
اهم في معضلة أزمة المشاركة السياسية والتي تؤثر سواء من قريب أو من التي تس األسبابفإن أبرز 

بعيد على وحدة المجتمع وتكامله السياسي، هي بروز فئات وشرائح اجتماعية جديدة خاصة لألنظمة  
حديثة االستقالل أين تغلب سياسة ملء الفراغ واالهتمام أكثر بعمليات البناء والتشييد على حساب صنع  

الحزبية، هذه الفئات االجتماعية الجديدة ومع تدرج الزمن  األحاديةالسياسية التي تحتكرها أنظمة القرارات 
واالستفادة من كل ما هو متاح من تعليم وثقافة يتكون لديها ويتبلور عندها وعي سياسي حيث أن  

شاركة النعدام االختالف في الرؤى والتوافق بينها وبين النظام السياسي قد يؤدي بها األمر عدم الم
اقتناعها بتوجهات النظام السياسي وهو األمر قد يفتح المجال للصراع وتصفية الحسابات مما يجعل  
المجتمع أمام مفترق سياسي قد ينتهي بانفجار أو صراع، بين الفئات االجتماعية الجديدة والنخب 

ات أو االمتيازات التي حصلت  السياسية الحاكمة التي قد تحاول المحافظة على ما يطلق عليه بالمكتسب 
عليها في ظل األحادية الحزبية، حتى وفي ظل انتهاء هذه األخيرة واالنتقال إلى التعددية الحزبية 

السياسية عن القيام بدورها  األحزابالسياسية فإن أزمة المشاركة السياسية ال يعنى أنها قد حلت، فغياب 
 

األزمات التي عصفت بالنظام السياسي في ظل األحادية الحزبية أزمة المشاركة السياسية أين اعتمد الحزب على التعبئة من  1
والحشد وغابت الجماهير عن المشاركة الفعلية في صنع القرارات واقتصر دورها على التأييد والمساندة األمر الذي أدى إلى  

 التي نقلة نوعية في تاريخ البالد. 1988ورة جلية في أحداث أكتوبر ظهور موجات واسعة من العنف تمثلت في ص 
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خالل الحمالت ليست فقط االنتخابية وإنما حتى  الحقيقي والفعلي من خالل عمليات التوعية من
 كذالك ممارستها لوظيفتها الرئيسية وهي التنشئة السياسية. اإلعالمية

تنمية سياسية نتوصل من خاللها إلى حلول لهذه األزمة من خالل النظريات   إعطاءويمكن 
 فيما يلي: إجمالهاالمفسرة لها ويمكن 

لهذه النظرية )كارل دويتش( كذالك )ليرنز( وتنطلق  النظرية األولى: من أبرز المنظرين -أ
رؤيتهما للمشاركة السياسية أن عمليات التحديث يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في العملية السياسية، 
فبينما ركز )ليرنز( على تأثيرات التحضير واالهتمام بوسائل االتصال الحديثة، بينما ركز )كارل 

تماعية، إذ يرى أنه ليس من الضروري أن تقود التعبئة االجتماعية الى دويتش( على مفهوم التعبئة االج
المشاركة السياسية، ولكن قد ينجم عنها موقف جديد، حيث في إطارها يصبح عدد كبير من األفراد في  
متناول القدرة الحاكمة على المناورة، كما أشار دويتش إلى أثر وسائل االتصال الجماهيري وتغيير 

 وتزايد معدالت التعليم كلها عوامل من شأنها ترفع من نسب المشاركة السياسية.  مةاإلقاأماكن 
تربط هذه النظرية بين المشاركة والتركيب االجتماعي مفترضة أن من أهم مؤشرات النظرية الثانية:   -ب 

ظرية، ودالئل عملية التحديث المختلفة التغيرات التي تطرأ على نظام التركيب االجتماعي. فحوى هذه الن 
أن عملية التحديث تخلق جماعات وشرائح اجتماعية جديدة لم يسبق وجودها. وأن ظهور هذه الجماعات 
والشرائح االجتماعية ال بد وأن يغير نمط وطبيعة العالقات بين الجماعات القائمة من جهة، وبينها 

 والجديدة من جهة أخرى. 
تجد أصولها وتجلياتها لدى أنصار المدرسة التاريخية وهي نظرية النخبة المثقفة، و النظرية الثالثة:  -جـ

الذين أولوا الحركات القومية واألفكار األيديولوجية اهتماما كبيرا في عالقتها بالمشاركة السياسية. يركز 
أنصار هذه النظرية على الدور الذي تلعبه الحركات القومية في نشر أفكار المساواة والعدالة ومبادئ 

في إثارة حماسة الجماهير لممارسة العمل السياسي. فهم يؤكدون على أهمية أفراد هذه  القومية، وكذلك
النخبة في خلق األفكار القادرة على تغيير االتجاهات وأنماط السلوك السياسي لدى الطبقات االجتماعية  

 .1األخرى 

 
 25. مرجع سابق صدراسات في التنمية السياسيةأمين محمد علي دبور،  1
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عطيها بعد وإذا ما نجح النظام السياسي من تحويل أزمة المشاركة إلى سمة من سماته فإنه ي 
اجتماعي له األثر البالغ على المجتمع وهو تحقيق العدالة االجتماعية، ومن جهة ثانية فإن الصيرورة 

يطور آلياته  أنالتاريخية التي تمر بها المجتمعات البشرية هي حتمية ال بد منها فعلى النظام السياسي 
بالمشاركة السياسية في صنع القرارات  من خالل عمليات التنمية السياسية من أجل استيعاب هذا التحدي

وتوجيه السياسات العامة، كما أن المشاركة السياسية ال يوجد لها نموذج موحد في العالم وأن درجاتها  
تختلف من نظام إلى آخر، فعلى األنظمة السياسية لدول العالم الثالث أن تعمل على تكييف آليات  

 ها ومتطلبات بيئتها الداخلية.المشاركة السياسية بما يتوافق مع خصوصيت 

 أزمة التوزيع: -04
وتشير إلى الزيادة الكبيرة في مطالب المواطنين واعتقادهم بأن الحكومة مسئولة عن تلبية هذه   

االحتياجات، والمطالب لرفع مستوى المعيشة في المجتمع، وهذا التوزيع يكون في شتى السلع والخدمات  
، والفرص بين األفراد والجماعات ويمكن قياس قدرة النظام السياسي ومراتب الشرف والمكانات االجتماعية

على هذه الوظيفة، عن طريق تحديد كمية ونوعية األشياء الموزعة والمجاالت الحياتية التي تشملها 
 .    1العملية التوزيعية

ى كفاءة  وتتداخل أزمة التوزيع مع أزمات أخرى مثل قدرة النظام االستخراجية، والتي تعبر عن مد
النظام من خالل تعبئة الموارد المادية والبشرية من البيئتين المحلية والدولية على حد سواء، وتعتبر هذه 
القدرة ذات األهمية خاصة بالنسبة للنظام السياسي من حيث أنها توفر الموارد الالزمة إلدارة المجتمع 

لوقت ويصبح لديه درجة توقع بزيادة المنافع السياسي، هذا األخير لديه مطالب واالحتياجات تتزايد مع ا
 االقتصادية. 

وتزداد حدة هذه األزمة في الدول النامية التي تعاني التخلف على عدة أصعدة اقتصادية مختلفة، 
، ويجعل النظام والمجتمع أما أزمة االعتبارات الفنية اإلنتاجيةمما يسبب عدة مشاكل في قدرة النظام 

عدة  إتباعهاوتنتج عن هذه األزمة كذالك أزمة المساواة والعدالة االجتماعية، ورغم  والحسابية في التوزيع،

 
 2013سنة  1الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، ط مدخل إلى علم السياسة مقدمة في دراسة أصول الحكم.بومدين طاشمة،  1

 111ص
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سياسات مثل زيادة الضرائب واستصالح األراضي إال أن الخلل وعدم التوازن وحتى القصور االقتصادي  
مما  ، ومن ثم التخلي عنها وإتباع سياسات أخرى أسوأ من سابقتها األولىاإلجراءاتأدى إلى فشل هذه 

 يعني استمرار األزمة وتواصلها.

وتشير أغلب الدراسات التي تناولت الصراعات والحروب األهلية في دول العالم الثالث في إفريقيا 
وآسيا وحتى في بعض دول أمريكا الالتينية أن السبب وراءها أزمة التوزيع، ففي ظل الفشل االقتصادي 

النظام السياسي إلى محاباة فئة اجتماعية على حساب   يضاف إلية بعض الحساسيات السياسية أي يعمد
أخرى، هذه التمييز يكون على أساس المواالة للنظام السياسي فيعمد النظام الفئات المعارضة لوجوده 
كإجراء إقصائي أو لعدم كفاية الموارد الالزمة، وبنظرة تحليلية ألبعاد هذه األزمة أي التوزيع نجد أن 

الث عانت من االستعمار التقليدي الذي ردحت تحت ظله سنوات عديدة بعضها معظم دول العالم الث 
خاض كفاحا سياسيا من أجل استعادة سيادته الوطنية وبعض الدول األخرى خاضت كفاحا سياسيا  
ومسلحا كلفها تضحيات جسام في األرواح وفي مقدراتها الوطنية، لكن األصعب من كل ذالك وذاك أن 

جت من الوضعية االستعمارية لم تخرج بسالم، بل خرجت عن طريق اتفاقيات  هذه الدول عندما خر 
تضمن الهيمنة للدول االستعمارية خاصة االقتصادية منها، لعل أبرزها مع العلم أن معظم دول العالم 
الثالث ليست صناعية وإنما زراعية أو تعتمد على الثروات الباطنية من محروقات ومعادن وغيرها، هو 

منتوجات ال ترجع بالفائدة على المجتمع وإنما يكون في خدمة اقتصاديات الدول   إنتاجها في استمرار 
االستعمارية السابقة، ومن جهة أخرى تعدد االثنيات في هذه الدول النامية مع عجز النظام السياسي على  

، وأزمة 1موجه لهااحتوائها واكتفائه بدعم اثنية دون أخرى على بقائه فإن أغلب عمليات التوزيع يكون 
التوزيع قد تتسبب فيها السياسات الداخلية كتوزيع األراضي الزراعية لغير مستحقيها وحرمان فئات أخرى  
هي أكثر أو في أمس الحاجة إليها وهنا تظهر مظاهر الفرقة والتجزئة داخل المجتمع، بحيث يصبح 

اسي هو من وراء هذا االنقسام، فتظهر  المجتمع منقسم على نفسه واألسوأ من هذا أن يكون النظام السي 
حركات احتجاجية غالبا ما تبدأ بمطالب قانونية دستورية تكفلها دساتير وقوانين هذه الدول كالعدالة في  

 
الكروم الموجه لصنع النبيذ في الدول االستعمارية  كإنتاجأمريكا اللالتينية تنتج منتوجات ال تخدم مجتمعاتها ودول  إفريقيافي  1

 توزيع المطاط وغيرها رغم توفيرها للريع إال أنه ال يكون بالقدر الكافي مع سوء التسيير واالستغالل تصبح أزمة  إنتاجوحتى 
 .حقيقية
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فرص العمل تولي المناصب خاصة السامية منها، وإذا ما فشل النظام السياسي في  1توزيع الثروة
المطالب قد تتحول إلى أكثر تطرفا تتجسد في أسوأ صورها معالجتها في طريقة حكيمة ورشيدة فإن هذه 

 بالمطالبة باالنفصال كدليل على عجز النظام في معالجة هذه األزمة.

وبالنظر لخطورة هذه األزمة على الدولة قبل المجتمع والنظام، فإنه يتعين القيام بعمليات تنمية 
على القادة السياسيين في النظام أنهم مسئولين على سياسية قبل القيام بتنمية اقتصادية، فاألولى تعني أن 

كافة المواطنين الذين يقيمون على أراضيها بما فيهم األجانب وليس فقط مسئولين على الفئة االجتماعية 
أو الطائفة العرقية التي ينتمون إليها، وبالتالي تختلف معايير التوزيع، ومن جهة ثانية أو أخرى فإن هذه 

ويالت االستعمار إضافة إلى موقعها الجغرافي مناطق حارة صحراوية تتضاءل فيها  الدول عانت من 
المساحات الزراعية تقابلها زحف متواصل لرمال الصحراء ونقص الموارد المائية الالزمة لري هذه 
المساحات أو حتى استصالحها، فالتنمية السياسية تعني على المجتمع إدراك حجم التحديات ومن ينتظره 

عمل للخروج من ظاهرة التخلف وعدم تحميل النظام واالقتصاد أكثر من طاقته، فالتنمية السياسية  من 
تعني تحقيق الرشادة في التسيير والحكم وبذالك تصبح آلية التوزيع من أزمة في النظام السياسي إلى سمة 

 وبالتالي الزيادة من وحدة المجتمع وتكامله السياسي.

 أزمة التغلغل: -05
ر هذه األزمة عن قدرة النظام السياسي في تدفق رموزه إلى داخل المجتمع والبيئة الدولية على تعب      

حد سواء، ومن خالل هذه الوظيفة تبدي النخبة الحاكمة تأكيدها على القيم التي من خاللها يمكن إثارة 
وتحريك احتياطي  حماس المواطنين وتنمي لديهم االهتمام بالشعور القومي وبواسطتها تتمكن من تعبئة

، وتزداد حدة هذه األزمة في الدول النامية أو الدول التي تعاني من اضطرابات على  2التأييد في المجتمع
مستوى أجهزتها وهياكلها ومؤسساتها الرسمية، فالتغلغل ال يتحقق بوجود الدولة الجامد والمعبر عنه في  

ون رموزها سواء أكان ماديا أو معنويا، فأزمة التغلغل البنايات الرسمية أو من يتولون المهام باسمها ويرتد

 
في إفريقيا أين بدأت مطالب الفئات االجتماعية في تحقيق العدالة االجتماعية وتوفير فرص  يمكن ضرب المثل بدولة السودان 1

العمل لتتطور فيما بعد لتصبح أكثر تطرفا في الطالبة في اقتسام ثروات البالد وحتى اقتسام المناصب السياسية العليا في البالد  
 وهناك العديد من األمثلة في العالم 

 112ع سابق صبومدين طامشة، مرج 2
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تنتج عنها أزمة ثقة بين المجتمع والنظام السياسي أو ما يطلق عليه لدى المجتمع واألكاديميين بغياب 
الدولة، فغياب هذه األخيرة يعني قيام المواطنين بأدوار هم غير مؤهلين للقيام بها أو ال يملكون الوسائل 

حتى وإن امتلكوها فإن استخدامها يكون الالعقالني وغير رشيد فاألولوية تكون للمصلحة للقيام بها و 
 الخاصة وال وجود للمصلحة العامة فمن يرعى هذا الجانب ويكفل الجانب األول هو غائب.

في إفريقيا وبعض دول آسيا وحتى أمريكا الالتينية تعددت الكيانات داخل الكيان السياسي الواحد،       
تتعدد فيه المجتمعات، فعملية ضبط الحدود للدولة وتعزيز وضعها األمني الداخلي بتوفير الموارد و 

البشرية والموارد المالية وحتى الوسائل الممكنة لذالك ال يعني أن النظام السياسي قد أنهى أزمة التغلغل،  
يجب أن يشعر بوجود الدولة ليس  فالمظلة األمنية لوحدها ال تكفي إلنهاء هذه األزمة فالفرد أو المواطن 

فقط في مكان عمله أو أماكن تجمعه إنما يشعر بذالك حتى في بيته وذالك من خالل المظلة السياسية  
والتنموية، فإلى جانب االمتداد األمني ال بد أن يواكبه امتداد مدني حضري أي تواجد الدولة المدنية التي 

 ر كامل اإلقليم.تحترم فيها الحريات وتقدس فيها القيم عب 
وحسب "لوسيان باي" فإن النظام السياسي هو عبارة عن مجموعة من العالقات المتفاعلة مع       

بعضها البعض، " عالقات شاغلي األدوار بوكاالت الحكومة"، "عالقات الجماعات ببعضها البعض"،  
لعالقات يمارس النظام ،  وضمن هذه ا1"عالقات شاغلي األدوار بالمواطنين الناشطين في المجتمع"

 السياسي وظيفة التغلغل فغيابها يعني أن تثار أزمة الثقافة الموحدة الوطنية في مقابل الثقافات الفرعية . 
فسمة التغلغل يعني تواجد الدولة في كامل جزئيات المجتمع، وهذا التواجد ال يعني أو المقصود به        

تلف كل االختالف فاألولى تمارسها الدولة من أجل خدمة  الدولة البوليسية، ألن الهدف والغاية مخ
المجتمع والحفاظ على تماسكه ومن ثم عندما يشعر المواطن بوجود الدولة القوي وأن هذا التواجد هو في  

، اإلقليمصالحه وفي خدمته فإن هذا المواطن سيحمل معه دولته إلى أي مكان يتواجد فيه حتى خارج 
ة الدولة البوليسية فإن الهدف منه هو حماية النظام وضمان استمراره وبقائه وهذا بينما التغلغل على شاكل

يعني كبت للحريات العامة واإلخالل بالتوازنات االجتماعية أي اللعب على الورقة الطائفية العرقية التي 
شرعية تدخل المجتمع في صراع مع بعضه البعض مما يعطي المبرر الستخدام أساليب القمع واإلكراه و 

وهمية لبقاء النظام، إال انه ومع مرور الوقت يفشل النظام البوليسي لكن هذا الفشل سيخلف وراءه آثار  

 
 27أمين محمد علي دبور، مرجع سابق ص  1
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جانبية على المجتمع إن لم يتم تداركها من خالل عمليات التنمية السياسية فإنها سوف تؤدي إلى أزمات  
 أخرى. 

   أزمة االستقرار السياسي:-06
نتاج التفاعل بين عاملين أساسيين أولهما تكون له آثار  إن حالة أزمة النظام السياسي هي

استقرارية وثانيهما تكون له آثار غير استقرارية، وبذالك فإن كل سلطة تتجه أحد االتجاهين، فإما أن 
تتحول إلى إدارة للسلطة تدير مؤسسات المجتمع تحت سلطة الدستور والدولة والقانون، فتنتمي بذالك إلى 

 السياسي الدستوري اإلداري، أو أن تبقى سلطة متسلطة فتنتمي إلى سلطة االنقالبات. سلطة االستقرار

فشرعية النظام السياسي تبنى على توافق واسع بين ما يطلبه المجتمع، في مقابل ما تقدمه السلطة  
ر الحاكمة ضمن أدائها لوظائفها الموكلة لها، وفي حالة انعدام هذا التوافق فإن الرؤى تختلف ويظه

التباعد وعدم االنسجام، وهذا ما يسفر عن حالة عدم االستقرار في المجتمع، وتظهر أزمة الالاستقرار 
السياسي على عدة مستويات كعدم االستقرار على مستوى النخبة الحاكمة، وفي التغييرات السريعة في  

ية، وعدم االستقرار شغل المناصب واألدوار السياسية، وعدم االستقرار على مستوى المؤسسات السياس
السياسي حيث العنف المستخدم من طرف السلطة سمة السلوك السياسي السائد، إن أزمة االستقرار  
السياسي قد تتسبب في تردي الوضع السياسي واالجتماعي، ومن تم حالة الالاستقرار، وهو ما يعطي 

 ذه المتغيرات المتناقضة. المجال الفرصة للمؤسسة العسكرية للتدخل في الحياة السياسية لضبط ه 

ورغم أن أزمة االستقرار السياسي تمس النظام في أعلى مستوياته إال أن لها آثار مباشرة على  
المجتمع، فعدم االستقرار تمس األفراد في حياتهم الشخصية وتتجسد أزمة االستقرار السياسي في عدة  

 صور لعل أبرزها:

لدولة هذه الجماعات قد تحمل السالح بحجة ظهور الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة ا -أ
حماية مصالحها، إال أن هذا المبدأ يكون كمبدأ أولي سرعان ما يتحول إلى ضرب مصالح جماعات أخرى  
وهو ما يعقد أزمة االستقرار أكثر وأكثر، وهذه األزمة تعبر عن ضعف أداء النظام واستغنائه عن أهم ميزة 

ائر التنظيمات األخرى التي تدور في فلكه وهي االحتكار الشرعي  من ميزاته والتي ينفرد بها عن س
 والمنظم للعنف.

خروج المواطنين في مظاهرات وتجمعات تعبيرا عن سخطهم لألوضاع المتردية وعجز   -ب 
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 بمظاهر األزمة، سرعان ما تتحول إلى مظاهر عنف واحتجاجات مسلحة.  اإلمساكالنظام السياسي في 
ال تمس النظم االجتماعية فحسب بل تمس النظم االقتصادية ففي   أزمة االستقرار السياسي -ت 

حالة الالاستقرار ال يمكن القيام بأية أنشطة اقتصادية، وال استثمارات يمكن أن تعود على الفائدة للمجتمع 
 والدولة معا.
أمن وأهم سلبية لحالة الالاستقرار هو تغيير التركيبة االجتماعية، حيث حالة الالاستقرار والال -ث 

قد تؤدي بالهجرة الداخلية أو ما يعبر عنه لدى دارسي علم االجتماع بحاالت النزوح غير المنظمة وفي  
قد نشهد حاالت نزوح وحاالت هجرات خارجية، إن هذه الحالة قد تؤثر على وضعية  األزمةحاالت اشتداد 

 سكان المدينة(. المجتمع خاصة عندما تمتزج عادات مختلفة مع بعضها البعض )سكان الريف مع
التنمية السياسية هي عملية شاملة ال تستهدف المجتمع المدني فحسب، بل تستهدف النظام  
السياسي كذالك فعملية االستقرار السياسي هي أكثر من ضرورة، لذا فالعمل في إطار األطر الدستورية 

والممارسة الديمقراطية الرشيدة   والقانونية من شأنه أن يساهم في االستقرار السياسي، كذالك الحكم الراشد
ومن ثم ازدهار ورفاهية االقتصاد، فسمة االستقرار يجب   1فاستقرار النظام السياسي يعني استقرار المجتمع

 أن تكون هي القاعدة ومن ثم ال بد من وضع األسس واألعراف الالزمة الستمرار هذه السمة. 

   أزمة التنظيم السياسي للسلطة: -07
سية ركنا جوهريا وأساسيا في قيام الدولة نظرا لكونها العنصر المميز للدولة عن تعد السلطة السيا

غيرها من الجماعات، حيث تمارس سلطتها وسيادتها على جميع األفراد الموجودين فوق إقليمها إال  
 استثناءات ووفقا للقانون الدولي، حتى إن البعض من الفقهاء يعرف الدولة بالسلطة، غير أن هذا الرأي 

منتقد ألن السلطة ظهرت قبل ظهور الدولة وتطورت مع المجتمعات ثم مع الدولة فضال عن أنها أشمل 
 من هذا التنظيم.

وتعتبر السلطة أكثر من ضرورية لقيام الدولة، لكونها الوسيلة التي من خاللها تتمكن الدولة القيام 
ماية مصالح األفراد والجماعات وتنظيم بوظائفها الداخلية والخارجية، كما أن هدف السلطة كذالك هو ح

 
 161ص 1978الكويت: عالم المعرفة األحزاب السياسية في العالم الثالث. أسامة الغزالي حرب،  1
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أمرها بما يتماشى والصالح العام، شريطة أن تقوم هذه السلطة على رضا وقبول المحكومين، وهذا ما 
 .1يميز الدولة الحديثة عن الدولة القديمة قاصرة على حماية مصالح الحاكم عن طريق القوة

صها ومدى ارتباطها بالمجتمع، فالسلطة شاملة  وتبرز أزمة التنظيم السياسي للسلطة في خصائ       
لجميع األنشطة البشرية وليست خاصة على جانب معين من تلك النشاطات فهي تشمل الحياة 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية الى غيرها من المجاالت، وتنظيم السلطة يعني احتكارها الشرعي  

 .2والمنظم للعنف واستخدامها لردع المخالفين
فالسلطة هي سلطة عليا تسمو على جميع السلطات األخرى في المجتمع، وتخضع لها جميع        

مؤسسات الدولة وأفراد الشعب بدون استثناء، فهي سلطة وطنية نابعة من وجود الدولة ومعبرة اإلرادة  
د أزمة بنى المستقلة، وتسيطر على كامل اإلقليم، ووجود أزمة تنظيم سياسي للسلطة يعني بالضرورة وجو 

في المجتمع، فهذا األخير ال يمكن أن يمارس نشاطه في غياب الفعلي للسلطة، فالنظريات المفسرة  
لظاهرة السلطة ونخص بالذكر نظريات العقد االجتماعي كلها أكدت أن السلطة جاءت وليدة الحاجة  

 .3ن في حال أفضل منهاإليها، لكن إذا كانت السلطة في حد ذاتها بحاجة إلى تنظيم فالمجتمع لن يكو 
 الخاتمة: 

إن وحدة المجتمع وتكامله السياسي هو أمر ضروري للحفاظ على النظام االجتماعي القائم،  
والنظام السياسي يستنفر كامل طاقاته وإمكاناته من أجل تحقيق هذا المطلب، فالتنمية السياسية باتت 

فظ النظام السياسي على سماته األساسية من مطلب ضروري لتحقيق هذا الهدف، فمن خاللها يحا أكثر
فشل في تقديم إجابات واضحة عنها قد تتحول إلى أزمات التي ستضرب بوحدة وتكامل  إنالتي 

المجتمع، فالتنمية السياسية تمكن النظام السياسي من بناء هوية واحدة مشتركة بين جميع أجزاء المجتمع 
جانب كل هذا التعقيد تطرح إشكالية العولمة كمتغير بارز  التي تتعدد وتتنوع فيه الهويات وتتفرع وإلى

 يهدد الهوية الوطنية القومية لكامل المجتمع، واألمر ذاته ينطبق على باقي األزمات األخرى. 

 
 70بومدين طامشة، مرجع سابق ص 1
  215ص 9200 1ت سامي الدروبي. بيروت: المركز الثقافي العربي طمدخل إلى علم السياسة. موريس دوفرجيه،  2
،       1997 1ت محمد عرب صاصيال. بيروت: المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ط علم السياسة.جان ماري دانكان،  3

 122ص 
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إن هذه المؤشرات تشير إلى غاية التنمية السياسية وهي تخليص المجتمع من بعض هذه   
حداثة السياسية، إال أنه ال يمكن اإلغفال أو التغاضي عن األزمات السائدة، فهي مؤشرات تعبر عن ال

بعض المؤشرات األخرى كأزمة بناء األمة وغيرها ألن التنمية السياسية في النهاية ال تعدو أن تكون 
التخلف السياسي، فالتنمية السياسية هي تلك العملية التي من  أزمة أو ضائقةعملية تخليص المجتمع من 

جتمع من سمات تخلفه سياسيا، ومن ثم تحقيق الوحدة والتكامل السياسي بين أجزاء خاللها يتخلص الم
المجتمع، وترجع العديد من الدراسات أن من بين أسباب فشل عمليات التنمية المحلية هو اعتمادها الكبير 

قسام عن الجانب االقتصادي وإهمالها للجانب السياسي، فال يمكن نجاح التنمية في مجتمع يعاني االن 
على نفسه والتفكك وتنعدم فيه الهوية المشتركة التي تستمد قوتها من الهويات الفرعية النابعة من عمق  
المجتمع، كما أن أزمة المشاركة السياسية تعني غياب المجتمع عن المشاركة في عمليات صنع القرار 

ن الواقع االجتماعي الحقيقي، خاصة تلك المتعلقة به وهذا ما يجعلها سياسات مركزية بعيدة كل البعد ع
فالتنمية السياسية وإن كانت من بين الوظائف السياسية إال أن آثارها تعود المجتمع كما تعود كذالك على 
النظام وعندما تكون الجبهة الداخلية للنظام السياسي متماسكة وموحدة فإن النظام السياسي بإمكانه 

 مواجهة التحديات الخارجية.   
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 امتيازات المالك على الشيوع استعماال واستغالل وتصرفا 
 دراسة فقهية قانونية مقارنة

 ( ) صحراوي غريب
 

 2019/ 07/ 13تاريخ قبول المقال:                 2019/ 06/ 25   تاريخ إرسال المقال: 
 

 ملـــــــّخــص: 
طرقت إلى مفهوم كل من الملكية والشيوع في ضمنت هذا المقال مقدمة صورت فيها حقيقة الملكية الشائعة، ثم ت    

الفقه اإلسالمي والقانون المدني الجزائري، ثم انتهيت إلى تعريف المركب من الصفة والموصوف ) الملكية 
 الشائعة(، ثم بينت األحكام الفقهية والضوابط القانونية لكل ما يأتي:   

 ائعة في الفقه اإلســـــــــــــــــــــــــــالمي.ــ حـــــــــــكم تصرف الّشريك منفردا في حصته الش 1
 ــ تصـــــــــــرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع في الفقه اإلســـــــــــــــــــــــــــالمي. 2
 ــــــــــــــــــــالمي. ــ تصـــــــــــــــــــــــــــرف الشــــــــريك في كل المال الشــــــــــــائع في الفقه اإلســـــــ 3
 ــ امتـــــــــــــــــــــــــــيازات المالك على الشيوع في القـــــــــانون المـــــــــــــــدني الجــــــــــــــزائري. 4
 

This article comprises an introduction showing the real meaning of communal property, followed 

by the concept of both property and communism in the Islamic Fiqh and the Algerian Civil Code. 

Subsequently, I ended up by defining “Communal Property” and elucidating the Islamic 

jurisprudential terms and legal standards for each of the following cases: 

1) When the partner proceeds in managing their part in the Communal Property on their own 

2) When the partner proceeds in managing a designated amount of the Communal Money 

3) When the partner proceeds in managing all of the Communal Money 

4) The ownership’s advantages over Communism in the Algerian Civil Code 

 

 

 
( صحراوي غريب )-  :جامعة آكلي امحند) البويرة(، البريد اإللكترونيgherib2014@gmail.com 

 



   مجلة الدراسات القانونية

جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر( –مخبر السيادة والعولمة   عن  صادرة محكمة سداسية  دولية علمية مجلة  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم اإليداع القانوني:  -2015  

 69 -42ص:                         ه  1440م/ شوال  2019 جوان/ :السنة                الثاني            العدد:                               الخامسالمجلد:  

 " دراسة فقهية قانونية مقارنة امتيازات المالك على الشيوع استعماال واستغالل وتصرفا"  صحراوي غريب، مقال بعنوان:
 

 

43 

 مقــــدمة.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين، الحمد هلل الذي خلق ورزق، وعلم وألهم، وهدى للتي هي أقوم والصالة       
ى يوم لقاء والسالم على خير األنام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعلى من اهتدى بهديه، واستن بسنته إل

 الـــــــــواحد العـــــــــالم، وبعــــد: 
، من حيث تصوير مفهومها، وسط بين ملكيتين، هما الملكية المفرزة والملكية الملكية الشائعةفإن       

المشتركة، فالّنصيب الذي يملكه الشريك في الشيوع تفرقت ذّراته في كل المال الشائع، لذا لم يحدد في  
ى درجة التعـــــيين فملكيته لهذا النصيب هي مـــلكية معنوية، وهذا ما يميز الملكية الشائعة جانب منه عل

 ، إذ اإلفراز يحدد نصيبا مــــــاديا للشريك في الشيوع يستأثر به دون غيره.الملكية المفرزةعن 
ـــعينة تمثل حصته كأنه  كما أن المال الشائع ال يملكه الشركاء مجتمعين، بل لكل شريك فيه نسبة مــ      

، والتي تعتبر الشركاء فيها كأنهم يد الملكية المشتركةاستقل بها معنى، وهو ما يميز الملكية الشائعة عن 
 واحدة على المال المشترك.

ويعتبر موضوع الملكية الشائعة من المواضيع الهامة والخــــــــــطيرة التي تفـرض وجودها في معامالت       
يومية، خصوصا فيما يتعلق بشيوع العقــــارات، والتي كان أهم أسباب نشوئها الميراث باإلضافة  الناس ال

في عصور  ـزاع دائم ومستمر في عصرنا هذا و إلى الوصية، وغيرهما من العقود، والتي هي محل ن 
 غيره من األمصـــــــــــار. صـــــــــــــــــــــرنا هذا و سبقت، في م

ت حدة الخالفات بين الشركاء في الشيوع سيما أعضاء األســـــرة الواحدة حـول من له ألوية  وقد ازداد      
اإلدارة والتصرف مما نتج عنه كثرة المظالم، فالفكاك األسري، فهدم أواصـــر القرابة خصوصا مع االرتفاع 

حت أغلى مما يمثل العالمي المتزايد ألسعار العقارات بصفة عامة، واألراضي بصفة خاصة، والتي أصب 
الثمنية ) الذهب (، مع هيمنة المادة وضعف الـــــــــــــوازع الديني، مما أدى بالعديد من أفــراد المــــــــــجتمع 

 )الشــركاء في الشيوع( إلى الرغبة في تصفية ملكيتهم، وإفرازها قصــــد االستثمار فيها.
ه ماال يقبل القسمة أبدا، وهو ما يسمى بالشيوع الجبري، غير أن ذلك غير متاح في كل شيوع، إذ من      

وهو ما تعلق بجزء نسبي غير معين وال محدد على وجه دائم، فتكون كل ذرة من كل  أو القهري"  
نصيب سارية إلى كل جزء من أجزاء المال الشائع بصفة دائمة، إما لتعذر اإلفراز، أو لمناقضة  

 ".  مالالغــــــــــــرض الذي أعد له ال
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وهو ما تعلق باألعيان المملوكة ملكية مشتركة، أو ما اصطلح عليه الفقهاء بشركة الملك، وكذا      
المرافق التابعة لألمالك المفـرزة، أو ما يدرج ضمن الحقوق العينية  باإلضافة للمرافق العامة التي تثبت 

 أحقيتها للجميع على سبيل اإلبــاحة.

: الحمام و البئر والقناة والبيت 1لك أمثلة كثيرة في فرعيات الفقه اإلسالمي منهاوقد ذكر الفقهاء لذ     
الصغير، والثوب الواحد والجوهرة التي تحتاج إلى كسر في قسمتها وما يلحق بها أو يأخذ حكمها،  

 كالسفينة أو المـــــركبة. 

ك بالحقوق العينية األخرى وكما يتعلق الشيوع بحق الملكية فيشمل رقبة األشياء، يتعلق كذل      
كالمرافق المرتبطة باألعيان والتابعة لها، بل إن الشيوع اإلجباري  يتأكد في المرافق  التابعة لألمالك، 
ألن  الذي أعدت له هذه المرافق يقتضي بقاءها على الشيوع على وجه دائــم، وفــي فرعيات الفقه  

 اإلسالمي ما يؤكــد ذلك.
هاء اإلسالم األقدمين بمـــــــسائل الشيوع وإدارته، وكذا إنـــهائه، إال أن عالجهم لهذا  ورغم عناية فق      

الموضوع اقتضى أسلوبا جزال يوافق نمط المعامالت الــــــــــــــــتي كانت في عصورهم، كما بقي الموضوع في  
لية وأصولها العامة التي شكل فتاوى في جزئيات متفرقة، وفي أبواب فقهية شتى مجردة عن قواعدها الك

تتكيف وفقها تحت ضابط المقاصد، إال ما أشار إليه فقهاء األحناف في مجلة األحكام العدلية، وفقهاء 
 القانون المدني في باب المــلكية.

فهل يمكن إعادة دراسة هذا الموضوع دراسة مستجدة تربط الفروع باألصول، وتراعي في ذلك مقاصد       
يمكن أن نتفادى المساوئ الناتجة عن البقاء على الشيوع ؟ وهل هناك ضوابط شرعية   التشريع ؟ وكيف

ومنظومة قانونية تكفل التماسك االجتماعي والتنمية االقتصادية للملك المشاع مع كثــرة األيدي المالكة  
ــــــــركاء فيه ممثال وسوء المشاركة ؟ وكون أغلب الملك المشاع لم يكن سببه اختياري، بل فـــــرض على الشــــ

 في الميراث. 

 
ه، 1432نة ــ الطبعة الثانية دار المعــــــرفة ـــ بيــــروت لبنان ــ س 434ص 9رد المحتار على الدر المختار ـ ج –ابن عابدين  - 1

 م.2011
م. ـ النووي 1999ه، 1419، الطبعة األولى دار الفكر ــ بيروت لبنان ــ سنة 1286ص 2المعونة ـ ج –، القاضي عبد الوهاب  

المغني مع الشــرح الكبير    –ـــ مطبعة التضامن األخوية بالحسين ــ مصر، ابن قدامة  203ص 17المجموع شرح المهذب ــ ج –
 ـــ طبعة دار الكتب العـــــــــلمية ـــ بيروت لبنان.  292، 291ص 4.ـ ج
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امتيازات المالك على الشيوع استعماال واستغالل وتصرفا مع ذكر األحــكام   لذا أبرزت في هذا المقال
والضوابط الشرعية والقانونية التي تنظم الشيوع وتـــديره، وقد بدأت المقال كمدخل له بمفهوم كل من الشيوع 

والقانون المدني الجزائري، وقد كانت الدراسة مقارنة بين المدارس الفقهية من  والملكية في الفقه اإلسالمي 
 جهة، وبين الفقه اإلسالمي والقانون المدني الجزائري من جهة أخرى لواقعية الموضوع ودعوة المقتضى.  

 أوال: تعريف الملكية الشائعة لغة واصطالحا عند فقهاء الشريعة والقــــانون.  
( للملكية الشائعة في الفقه اإلسالمي، كما االصطالحيتعريف اللغوي والمركب اإلضافي )وتطرقت فيه لل

 وقفت على تعريف فقهاء القانون المدني للمــلكية الشائعة. 
 أ ـ الملــكية لغة.

حيازة الشيء واالنفراد بالتصرف   الملك عند علماء اللغة يعني الّسلطان والعز والعظمة، كما يعني     
 و القدرة على االستبــــداد به، وكل منهما يستلزم الثاني.أ فيه، 

فهي من الفعل الثالثي ملك، "والملك معروف، وهو يذكر وُيؤنث كالســــــــــــــلطان، وملك هللا ومـــــــــلكوتة   ـ
مثلثة أي : 3، والملك ، ولذلك يقال لفالن من الناس ملكوت الشيء، أي عزه وسلطانه2" سلطانه وعــــــــظمته 

بكسر الميم اسٌم منه  4الِملك  وقيلبفتح الميم وضمها وكسرها، احتواء الشيء والقدرة على االستبداد به، 
بكسر الاّلم وتخفف، والجمع منها  5"لفظة الملك" والفاعل مالك، والجمع ُماّلك، مثل كاِفر وكّفار ، وتأتي

 م. بضّم المـــــــــــي  الملك ملوك مثل فلس فلوس، واالسم 
 يتضح مّما سبق أّن الملك لغة يعني معنيين فــــــــــــــهو:  

 ، واالسم منه َملٌك بفتح الميم وكســـــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــاّلم. ــ الّسلطان والعز والعظمة 1
 الســــــم منه َمـــــالك. ، واالنفراد بالتصرف فيه، أو القدرة على االستبـــــداد به واــ وهو حيازة الشيء 2
وكل معنى من المعنيين يستلزم الثاني، فال يطلق الملك إال على من حاز الُملك واستبد به، وال بد  ــ  

 لكل ملك من مالك يحوزه وينفرد باالستبداد به استغالال، واستعماال، وتصــــرفا. 
يِن ۡ  َيو َمِلكِ ولذلك جاء في حـقه تعالى أنه:"  ِلكِ  "و ،6" ِم ٱلدِّ يِن ۡ  َيو مََٰ  . 7" ٤ِم ٱلدِّ

 
الطبعة األولى دار صادر سنة   92ص  6لسان العرب ج –ـ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي  2

 م.  1997
 .92ص  6ـ ابن منظور ـ المرجع السابق ـ ج 3
 .92ص  6ـ ابن منظور ـ المرجع السابق ـ ج 4
 م. 1991هـ / 1411ـ طبعة وزارة التربية والتعليم 950المعجم الوجيز ـ ص –جمع اللغة العربية ـ م 5
 .04ـ ســـــــــــورة الفاتحة ــ آية رقم  6
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َعَليَها َوِإَليَنا  ومالك مأخوذة من الملك كما قال المولى جّل وعال في ذلك:" ِإنَّا َنحُن َنـــــــــــــِرُث ٱأَلرَض َوَمن
، وملك مأخوذ من الملك كما 9" ٢ٱلنَّاِس  َمِلكِ   ١أَُعوُذ ِبَربِّ ٱلنَّاِس  ُقل ، وقال تعالى:"8" ٤٠ُيــــــــــــــــــــرَجُعونَ 

ِ ٱلوَ   ٱلُملكُ قال تعــــــالى:" لَِّمِن  اِر اٱلَيوَم ّلِلَّ ِن َوَكاَن َيوًما  ٱلُملكُ ، وقال: " 10" ١٦ِحِد ٱلَقهَّ َيوَمِئٍذ ٱلَحقُّ ِللرَّحمَ 
ِفِريَن َعِسيرا  ِلكِ " بعض القـــــــــــّراء:  12. لهذا قرأ11" ٢٦َعَلى ٱلكَ  ي  مََٰ "   ملك وقرأ آخرون:"  13" ٤ِن َيوِم ٱلدِّ

 وكــــــــــــــالهما صحيح متواتر في الّسبع.
 ب ــ المــــلكية اصـطالحا.  

ينبغي الوقوف عند تعاريف الفقهاء القدامى، وما أجمعت عليه كلمة الفقهاء المعـــاصرين لكي نصل إلى  
 تعريف جامع مانع للملكية في االصطــــــــــــــــالح.  

 ك اصطالحا في المدارس الفقهية.  ــ المل1
 ــ عّرف الفقهاء الملكية باعتبار وصفها بتعريفات متقاربة.

فالمــــلك عند األحناف  14:" قــــدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف إال لمانع " بأنها األحنافعّرفها  ــ 
احترز صاحب التعريف  حق يحتاج إلى اعتبار شرعي، فإن انتفى هذا االعتبار انتفى الملك، وقد

ليخرج تصرف الوصي أو الوكيل أو القاضي، فهؤالء يتصرفون النتفاع   :"ابتداء على التصرف" بقوله
احتراز ثاني مــفاده أن حق الملكية وإن كان له اعتبارا من  : "إال لمانع"المـــالكين ال ألنفسهم، وفـي قوله

أساسا بصاحب الحق، وذلك كالحجر والصغر   الشرع غير أنه قد يمنع من هذا الحق مانع متعلق 
 والجـــــنون.

 
 .04ســـــــــــــــورة الفاتـــــحة ــ آية رقم  ـ7
 .40ـ ســــــــــــــــــــــــورة مريم ـ آية رقم 1
 . 1،2آية رقم  –الناس ـ ســـــــــــــــورة  9

 . 16آية رقم  –ـ ســـــــــــــــــــــــورة غافر  10
 . 26آية رقم  –ـ ســــــــــــــــورة الفرقان  11
الطبعة األولى ـ دار ابن حزم  103ص 1تفسير القرآن العظيم ـ ج –ـ أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  12
 .م 2002هـ / 1423بيروت لبنان  سنة  –
 04ـ ســــــــــــــــــــورة الفاتحة ـ آية رقم  13
م، 2000ـ طبعة دار الجامعة الجديدة ـ اإلسكندرية ـ سنة  21تصرف الشريك في المال الشائع ص –ـ د.جمال خليل النشار  14

طبعة دار الجامعة الجديدة  – 83ـ ص  دارسة مقارنة –د.أحمد فالح عبد البخيت ـ الملكية الشائعة في الفقه اإلسالمي والقانون 
 م. 2012اإلسكندرية سنة 
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:"هو حكم شرعي، أو وصف مقّدر في العين، أو في المنفعة يقتضي تمكين  بقولهم المالكيةوعرفه  ــ 
 .15من ُيضاف إليه من االنتفاع بالمملوك, ومن المعاوضة عنه" 

هـو حكم شرعي يقدر  د التطابق، فقالــــوا:"بتعريف يقترب من تعريف المالكية إلى أح الشــافعيةوعّرفه  ــ 
 .16في عين أو منفعة، يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه والعوض عنه من حــيث هــو كذلك " 

حكم شرعي لكونه ثمرة أسباب شرعية يقدر في العين أو المنفعة، وذلك عند تـــــــحقق األسباب   17فالملك 
" يقتضي إلى أّن المنافع تملك كما تملك  األعيان، وفــــــي التعريفين المفيدة للملك، كما أن التعريف يشير

احتراز عن تصـــــــــــرف القضاة واألوصياء وذلك ألن تصرفهم النتفاع المالكين ال النتفاع أنفسهم،  انتفاعه"
ربط، ومقاعد يخـــــــرج اإلباحات والمرافق العامة كاالختصاص بالمساجد وال والعوض عنه"وفي قولهما: "

إشارة إلى تخلف الحكم مع "من حيث هو كذلك" األسواق فال ملك فيها مع إمــكان التصرف وفي قولهما:
 وجود االعتبار الشــرعي، بسبب وجـود المانع كالحجر والجنون والصغر. 

، فهو  18سية " :" هو القدرة الشرعية على التصـــرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحبقولهم الحنابلةوعّرفه  ــ
 اختصاص بالشيء يمنع الغير منه ويمّكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء إال لمــــــــــــانع شرعي.

 ــ تعريف الملكية عند الفقهاء المعاصرين.  2
:" هو اختصاص بالشيء يمنع الغير منه، ويمكن  التقت تعاريف الفقهاء المعاصرين للملكية عند قولهم

، وهو ما التقت عنده مضامين التعاريف السابقة، 19بتداء إال لمانع شرعي" صاحبه من التصرف فيه ا
فإذا ما ملك الشخص ماال بسبب من األسباب المشروعة اختص به، حـــــيث يمّكنه هذا االختصاص من 
االنتفاع بملكه تصرفا واستغالال واستثمارا، إال إذا وجد مانع شرعي يمنع من ذلك كالجنون والعته 

الّصغر، كما أّن اختصاصه به يمنع الغير من االنتفاع به أو التصرف فيه، إال إذا وجد سند والسفه، و 
 شرعي يبيح له ذلك  كالوالية والوصاية والوكالة.

 
ـ الطبعة  1009ص 03ـ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري المعروف بالقـــرافي ـ الفروق ـ ج 15

 م.  2001هـ, 1421األولى دار السالم ـ القاهرة ـ سنة 
 م. 2008هـ 1428ـ الطبعة األولى مؤسسة المختار ـ القاهرة ـ سنة 401ـ  ص األشباه والنظائر   –ـ جالل الدين السيوطي  16
 .402-401ــ المرجع نفسه ـ ص   17
  –ـ طبعة مؤسسة الحلبي347ص 3ـ أبو العّباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحّراني الدمشقي الحنبلي ـ الفتاوى الكبرى ـ ج 18

 هـ.  1329القاهرة سنة 
سوريا ، الطبعة الثالثة ـ  –ـ طبعة دار الفكر دمشق  489ص 5، ج57ص 4لي ـ الفقه اإلسالمي وأدلته جـ  د. وهبة الزحي 19

 .84مرجع سابق ـ ص   –م ، د.أحمد فالح عبد البخيت  1989هـ / 1409سنة 
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غير أنّ  تصرف الولي أو الوصي أو الوكيل لم يثبت له ابتداء، وإنما بطريق النيابة الشــرعية عن 
 :" ويمّكن صاحبه من التصرف فيه ابــتداء". بقولهم غيره، ولذلك جاء االحتراز في التعريف

 ت ــ تعريف الشيوع في اللغة.
     من المعاني التي أطلقها الفقهاء على الشيوع الشركة، فإذا قيل: هذان الشريكان  متشايعان في دار 

  ــــــــــــوم.وال مقس، غير مفرزأو أرض، كانا شـــــــــريكين فيها، وهو ما يقتضي كون نصيب كل منهما 
من الفعل شــــــــــــــــــاع، يقال شاع الشيب شيعا وشياعا، وشيـــــــــــعانا وشيوعا، وشيوعة،  20والشيـــــــــوع لغة

 ومشيعة ظـــــــهر وتفّرق، وشاع فيه الشيب، والمصدر ما تقــــــــــــدم.
اع فيها .. أي إذا كان في جميع الّدار، فاّتصل ويقال نصيب فــــــــالن شائع في جميع هذه الّدار ومش

 كل جزء منه بكل جـــزء منها، وســـــــــــــــــــــــــهم شائع أي غير مــــــقسوم.
:  سهم شــــــــــائع وشاع ومشاع غير مقسوم، فالشيوع لغة يـــــــــدل على معنيين 21ــ وفي القاموس المحيط 

 .غــــير مـقسومغير معزول وهو ما يقتضي كونه  متفرق لثاني، فهو كل يقتضي المعنى األّول منها ا
: ُيقال أشعت المـــــــــــال بين القوم، والقدر في الحي إذا فرقته فيهم ولم يفــــــــــــــــرز، وفي  المعنى األولــ ومن 

 رنا لم تمـــــشر؟ـان ِقدوأي زمـــ    القدر حولنا 22ـــيعا مشر أشــهــــــــــــــــذا قيل: 
الناقة، أي إذا أرسلت بولها إرساال متـــــــــــــــــصال غـــــــــــير 23تقول العرب أشاعت  ومن المعنى الثاني:ــ 

 مــــــــتقطع. 
هما متشايعان، ومشتـاعان في دار أو أرض إذا كانا شـريكين  ، فيقال: 24الشركة ومن معــــاني الشيوع 
غير أن الشيوع في جـــــــــــوهره  ها، وكل واحد منهم شيع لصاحبه، أي شريك له. فيها، وهـم شيعاء في 

المالك فيها جماعة يســـــاهم كل فرد فيها بنصيب من المال بقصد تحقيق  فالشركةيختلف عن الشـــــــركة، 
إذن تعتبر ملكية واحدة لعدة   25فالشـركةا، غرض مشترك يعـــــــجز كل واحـد منهم عن تحقيقه منفــــــــــــــــــــــــــــــرد

 
 .503ص  3مرجع سابق ـ ج  –ـ ابن منطور  20
ـ الطبعة  754القاموس المحيط ـ ص –الشيرازي الشافعي ـ مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الفيروز آبادي  21

 م 2007هـ/ 1428الثانية ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان ـ سنة 
ـ التمشر والتمشير القسمة، ومشر الشيء قسمه وفرقه، وخص بعضهم به اللحم. انظرـ ابن منظورـ مرجع سابق ـ    22
 . 20ص04ج
 .503ص 3ـ المرجع نفسه ـ ج 23
 . 503ص  3مرجع نفسه ـ جـ ال   24
 . 13مرجع سابق ـ ص  –ـ أحمد فالح عبد البخيت   25
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شركاء مجتمعين ال يملك كل منهم إال مــــــــجرد حق شخصي ال عيني في استغالل الشيء والحصول على 
الربح الناشئ عنه، وال يمتلك الشريك حقه العيني إال بعد قسمة المال المشترك نتيجة تصـــــفية الشـــركة،  

ريا عـــن الملكية الشائعة التي يملك كل شريك فيها حقه العيني في كل ذّرة من وهو ما يختلف اختالفا جذ
 ذراتها ملكا يخوله امتيازات االستــــــغالل واالستــعمال والتصـــرف. 

 ث ــ تعريف الشيوع اصطـــــــالحا. 
ن يبقى العقار ــ تعّرض الفقهاء القدامى لتعريف الشيوع عند تحديدهم لشـروط الشفعة، فـمن شروطها أ

على صفة الشيوع، أي شائعا غير مقسوم ، وهو ما ذكره النص النبوي بصـــراحة ففي حديث جابر )رضي 
" قضـــــى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالشفعة فيما  لم يــقسم  فإذا وقعت الحدود، هللا عنه(: 

هذا الباب، فــفي الفـــواكه الّدواني:"  وقد تقاربت عبارات جمهور الفقهاء في  26وصرفت الطرق فال شفعة" 
"فال تثبت إال  ، وفي المغني البن قدامة قوله: 27وإنما الشفعة في المشاع، وهو غير المتميز على حده" 

كما تعرض الفقه اإلسالمي لتعريف ، 28بشروط أربعة أحدهما: أن يكون المــلك مشاعا غــير مــقسوم" 
، وذلك عند 30سمة إال لمـــــــال شائع وكذا في أبواب الهبة والّرهن، فال تقع الق29الشيوع في باب القسمة 

تناول الفقهاء لحكم رهــــــــن المشاع وهـــــــــــــبته أو حكم التصرف في المال المشاع بالمصطلح العصري، 
وية والتي غير أّن التعاريف التي ذكرت مــــقترنة باألبواب السابقة هي أقرب ما تكون إلى التعاريف اللغ

حددت صفات الملك المشاع كونه غير مــقســــــــــوم، وغير متميز، وأدق تعريف للشيوع هو ما ذكره 
 

ـ طبعة دار المعرفة ـ  436ص 04ـ ابن حجر العسقالني ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ قوله كتاب الشفعة بسم هللا ـ ج 26
ـ الطبعة 102ص 06فيما لم يقسم ـ جهـ، أبو بكر أحمد بن علي البيهقي ـ السنن الكبرى ـ باب الشفعة 1379بيروت ـ سنة 

 09هـ، أبو داود السجستاني ـ سنن أبي داود ـ باب في الشفعة ـ ج1344األولى ـ مجلس دائرة المعارف النظامية ـ الهند ـ سنة 
 07ج ـ طبعة دار الكتاب العربي ـ بيروت لبنان، ابن ماجة القزويني ـ سنن ابن ماجة ـ باب إذا وقعت الحدود فال شفعة ـ390ص
ـ الطبعة  592ص 11ـ طبعة دار الفكر بيروت، محمد بن حبان البستي ـ صحيح ابن حبان ـ باب ذكر خبر ثاني ـ ج373ص

م، أبو عبد هللا الشيباني ـ مسند أحمد بن حنبل ـ باب مسند جابر بن 1992هـ 1414الثانية ـ  مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ سنة 
 عة مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.    ـ طب296ص03عبد هللا )رضي هللا عنه(ـ 

 م. 1995هـ  1415ـ طبعة دار الفكر بيروت ـ سنة 151ص  2الفواكه الدواني ـ ج –ـ أحمد بن غنيم النفراوي  27
هـ  1419ـ الطبعة الرابعة دار عالم الكتب الرياض ـ سنة 436ص  7المغني ـ ج –ـ موفق الدين ابن قدامة المقدسي  28

 م. 1999
هـ 1412المكتب اإلسالمي بيروت ـ سنة  –ـ الطبعة الثالثة 204ص  11ضة الطالبين وعمدة المفتين ـ جرو  –ـ النووي  29

 م. 1991
 .248-247ص  8،  ابن قدامة المقدسي مرجع سابق ـ ج38،39ص  4مرجع سابق ـ ج –ـ النووي  30
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"النصيب المـــشاع هو: الّسهم السّاري إلى كل جزء من  األحناف في مجلة األحكام العدلية وهو قولهم:  
كل نصيب منها بجزء نسبي غير معين وال فالملكية الشائعة إذا هـــي: ما تعلق  .31أجزاء المال المشترك" 

 معزول، فتكون كل ذرة من نصيب أحد الشـــــــركاء المشتاعين مشتركة بين ذرات أنصباء الشركاء كلهم.
 ج ــ التعريف اإلضافي أو العلمي للملكية الشائعة. 

ـــــــــعاصرين في تعريفهم يعتبر تعريف األحناف السابق هو التعريف التي التقت عليه كلمة الــفقهاء المـــــ  
:" ما كان نصيب كل شريك  أو هي، 32" هي ما تعلق بجزء نسبي غير معين " للملكية الشائعة بقولهم: 

فالملكية الشائعة ال يعد المشتاع فيها مالكا للمال كله ، 33فيها منتشر في جميع أجزاء الشيء المملوك " 
يملك حصة شائعة يزاحم فيها الشركاء المشتاعين، وتمّتع أو مالكا لجزء مـــــفرز منها، وإنما كل شـريك 

 الشـــــــــــــــــــــريك بملكيته ال يتعدى حـــــــــــــــــدود حصته. 
ومن خـالل التعريف السابق ندرك أن مرجع الشيوع في الملك يعود أساسا إلى تعدد المـــــــــالك في ذات  

، فاألصـــــل أن ينفرد كل مالك بملكية مفــــــــــرزة يتمتع بثمــــــــــــارها  الملك، وهي حالة استثنائية ال أصلية
 استغالال واستعماال وتصرفا.

 ح ــ تعريف الملكية الشائعة في القانون المدني الجزائري. 
ا  إذ جاء فيها:"   ( من القانون المدني الجزائري.713أشار المقنن المدني إلى تصوير الشيوع في المادة )

مــلك اثنان أو أكثر شيئا، وكانت حصة كل منهم فيه غير مـقررة فهم شركاء على الشيــوع، وتعتبر  
 .34الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك " 

غير مــــعين وال في القانون المدني هي التي لم يحدد نصيب كل شريك فيها، فهو  فالملكية الشائعة
 35ن الجزائري بغير المقرر في المادة السابقة، فالشــيوع إذن هــو تزاحم وهو ما عبر عنه المقن  معزول،

ملكيات المشتاعين على الشيء الواحد وهي مـــلكية تـخول سلطات االستعمال واالستغالل والتصرف ألكثر 
من شخص على ذات الملك دون إفراز أو تحديد جزء، أو عزل نصيب من هذا الشيء المملوك لكل 

ــدة، وال يشتــرط في الملكية الشائعة أن تتساوي أنصباء المشتاعين وحصصهم، بل يــــحدد  مالك على حــ

 
 م. 2010ـ بيروت ـ سنة  ـ الطبعة األولى ـ دار الكتب العلمية58ص01ـ سليم رستم باز ـ شرح المجلة ـ ج  31
 . 127مرجع سابق ـ ص  –ـ د.أحمد فالح عبد البخيث   32
 .656ص  5مرجع سابق ـ ج  –ـ د.وهبة الزحيلي  33
 م. 2006ـ طبعة دار النجاح للكتاب سنة 137القانون المدني ــ حسب آخر تعديل له  ـ ص –ـ مولود ديدان  34
 م. 2008طبعة دار هومة ــ سنة  19ون المدني الجزائري ـ صـ  أحمد خالدي ــ القسمة بين الشريعة والقان 35
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نصيب كل شريك في الشيوع حسب السند، أو السبب الذي مّكن من ملكية هذا النصيب لصاحبه، 
رفا  تصأسباب اكتساب الملكية الشائعة حسب السند القانوني الذي استنــــــدت عليه سواء أكان  36وتختلف
كالميراث والحيازة واالتصال، وعلى هذا قال المقنن  واقعة قانونيةكالعقد أو الوصية، أو  قانونيا

، وجعل تساوي األنصباء في 37:" وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك "الجزائري 
 إلى مســــتند قانوني. الملكية الشائعة أصـال، واالســـتثناء ما استثناه الـّدليل، وهو كـالم يحتاج 

كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن  والتي مفادها أن:"  (714) ومن خالل المادة 
يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها، وأن يستعملها بحيث ال يلحق الضرر بحقوق ســــــــــــــــائــر 

 .38الشـــــركاء" 
 وران الحكم في التصرف بين األصالة والوكالة. ثانيا: امتيازات المالك على الشيوع ود

تناولت في هذا المبحث أحكام تصرف الشريك في المال المشاع في حدود حصته، وكذا حكم تصرفه     
في جزء مفرز عن الملكية الشائعة، ثم بينت أحكام تصرفه المنصب على كل المال المشاع، في مقابلة  

 الـدراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون المدني الجــــــزائري.   بقية الشركاء والمتصرف إليه، وقد كانت
 أ ــ حــكم تصرف الّشريك منفردا في حصته الشائعة. 

تعتبر ملكية المالك على الشيوع ملكية تامة للشيء محل ملكيته، فله أن يتصرف منفردا في حدود       
مال واالستغالل والتصرف مرهونة بعدم اإلضرار  حصته، غير أن ممارسته منفردا بسلطاته في االستع

بحقوق سائر شركائه في أنصبتهم حيث ينتهي حقه عند بداية حقوقهم، والمتصرف في هذه الحالة بين 
، فمقتضى الملكية يطلق له يد التصرف، ومانع الشيوع يقّيد تصرفه، فيقدم 39المقتضى والمانع تعارض 

ه في حـــــــدود ملكيته وهو ما اجتمعت عليها كلمة الفقهاء إال  المانع على المقتضـى، فتبقى صحة تصرف
 في استثناءات خاصـــة سيــــأتي ذكرها.

  ــ حـــــق التصرف. 1

 
 .128ـ د. أحمد فالح عبد البخيث ــ مرجع سابق ـ ص  36
 . 137( من القانون المدني الجزائري ـ انظر مولود ديدان ـ مرجع سابق ـ ص  713ـ المادة )  37

 .137المرجع نفسه ـ ص  –37
انظر الشيخ أحمد بن محمد الزرقا ـ شرح القواعد الفقهية ـ    المقتضى يقدم المانع "، " إذا تعارض المانع و ـ القاعدة الفقهية:  39
 الموسوعة الشاملة ـــ اإلصــــــــــــــــــــــــــدار الثالث.  . 244ص 01ج
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ونقصد به نقل المالك لنصيبه في الشيوع بعوض أو بغير عوض، فإذا كان تصرف الشريك في       
مواجهة سائر الشـــــركاء، وهو ما نطقت به   حدود حقه اعتبر تصرفه صحيحا فيما بين طرفيه نافذا في

 كلمة الفقهـــاء. 
بيع المشاع يجوز من شريكه، ومن غير شريكه باإلجماع، سواء كان مما  جاء في تبيين الحقائق:"  ــ

إلى  41األحناف ، فذهب 40يحتمل القسمة كاألرض والدار، أو مما ال يحتمل القسمة  كالعبد والحمام " 
صته في الشيوع ولو كان مما ال ينقسم، مع ما في ذلك من إدخال الضرر على جواز بيع الشريك لح

 الشريك، وذلك بإدخال شــــــريك أجنبي عليه.
)رحمه هللا(، حيث جاء في المدونة الكـبرى: ".. سألت مالكا عن  مالكوذهب إلى القول السابق اإلمام ــ 

ه ألصاحبه الشفعة؟ فقال: ال، وقد أجاز مالك في  الرجلين يتكاريان الدار، فيريد أحدهما أن يكري نصيب 
 أن البيع فيهذه المسألة كراء نصف الدار غير مقسومة وأرى في الدابة والعبد أن الكراء جائز من قبل 

 والعبد والـــــّدابة مما ال يقبل القسمة.   .42نصف العبد ونصف الدابة جائز " 
نه من شريكه أو أجنبي، قبل القسمة أو لم يقبلها، إلى جواز رهن المشاع  سواء ره الشافعةوذهب  ــ

وسواء أكان الباقي من المشاع للراهن أم لغيره، وال يخفى ما في ذلك من إدخال الّضرر على الشريك إن 
كان الباقي من المشاع لغير الراهن وقد قاس الشافعية صحة رهن المشاع على صحة بيعه، جاء في  

من بيت من دار بإذن شريكه صح، وبغير إذنه وجهان أصحهما   "ولو رهن نصيبه روضة الطالبين: 
 .43عند اإلمام صـــحته، كما يصـــح بيعه "

إلى احتمال عدم صحة رهن الشريك في الشيوع لحصته إذا كان المشاع   الحنابلةمن  44وذهب القاضي ــ 
لصحيح في مما يقبل القسمة، و ذلك خشية أن يقسم الشريكان فيحصل الرهن في حصة شريكه، وا

 
 ـ طبعة دار المعرفة ـ بيروت.  126ص  5ـ فخر الدين الزيلعي ــ تبــيين الحقائق شرح كنز الدقائق ـ ج  40
 تثـــــنى األحــــــــــــناف عقد الــــــــــــــــرهن ، والهبة واإلجــــــــــــــــــارة. ـ اس 41
  4ـ مالك  بن أنس ــ المدونة الكبرى ـــ رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي على اإلمام عبد الرحمن بن القاسم ـ ج  42

 م.  1998ه، 1419ــ الطبعة األولى دار الفكر ــ بيروت ــ سنة 1911ص
 . 38ص  4مرجع سابق ـ ج –ـ النـــــــــــــــــــووي  43
ـ هو أبو عبد هللا بن ماكوال، كان رجال جليل القدر عالي األمر ظاهر الصالح يحضره شيوخ المذهب مثل ابن الفقاعي، وابن  44

م من الدين، وال يبرم األحكام بينهم إال على الغفاري، أبي طالب ابن البقال, وكان يقضي بين عسكر بغداد لما كان له في نفوسه
هـ، ودفن في مقبرة اإلمام أحمد ـ انظر ـ أبو الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى ـ طبقات  437مذهب إمامنا، توفي سنة 

 ـ طبعة دار المعرفة ـ بيروت لبنان .       188ص 02الحنابلة ـ ج



   مجلة الدراسات القانونية

جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر( –مخبر السيادة والعولمة   عن  صادرة محكمة سداسية  دولية علمية مجلة  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم اإليداع القانوني:  -2015  

 69 -42ص:                         ه  1440م/ شوال  2019 جوان/ :السنة                الثاني            العدد:                               الخامسالمجلد:  

 " دراسة فقهية قانونية مقارنة امتيازات المالك على الشيوع استعماال واستغالل وتصرفا"  صحراوي غريب، مقال بعنوان:
 

 

53 

:" ..ولنا المذهب الحنبلي جواز ذلك قياسا على صحة بيعه مطلقا، والبيع أقوى من الرهن، قال في المغني
أنه يصح بيعه فصح رهنه كغيره، وما ذكره ال يصح ــ أي القاضي ــ ألن الراهن ممنوع من التصرف في 

 .45ــرة كما يمنع بيعه " الرهن مما يضر بالمرتهن، فيمنع من القسمة المضـــــــــــــــــ
اتفقت عليه كلمة الفقهاء هو الذي تشهد له األصول العامة والقواعد الفقهية، وما ذكر من  والذيــ 

   ألن:احتماالت لبعض الفقهاء ال يرقى لمعارضة األصـــــل 
القسمة  إدخال الّضرر على الشريك في الشيوع بإدخال شريك أجنبي عليه إذا كان المال مما ال يقبلـــ 

، كما 46أهون الضررين" يعارضه ضرر أقوى، وهو منع الشريك اآلخر من التصرف في ملكه فيختار "
 للشريك األول أن يتخّلص من ضرر الشريك األجنبي باستعمال الشفعة حالة البيع.

ك ما ذكر من احتمال وقوع الّرهن في نصيب الشريك اآلخر إذا كان المال مما يقبل القسمة، فإن ذل ـــ
مدفوع بكون الّراهن ممنوع من التصرف في الرهن مما يضر بالمرتهن ابتداء، فيمنع من القسمة كما هو 
ممنوع من البيع، ويحّل المرتهن محّل الراهن في الشيوع إلى غاية قبض ماله، فال بأس بتبعض اليد 

 .47بحــــــكم الـشرع، كما ال بأس به الستفاء الراهن المــنافع " 
   ستعمال واالستغالل.ــ حق اال 2

يحق لكل شريك في الشيوع أن يستغل جميع المرافق المشتركة المتعلقة بنصيبه من حق االستطراق  
والمسيل والمجرى والمطالت، وإنما تمتلك األعيان لمنافعها، وال قيمة لها بدونها، كما يحق لكل شريك أن 

ضررا بالمال المشاع أو الشركاء فيه، يقول الشيخ ينتفع بحصته في الشيوع بكل أنواع االنتفاع ما لم يلحق 
:" ينتفع الشركاء باألعيان المشتركة بنسبة أنصبائهم فيها، فيجوز لكل شريك أن يسكن  أحمد أبو الفتوح

في الدار المشتركة بقدر حصته، ويزرع من األرض بهذا القدر، وكما يجوز له أن ينتفع بنفسه يجوز  
عوض أو بغير عوض، بشـــــــــرط أال يكون في شيء من ذلك ضرر لبـــقية له أن يمّلك المنفعة لغيره ب

 . 48الشــــــــــــركاء "
 :49قســــــمينوألجل منع ضرر االستعمال واالستغالل قسم الفقهاء هذه المنافع إلى 

 
 456ص 6مرجع سابق ج  ـ  ابن قـــــــــــــــــــــدامة المقدسي ـ 45
   –ـ  قاعدة " يختار أهون الشرين " قاعدة جزئية تندرج تحت القاعدة األساسية " ال ضرر و ال ضرار" ـ انظر محمد الزرقا  46

 . 226ص 1مــــــرجع سابق ـ ج
 . 39ص 4ــــــرجع سابق ـ جوي ـ مــ النو  47
 ـامش. بالهـــــ 139مرجع سابق ـ ص  –ـ  أحمد فالح عبد البخيت  48
 . 140، 139المــــــــــــرجع نفسه ـ ص  –  49
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ق ما أعد األعمال التي يستطيع الشريك في الملك الشائع أن يباشرها منفردا، وهي التي تكون في نطا ـــ 
له المال الشائع بحيث يستطيع الشركاء جميعا في الوقت ذاته أن يباشروها  كل على انفراد، وذلك  
كالطريق المشترك في حق التطرق وهـــــواء الطريق النافذ أو غير النافذ في حق المطل، والمسيل في  

 يترتب عليه ضرر فاحش. صرف الماء الزائد، فاالنتفاع للشركاء في هذه الحالة يصح مطلقا ما لم 
منافع االستعمال التي ال تقبل المشاركة على الوضع السابق من االستقالل واالنفراد ألن مباشرتها ـــ  

تستلزم االستئثار بالعين المشتركة جميعا، أو بجزء منها، وفي هذه الحالة ال يجوز ألي شريك فيها أن 
غراسا في األرض المشتــــــــــركة، وقد ذهب  يقوم بها منفردا، وذلك كأن يبني دارا أو يحدث 

استثناء من هذا المبدأ العام إلى جواز انتفاع الشريك في الشيـــوع بالعين المشتركة كلها، إذا 50األحناف 
 تقيد هذا االنتفاع بالشروط التــــــالية:  

 أال يلحق هذا االنتفاع ضـــــــــــررا بالعين المشتركة.  ـــ
 لشـــــــــــــــــــريك اآلخر غائبا. أن يكون ا ـــ
 أال يكــــــــون الشــــــــــــــــــــــريك يتـــــــــــــــــــــيما.  ـــ

في مجملها في مسألتي االستعمال واالستغالل بالعين المشتركة على البيان 51وقد اتفقت آراء الفقهاء 
 الســــــــــــــــــابق. 

 زء مفرز من المال الشائع في الفقه اإلســــــالمي. ب ــ تصرف الشريك في ج
اختلفت كلمة الفقهاء في تصرف الشريك  في الشيوع في جزء مفرز من المال الشائع فمنهم من أبطل 
تصرفه نتيجة الّضرر الالحق بالشريك حالة القسمة، لكونه سبق إلى جزء من المال الشائع وفرض أحقيته  

صّحح تصرفه إذا كان في حدود نصيبه، ولو كان على جزء مفرز منه،  عليه دون شركائه، ومنهم من
 فإذا ما وقع الشيء المتصرف فيه بعد القسمة في نصيب شريكه تلزمه قيمته لكونه حصل له بدله. 

إلى أنه ال يجوز للشريك في المال الشائع أن يتصرف في جزء مفرز منه، فلو باع  52ــ فذهب األحناف  1
معينا من دار مشتركة فإنه ال يجوز، ويحق للشريك اآلخر إبطال البيع، ولو تصرف  أحد الشركاء جزءا 

 
ـ الطبعة الثانية ـ دار النهضة 208الملكية في الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانين الوضعية ـ ص  –ـ علي الخفيف  50

 . 1990العربية للطباعة والنشر ـ بيروت ستة 
ــ الطبعة الثانية دار المعـــــــــــــــــرفة ـــ  375ص 4ـ ج الدر المختار(حاشية ابن عابدين )رد المحتار على ـ ابن عابدين ـ   51

ــ  263ص2ـ جتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ـــ ابن فرحون ـ م، 2011ه، 1432بيـــــــــــــــــــروت لبنان ــ سنة 
 م.2011 ه،1432الطبعة األولى ــ المكتبة العصرية صيدا بيروت ــ سنة 

 وما بعدها.  22ص 7مرجع سابق ـ ج  –، ابن قدامة المقدسي 214، 207ص 4، النووي ــ مرجع سابق ـ ج 
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الشريك في نصيبه كله من بيت معين فال يجوز أيضا عند األحناف، ألن التصرف في هذا الجزء  
المفرز، ولو كان في حدود نصيب الشريك المتصرف هو تصرف في جزء تتزاحم عليه حقوق الشركاء  

:"ليس ألحد من الشريكين التصــــــــــــــــــــرف في المـــــــــــــــشترك مجلة األحكام العدلية فال يصح، قال في
البناء  إال بإذن اآلخــــــــــر، فليس ألحــــــــدهما بيع المــــــشترك وال إجـارته وال إعــــــــــارته، وال زيـــــــــــــــــادة

 .53عليه " 
من تصرف في العــــــرصة أو الطريق خاصة دون البيوت، فإما أن يأخذ لمالكي ــ وفي المذهب ا 2

الشركاء بالشفعة السترجاع ما تصرف فيه الشريك ببيع أو صلح، وإما أن يبطلوا تصرفه، قال في  
:" فإن باع أحدهما حصة من الساحة بعد قسم البيوت كان لشريكه أن يرد بيعه إذا بقي البائع  البهجة

ى البيوت كما كان، ألن في ذلك ضرر، وإن كان قد أسقط تصرفه من الساحة، وتصرف إلى  يتصرف إل
بيوته من دار أخرى فإن كان بيعه من أهل الدار جاز ولبقية شركائه الشفعة على أحد قولين في  
وجوب الشفعة فيما لم ينقسم، وإن كان بيعه من غير أهل الدار فلهم األخذ بالشفعة، أو فســخ بيعه 

فإبطال تصرفه يعود إلى قطع الضرر، وذلك بإدخال شريك أجنبي عليهم، وكذا زيادة االستطراق   ،54" 
بدخول األجنبي مع بقاء استطراقه، كما يعود إلى كون التابع ال يصح بيعه أو جعله بدال لصلح إال تبعا 

بيوت، وإن اعتبرت الطــــــــــريق أو العــــــــرصة  لمتبوعة، فاالستــــــــــطــــراق ال يحق إال لمن امتلك سببه وهـــــــــو ال
 جزءا معينا من مـــــــــــــــــــــــــال شائع. 

فقد صّحح الفقهاء صحة تصرف الشريك في الشيوع في حدود نصيبه، ولو ــ أما في الفقه الشافعي  3
لم صحة رهن نصيبه من  :" .. فعانصب تصرفه على معين مفرز من مال شائع، قال في نهاية المحتاج

بيت معين من دار مشتركة من غير إذن شــــــــــــــــــريكه، كما يجوز بيعه، فلو اقتسمــــــــــوها، فخرج 
، وصّحح الشافعية تصّرفه  55المـــــــــــــــــرهون لشــــريكه لزمه قيمته رهنا ألنه حصـــــــــــــل على بدله"

في نصيبه،  "المتصــــــرف فيه"ريك حالة القسمة إذا ما وقع الجزء المرهون إلمكانية رفع الضرر عن الش
 بأن يتــــــــــــرتب على شريكه بدله لحصـــــــــوله عــــــــــــليه بعد القـــــــــــــــسمة. 

 
 .185مرجع سابق ـ ص  –، أحمد عبد البخيت 67، 66ص 2ـ أسعد محمد الصاغرجي ــ مرجع سابق ـ ج  52
 . 478, 477ص 01( ـ انظر ـ سليم رستم باز ـ مرجع سابق ـ ج1075ـ المادة ) 53
ــ الطبعة األولى ــ  199ص 2جالبهجة في شرح التحفة على األرجوزة المسماة بتحفة الحكام ـــ ـ  ابن عاصـــم األندلسي ــ   54

 م.2005ه، 1425المكتبة العصرية صيدا بيروت ــ سنة 
ــــــطفى الحلبي مصر ــ  ـــ طبعة مطبعة مصــ 239ص 3ــ جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ـ شمس الدين بن أحمد الرملي ــ  55

 . 38ص 4، النووي ـ مرجع سابق ـ جم1967سنة 
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وهو  عند الحنابلة،  فالرأي األّول في هذه الجزئية إلى راجح ومرجوح،  56ــ واختلفت كلمة الحنابلة  4
الراجح عندهم أنه يجوز للـــــّشريك أن يتصرف في نصيبه كله من بيت معين ما دام تصرفه لم يتجاوز 

 حـــــــــدود نصيبه.
، وهو الذي قال به القاضي من الحنابلة، بأن تصرفه هذا ال يجوز الحتمال أن يقسم  الرأي الثانيأما 

:" لــو صح ة شــريكه، وقد علل لرأيه قائالالشريكان المال الشائع بينهما فيحصل التصرف في حص 
تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع لتعّين نصيبه في ذلك الجزء، فإذا تمت القسمة كان  
ذلك ضررا على الشريك، إذ ال سبيل إلى جمع نصيب الشريك فيه والحال هذه ألن نصفه للمشتري، وال  

إذا سلم األصل من ذلك انتفى ذلك وسهل طريق  جمع نصيب البائع لفوات ذلك ببيعه النصف و 
 .57القســـــمة "

وقد أبطل الحنابلة هذا االحتمال الذي ذكره القاضي، ألن الشريك في الشيوع ممنوع من التصرف الذي  
يضر بشركائه فيمنع من القسمة المضّرة، كما يمنع من البيع إن كان فيه ضررا بالشركاء، ومن لهم 

 المرتهن مثال.حقوق تتعلق بنصيبه ك
: بعد عرض آراء فقهاء المذاهب في هذه الجزئية تبين لي أن ما ذهب إليه السادة  ــ القول الراجح 5

الشافعية، والراجح عند الحنابلة هو األرجح، فتصرف الشريك في حدود نصيبه ولو انصب على جزء  
تفرض على الشريك مراعاة حقوق  مفرز هو الذي تؤيده مميزات الملكية وثمراتها غير أن الملكية الشائعة

الشركاء، فيقطع ضرره  ويلزم بجبر النقص الداخل على أنصبتهم، كما ال يصح تصّرفه في هذا الجزء 
كالمرافق بالنسبة لألعيان، فال يصح التصرف فيها إال   58المفرز من المال الشائع إذا كان من التوابع

ا كانت محال لالمتنان، وهو الذي ذكره المالكية في النص  تبعا، ألنه ال قيمة لألعيان بدون منافعها، وبه
 السابق من إبطال التصرف قطعا للضــــــــــرر.  

 ت ــ تصرف الشريك في كل المال الشائع  
قف  للـــــــــــوقوف على معرفة حكم التصــــّرف الصـــــــــــادر من الشــــريك، والمتعـــــــّلق بجميع المــــــال المشاع و 

 الفقهاء على حكم كل عــــــــــــــــالقة تربط المتصــــرف بباقي األطـــــــــــــــــــراف. 

 
 . 456ص 6ـ ابن قدامة المقدسي ــ مرجع سابق ـ ج 56
 . 456ص 6المرجع نفسه ـ ج  –  57
وجيز  ال –: أي دون متبوعه ـ عبد الكريم زيدان التابع ال يفرد بالحكم "ـ القاعدة الفقهية التي تضبط ذلك هي قول الفقهاء : "  58

 م. 2003هـ ، 1424ـ الطبعة األولى ـ مؤسسة الرسالة ـ سنة 111في شرح القواعد الفقهية ـ ص
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 ــ عـــــالقة المتـــــــــــــــــصرف ببـــــــــــــــــاقي الشركاء. 1
ته، إذ صدر تصـــرف الشريك بغير إذن باقي الشركاء فإن تصرفه الغ، وال يصّح إال في حدود حص      

فملك الغير محترم ال يجوز  ،59وذلك ألن حق الغير محافظ عليه شرعا وهو ما أكدته القواعد الفقهية
 انتـــــــــــــــــــــــهاك حـــرمته بالتصرف فيه بال إذن مالكه، وهو ما أجمعت عليه كلمة الفقـــــــــــــهاء. 

أو دكانا وسعه ذلك ــ  60و ميزابا أو جرصنا :" من أحدث في طريق العامة كنيفا أ  اإليضاح  ــ قال في 
فالطريق العام هو من . 61جاز له ــ إن لم يضر الناس، وفي غير نافذ  ال يسعه بال إذن الشــــركاء " 

المرافق العامة التي تثبت للجميع عن طريق اإلباحة على سبيل الشركة، فيحق لكل من يقع عقاره بجانبه 
ات ما لم يضر بالعامة، بخالف الطريق الخاص ــ غير النافذ ــ فهو ملك أن يرتفق به بكل أوجه االرتفاق

 ألهله، فال يصح ألي منهم أن يتصرف فيه إال بإذنهم لتـــــــــــــــزاحم حـــقوقهم عليه.
إذا كان الطريق غير نافذ فليس ألحد  ، جاء في التبصرة:" المالكيةعين ما ذهب إليه فقهاء السادة  ــ وهو

، 62فيها إال عن رضا من أهل الزقاق، وهــي ـ كالعرصة المشتركة ـ وبه القضاء وعليه العمل"  فتح باب
الباب يقتضي زيادة االستطراق، وفي ذلك ما ال يخفى من اإلضرار ببقية الشركاء، فمنع الشريك من  ففتح

 ـــــــرفه. هذا التصرف ابتداء قـــــــــــــــــــــــــطعا للضرر الناتج عن تصـــــــــــ 
منعا لتصرف الشريك في المال المشترك إال بإذن أهله،  64والحنابلة  63الشافعيةالذي قال به فقهاء  ــ وهو

وقد ذكروا ذلك في أحكام الطريق غير الناقد، والحائط المشترك، واألنهار الخاصة المملوكة لمجموعة من 
حق الغير محافظ  ل ذلك مقيد بقول الفقهاء األشخاص، والتي ترّتب لهم عليها حق الشرب وحق الشفة، وك

 لآليات واألحاديث الـــــــــــــــــــواردة في هذا الباب ومن ذلك.   عليه شرعا

 
انظر ـ عبد الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم زيدان ـ المرجع  ال يجوز ألحد أن يتصرف في ملك الغير بال إذنه " ـ ـ  نص القاعدة : "  59

 . 160ص نفـــــــــــــــــسه ـ
ـ الكنيف: هو الميراح، والميزاب:  مجرى الماء، و الجرصن: هو الممر على العلو, وهو مثل الرف, وقيل هو الذي يعمل قدام  60

الطافة لتوضع عليه كيزان, وقيل هو جذع يخرج من الحائط ليبنى عليه. ـ أنظر شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا 
بيروت ـ سنة   –ـ الطبعة األولى ـ دار الكتب العلمية 457ص  2الصطالح في الفقه الحنفي ـ جاإليضاح في شرح ا  –الحنفي 

 م. 2007هـ , 1428
  457،458ص  2ـ المرجع نفسه ـ ج  61
 .263ص  2مرجع سابق ـ ج –ـ ابن فرحون  62
 . 307ص 5، و ـ ج214، 207ص4مرجع سابق ـ ج –ـ النووي  63
 . 49ص   7ق ـ جـ ابن قدامة المقدسي ـ مرجع ساب 64



   مجلة الدراسات القانونية

جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر( –مخبر السيادة والعولمة   عن  صادرة محكمة سداسية  دولية علمية مجلة  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم اإليداع القانوني:  -2015  

 69 -42ص:                         ه  1440م/ شوال  2019 جوان/ :السنة                الثاني            العدد:                               الخامسالمجلد:  

 " دراسة فقهية قانونية مقارنة امتيازات المالك على الشيوع استعماال واستغالل وتصرفا"  صحراوي غريب، مقال بعنوان:
 

 

58 

ِل ٱلنَّ  قوله تعالى:" ـ ن َأموَ  ِطِل َوُتدُلوْا ِبَهٓا ِإَلى ٱلُحكَّاِم ِلَتأُكُلوْا َفِريقا مِّ َلُكم َبيَنُكم ِبٱلبَ  اِس ِبٱإِلثِم َواَل َتأُكُلٓوْا َأموَ 
 .65"  ١٨َتعَلُموَن  َوَأنُتم

َل ٱلَيتَ َمى  ُظلًما ِإنََّما َيأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهم َنارا َوَسَيصَلوَن َسِعيرا :"وقوله تعالىـ   .66"  ١٠ ِإنَّ ٱلَِّذيَن َيأُكُلوَن َأموَ 
َأيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا اَل َتأُكُلٓوْا أَ   ـ ومنها قوله تعالى:" َرًة َعن َتَراض يَٓ  ِطِل ِإالَّٓ َأن َتُكــوَن ِتجَ  َلُكم َبيَنُكم ِبٱلبَ  موَ 

َ َكاَن ِبُكم َرِحيما  نـُكم َواَل َتقُتُلــٓوْا َأنُفَسُكـم ِإنَّ ٱّلِلَّ وكل اآليات التي تحرم انتهاك أمــــــــــوال الناس، أو   ،67"  ٢٩مِّ
 ــــــقرآن الكريم.التصرف فيها بغير إذن، وهي كثيرة في الــــــــ 

 ومن األحاديث الثابتة عن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( في هــــذا الباب. 
 . 68" ال يحل المرئ من مال أخيه إال ما أعطاه عن طيب نفــــــــــــس منه " (:صلى هللا عليه وسلمــ قوله )

واألحاديث في هذا الباب      .69ـــرام " ".. إن دماءكم وأموالكم عليكم حــ ـ وقوله )صلى هللا عليه وسلم(:
كثيرة لكون حفظ المال مقصدا من مقاصد التشريع الكبرى تشهد لذلك ظواهر النصوص واألقيسة، ألن 
القياس يقتضي أن ال يتصرف متصرف في ملك الغير إال برضاه، فحق الملكية يعطي المالك هذا 

ك ال يصح إال في حدود حصته، وذلك مما خوله االمتياز، والناس مسلطون على أمالكهم وتصّرف الشري 
له حق الملكية، وللشركاء استرجاع نصيبه عن طريق الشفعة إذا كان المـــــــــــال الشـــــــــائع عقارا قطعا  

:".. أن تكون دار مثال أو عبد بين  لضرر المشـــــــــاركة، أو كان ممـــــا ال يمكن قسمته قال في البهجة
ر، فيعمد أحدهم إلى ذلك الملك ويبيع جميعه بغير إذنهم، فيثبت الخيار لشركائه بين أن  رجلين فأكث

 .70يكمــــــلوا البيع، أو يضموا ألنفسهم ويدفعوا للبائع مناب حـــــــــــــصته من الثمن " 
 

 .188آية رقم  –ـ ســـورة البقرة  65
 .10آية رقم  –ـ ســورة النساء  66
 .29آية رقم  –ـ ســورة النساء  67
 01، السيوطي ـ الجامع الكبير ـ باب حرف الالم ـ ج96ص 06ـ البيهقي ـ السنن الكبرى ـ باب ما ال يملك أحد بالجناية ـ ج 68

, قال الهيثمي: رواه أحمد وابنه من زياداته  www.ahlalhaldeethقى أهل الحديث ـ مصدر الكتاب ـ موقع ملت19219ص
أيضا، والطبراني في الكبير واألوسط، ورجال أحمد ثقات، جمال الدين الزيلعي ـ نصب الراية ألحاديث الهداية ـ كتاب الغصب ـ  

م، قال: إسناده جيد، 1997هـ، 1418إلسالمية ـ سنة  ـ الطبعة األولى ـ مؤسسة الّريان بيروت ودار القبلة للثقافة ا169ص 04ج
 أخرج نحوه عن أنس بإسنادين في األول مجاهيل وفـــي الثاني علي ابن زيد بن جـــــــــدعان.     

ـ قال األعظمي:  250ص 04ـ محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ـ صحيح ابن خزيمة ـ باب صفة الخطبة يوم عرفة ـ ج 69
 ـــــــــناده حسن لغيره إســـــــــ

 ـ قال األلباني: صحيح رواه مســــــــــــلم.     350ص 05األلباني ـ إرواء الغليل ـ كتاب الغصب ـ ج
 .251ص  2ـ ابن عاصم األندلسي ــ مرجع سابق ـ ج 70
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هم في  فمن حق الشركاء أن يتموا البيع، أو أن يبطلوه فيما يتعلق بحصصهم كونهم مسلطون على أنصـــبت 
 هذا المـــــــال. 

   ــ االستثناء من األصل العام.  2
قد يحصل االستثناء من األصل العام الذي يمنع تصرف الشريك في الملك المشاع كله لتعلق حق الغير   

 به، فيصح تصّرفه في حاالت خاصة يفرضها مقتضى التصــــــــــــّرف، ومنها:
لشيوع وجب إزالة الضرر، وهو من فعل الواجب المترتب على إذا تعدى ضرر المال الشائع مالكي ا ــ 

الشركاء، فإذا ما أقدم أحد الشركاء على  هدم الحائط المشترك، أو السقف الذي بينهما نظر، فإن خيف 
سقوطه ووجب هدمه فال شيء على الشريك الذي أقدم على هذا التصرف لكونه فعل الواجب وأزال  

 لقـــــــــّوِته.   علــــــــى المـــــــانع 71المقتضىالضرر، وفي هذه الحالة يقدم 
إلى التصرف في المال المشاع ويتعذر استئذان الشريك لغيبته وانقطاع أخباره، وكذا 72أن تدعو الحاجة  ــ 

 ومـــــــــــــن أمثلة ذلك: مشقة انتظاره باإلضافة إلى الخشية على فساد المال المشاع أو نقصان ثمنه، 
و سكن أحد الشريكين العقار المشترك في غيبة شريكه، فإن تصرفه جائز وللشريك الغائب أن ما ل ــ

 .73يسكن بعد عودته نظير ما سكن شريكه، ألن االضطـــــــــــــــــــــــــــرار ال يبطل حق الغــــــــــــــــير 
القاضي، ورجوعه بقيمة البناء  تجويزهم ألحد الشريكين تعمير المشترك بدون إذن الشريك، وبدون إذنــ 

 عند ضرورة القسمة، مع امتنــــــــــــــــاع الجبر على العمارة.
لو استعمل أحد الشريكين في الكرم ثماره وباعها حين غيبة شريكه فعمله جائز، وإذا حضر الشـــــريك  ــ

 من، أو أن يضمــن حصته.فهــــــــــو مختار بين أن يجيز البيع ويأخــــــــــذ الثـــــــــــ
برضا باقي الشركاء فيكون حالتها أصـــال ووكيال، وال يحتاج إلى عقد 74أما إن كان تصرف الشريك ــ

 الباقي، واشترط الفقهاء أن يفصل ما على كل واحد بالتــــــــــــراضي. 
 تـحريم ما قبضوه بهذه العقــــــــــــــــود.  دفعا لضرر المـــــــــــــالك بتفويت الــــــــــــّربح، وضرر المشتري ب  ــ

 
 

 . 108بق ـ صانظر د. زيدان ــ مرجع ساإذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع " ـ نص القاعدة الفقهية:"  71
ــ  73ص 14ج  المهذب مع تكملة المجموع ـــوما بعدها،  الشيرازي ـ  1131ص 3ـ محمد قدري باشا ـ مرجع سابق ـ ج  72

 مطبعة اإلمـــــــــام ــ مصر.
 .81ـ عبد الكريم زيدان ــ مرجع سابق ـ ص 73

، الشيرازي ــ مــــــــــــــــرجع 1127ص 3جمرجع سابق ـ  -، محمد قدري باشا452ص 11ـ ابن عابدين ـ مرجع سابق ـ ج74 
 .30ص14ســـــــــــــابق ـ ج
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 ــ عــــــــالقة المتصرف بالمتصرف إليه.  3
 وفي هذه الحـــــــــــالة يجب التفريق بين علم المتصـرف إليه وجــــــهله بحــــــــالة الّشـــــــــيوع. 

فيها على الشيوع فإنه ال يجوز له  أن المتصرف يملك العين المتصرف 75يعلمكان المتصرف إليه  فإذا ـــ
المطالبة باإلبطال لكونه على بصيرة من أمره أثناء تصرفه فتقع عليه التزامات التصرف، وال يثبت له 

 الخيار لتقصيره.
حالة الشيوع، فأقدم على هذا التصرف معتقدا أن المتصرف يملك  76يجهل إذا كان المتصـــرف إليه ـــ أما 

ـ بين  خيار النقضلكية مفرزة فتبين له خالف ذلك، فإن له في هذه الحالة الخيار ـ المال المتصرف فيه م
اإلمساك أو الرد، وذلك لكون الشـــــــــركة تؤدي إلى تفريق الصفقة، وهو عيب يؤدي غالبا إلى النقص في 

 به.  ثمن المتصرف فيه، فحق للمتصرف إليه أال يرتضيه للضـــــــــــــرر الالحـــــــــــق
فإنه ال خيار له ألنه تصرف فيما يزيد عن نصيبه، وليس من حقه ذلك، فهو من رضي   77أما المتصرف 

 بـــــــزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه، فـــــــــــــال ضـــــــــــرر يلحقه. 
 ثالثا: امتيازات المالك على الشيوع في القانون المدني. 

رف منفردا في حصته الشائعة، ذلك ألنه يملك هذه الحصة ملكا يصح للشريك في الشيوع أن يتص      
تاما، ومن مقتضى امتيازات الملكية أن يمّكن من التصرف فيها، سواء بنقل ملكيتها بعوض أو بغير 

 عــوض، أو بإنشاء حقــــــوق عينية أخـــــرى كحقـــــــــوق االرتفــــــــــــــاق. 
 . 78كية الحصة الشــــــــــــائعةأ ــ نقل ملـ

يقع التصرف من الشريك في حدود نصيبه من الشيوع صحيحا فيما بين طرفيه، كما يعد نافذا في      
مواجهة باقي الشركاء، وقد يكون هذا التصرف بيعا، أو صلحا، أو هبة أو حصة في شركة، ومن اآلثار 

محل المتصــرف، فيصبح مالكا للحصة الشائعة، المترتبة على هذا التصرف أن يحل المتصرف إليه 
 وشـــــريكا في الشيوع.

 
 2ــج ــ مغني المحتــــــــاج إلى معــــــــرفة ألفــــــــــــــــــاظ المنهــــــــاج ــ ، الشربيني1124ص 3ـ محمد قدري باشا ـ مرجع سابق ـ ج 75 

 .  209، جمال خليل النشار ــ مرجع سابق ـ صبي مصرطبعة مصـــــــطفى الحلـــــــــــــــ  40ص
، جمال خليل النشــــــــــــار ــ 40ص 2، الشــــربيني ـ مرجع سابق ـ ج1124ص 3ـ محمد قـــــــــدري باشا ـ مرجع ســـــــــــــــابق ـ ج 76

 . 209مـــــرجع ســــــــــابق ـ ص
 . 194ص   ـ  انظر أحمد عبد البخيت ــ مرجع سابق ـ 77
ــ الطبعة الثانية ـ وحدة توزيع الكتاب الجامعي ــ عين  325ص الوجيز في الحقوق العينية األصلية ـــ محمد لبيب شنب ــ  78

  .م1999شمس مصر ــ سنة 
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:" كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله  من القانون المدني الجزائري  (714)جاء في المادة 
فصحة تصرفه نابع من مميزات   .79أن يتصرف فيها.. بحيث ال يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء " 

 صحة تصرفه مرهونة بالحفاظ على حقوق المشتاعين، وهو ما يلــــــزم به القانون. ملكيته، غير أن
 . 80ب ــ إنشاء حق عيني على الحصة الشائعة 

قد يكون موضوع التصرف إنشاء حق عيني آخر على هذه الحصة، كحق انتفاع أو حق الرهن، فإذا  
الشركاء، فيترتب على ذلك نيابة  تضمن هذا التصرف حق انتفاع اقتضى نفاذ هذا التصرف في مواجهة 

المتصرف إليه للمتصــــــــرف في كل ما يتعلق باإلدارة العادية للمال الشائع، بما في ذلك قسمة المال  
 فهو الشريك في الشـــــيوع المـــــــــعتبر رأيه فيما يتعـــــــــــــلق بإدارته.  )المهايأة(،الشائع قسمة منافع 

ما  سبق كل سلطات التصرف واإلدارة غير المعتادة، وكذا القسمة النهائية للمال  و يستثنى م      
الشائع، فتبقى بيد المتصرف لكونه المالك األصلي للـــــــــــــّرقبة، فحق االنتفاع حق مؤقت ينتهي بانتهاء 

 أجـــــــــله، أو وفاة المنتفع.
ر الراهن، أو عدم وفائه بسداد الدين المضمون بهذا الرهن وافتقاوفي حالة رهن الحصة الشـــــــائعة        

حق للدائن المرتهن أن ينفذ على الحصة تنفيذا جبريا، أما إن كان الرهن حـيازيا  فيكفي أن يتوصل بأن 
 ال يبقى في حيازة الـــــراهن.

ال تصح لكونها تقتضي أما فيما يتعلق بإنشاء حقوق االرتفاق فذهب فقهاء القانون المدني إلى أنها       
إفراز حصة المتصرف المنشئ، فال بد من تحديد العقار محل االرتفاق، إذ ال يتصور مباشرة هــذه  

 الحقوق إال على أجزاء مـــــحددة. 
وقد أثبت المشرع الجزائري أحقية هذه التصرفات، والتي تندرج ضمن سلطتي االستعمال واالستغالل       

:" كل شريك في الشيوع يملك حصته  قانون المدني الجزائري، والتي جاء فيهامن ال (714)في المادة 
. 81ملكا تاما.. يستولي على ثمارها، وأن يستعملها بحيث ال يلحق الضرر بحقوق سائر الشــــركاء " 

وتبقى سلطة المالك على الشيوع في االستعمال واالستغالل مرهونة بالحفاظ على حقوق الشركاء لكون 
 إلى نصيب الشركاء اآلخرين، وهــــــــــــــــؤالء يمتد حقهم إلى نصيب الشريك.  حقه يمتد
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، أو في حصة تزيد على حصته، فإن تصرفه ال يكون نافذا  تصرف الشريك في الشيء الشائع كله ــ أما
ق  في مواجهة بقية الشركاء إال في حدود حصته، كونه مسلطا على ما يمــــــلك، وفيما تجاوز ذلك يح 

لتأكيد حقوقهم فيما زاد على نصيب الشريك المتصرف، قال في   82للشركاء أن يرفعوا دعوى االستحقاق 
وفي حكم هذا التصرف . 83تكون إدارة المال الشائع من حق الشـــــــــــــركاء مجتمعين " :" (715)المادة 

ي أن حق إبطال التصرف  فيما بين طرفيه، الشريك المتصرف والمتصرف إليه يرى فقهاء القانون المدن 
إليه إذا كان يجهل كون المتصرف فيه مملوك للمتصرف على الشيوع، وذهب بعض  84يمتلكه المتصرف

 المقننين إلى إبطال أصــــــل التصرف كونه واردا على مــــلك الغير.
  تعينت حدوده، وتميز عن سائر أجزاء  التصرف على جزء مفرز من المال الشائعإذا انصّب  ــ أما

الشيء الشائع سواء بنقل ملكيته، أو بتقرر حق عيني عليه، ففي هذه الحالة ينبغي التفرقة بين حكمه 
 بالنسبة لسائر الشركاء، وحكمه بالنسبة لطـــــــــــرفيه. 

 ت ــ حكم التصــّرف في مواجهة الشركاء.
في حق بقية الشركاء، ألن يعتبر تصرف الشريك الواقع على جزء مفرز من المال الشائع غير نافذ       

اختصاص أحد الشركاء بهذا الجزء المفرز من المال الشائع يعتبر قسمة جزئية مبدئيا، وهذا مما ال يملكه 
إال الشركاء مجتمعين، أو قرار الحاكم، وقد يعتبر هذا الجزء المفرز أجود المال الشائع، وبالتالي يعتبر 

ل حصته إضرارا بالشركاء، وقطع الضرر مطلوب قانونا، إنفراد الشريك بالتصرف فيه ولو كان يعاد
 ويترتب على الحكم الّســـــــــــــــــــــابق ما يأتـــي: 

ال يحل المتصرف إليه محل الشريك المتصرف في الشيوع، فال يحق له أن يسهم مع بقية الشركاء  ــ 1
ملكيته قبل إجراء القسمة ووقوع في إدارة الشيء الشائع أو التصرف فيه، وليس من حقه طلب تثبيت 

 الجزء المتصرف فيه في نصيب المتصرف كما ال يمتلك حق قسمة الشيء الشائع وال المطالبة به. 

 
" ـ  ــــــــــالن ولمن خالف من هؤالء حق الرجوع إلى المحكمة خالل شهرين من وقت اإلعــــــــــ( وفيها : ".. 717ـ  المادة ) 82

 . 137انظر ـ مولود ديدان ـ المرجع نفسه ـ ص
, القانون المدني مع االجتهاد 137( من القانون المدني الجزائري ـ انظر مولود ديدان ـ المرجع نفسه ـ ص715ـ المادة ) 83

 . 135القضائي ـ ص
كان يجهل أن المتصرف ال يملك العين   وللمتصرف إليه الحق في إبطال التصرف، إذا "( : 714ـ جاء في المادة ) 84

 . 135ـ انظر  ـ القانون المدني مع االجتهاد القضائي ـ صالمتصرف فيها مفرزة " 
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على الشريك المتصرف، وكذا  85يحق لسائر شركاء المتصرف أن يرفعوا دعوى االستحقاق ــ  2
تصرف، وذلك قبل حصول القسمة، المتصرف إليه لتأكيد حقوقهم على الجزء المفرز الذي وقع عليه ال

 ووقوع الجزء المفرز في نصيب غير الشريك المتصرف.  
 ث ــ حكم التصرف في مواجهة الطرف الثاني في العقد "المتصرف إليه".

 شيــــــــوع وعـــــــــــــدم علمه. ويختـــــــلف الحــــــــــــكم في هذه الحالة باختــــــــــــــــالف علم المتصــــــــــــرف بحــــــــــــالة ال 
 ــ جهل المتصــــــرف إليه بحــــــــــالة الشيــــــوع. 1

إذا كان المتصرف إليه يجهل كون العين المتصرف فيها يملكها المتصرف على الشيوع، ولم يتم فرزها  
ملك الغير، قال في   عن طريق القسمة بعد، فإنه يحق له إبطال التصرف لمصلحته باعتباره واردا على

".. وللمتصرف إليه الحـق في إبطال التصرف إذا كان  من القانون المدني الـــــــجزائري:  (714)المادة 
، أما إذا تأخر طلبه حتى تمت القسمة، 86يجهل أن المتصرف ال يملك العين المتصرف فيها مــفــرزة " 

حق المتصرف إليه في اإلبطال يسقط،   ووقع الجزء المتصرف فيه في نصيب الشريك المتصرف، فإن
 ألن الغرض الذي هدف إليه تحقق وهـــــــو خلوص ملكية الجزء المفرز المتصرف فيه. 

 ــ عـــلم المتصرف إليه بحالة الشيوع. 2
إذا كان المتصرف إليه على علم بأن المتصرف ال يملك الجزء المتصرف ملكية مفرزة  فإنه ال يحق له   

 ل التصرف، ال قبل القسمة وال بعدها لعدم وجود الغلط الذي يستدعــــــــــــي الفسخ. المطالبة بإبطا
 ــ مصيـــــــــــــر التصــــــــرف.  3

إذا أجاز بقية الشـــــــــــــــركاء تصـــــــّرف الشــــــــــــريك ووقع هذا الجزء المفرز في نصيب المتصرف فإن  
 ــــــــــــــذ بين طرفيه ومنتج آلثــــــــاره.التصرف في هذه الحالة ناف

أما إذا لم يقع الجزء المتصرف فيه في نصيب المتصرف فاستنادا إلى القواعد العامة يحق للمتصرف إليه 
فسخ التصرف الستحالة تنفيذه، غير أن المقنن الجزائري خرج عن حكم القواعد العامة استحسانا إلقدام  

( ما نصه:".. وإذا  714)التصرف ابتداء رغم علمه بالشيوع فقرر في المادة المتصرف إليه على هذا 
كان التصرف منصبا على مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب  
المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق  

 
  –(, ومما جاء فيها : " ولمن  خالف من هؤالء حق الرجوع إلى المحكمة خالل شهرين من وقت اإلعالن " 717ـ المادة ) 85
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غير محل حق المتصرف إليه حيث يحل الجزء الذي وقع في نصيب  ، وفي هذه الحالة يت 87القسمة " 
 المتصرف محل الجزء المفرز المتصرف فيه حلوال عينيا.

نجد االتفاق حاصال في معظم   و بالنظر في اآلراء الفقهية السابقة، وما عليه القانون المدني الجزائري 
كانت محل خالف. كالتصرف في الجزء   الجزئيات الفقهية السابقة إال في بعض الجزئيات منها، والتي

المفرز من المال الشــــائع والذي صححه السادة الشافعية خالفا للجمهور، وكذا االستثناءات التي ذكرها 
الفقهاء والتي تصح فيها تصرفات الشريك في كل المال الشائع بخالف فقهاء القانون المدني، حيث  

 مع قوة مبررات التصـــــــــــــــــــــــرف. اشترطوا لصحة التصرف توافق رأي األغلبية
وبغّضِ النظر عن هذه الجزئيات المذكورة يمكن القول أن أغلب المواد القانونية المنظمة لهذه المسائل 

 مستمدة من التراث الفقـــــــــــــــــــــــــــــــهي اإلســـــــــــــــــالمي.  
 الخــاتمة:

إمكانية إنهائه، في الفقه اإلسالمي والقانون المــــــــــــــدني  لمســــائل الشيوع، و الل دراستي من خ      
الجزائري، وبناء على اإلشكالية المطروحة في هذه الرسالة، واألهداف التي توخيت الوصــول إليها،  

 االقتراحـات التالية:النـتـائج، و توصلت بحمد هللا، و تسديده إلى 
 ــــــــــــج.النتائــــ أو ال:

 وأجـــــــــملها فـــــــــــــــــــــــي النقاط التالية: 
أ ــ يعتبر التراث الفقهي اإلسالمي عالجا وافيا لكل حجات الناس المتــــــــــجددة مما يحقق مصالحهم الدينية 

ي حل شامل، و هو ما يفسر و الدنيوية في الحال و المآل، فما مــــــــــن نازلة إال ولها في الفقه اإلسالم
قول الفقهاء إن الشريعة صالحة لكل زمان و مكان، و ما تخلفت أمه اإلسالم و تقــهقرت إال لما تخلت 
عن هذا التراث الفقهي الزاخر واتبعت نصـــــــوصا قانونية تتصف بالجمود والقصور قصور البشر، 

:" تـــــــــــــــــركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما،  ـــــائلوصــــــــدق الــرسول )صلى هللا عليه و سلم( القـــ
 كتاب هللا و سنتي" 

ب ــ رغم أ ن مجمل النصوص القانونية في القانون المدني الــــــــــــــــجزائري تتفق في عمومها مع ما جاء في  
ف بالقصور أمام الفقه اإلسالمي لذا  الفقه اإلسالمي ألنها صيغت بخـــلفية المقنن المسلم، إال أنها تتص

 أوصـــــي بأن يكون الفقه هو المصـدر األساسي في التقنين.
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ت ــ تتميز الملكية الشائعة عن غيرها، فال هي ملكية مــفرزة يستأثر بها صاحبها دون غيره، و ال هي  
ركاء، إذ للمالك على الشيوع ملكية مشتركة ال يجوز التصرف فيها دون تـــــــــوكيل أو تفويض من بقية الش

 كل ما يستأثر به المـــالك من استعمال و استغالل و تصرف، لكنه ال يتعدى حـــــــــــــــــــــــدود حصته. 
غير ث ــ يعتبر الشيوع وضعا ماديا غير مستحسن إذ أغلبه ينشأ عن المــــــــيراث، و بالتالي فهو وضعية 

ر رضاه ؟ قيل عن طريق  ذا قيل متى يــــدخل المال في ملك المالك بغي إاختيارية بالنسبة للشركاء، و 
   استغالل المال الشــائع، الختالف وجهات النظر في تسيير و  ينتج عن هـــذا الكثير من النزاعالميراث، و 

كثيرا ما استولى بعض الشركاء المشتاعين على أجزاء مـــــهمة من ضمن المال المشاع دون البعض  و 
كان يعمل مع المورث قيد المشتاعين من يكبر إخوته سنا، و  ر، وخاصة إذا كان من بين الشـــــــــــــركاءاآلخ

 العادة.ر المال بحكم العـــــــــــرف و حياته اعـــــتقادا منه أنه هو الذي يخلف مورثه في تسيي 
التصرف في كل المال  كــذا ج ــ يعتبر التصرف في جزء مفرز ولو كان في حدود حصة المتصرف، و 

لو كان صحيحا بين طرفيه إال  وبالتــــالي  فإن هذا التصرف و المشاع اعتداء على حقوق باقي الشركاّء، 
 أنه ال ينفذ في حــــــــــق بـــــــــــــــــــاقي الشـــــــــــــــــــــــــركاء.

فيها.. بحيث ال يلحق الضرر بحقوق  ح ــ كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف
 سائر الشركاء.

خ ــ بما أن الشيوع غير مرغوب فيه سواء من الناحية االجتماعية، أم من الناحـية االقتصادية باعتباره 
مصدرا لكثير من المنازعات بين الشركاء فيه نـــــــتيجة تشابك األيدي، وتداخل الحقوق، وسوء التصرف  

مشرع في الفقه اإلسالمي، والمقنن في القانون المدني منحا كل شريك الحـق في أن واالستغالل، فإن ال
 ينـــــــــــهي الشيوع عن طريق عقد القسمة. 

وهو حق ال يقبل التقادم المسقط، فوجوده مرهون بوجود  حالة الشـيوع، غير أن لكل قاعدة استثناء،     
يوع قهريا أو جبريا كالمرافق المشتركة التي تخدم نظام الطبقات  إذ هناك بعض الصـــــــــــور يبقي فيها الش

في العمارات العصرية، وكل ما نشأ الشيوع لغرضه، كأن يكون المال المــــــشترك ال يتحقق وجوده إال 
 ببقائه على الشيوع، أو أن يبقى المـــــال شائعا بنص القانون.

مة العين، وهو ما يسمى بــــــــــقسمة المهايأة، وقد يجبرون د ــ قد يختار الشركاء لقسمة المنفعة بدل قس
 عليها عند بعض  المـــــــــــــــــــــــــــــــدارس الفقهية إذا تعذرت قـــــــــــــــــــــــسمة العين.

التهـــايؤ  ذ ــ محل قسمة المهايأة هو منافع األعيان التي يمكن االنتفاع بها مع بقاء أعيانها، لذا ال يصح
 على األعيان التي تستهلك بمجرد االنتفاع.



   مجلة الدراسات القانونية

جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر( –مخبر السيادة والعولمة   عن  صادرة محكمة سداسية  دولية علمية مجلة  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم اإليداع القانوني:  -2015  

 69 -42ص:                         ه  1440م/ شوال  2019 جوان/ :السنة                الثاني            العدد:                               الخامسالمجلد:  

 " دراسة فقهية قانونية مقارنة امتيازات المالك على الشيوع استعماال واستغالل وتصرفا"  صحراوي غريب، مقال بعنوان:
 

 

66 

ر ــ تصح المهايأة على االستعمال، أما المهايأة على االستغــــالل فأجازها األحناف ومنعها الجمهور، 
وأرأى ما ذهب إليه المالكية من جــــوازها تبعا، واتفق القانون المدني مع مجمل ما جاء به الفقه 

 مي. اإلســــــــــال
ز ــ تكون قسمة المهايأة رضائية باتفاق جميع الشـــــــــــركاء، واستنادا إلى القول الراجح في الفقه اإلسالمي  
يجوز أن يجبر الشركاء على المهايأة، إذا لم يتحمل المحل القسمة العينية أما القانون المدني فيشترط 

( من القانون المـــدني الجزائري، 736ت عليها المادة )اتفاق جميع الشـــــــــــركاء، إال في حالة خاصة نص
 وهي المــــــــهايأة التي سبقت القسمة النهائية.

  ثانيا: االقتراحـــــــــــات.
أ ــ من خالل هذا البحث تبين لي أثر الفقه اإلسالمي واستيعابه لكل مســــألة من مسائل الشيوع السابقة، 

سالمي مصدرا أساسيا ال ثانويا مع ما في القانون المدني من قـصور في ولذلك أوصي بجعل التشريع اإل
 معالجة كـثير من المسائل المطروحة في باب الشيــــــوع وغـــيره. 

ب ـ إعادة دراسة الفقه اإلسالمي دراسة مستجدة تقترب من التقنين الفقهي مع مراعاة مرونة التشريع، 
 وإعمال مقاصده الكبرى. 

ــير هذا أبلغ ما وصلت إليه، وهــــــو جهد المــــقل، وأنا على يقين أن كل عمل بشري يتخلله وفي األخـــ 
النقص والقصور، إذ الكمــال صفة من صفات ذي العزة والجالل، وأسأله جل وعال المغفرة عن كل زلل،  

 وإقالة كل عــــــثرة، وأحمده على عونه وتـــوفيقه. 
ن عبد هللا وعلى العلم األول والنبي األكرم سيد الخلق وحبيب الحــــــــــــــق مــحمد ب  وصـــــــل اللهم على      

 ومن اهتدى بهديه إلى يــــــــــــــــوم الدين. صحبه ألــــــــــه و 
 

 قائــــــــــمة المصــــــــــادر والمـــــــــــــراجع
 

 القرآن الكريم.
 ص عن عاصم. ـــ المصحف الشريف برواية حف 1
ه( ـــ الطبعة األولى ـــ دار  774ــ تفسير القرآن العظيم ـــ الحافظ أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القـــــــــــــرشي الــــدمشقي)ت  2

 م.2002ه، 1423ابن حزم ـــ بيــــروت ـــ سنة 
 الحديث النبوي.

محمد ناصر الدين األلباني ـــ الطبعة الثانية ـــ المكتب اإلسالمي بيروت ـــ سنة  ــ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ـــ  3
 م.1985ه، 1405
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ــ الجامع الكبير )جمع الجوامع( ــــ جالل الدين السيوطي ـــ مصدر الكتاب ــ موقع ملتقى أهل الحديث ــ الموسوعة الشاملة   4
 اإلصدار الثالث. 

القانون المدني مع هللا محمد بن يزيد القزويني ـــ طبعة دار الفكر بيروت ـــ تحقيق محمد فؤاد عبد ــ سنن ابن ماجة ـــ أبو عبد  5
 الباقي ــ األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها. .135االجتهاد القضائي ـ ص 

 بيروت لبنان. ــ سنن أبي داود ــ أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني ـــ طبعة دار الكتاب العربي ـــ 6
ــ السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ـــ أبو بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي ـــ الطبعة األولى ـــ مجلس دائرة المعـــــارف  7

 ه.1344النظــــــــــــامية ــ حيدر آبـــــــاد الهند ــ سنة 
ن حبان بن أحمد التميمي البستي ـــ الطبعة الثانية ــ مـــؤسسة الرسالة  ــ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ـــ أبو حاتم محمد ب 8

 م ـــ تحقيق شعيب األرنـــــــاؤوط.1993ه، 1414بيروت ـــ سنة 
ــ صحيح ابن خزيمة ـــ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ـــ طبعة المكتب اإلسالمي بيروت ـــ سنة  9

 ـ تحقيق د. محمد مصطفى األعظمي ــ األحاديث مذيلة بأحكام األعظمي واأللبــــــــــــــــــــــــاني عليها.م ــ1970ه، 1390
 ه.1379ــ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـــ ابن حجر العسقالني ـــ طبعة دار المعرفة بيروت ــ ســـــــــــــــنة  10
بد هللا أحمد بن حنبل الشيباني ـــ طبعة مؤسسة قرطبة القاهرة ـــ األحاديث مذيلة بأحكام ــ مسند اإلمام أحمد بن حنبل ـــ أبو ع 11

 شعيب األرنـــــــــــــــــــاؤوط عليها.
ــ نصب الراية ألحاديث الهداية ــ مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي ـــ أبو محمد جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن  12

ه، 1418ه( ـــ الطبعة األولى ــ مؤسسة الريان بيروت، ودار القبلة للثقافة اإلســــــالمية جدة ــ سنة 762عي )تمحمد الزيل 
 م ـــ تحقيق محمد عـــــّوامة1997

 الفقه الحنــــفي.
ــ بيروت لبنان ـــ سنة  ــ اإليضاح في شرح االصطالح ـــ شمس الدين أحمد باشا الحنفي ـــ الطبعة األولى ــ دار الكتب العلمية 13

 م.2007ه، 1428
رفة ــ بيـــــــــــــــــروت ــ  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ـــ العــــــــــــــــــــالمة فخر الدين عثمان بن علي الـــــــــــزيلعي ـــ طبعة دار المع 14

 لبنان. 
ه( ــ 1252ـــ خاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين )ت  ـــ حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر المختار(15

 م.2011ه، 1432الطبعة الثانية دار المعــــــرفة ـــ بيــــروت لبنان ــ سنة 
 م.2010ية ــ بيروت لبنان ـــ سنة ــ شـــــــــــرح المجلة ـــ للمــــــــــــرحوم سليم رستم باز اللبناني ــ الطبعة األولى دار الكتب العـــــــــــــلم 16
ــ الفقه الحنفي وأدلته ــ الشيخ أسعد محمد سعيد الصـــــــــــاغرجي ــ الطبعة األولى ـــ دار الكلم الطيب دمشق بيروت ــ سنة   17

 م.2000ه، 1420
ه( ـــ الطبعة األولى دار  1237ــ مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان في المعامالت الشرعية ــ محمد قدري باشا )ت 18

 م.2011ه، 1432السالم ــ القاهـــرة، اإلســـــكندرية مصـــــر ــ سنة 
 الفقه المــــــــــالكي.

ه( ـــ الطبعة األولى دار السالم ـــ 684ــ أنوار البروق في أنواء الفروق ـــ شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي )ت 19
 م.2001ه، 1421ـــ سنة القاهرة مصر 
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ــ البهجة في شرح التحفة على األرجوزة المسماة بتحفة الحكام ـــ ابن عاصم األندلسي ــ الطبعة األولى ــ المكتبة العصرية   20
 م.2005ه، 1425صيدا بيروت ــ سنة 

هيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن ــ تبصرة الحكام في أصــــول األقضية ومناهج األحــكام ـــ القاضي برهان الدين إبرا  21
 م.2011ه، 1432فرحون المـــالكي المـــــدني ـــ الطبعة األولى ــ المكتبة العصرية صيدا بيروت ــ سنة 

وت  ــ الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القيرواني ـــ الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي ــ طبعة دار الفكر ــ بير  22
 م.1995ه، 1415لبنان ــ سنة 

ــ المدونة الكبرى ـــ مالك بن أنس األصبحي ــ رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي على اإلمام عبد الرحمن بن القاسم ــ   32
 م.1998ه، 1419الطبعة األولى دار الفكر ــ بيروت ــ سنة

هاب البغدادي ــ الطبعة األولى دار الفكر ــ بيروت لبنان ــ سنة  ـــ المعونة على مذهب عالم المدينة ــ القاضي عبد الو  24 
 م.1999ه، 1419

 الفقه الشــــــــافعي.
ه( ـــ الطبعة األولى مؤسسة  910ــ األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ـــ العالمة جالل الدين السيوطي )ت 25

 م.2008ه، 1428المختار ـــ القاهرة مصر ـــ سنة 
ه( ــ الطبعة الثالثة المكتب اإلســـــــــــــــــــــــــــالمي ــ بيروت 676ــ روضة الطالبين وعمدة المفتين ـــ يحي بن شرف النـــــــــــــــووي )ت 26

 م.1991ه، 1416لبنان ــ سنة 
 وية ـــ بالحسين مصر.ه( ـــ مطبعة التضامن األخ676ـ ــ المجموع شرح المهذب ــ يحي بن شرف النووي )ت27
ه( ـــ طبعة مصطفى 977ــ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ـــ شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني )ت 28

 الحلبي مصر. 
 ـــ المهذب مع تكملة المجموع ـــ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ـــ مطبعة اإلمـــــــــام مصر. 29
ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ـــ شمس الدين محمد بن العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصـري  ـــ 30
 م.1967ه( ــ طبعة مطبعة مصــــــــطفى الحلبي مصر ــ سنة 1004)ت

 الفقه الحـــــــــــــنبلي
ه( ــ طبعة دار المعرفة بيروت ـــ تحقيق محمد حامد  526ي يعلى )تـــ طبقات الحنابلة ـــ أبو الحسنين محمد بن محمد بن أب 31

 الفقي.
 م.1389ــ الفتـــــــــــــاوى الكبــــــــــــــــــــرى ــ ابن تيمية ـــ طبعة مـــــــــــــــؤسسة الحــــــلبي ــ القاهرة مصر ــ  32
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 االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة
 من منظور القانون الدولي 

Israeli settlement in the occupied territories from the 

perspective of international law . 

  () العمري حكيم
 

 2019/ 06/ 12تاريخ قبول المقال:                   2019/ 01/ 26تاريخ إرسال المقال: 
 :ملخص

 حول تمحورمواإلسرائيليين، وال الفلسطينيين بين الصراع مواضيع أبرز الدراسة أحد هذه تناقش    
أن مواصلة إسرائيل مصادرة األراضي وبناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية االستيطان، حيث 

، يعد انتهاكًا 2016لسنة 2334وآخرها قرار مجلس األمن  ،المحتلة، في تحد لقرارات الشرعية الدولية
 ونقل المستوطنات إقامة تتعارضو  . 1949للقانون الدولي اإلنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 

ويشكل االستيطان اإلسرائيلي . الدولية واالتفاقيات المبادئ  مع المحتل اإلقليم إلى االحتالل دولة سكان
ئية الدولية مما يترتب على إسرائيل المسؤولية جريمة حرب مستمرة وفق نظام روما األساسي للمحكمة الجنا

الدولية عن جريمة االستيطان يستدعي وقف األعمال غير مشروعة  وإصالح األضرار وتقديم أفرادها 
 للمحاكمة وذلك لقيامهم بإنشاء المستوطنات في األراضي المحتلة.

 .المحكمة الجنائية الدولية ، انون الدوليالق ، المحتلة األراضي  اإلسرائيلية،  المستوطنات : الكلمات المفتاحية
Abstract  :  
This study discusses one of the most prominent issues of the conflict between the 

Palestinians and the Israelis regarding the settlements. Israel's continued confiscation of 

land and the building of settlements in the Palestinian territories are in defiance of the 

resolutions of international legitimacy, most recently Security Council resolution 2334 of 

2016, The establishment of settlements and the transfer of the inhabitants of the 

occupying state to the occupied territory are incompatible with international principles 

and conventions. Israeli settlements are a continuing war crime under the Rome Statute of 
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the International Criminal Court (ICC). Israel has international responsibility for the crime 

of settlements, which calls for an end to illegal acts, repair of the damage and bringing its 

members to justice for establishing settlements in the occupied territories . 

keywords : Israeli settlements, occupieds Lands, international Law , 

International Criminal Court.   

 

  مقدمة: 
التاريخي،  الحق أصحاب الفلسطينيين بين ما الصراع جوهر الفلسطينية األرض تعد

عن   الناتجة الصراعات  كافة عن مختلفا يكون  يكاد الصراع هذا  الحق، هذا أدعياء واإلسرائيليين
يمتلك  أنه يزعم اإلسرائيلي فاالحتالل العصور، مر على العالم بلدان من ألي قديم استعمار أي

 المتعاقبة الحكومات اإلسرائيلية عملت  لذلك فيها، سواه  أحد  بحق يعترف وال إياها، هللا وهبه رضاأ
 خالل الهجمات من األرض معالم تغيير على -زالت وال - أيديولوجياتها اختالف على

 دوليا، يعد مقبوال لم االستيطان أن شعرت أن بعد الهجمة تلك ازدادت وقد المتتالية، االستيطانية
 المستقبل فلسطينية في دولة قيام إلى تؤدي قد واإلسرائيليين الفلسطينيين بين السالم عملية وأن

 حجم المستوطنات وزيادة الغربية، الضفة تقسيم إلى لجأت لذلك الخارجية، للضغوط نتيجة
 الواقع. سياسة األمر فرض لضمان الفصل جدار وبناء القدس، في وبالذات فيها، والمستوطنين
 ألنها شرعية  غير  مستوطنات الفلسطينية األرض على القائمة عتبر المستوطناتوت 

وإحالل  األصليين السكان طرد على أيضا وتقوم بالقوة، الغير أرض على االستيالء تقوم على
 األراضي في  اإلسرائيلي الدولي، االستيطان القانون  مبادئ يخالف وهذا منهم، بدال المستوطنين

 جريمة وتعتبر اإلنساني، الدولي القانون  لقواعد وفقا قانوني وغير شرعي غير لةالمحت  الفلسطينية
 طالما أثارها تترتب والتي المستمرة الجرائم من الدولي القانون  نظر في اإلسرائيلي االستيطان

 .المحتلة  الفلسطينية األراضي على قائمة المستوطنات بقيت
المشروعية  طابع إضفاء إلى رائيليةاإلس والحكومات الصهيونية الحركة سعت لقد

 باستخدام -تزال وما - وحاولت  األراضي المحتلة، في االستيطاني لمشروعها والدولية القانونية
 من وذلك دوليا، بها معترف خالصة  يهودية دولة إلنشاء دولي تأييد   على  للحصول كافة الطرق 

 بحجة االستيطاني لمشروعها المتحدة الواليات وبالذات الكبرى  الدول تأييد   على خالل الحصول
 األراضي المحتلة، في االستيطانية مشروعاتها تبرير باستمرار اإلسرائيلية الحكومات األمن تحاول
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 مبررة اإلجراءات  الدولي، المجتمع مؤسسات  عن الصادرة  القرارات  على  اعترضت فقد لذلك
 نظرها وجهة من وهذا القدس، مدينة خاصة المدن بعض توحيد إلى تهدف بأنها االستيطانية

 الغزو الدفاعي. يسمى بنظرية ما عليه أطلقت وقد الضم، موضوع عن يختلف
 قانونية شرعية أية لها األراضي المحتلة  ليس في االستيطانية  اإلسرائيلية السياسات إن

 يف للسالم فرصة أية أمام تحقيق خطيرة إعاقة وتشكل الدولي، للمجتمع واضح تحد   هي وإنما
 اإلسرائيلية الحكومة إللزام القانوني واألخالقي دورها  ألخذ الدولية المنظمات يدعو مما المنطقة،

 دولية لجان تشكل وأن المتحدة، األمم الصادرة عن القرارات وتنفيذ جنيف، اتفاقية بمبادئ لاللتزام
 .قراراتها في تطبيق جادة المؤسسات هذه كانت إذا األمر، هذا لمتابعة
الية: ما هو موقف القانون الدولي من قضية االستيطان االسرائيلي في األراضي  اإلشك

 المحتلة؟ وما هي سبل وقف المستوطنات اإلسرائيلية؟ 
 هذه اإلشكالية سنجيب عليها من خالل الخطة اآلتية: 

 .المبحث األول: عدم مشروعية المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة
 التاريخي للسياسة اإلسرائيلية االستيطانية في فلسطين. المطلب األول:التطور

 المطلب الثاني :بطالن الحجج اإلسرائيلية غير مبررة إلضفاء المشروعية على المستوطنات.
 المبحث الثاني: موقف القانون الدولي من االستيطان اإلسرائيلي.

 المطلب األول:االستيطان اإلسرائيلي في قرارات األمم المتحدة.
 مطلب الثاني: سبل مواجهة االستيطان اإلسرائيلي. ال

 . المبحث األول: عدم مشروعية المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة
االحتالل  دائما تطالب  والتي الدولية، المؤسسات عن الصادرة القرارات من الرغم على

 وكذلك ، 1949لعام الرابعة يفجن  واتفاقية 1907 لعام اتفاقية الهاي بأحكام بااللتزام اإلسرائيلي
 اإلسرائيلية فإن الحكومات المتحدة، لألمم العامة والجمعية األمن، مجلس عن الصادرة القرارات

 تماما العكس على بتطبيقها، بل االلتزام وعدم الدولية، للقرارات احترامها عدم أظهرت المتعاقبة
 الرغم فعلى  .سياساتها االستيطانية ي ف االستمرار على واإلصرار  التحدي سياسة إلى  لجأت فقد
 عن يصدر ما بكل منها االلتزام يتطلب الذي األمر المتحدة، األمم في عضوا قبولها من

 يضع أن يجب الذي األمر تلك القرارات، كل  الحائط بعرض تضرب أنها إال الدولية، المؤسسات
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 وقف على وإجبارها إلسرائيليةا على الحكومات قراراتها لتطبيق مسؤولياتها أمام المؤسسات تلك
 . 1الغربية  الضفة في االستيطان سياسة

تتوقف  ولم األرض، على االستيطانية سياساتها تمارس اإلسرائيلية الحكومات زالت وما
 تحتكم الذي القانون  و ذلك، اإلسرائيلية الداخلية  الظروف  بعض اقتضت إذا  إال هذه السياسات

 القانون  وليس نفسه اإلسرائيلي القانون  هو استمرار االستيطان معد أو استمرار في إسرائيل إليه
 ضرورة على نصت التي الدولية القرارات كافة عرض الحائط -تزال وما - ضربت فقد الدولي،

 الحركة لدى العام المبدأ ولكن وإزالتها، تفكيكها على والعمل الضفة الغربية  في المستوطنات وقف
 اإلسرائيلي القانون  أن على يدلل الذي األمر  قيود، أية دون  و االستمراره اإلسرائيلية االستيطانية

 في هو شرعنته، ومحاولة االستيطان استمرار  بشأن اإلسرائيلية العدل العليا محكمة  عن الصادر
 وقفه،  وضرورة االستيطان شرعية بعدم القاضي الدولي على القانون  يسود األمر حقيقة

 يخي للسياسة اإلسرائيلية االستيطانية في فلسطين. المطلب األول:التطور التار 
 عمليات اقتصرت إذ 1882 عام فلسطين، إلى الصهيوني االستيطاني التسلسل بدأ

 مستوطنة، 22 إنشاء على ،1889عام وتحديدا عشر القرن التاسع حتى اليهودية االستيطان
 عمليات توسعت 1897 عام بسويسرا مؤتمر بازل، في العالمية الصهيونية المنظمة تأسيس وبعد

 1914 عام في عدد المستوطنات وصل حتى فلسطين، من جديدة مناطق لتشمل االستيطان
اليهود  يملكها كان التي األراضي أصبحت مساحة 1918 عام وفي مستوطنة، 47إلى

 عدد في طفرة البريطاني االنتداب فترة فلسطين. وشهدت أراضي  من  %2.5حوالي
 عدد في االرتفاع ذلك ويعود مستوطنة، 304إلى عددها ليصل تفعار  حيث  المستوطنات
الفلسطينيين  لطرد الصهيونية مع الحركة البريطاني االنتداب حكومة تعاون  إلى المستوطنات

 وفقا بعد، فيما االستيطان اإلسرائيلية، مشاريع وتطورت  فيها. المستوطنين وزرع وسلب أراضيهم

 
السياسية، رسالة ماجستير،   التنمية على الغربية وأثره الضفة في اإلسرائيلي بالل محمد صالح إبراهيم، االستيطان 1

 .49ص2010.فلسطين، نابلس، ، الوطنية النجاح جامعة العليا، الدراسات كلية
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 ليحل محلهم األصليين سكانها وتهجير عليها والسيطرة ية الفلسطين  األرض احتالل لمراحل
 .2المستوطنون 

 إليها النظر يجب المحتلة الفلسطينية األرض في اإلسرائيلية االستيطانية الظاهرة ولفهم    
 من بدء المتعاقبة اإلسرائيلية الحكومات تبنتها التي والمشاريع للسياسات وفقا متكاملة، كوحدة

 .1967العام
 1976-1967 األول: مرحلة الفرع

 على تعتمد استيطان سياسة ضمن انتقائية بصورة المستوطنات تأسيس المرحلة هذه في تم
 التي ،)ألون ( خطة من بوحي  وذلك والغور، القدس في المستوطنات الكم، وتركزت وليس الكيف

 على سيادةال بشأن ،)التسوية( للحل المتاحة مجال الخيارات تضييق إستراتيجية  على تقوم
 استيطانية عملية األرض وتنفيذ على باالستيالء الواقع األمر تطبيق عبر المحتلة، األرض
بطول  الخليل، صحراء جنوب وحتى غوربيسان، جنوب من األردن، غور طول على واسعة،

 ،1968 عام منذ العمل حزب عهد في تم المخطط، هذا ضوء وفي  .3كلم 20 وعرض كلم 115
 .4القدس  مدينة في مستوطنة 12 منها مستوطنة، 34بناء ،1977 عام وحتى

 . 1984-1977  الفرع الثاني: مرحلة
 إضافة االستيطانية،  "إيمونيم غوش "حركة نفوذ وتزايد الليكود حزب  صعود المرحلة  هذه شهدت   
 لقد . سيناء جزيرة شبه مستوطنات إخالء من تبعها وما مصر، مع "ديفيد كامب "اتفاقية   عقد إلى

 وكان األفقي، انتشارها في والتوسع اإلسرائيلية بناء المستوطنات في طفرة هذه المرحلة هدتش
 :5أهمها من االستيطانية الخطط والمشاريع من مجموعة التوسيع لهذا النظري  اإلطار

 
 

المعالم والقضاء على مبدأ حل الدولتين، مركز برق لألبحاث والدراسات،   عزام شعث، االستيطان في فلسطين تغيير 2
 .06، ص2017

 هللا، وزارة رام العمل،  وقطاع الفلسطينية األراضي على واالجتماعية االقتصادية وآثارها اإلسرائيلية  المستوطنات تقرير 3
 .09ص ،2014ديسمبر العمل،

 .07/08عزام شعث، مرجع سابق ، ص 4
 اإلحصائي التقرير الفلسطينية، األراضي في اإلسرائيلية الفلسطيني، المستعمرات  لإلحصاء المركزي  الجهاز 5

 .18ص ، 2016هللا، اوت رام ، 2011السنوي 
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 . شارون   أوال:خطة
 ري استعما  تكتل إقامة الخطة  هذه )رئيس اللجنة الوزارية العليا لالستيطان( تتضمن   

 .6واسعة عرضية قطاعات منه الجنوب تمتد الشمال إلى طوليا من يقطعها الغربية الضفة في
 دروبلس.  منتياهو" ثانيا:خطة

في  تقام مستوطنة،50 بناء خالل من يهودي 12000 توطين إلى الخطة هذه تهدف   
 .7الفلسطينية األرض في اإلستراتيجية األماكن

 .8إيمونيم  غوش "ثالثا:خطة
تحاول   التي المناطق في االستيطانية الحركة هذه خطة بحسب المستوطنات، ركزتت    

تجنبها وذلك لسد الثغرة في المشاريع األخرى وتحقيق األهداف   االستيطانية األخرى   المشاريع
األمنية ومنها المحافظة على عمق البالد من نهر األردن وحتى السهل الساحلي،  والسيطرة على  

 .9ي الضفة الغربية سلسلة الجبال ف
 .1990-1985الفرع الثالث:مرحلة 

 األولى، المرحلة يشبه ما إلى  -الكم حيث من-االستيطان وتيرة المرحلة هذه في  عادت
 في التضارب إلى باإلضافة  لالستيطان تصلح كثيرة أماكن عدم وجود  إلى عائدا ذلك يكون  وقد

 .10الليكود( وحزب العمل حزب (إسرائيلفي  الحاكم االئتالف جناحي بين االستيطانية الرؤية
 . 2018-1991الفرع الرابع:مرحلة

 الفلسطينية التحرير منظمة  بين السياسية التسوية مسيرة انطالق المرحلة هذه شهدت
 السلطة وقيام الطرفين، بين ،1993سبتمبر 13 بتاريخ أوسلو وتوقيع اتفاق إسرائيل، وحكومة
 أثر على توقف السياسي المسار أن غير غزة، وقطاع يةالضفة الغرب  في الفلسطينية الوطنية
 القدس ومدينة الغربية الضفة في تشييد المستوطنات على المحتلة  اإلسرائيلية السلطات إصرار

 
   على الموقع  خليل التفكجي، االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة واقع وإشكاليات،6
:https:/www.aljazeraa.net/specialfiles/pages27 
 .خليل التفكجي، مرجع سابق 7
 .1974أسست كمنظمة رسمية عام  8
 .خليل التفكجي، مرجع سابق 9

 .07/08عزام شعث، مرجع سابق ، ص 10
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 الممتد، اإلسرائيلي -الصراع الفلسطيني ُينهي سالم اتفاق إلى التوصل في جديتها وعدم المحتلة،
 عجلة إسرائيل لدفع على الضغط في جديته وعدم كي،األمري  الوسيط دور محدودية عن فضال

 .السياسية العملية ومتطلبات شروط وتلبية السالم،
 صدور العديد من القوانين التي تجشع االستيطان، وأبرزها: المرحلة هذه وشهدت

 .2002أوال:إنشاء الجدار العازل عام 
 الغربية بالضفة حيطوي  للمستوطنات، التحتية المخصصة البنية من جزء يشكل وهو   

 الفلسطينية. وتم األرض شاسعة من مساحات على االستيالء في ويسهم أراضيها، في ويتغلغل
 وارتفع استيطانية، سكنية وحدة 3614 بناء تم ،2007في العام فمثال، المستوطنات، بناء تكثيف

  .مستوطن ألف 486 إلى الشرقية، مدينة القدس فيها بما الغربية، الضفة في المستوطنين عدد
 مستوطنة، 141الضفة الغربية المستوطنات اإلسرائيلية في عدد بلغ ،2009 العام نهاية وفي
 .11المحتلة القدس مدينة في مستوطنة 26منها

 . 2017ثانيا:قانون شرعنة البؤر االستيطانية لعام 
 الكنيست صادق المحتلة، الفلسطينية األرض في اإلسرائيلية االستيطانية للسياسات استمرارا  

 البؤر شرعنة"قانون  يسمى ما على والثالثة الثانية بالقراءتين ،2017 بتاريخ فيفري  اإلسرائيلي،
 نائبا 60بتأييد الغربية، الضفة في خاصة ملكية ذات فلسطينية على أراض المقامة "االستيطانية

 فيها يصدر التي لىاألو  المرة هي وهذه البرلمان اإلسرائيلي، عضوا في 120 أصل من للمشروع
 ينفي ال ذلك أن إال األرض المحتلة، في للفلسطينيين الخاصة األمالك يشمل قانونا الكنيست
دراسة   وتبين .الخاصة األمالك  على السيطرة في احتاللها، سنوات  طيلة إسرائيل، استمرار
 من % 49 نسبته ما أن  االستيطان حول القدس في التطبيقية األبحاث معهد أجراها تحليلية
 تم % 51 أن حين في خاصة، ملكية ذات فلسطينية أراضي على تم بناءها المستوطنات مساحة
 المستوطنات مساحة تبلغ المثال سبيل فعلى .بأراضي دولة إسرائيل صنفتها أراض على بناءها

 ملكية ذات أراضي مقام على منها% 73دونم أي  40.868القدس محافظة في اإلسرائيلية
يسمى  لما الجانب وأحادي شرعي غير بشكل إسرائيل ضمتها التي األراضي فيها بما خاصة

 
 .08عزام شعث، مرجع سابق ، ص 11
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 للمستوطنات اإلجمالية المساحة فبلغت هللا رام لمحافظة بالنسبة أما القدس. بلدية بحدود
 .خاصة ملكية ذات أراضي على مقام منها % 62أي   دونم32.181 اإلسرائيلية

 . 2018/ 19/07ثالثا: قانون القومية  
على قانون أساس:   نهائي وبشكل والثالثة الثانية بالقراءتين اإلسرائيلي صادق الكنيست   

 ، بأغلبية 2018جويلية  19بتاريخ إقراره الذي تم ،12اليهودي للشعب القومية الدولة- إسرائيل
بخصوص االستيطان فقد  .13التصويت عن نائبين وامتناع عضو  55معارضة مقابل عضوا62

 إقامته ودعم تشجيعه ألجل وتعمل الدولة قومية قيمة االستيطان تطوير على أن  القانون  نص هذا
  .14وتثبيته

 المطلب الثاني:بطالن الحجج اإلسرائيلية غير مبررة إلضفاء المشروعية على المستوطنات.
الفلسطينية  اإلسرائيلية على األراضي  إقامة المستوطنات رغم استنكار المجتمع الدولي

القانون  معإال أن إسرائيل تتمسك بأن تلك المستوطنات تتماشى  القانون الدولي، بموجب المحتلة
 1967في حرب  فيما يتعلق باألراضي المحتلة 15وتتوافق مع اتفاقية جنيف الرابعة  الدولي

المستوطنات   أن جميع و، المتحدة الجمعية العامة لألممالدولي، و  األمن كذلك قرارات مجلس و 16
 . القانون الدولي ا يتفق مع  بم تماما و   قانونية 

 

 
 نقواني تلغي أن بإمكانها الطابع دستورية قوانين تعتبر و الدستور، من البديل بمنزلة هي إسرائيل في األساس قوانين 12

 .األساس هذا على معها اإلسرائيلية المحاكم معها، وتتعامل تتناقض أخرى 
 العبرية اللغة وأن الكاملة الموحدة، القدس  وعاصمتها اليهودي الشعب  دولة هي إسرائيل دولة   :أن على ينص الذي 13

 المصير حق تقرير وحدهم وداليه الشتات، ويمنح ولم اليهود قدوم أمام مفتوحة الدولة وأن ، الرسمية اللغة هي وحدها
 اليهودي. للشعب القومية الدولة -إسرائيل. انظر: قانون أساس إسرائيل في
 اليهودي. للشعب القومية الدولة- قانون أساس إسرائيل 05انظر: المادة 14
والتي  1949اوت12انظر اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  15

 مادة لحماية األشخاص المدنيين وقت الحرب.   159تحوي على 
ي الحرب التي نشبت بين وهوتعرف أيضا باسم نكسة حزيران وتسمى كذلك حرب األيام الستة  1967حرب  16

 سيناء، وأفضت الحتالل إسرائيل كل من 1967جوان  10جوان و 5بين  واألردن وسوريا مصرمن وكل  إسرائيل
 .  والجوالن والضفة الغربية وقطاع غزة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
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 الفرع األول: االدعاءات اإلسرائيلية. 
 أوال:االدعاءات التاريخية:

تنطلق االدعاءات اإلسرائيلية بأن اليهود كانوا يعيشون في األراضي التي تشكل اليوم 
األراضي الفلسطينية المحتلة على مدى آالف السنين دون تشكيل دولة بالكاد ال يمكن تبريره 

 لبة قانونية.كمطا
عالوة على ذلك، فإن إسرائيل تتمسك بحقها في األراضي الفلسطينية المحتلة المستمد من 

والذي يتضمن الهجرة اليهودية واالستيطان من خالل  1922االنتداب على فلسطين عام 
عام والذي ال يزال ساري المفعول إلى   90التفويض الممنوح من قبل عصبة األمم منذ أكثر من 

نا هذا. في فتواها بشأن المركز الدولي لجنوب غرب أفريقيا، أثبتت محكمة العدل الدولية أن  يوم
نظام الوالية ال يزال ساري المفعول على الرغم من أن عصبة األمم لم تعد موجودة بعد انهيارها 

 .17مع بدء الحرب العالمية الثانية
عينة ومحاولة بناء إن من شأن قبول ادعاءات الدول بوجود شعوبها على أرض م

مستوطنات على تلك األراضي بالقوة يؤدي إلى خلق حالة خطرة من عدم االستقرار والتي من 
شأنها تتعارض مع أهداف السالم واالستقرار بموجب القانون الدولي حسب ميثاق األمم  

 . 18المتحدة
بعد قرار   وبموجب هذا االفتراض فإن إسرائيل اليوم ملزمة بإغالق المستوطنات وتحديدا

الجمعية العامة لألمم المتحدة والذي قسم األراضي الفلسطينية وأعلن قيام دولة إسرائيل عام  

 

موقف القانون الدولي من المستوطنات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية، مجلة   ،علي الجبرة -شادي الشديفات 17
 .293/294، ص04،2015، العدد21المنارة ، المجلد

اية تتخذ الهيئة ( من ميثاق األمم المتحدة "حفظ السلم واألمن الدولي، وتحقيقًا لهذه الغ1) 1انظر نص المادة  18
التدابير المشتركة الفّعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه اإلخالل 
بالسلم، وتتذّرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى  

 " .يتهااإلخالل بالسلم أو لتسو 
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لذلك لم يعد إلسرائيل الحق في االستيطان في أراضي ال تعود ملكيتها لدولة إسرائيل  1948.19
 أساسا.

ة الحفاظ  عالوة على ذلك، يتوجب أيضا على االستيطان اليهودي في األراضي الفلسطيني 
على الحقوق المدنية والدينية للسكان الفلسطينيين. وأن االدعاء اإلسرائيلي اليوم ال يجد أي 
استحقاق قانوني لبناء المستوطنات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية المحتلة في القانون 

ضائية الدولية الدولي. وقد تم التأكيد على هذا االستنتاج من قبل أعلى السلطات السياسية والق
ممثلة بمجلس األمن الدولي ومحكمة العدل الدولية التي أوجدت أن مطالب إسرائيل في  

 االستيطان غير صحيحة من الناحية القانونية لهذه األراضي بموجب القانون الدولي.
 ثانيا:االدعاءات القانونية.

نها محتلة تدعي إسرائيل األراضي الفلسطينية المحتلة "متنازع عليها" بدال من أأن االدعاء  -أ
بأنها تحمل الحق الشرعي على هذه األراضي وهو خالف جدلي تاريخي مستمر ذلك أن وجوده 

اإلسرائيلي على األرض. كما أن وجهة النظر اإلسرائيلية أن حق   -موازي لوجود الصراع العربي
على فلسطين لسنة   إسرائيل في االستيطان على األراضي الفلسطينية المحتلة مستمد من االنتداب

وأن مطالبة إسرائيل بهذه األرض وبناء المستوطنات عليها يفهم على أنه حق لن تتنازل  1922
عنه إسرائيل وذلك طالما أن هذا الحق مستمد من وجود اليهود على هذه البقعة على مر الزمان. 

وان مثير للجدل إلى إال أن محكمة العدل الدولية وجدت أن هذه النظرية التاريخية ما هي إال عن 
حد كبير وال يمكن لتلك النظرية أن تنشئ حقا مع األخذ بعين االعتبار العديد من المتغيرات 

 الهامة األخرى في الواقع والقانون.
ترى إسرائيل بأن اتفاقيات جنيف األربع ال تنطبق على االستيطان في الضفة الغربية  -ب

ع األراضي المحتلة وال تنطبق على األراضي وقطاع غزة ألن هذه االتفاقيات تتعامل فقط م
المتنازع عليها وهذا هو حال الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد اعترضت إسرائيل على التطبيق 

، وان إسرائيل 1967على األراضي المحتلة في حرب 1949الكامل التفاقية جنيف الرابعة لعام 
اقيات جنيف على الضفة الغربية وقطاع غزة،  اتخذت قرار طوعيا بااللتزام باألحكام اإلنسانية التف

 
19   See General Assembly Resolution number, 181 In November 29, 1947 “Future Government 

of Palestine” 
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ووافقت محكمة العدل اإلسرائيلية بانطباق بعض أحكام القانون الدولي العرفي على هذه األراضي  
باعتباره جزء   1907حيث تعترف بتطبيق قواعد قانون االحتالل الواردة في اتفاقيات الهاي لسنة 

 .20من القانون الدولي العرفي
اتفاقية أوسلو وما بعدها ال تحتوي  1993أن االتفاقيات المبرمة سنة  كما ترى إسرائيل  -ت

على أي خطر على بناء المستوطنات أو توسيعها وتركت تحديد موضوع االستيطان لمفاوضات 
الوضع الدائم، لكن إسرائيل وافقت على مبادرات لتجميد طوعي لالستيطان عدة مرات بوضعها  

 .21ولتشجيع عملية التسوية السياسية في المنطقة مساهمة في بناء الثقة مع العرب 
إن إسرائيل صادرت هذه األراضي المتنازع عليها وهي في حالة دفاع عن النفس، وكانت  -ث

حدودها مكشوفة وتم االستخدام المؤقت للمباني واألراضي في المناطق المحتلة ألغراض مختلفة  
فاء باالحتياجات األمنية، وان إسرائيل جائز تحت الضرورة األمنية وان المستوطنات موجودة للو 

ستحتفظ بهذه األراضي المتنازع عليها إلى أن يتم التفاوض على حدود جديدة معترف بها بصورة 
 .22شرعية 

 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  49فيما يتعلق بنقل السكان الواردة في المادة  -ج
نع النقل القسري للسكان المدنيين، وهذا ما تحت عنوان الترحيل والنقل واإلخالء كان يهدف إلى م

لم تقم به إسرائيل في عمليات االستيطان في القدس ومناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وان 
إسرائيل لم تنقل مواطنيها قسرا إلى المناطق المحتلة وان اتفاقية جنيف ال تفرض قيودا أو حضرا  

 .23ن إقامتهمعلى انتقال األفراد طوعا وحقهم في اختيار مكا
ترفض إسرائيل إدراج النشاط االستيطاني تحت بند جرائم الحرب ألن نقل السكان المدنيين  -ح

في األراضي المحتلة ال يمكن تكييفه كجريمة حرب مثل الهجمات على مراكز السكان والمدنيين 
و استخدام  أو القتل الجماعي، وأن االتجاه لتجريم انتقال المستوطنين للعيش في الضفة الغربية ه

 لقرارات محكمة العدل الدولية ألغراض سياسية. 

 
 .07ناظم محمد بركات، موقف القانون الدولي من االستيطان اإلسرائيلي في القدس،جامعة اليرموك،ص 20
 .07نفس المرجع، ص 21
 .07، صنفس المرجع  22
 .07/08نفس المرجع، ص 23
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 الرد على االدعاءات اإلسرائيلية بحقها بإقامة المستوطنات.الفرع الثاني:
 أوال: الرد على االدعاءات التاريخية.

لو سلمنا جدال باالدعاء التاريخي الذي يتمسك به اليهود على األراضي الفلسطينية، فإن هذا      -أ
له سند من الواقع أو المنطق أو القانون الدولي، ألن صلة اليهود بفلسطين قد انقطعت   االدعاء ليس 

طردهم هارديان إمبراطور الدولة الرومانية، واستمروا بعدها منتشرين خارج    ما عند 24 ميالدي  135سنة 
  فلسطين طوال أكثر من ثمانية عشر قرنا. 

ريخية واألمنية السابقة نجد أن ال أهمية  ومن خالل االدعاءات اإلسرائيلية الدينية والتا    -ب 
لتلك االدعاءات عند البحث في مسألة المركز القانوني لالستيطان وذلك لعدم صلتها بالموضوع 
 أو لعدم جديتها أو واقعيتها أو عدم صحتها قانونا. فإدعاء إسرائيل بأحقيتها على السيادة على

الجمعية   ال يقوم على أساس قانوني ألن قرار 1948األراضي التي استولت عليها بالقوة في عام 
اقترح وجود دولة عربية ويهودية في فلسطين، ووضع تصورا  18125العامة لألمم المتحدة رقم

وبناءها للمستوطنات  1948لدولة يهودية ذات بعد أصغر مما استولت عليه إسرائيل في عام 
ة فيها ال يتضمن بالضرورة اعتراف بعد ذلك التاريخ، كما أن اعتراف األمم المتحدة والعضوي 

 بالسيادة على أراض تكون موضع نزاع.
 ثانيا:الرد على االدعاءات القانونية. 

على االستيطان في القدس والمناطق المحتلة  1949بخصوص انطباق اتفاقيات جنيف لسنة   -أ
حاالت   ، فلم يترك القانون الدولي للدول أمر تحديد مدى انطباق اتفاقيات جنيف على1967سنة

يشير إلى اتفاقية  446دون أخرى، ووضع األمر بيد المرجعيات الدولية، فقرار مجلس األمن رقم
، 1967جنيف الرابعة باعتبارها المرجعية القانونية الواجبة التطبيق على األراضي المحتلة سنة 

تفق ولجنة القضاء على كافة إشكال التمييز العنصري أكدت أن الوضع في المستوطنات ال ي 
من اتفاقية جنيف الرابعة، ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش  03بوضوح مع المادة 

 وصفت المستوطنات بأنها انتهاك للقانون الدولي.

 
محسن صالح، القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية  وتطوراتها المعاصرة ، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،   24

 . 13، ص 2012بيروت ،
 . اقترح قرار التقسيم الذي أصدرته األمم المتحدة أن تكون القدس في ظل نظام دولي تديره األمم المتحدة  25
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يشكل حسب  1967إن نقل السكان اليهود المستوطنين للعيش في المناطق المحتلة سنة  -ب 
ي، ألن وجود المستوطنات يتطلب مصادرة  منظمة العفو الدولية انتهاكا لحقوق اإلنسان الفلسطين 

األراضي الفلسطينية سواء الملكية الخاصة أو العامة لحقوق الشعب الفلسطيني وتميزا وإمكانية 
طرده من مكان إقامته. كما أن وجود المستوطنات قد خلق قيود على حرية تنقل وسفر المواطنين 

 الفلسطينيين في بالدهم. 
ذاته يشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني الذي أقيمت   إن وجود المستوطنات في حد -ت 

هذه المستوطنات على أرضه، كما أن هذه المستوطنات تحتاج إلى أراضي متجاورة والقدرة على 
التصرف بحرية في الموارد الطبيعية في المنطقة وكال األمران يعرضان حق الشعب الفلسطيني  

 ة أمرة من قواعد القانون الدولي.لتقرير مصيره للخطر وهذا الحق يشكل قاعد
إن القرارات والقوانين الدولية تنص على حماية حقوق المواطنين في أراضيهم الواقعة تحت   -ث 

(، على أن "القوة المحتلة ال يجب  6) 49تشير في المادة  1949االحتالل، فاتفاقية جنيف لعام 
. وتبعا لذلك يعد النشاط 26أن تنقل أو تحول جزءا من سكانها إلى األراضي التي احتلتها

االستيطاني وعملية مصادرة األراضي وضمها وبناء المستوطنات اإلسرائيلية عليها منافيا 
، فضال عن تعارض 194927من اتفاقية جنيف لعام  47لالتفاقية المذكورة، وكذلك نص المادة 

هاي الموقعة في  النشاطات االستيطانية مع أبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية ال

 
وتعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب. تنص هذه االتفاقية   1949اوت  12رابعة في تم توقيع اتفاقية جنيف ال 26

على طبيعة الحكم في المناطق المحتلة بحرب والمبادئ الملزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. 
احتاللها، الحظر على نقل سكان   ومن أبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند

محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة. ومن أبرز المناطق الخاضعة  
. ويعد بناء مستوطنات إسرائيلية في 1967التي احتلتها إسرائيل في  الضفة الغربيةحاليا التفاقية جنيف الرابعة هي 

هذه المنطقة بنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة الحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة للمنطقة  
 فيها.

الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال وال بأية كيفية من االنتفاع بهذه االتفاقية، ال يحرم األشخاص المحميون  27
سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة الحتالل األراضي على مؤسسات اإلقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق  

بضم كل أو جزء من األراضي  يعقد بين سلطات اإلقليم المحتل ودولة االحتالل، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة
 المحتلة. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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والبرتوكوالت الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الذي  190728عام
يرزح تحت االحتالل. نجد بأنه من الضروري القول أن مصادرة األراضي وإقامة مستوطنات  

حجج  عليها ألغراض عسكرية لحجج دينية تارة، واعتبارات تاريخية مزيفة تارة أخرى ما هي إال
 .29ال تجد موطئ قدم لها أمام القانون الدولي

 المبحث الثاني: موقف القانون الدولي من االستيطان اإلسرائيلي. 
 المبادئ مع المحتل اإلقليم إلى  االحتالل دولة سكان ونقل المستوطنات  إقامة تتعارض

المتحدة،  األمم وميثاق جنيف، واتفاقيات ،190730لسنة الهاي ومنها الئحة الدولية واالتفاقيات
 واإلعالن والسياسية، والمدنية االجتماعية واالقتصادية، بالحقوق  الخاصين الدوليين والعهدين
 قرارات :األممية مع القرارات تعارضها عن فضال ، 1948 عام  الصادر اإلنسان لحقوق  العالمي
لمحتلة،  ا األرض في االستيطان شرعية  عدم بشأن الدولي األمن ومجلس  العامة الجمعية

 .199331وتتعارض كذلك مع اتفاقية إعالن المبادئ لعام 
 إلى تنصاع لم فإنها الدولي، القانون  وأحكام بقواعد إسرائيل التزام  عدم عن فضال

 وطالبت األراضي، ضم وإلجراءات  لالستيطان قانونية صفة أنكرت أي التي المتحدة األمم قرارات
 منذ المحتلة العربية األراضي في يط المستوطناتوتخط وبناء إقامة عمليات بوقف إسرائيل
 الذي ، 1979 لسنة 446رقم األمن مجلس قرارات ومنها القدس، مدينة ذلك في بما ، 1967

 غير شرعي؛ المحتلة الفلسطينية لألراضي اإلسرائيليين السكان ونقل االستيطان" أن علي أكد
 االعتراف وعدم القدس في  اناالستيط الذي نص على وقف 1979لسنة 452 رقم والقرار

 
 الهايعقدا في  للسالمدوليتان نوقشتا ألول مرة خالل مؤتمرين منفصلين  معاهدتاناتفاقيات الهاي عبارة عن  28

وتعتبر هاتان االتفاقيتان عالوة على  1907ومؤتمر الهاي الثاني عام  1899م ؛ مؤتمر الهاي األول عابهولندا
 .القانون الدوليفي  وجرائم الحرب لقوانين الحربمن أول النصوص الرسمية المنظمة  اتفاقية جنيف

 .296علي الجبرة، مرجع سابق،ص -شادي الشديفات  29
 .1907، من اتفاقية الهاي لعام56، 23،46،47،55انظر: المواد  30
ق أوسلو تطلب من كال الجانبين عدم بدء أو اتخاذ أي خطوة تعمل على تغيير وضع من اتفا 07ف31المادة  31

 الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم، وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات االستيطانية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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 األمن مجلس وقرار المستوطنات؛ بتفكيك طالب الذي ،1980 لسنة465  رقم والقرار بضمها؛
 الفلسطينية األرض في للمستوطنات إنشاء إسرائيل أن اعتبر والذي ، 2016 لسنة  2334  رقم

انتهاكا  ويشكل يةشرعية قانون  أي له ليس الشرقية، القدس فيها بما ،1967عام  منذ المحتلة
 . القانون الدولي بموجب صارخا

 المطلب األول:االستيطان اإلسرائيلي في قرارات األمم المتحدة. 
انصبت قرارات األمم المتحدة على مقاومة عمليات االستيطان اإلسرائيلي في األراضي    

ألمم المتحدة  المحتلة وتهجير السكان ومصادرة األراضي. وفيما يلي نقدم عرضا ألهم قرارات ا
 في مجال االستيطان اإلسرائيلي، واإلجراءات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة.

 الدولي.  األمن مجلس قرارات الفرع األول: االستيطان اإلسرائيلي في
 وطالبت االستيطان، شرعية عدم على األمن مجلس عن الصادرة القرارات نصت لقد
 أو الغربية الضفة في سواء وتفكيكها المستوطنات إلغاء بضرورة اإلسرائيلية الحكومات باستمرار

 .القرارات تلك أهم على الضوء تسليط يمكن وهنا المحتلة، القدس
 . 1979/ 22/03بتاريخ 442 رقم أوال:القرار

 انطباق أكد الذي 442 القرار رقم 1979 مارس 22 بتاريخ الدولي األمن مجلس اتخذ
 فيها بما ،1967 إسرائيل منذ تحتلها األراضي التي على 1949 لعام  الرابعة جنيف اتفاقية

 وجه في خطرة عقبة وتشكل قانوني، مستند لها المستوطنات ليس إقامة وقرر أن القدس،
 الرابعة جنيف باتفاقية بااللتزام وطالبها  .األوسط الشرق  في ودائم شامل وعادل  سالم إلى التوصل
 القانوني الوضع تغيير إلى يؤدي قد عمل أي اتخاذ عن السابقة واالمتناع تدابيرها عن والتراجع

 السكاني لألراضي  التركيب في الملموس التأثير إلى يؤدي قد عمل  أي أو والطابع الجغرافي 
 .القدس فيها بما المحتلة، العربية

 في لدراسة الوضع األمن مجلس في أعضاء من ثالثية لجنة تأليف عن القرار وأعلن
 األمن مجلس لجنة مع التعاون  رفضت إسرائيل .األمن مجلس إلى رهاتقري  وترفع المستوطنات
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المستوطنات  وبناء العربية األراضي مصادرة وتابعت الحائط عرض بالقرار وضربت الدولي. 
  .32عليها اليهودية

 . 1980  لسنة 465  رقم ثانيا:القرار
 كومات اإلسرائيليةالح تتخذها التي أن التدابير على وصريح واضح بشكل القرار هذا ينص

 بما  1967عام منذ المحتلة الفلسطينية األراضي في السكاني والتركيب المادية، المعالم لتغيير
 ومن سكانها من قسم لتوطين وأعمالها سياستها وأن قانوني، مستند لها ليس القدس، فيها

 ينص على كما الرابعة، جنيف التفاقية فاضحا خرقا تشكل األراضي هذه في الجدد المهاجرين
 الغربية، والتوقف الضفة في المقامة المستوطنات كافة بتفكيك اإلسرائيلية الحكومة قيام ضرورة

 .33جديدة مستوطنات أية إنشاء عن فورا
 . 2003/10/21 بتاريخ الجدار بخصوص مجلس األمن ثالثا:قرار

 إلى حيث دعاها ازل،الع الجدار بإقامة اإلسرائيلية الحكومة شروع خلفية على القرار هذا جاء
 داخل القدس أجزاء ذلك في بما المحتلة، الفلسطينية األراضي في المقام الجدار وإزالة وقف

 يشكل قاعدة وأنه العامة، الفلسطينية للحقوق  انتهاكا الجدار بناء المتحدة األمم وتعتبر الشرقية،
 الجدار على ضمها التي تالمستوطنا لصالح تمارسها التي السيطرة  خالل من العنصرية للتفرقة
 العدل  محكمة عن الصادر االستشاري  الرأي  يمثل كما المحتلة، الفلسطينية األراضي حساب 

المحتلة   الفلسطينية األراضي في العازل الجدار إلنشاء القانونية اآلثار بشأن 2004  الدولية عام
أن  باعتبار وذلك ئيليةاإلسرا المستوطنات  شرعية عدم على التأكيد في هامة قانونية مرجعية
 المحتلة. الغربية الضفة أراضي على قد أقيم الجدار

 

 
العرب،   الكتاب تحادا اإلمبريالية، منشورات إلى االستعمار فلسطين من في غازي حسين، االستيطان اليهودي  32

 .143، ص٢٠٠٣ دمشق،
، 01حالة المستوطنات اإلسرائيلية في فلسطين نموذجا، ط-عاشور موسى، االستيطان في ضوء القانون الدولي33

 .70، ص2014، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2014
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 . 2016لسنة  2334األمن رقم مجلس رابعا:قرار
 المستوطنات اإلسرائيلية مباشرة بصورة تناول الذي األول القرار هو 2334القرار إن

 . 1980عام منذ الشرقية الغربية والقدس الضفة في
 توقف بأن إسرائيل مطالبة كرر الذي2334 رقم القرار ليالدو  األمن مجلس واعتمد

 القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في االستيطانية األنشطة  كامل جميع نحو  وعلى فورا
 . التصويت عن المتحدة الواليات وامتناع عضوا14الشرقية، بتأييد
 في المدنيين األشخاص ايةبحم الرابعة المتعلقة   جنيف اتفاقية انطباق على القرار وأكد

 العربية واألراضي الشرقية، القدس فيها الفلسطينية بما األراضي على ،1949الحرب لعام وقت
 من 2004 جويلية 09في الصادر االستشاري  الرأي مستذكرا ،1967 عام منذ األخرى المحتلة

 غرافيو الديم التكوين رتغيي  إلى الرامية األخرى  التدابير جميع وأدان العدل الدولية، محكمة قبل
 يشمل، بما الشرقية، القدس فيها بما ،1967 العام منذ المحتلة األرض الفلسطينية ووضع وطابع

 باألمر وضم مصادرة اإلسرائيليين، المستوطنين نقل وتوسيع المستوطنات، بناء أمور، جملة من
الدولي  للقانون  انتهاك في الفلسطينيين، للمدنيين والنقل القسري  المنازل، هدم األرض، الواقع

 تعيش منطقة تتوخى التي رؤيته على جديد من القرار يؤكد و الصلة، ذات والقرارات اإلنساني
 آمنة حدود ضمن سالم في  جنب جنبا إلى تعيشان وفلسطين، إسرائيل ديمقراطيتان، دولتان فيها

 .بها ومعترف
 المحتلة الفلسطينية األراضي في  للمستوطنات إسرائيل إنشاء شرعية عدم القرار وتناول

 القانون  بموجب صارخ انتهاك المستوطنات إنشاء ويعد الشرقية، القدس فيها بما 1967 عام منذ
 فوري  بوقف القرار وطالب العادل، السالم وإحالل الدولتين، حل أمام تحقيق كبرى  وعقبة الدولي،

 على التغييرات أن أيضا وأوضح المحتلة، الفلسطينية على األراضي االستيطانية األنشطة لكل
 بين المعامالت في التمييز على وأكد الطرفين، إال بتوافق بها يعترف لن 1967 عام حدود

 تأخير، دون  لتحقيق، الملحة الحاجة من جديد ويشدد ،1967 عام المحتلة واألراضي إسرائيل
 قرارات أساس على ئمودا عادل وشامل وسالم 1967 عام بدأ الذي اإلسرائيلي لالحتالل نهاية
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 ومبادرة السالم، األرض مقابل مبدأ ذلك في بما مدريد، ومرجعيات الصلة، ذات المتحدة األمم
 .34الرباعية الطريق وخارطة العربية، السالم

 المتحدة.  لألمم العامة الجمعية الفرع الثاني:االستيطان اإلسرائيلي في قرارات
واضح  بشكل المتحدة لألمم العامة عيةالجم عن الصادرة القرارات كافة نصت لقد

 بما 1967عام المحتلة الفلسطينية  األراضي في اإلسرائيلية المستوطنات إقامة أن على وصريح
 المستمرة تمثل االستيطانية اإلجراءات أن كما الدولي، للقانون  خرقا  تمثل الشرقية القدس فيها

 لها تأثيرات المستمرة االستيطانية اءاتاإلجر  هذه وان اإلنسان الفلسطيني، لحقوق  واضحا خرقا
 تم االتفاق ما تخالف أنها كما واإلسرائيليين، الفلسطينيين بين السالم تحقيق جهود على ضارة
 .35ورعاية دولية بإشراف   1993عام الجانبين بين الموقع المبادئ إعالن في الجانبين بين عليه

 ة:القرارات الصادرة عن الجمعية العام هذه أهم من
 .19/12/1968الصادر بتاريخ 2443أوال:القرار رقم

القاضي بإنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق    
اإلنسان لسكان األراضي المحتلة والتي قررت فيما بعد أن األدلة بما فيها الشهادات التي أدلى 

د االدعاءات القائلة أن حكومة إسرائيل  بها أمام اللجنة الخاصة بشأن الضم واالستيطان، تؤي 
تنتهج سياسة الضم واالستيطان لألراضي المحتلة. بكيفية يقصد بها استبعاد كل إمكانية لرد هذه 

 .36األراضي إلى أصحابها الشرعيين
 . 2002لسنة 60/106رقم ثانيا:القرار

 المدنيين هاسكان  بعض بنقل باالحتالل القائمة  السلطة قيام على أن القرار نص هذا   
 العرفي القانون  من الصلة ذات واألحكام الرابعة جنيف خرق التفاقية هو تحتلها التي األرض إلى

 
نت:   الجزيرة موقع 10/11/2017االستيطان، بوقف إسرائيل بمطالبة األمن قرار مجلس  34

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/12/24/ 
 .48، ص إبراهيم، مرجع سابق صالح محمد بالل 35
 .65/66عاشور موسى، مرجع سابق، ص 36
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 الجوالن وفي الشرقية، القدس فيها بما الفلسطينية، األرض في المستوطنات اإلسرائيلية أن وتؤكد
 .37واالجتماعية يةوالتنمية االقتصاد  السالم أمام عقبة وتشكل غير قانونية المحتل، السوري 

 .  2005لسنة  60/105ثالثا:القرار رقم 
والذي يؤكد على أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تنطبق على   

بما فيها القدس وتشير إلى قرار محكمة العدل الدولية  1967األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
ية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس بخصوص اعتبار" إقامة المستوطنات اإلسرائيل

الشرقية تمثل خرقا للقانون الدولي، وأن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية تمثل انتهاكا للقانون الدولي 
اإلنساني وذات تأثير ضار على جهود السالم في الشرق األوسط، كما أشار القرار  إلى أن  

 .38انون الدولي ويطالب بتفكيك المستوطنات القائمة إقامة الجدار العازل يمثل خرقا للق
 

 المطلب الثاني: سبل مواجهة االستيطان اإلسرائيلي. 
تعكف دولة االحتالل بصورة مستمرة على دعم قطاع االستيطان ضمن قوانيين 
إسرائيلية وضعية خارجة عن المواثيق والقوانين الدولية، وهذا ما يضع الفلسطينيين أمام تحديات 

هم نحو تبني سياسة المواجهة استنادا إلى الحقوق اإلنسانية والمواثيق الدولية الداعمة تدفع
للشعوب في تحقيق مصيرها والسيطرة على أراضيها، وهو السير باتجاه التصعيد على المستوى 
الدولي ضد السياسات االستيطانية اإلسرائيلية كون االستيطان جريمة حرب تناهضها كل 

 ية والحقوقية.ومن هذه السبل ما يلي:المنظمات الدول
 جرائم االستيطان.  حول خاصة دولية جنائية  محكمة تشكيل :الفرع األول

اللجوء إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، للعمل على إنشاء محكمة خاصة   يمكن
سابقة  لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين على جريمة االستيطان على غرار محاكم يوغسالفيا ال

 ورواندا، أو االتفاق مع األمم المتحدة على إنشاء محكمة خاصة مؤقتة. 
ومجلس األمن الدولي يمتلك صالحيات قانونية تخوله تشكيل محاكم دولية لمالحقة مجرمي  
الحرب طالما أن هناك تهديد للسلم العالمي. ومنه يمكن لمجلس األمن إنشاء محكمة دولية 

 
 .48إبراهيم، مرجع سابق، ص صالح محمد بالل 37
 .22/23ناظم محمد بركات، مرجع سابق، ص 38
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وقد سبق وان لجأت دولة فلسطين لمجلس األمن حول جريمة   خاصة على جريمة االستيطان.
الصادر بتاريخ  2334الحرب المتعلقة بجريمة االستيطان، فاصدر مجلس األمن قراره رقم

، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات اإلسرائيلية في األراضي  23/812/2016
 .39الفلسطينية

ؤسسات رسمية، يمكن أن يعتمد عليها وهناك مسوغات قضائية وقرارات دولية صادرة عن م
، فالمستوطنات 40في الطلب الفلسطيني حول إنشاء المحكمة الخاصة المتعلقة بجريمة االستيطان

اإلسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون اإلنساني الدولي، فان السياسات والممارسات االستيطانية غير 
القانون الدولي. وقيام إسرائيل بممارسة مشروعة من قبل إسرائيل تعد اختراقا لمبادئ مهمة في 

جريمة االستيطان فوق األراضي الفلسطينية لفرض تعزيز االدعاء واألمر الواقع في مناطق في  
الضفة الغربية وقطاع غزة، واالستيالء على األراضي بالقوة تشكل جريمة حرب ويجب مالحقة  

بق أن قام مجلس األمن باتخاذ قراره  مقترفيها وهذا شق مهم متفق عليه في القانون الدولي، وس
الذي ألزم إسرائيل بعدم شرعية االستيالء على األراضي  1967نوفمبر  22الصادر في 242رقم 

عن طريق الحرب، والحاجة إلى سالم عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة.  
، أصدرت 2004في عام  ومن المسوغات كذلك الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية حيث

خلص إلى أن إسرائيل قد أخلت بالتزاماتها بموجب القانون  41محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا
الدولي من خالل إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأنه ال يمكن 

بناء مستوطنات تتعارض إلسرائيل االعتماد على الحق في الدفاع عن النفس أو حالة ضرورة ب 
وخلصت المحكمة أيضا إلى أن النظام اإلسرائيلي ينتهك حقوق  أساسا مع القانون الدولي.

 
 األكاديمي العلمير جريمة االستيطان، المؤتم على الحرب مجرمي اءلةلمس القانونية البياري، اآللية راسم  إسالم 39

 18-17والطبيعية"،  اإلنسانية، االجتماعية، العلوم في المعاصرة االتجاهات " عنوان التاسع، تحت الدولي
 .229تركيا، ص ، اسطنبول  ،2018جويلية

تعزيز دور الدبلوماسية الفلسطينية في   ات،مسار -المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتجية 40
 .https://www.masarat.ps/articge/4690مواجهة المشروع االستيطاني اإلسرائيلي، على الموقع:

، قضت بأن الجدار، إلى  2004جويلية  9التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في يوم االستشارية انظر الفتوى  41
للقانون الدولي. ودعت المحكمة إسرائيل إلى وقف العمل في تشييد هذا الجدار،  جانب المستوطنات، يشكل انتهاكا 

 .ها منه، وتعويض الفلسطينيين عن األضرار التي سببها لهمتوتفكيك األجزاء التي شيد
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اإلنسان األساسية للفلسطينيين من خالل إعاقة حرية التنقل لسكان األراضي الفلسطينية المحتلة   
 عيشي الئق. وممارستهم للحق في العمل، وفي الصحة وفي التعليم وفي التمتع بمستوى م

 إحالة ملف االستيطان لمحكمة الجنايات الدولية: الفرع الثاني: 
يتيح القانون الدولي لفلسطين كدولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة التوجه     

للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين، حيث بات يمتلك 
وهذا بعد  ات قانونية عديدة لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.الفلسطينيون إمكاني 

انضمام فلسطين إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي اعتبارها أحد 
من نظام روما إحالة أي حالة   01فقرة13األطراف في المعاهدة لكي يتسنى لها بموجب المادة 

حيث أصبحت فلسطين  01/04/2015تحقيق فيها، وهذا ما حصل بالفعل في إلى المحكمة لل
عضوا رسميا في المحكمة الجنائية الدولية، وبهذا اإلعالن عن قبول االنضمام تصبح دولة  

. وقبلت اختصاص المحكمة  200242في المحكمة التي تأسست سنة  123فلسطين العضو رقم 
 .13/06/2014منذللنظر في الجرائم المحتملة التي ارتكبت 

أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرارها   2015جانفي  21وبتاريخ   
بتشكيل لجنة وطنية عليا تكون الجهة اإلشرافية المختصة للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، 

التي ترأسها  2015واستنادا إلى هذا القرار صدر المرسوم الرئاسي لتشكيل هذه اللجنة عام 
صائب عريقات وتضم عضوية العديد من المؤسسات المختلفة بما فيها وزارة الخارجية ووزارة  
العدل وشخصيات وطنية، حيث يشكل تجهيز ملفات القضايا المنوي تقديمها للمحكمة المذكورة 

 وقد ارتأت اللجنة المذكورة أمرين:43أحد أهم اختصاصاتها
ولوية، كونه ال يحمل أية مخاطر مثل الملف المتعلق بالحرب إعطاء ملف االستيطان األأوال:

 على غزة الذي قد يفسح المجال لمساءلة مسؤولين فلسطينيين بسبب إطالق الصواريخ العشوائية.
حددت اللجنة المسار الذي ستتبعه دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بمعنى أنها ثانيا: 

العام بمعلومات عن قضايا معينة حتى يؤدي تراكم المعلومات إلى ستعتمد تزويد مكتب المدعي 

 
سعيد طالل الدهشان، كيف نقاضي إسرائيل المقاضاة الدولية إلسرائيل وقادتها على جرائمهم بحق الفلسطينيين،  42
 .175، ص2017، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ، بيروت،01،2017ط
 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية.  2015لسنة  03المرسوم الرئاسي رقم  43
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إقناع مكتب المدعي العام بفتح تحقيق من طرفه، وكان هذا المسار قد حدد بعد مداوالت داخل 
اللجنة عن مسار الذي سيتبع بمعنى اختياره أم مسار اإلحالة. وحيث أن مكتب المدعي العام 

الخصوص حتى تاريخه، قامت اللجنة بتباحث مسار اإلحالة الدولي لم يتخذ أي خطوة في هذا 
إلى المحكمة الذي باعتباره األجدر، إال أن تفعيله حاليا معلق على قرار سياسي من رئيس دولة  

، وكانت الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد 44فلسطين والذي لم يصدر حتى تاريخه 
التقدم من المحكمة بطلب إحالة لفتح تحقيق  2018 قررت في اجتماعها المنعقد في فيفري 

  قضائي في جرائم االستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي في أراضي دولة فلسطين. 
وسلمت فلسطين أربعة ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتنتظر هذه الملفات فتح  

ة الدولية "فاتو بنسودا" في الهاي، فقد تقدم تحقيقا رسميا من قبل المدعية العامة للمحكمة الجنائي 
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي برفع أربعة ملفات وهي:ملف العدوان اإلسرائيلي على 
قطاع غزة، ملف االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ملف األسرى، وملف اإلعدامات  

 الميدانية وهدم المنازل والعقاب الجماعي.
تلقت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إحالة من   2018ماي 22اريخوبت  

من نظام روما األساسي للمحكمة 14)أ( و13، وتحديدا عمال بالمادتين45حكومة دولة فلسطين
الجنائية الدولية فان دولة فلسطين "تطلب من المدعية العامة إجراء تحقيق وفقا لالختصاص  

ئم المرتكبة في الماضي والحاضر، والتي سترتكب في المستقبل، في الزمني للمحكمة، في الجرا

 
في فلسطين سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني "رياض المالكي" اإلحالة للحالة  22/05/2018بتاريخ  44

لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا".انظر: بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، 
-https://www.icc، على موقع المحكمة الجنائية الدولية: 2018بشأن اإلحالة المقدمة من فلسطين سنة 

cpi.int/pages/item.aspx?name=18522-otp-stat§ln=Arabic 
. وفي وقت سابق 2002جويلية 01تعتبر هذه اإلحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما األساسي في  45

(، 2014و2004(، إفريقيا الوسطى)2004(، الكونغو الديمقراطية)2004أحالت كل من حكومة أوغندا)
، تخضع الحالة في فلسطين لدراسة  2015 جانفي 16(. ومنذ2016(، الغابون)2013(، وجزر القمر)2012ومالي)

 أولية للتأكد من استفاء معايير الشروط في التحقيق.
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من نظام المحكمة أبلغت رئاسة المحكمة   45جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين". وعمال بالمادة 
 .46بهذه اإلحالة 

جرائم الحرب السابقة والحالية  -حسب وزارة الخارجية الفلسطينية-وشملت اإلحالة  
ضد اإلنسانية التي ارتكبتها دولة االحتالل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، والمستقبلية والجرائم 

بما فيها األنشطة االستيطانية غير الشرعية، والتهجير القسري، ومواصلة هدم المنازل و البنى  
التحتية للدولة الفلسطينية، والقتل المتعمد للمتظاهرين الفلسطينيين العزل، واالعتقال التعسفي 

ع أساليب التعذيب بحق األسرى الفلسطينيين، وشمل ملف اإلحالة قائمة بقيادات  وممارسة أبش
 إسرائيلية أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، إلى أن ملف المستوطنات هو األبرز في االنتهاكات 
يجب أن تتصدى المحكمة ألف مستوطن باألراضي المحتلة، وأنه  300اإلسرائيلية، وأن هناك 

الجنائية الدولية للفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين في تلك المستوطنات وأماكن أخرى، وأن 
النائب العام للمحكمة أمامه المشروع االستيطاني والذي استهدف اغتصاب أراضي الفلسطينيين 

تشمل هذه الممارسات   وطردهم خارج أراضيهم وتهجيرهم قسًرا الستكمال إقامة المستوطنات، كما
والسياسات التخطيط والبناء والترميم وتوفير األمن وتطوير المستوطنات وبنيتها التحتية بما يشمل 

 الجدار والحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنه في ضوء التصعيد وازدياد معدل الجرائم المتعلقة  

فإن التأخير المستمر في الدراسة األولية ال يخدم العدالة وال  بمنظومة االستيطان غير القانوني، 
يعكس واجب المحكمة في إعمال واليتها بشأن مالحقة مرتكبي تلك الجرائم وتحقيق العدالة من 

  خالل منع ارتكابها في المستقبل وتطبيق المساءلة.
 الفرع الثالث:تفعيل المطالبات بالتعويض وفقا ألحكام القانون الدولي:

بما أن االستيطان وسلب األرض بالقوة عمل غير مشروع، فقد رتب القانون الدولي 
اإلنساني تعويًضا عن تلك األعمال التي تسببت بخسائر فادحة مست األرض واإلنسان والموارد 

 والثروات الفلسطينية، الناجمة عن التوغل االستيطاني.
 

، على موقع المحكمة  2018بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن اإلحالة المقدمة من فلسطين سنة  46
 https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=18522-otp-stat§ln=Arabicالجنائية الدولية: 



 مجلة الدراسات القانونية  

جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر( –مخبر السيادة والعولمة   عن  صادرة محكمة سداسية  دولية علمية مجلة  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم اإليداع القانوني:  -2015  

 95 -70ص:                      ه 1440م/ شوال   2019جوان/   السنة:       الثاني                  العدد:                   المجلد: الخامس 

 "  دولياالستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة من منظور القانون ال، مقال بعنوان: " العمري حكيم
 

 93 

ل لواجب دولي يرتب مسؤولية المبدأ في القانون الدولي هو أن انتهاك إحدى الدو 
الدولة، ونتيجة لذلك يكون هناك تأسيس لواجب التعويض، ومن حيث المبدأ، هذا يعني أن على 
إسرائيل واجبا دوليا الستعادة حالة الوضع الراهن، وحيث ال يكون هذا ممكنا، يجب إصالح ذلك  

 عن طريق التعويض.
ئم االستيطان فيما يخص االلتزام ويمكن مساءلة مجرمي الحرب االسرائيليين عن جرا

وتحمل المسؤولية عن كافة األضرار بالتعويض المادي نتيجة االستيالء ومصادرة األراضي من  
أصحابها دون وجه حق، مما يعرضها بالتعويض عن تلك الجرائم التي اقترفتها. فقيام إسرائيل 

ية جنيف الرابعة لعام  بالممارسات االستيطانية غير المشروعة المنصوص عليها في اتفاق
والتي تحضر على القوة المحتلة القيام بنقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى 194947

األراضي التي تحتلها، وقيامها بالنقل القسري وتشجيع سكانها على اإلقامة والسكن في األراضي  
، فإنها مجبرة على المحتلة، وبذلك تغير صفتها الجغرافية والديمغرافية على السكان الفلسطينيين

 تقديم تعويض مادي عن تلك الجرائم التي اقترفوها.
حول مسؤولية الدول عن األفعال غير  2001وكذلك تقنيين المسؤولية الدولية لعام 

مشروعة دوليا، حيث وضعت قيود وشروط تتعلق في حالة طلب التعويض، فيجب أن يكون 
ال يكون مستحيل ماديا وغير مسستبع لعبئ ال  محل رد الشيء وإعادته للحالة التي كانت عليه،

 .48يتناسب إطالقا مع المنفعة المتأتية من الرد والتعويض
، قواعد قانونية بجبر 1998كما وضع نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

األضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، ورد الحقوق المتعلقة بهم، التي تتطلب 
يض ورد االعتبار عن تلك الجرائم الواقعة عليهم، فال يستطيع مجرمي الحرب التهرب من التعو 

. كما أن نظام روما 49مسؤولية جبر األضرار  نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق المجني عليهم
أجاز للمحكمة عند النطق بحكمها بأن تقوم بتحديد التعويض سواء بالمبادرة من قبلها في 

 
 1949من اتفاقية جنيف الرابعة  لعام  49انظر:المادة  47
 حول مسؤولية الدول عن األفعال غير مشروعة دوليا. 2001من مشروع تقنيين المسؤولية الدولية لعام  35المادة  48
 من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .  75المادة  49
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تثنائية أو عن تقديم الطلب حول ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني  الظروف االس
 .50عليهم أو فيما يخصهم

ومنه إسرائيل مجبرة بدفع تعويضات مادية للضحايا المتضررين من جريمة 
االستيطان، ألنها هي من تجيز االستيالء على األراضي وتحويلها لمستوطنات غير قانونية التي 

لقواعد القانون الدولي وتتناقض مع المواثيق الدولية، كما أن إسرائيل كيان سياسي تعبر مخالفة 
باعتبارها مسؤولة دوليا تتحمل كافة التبعات الناجمة عن -دولة-من أشخاص القانون الدولي

األفعال غير مشروعة التي يرتكبها ممثلوها من أفراد سلطتها، فالتزامها بمنع ارتكاب األفعال غير 
أو وقفها من أهم االلتزامات الدولية إلى جانب إصالح األضرار الناجمة عن االستيطان   مشروعة

 .51بإعادة الحال إلى ما كان عليه والتعويض المادي أو بالترضية فيما يتعلق باألضرار المعنية
 خاتمة:

 .خلصت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات
 أوال: االستنتاجات. 

تدعي بموجب القانون الدولي أن لها حقا في األراضي الفلسطينية ال يمكن إلسرائيل أن  -1
المحتلة، ويدعم هذا االستنتاج القرارات التي تم التوصل إليها من قبل مجلس األمن الدولي 
ومحكمة العدل الدولية بأن األراضي الفلسطينية تخضع للوضع القانوني لألراضي المحتلة، وبهذا 

 مكن للدولة المحتلة القيام ببناء مستوطنات على تلك األراضي.فمن الناحية القانونية ال ي 
يعد بناء المستوطنات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب   -2

وعليه يقع على دولة إسرائيل االلتزام واالمتثال للقرارات والشرعية الدولية، ال سيما  .القانون الدولي
ة بموجب القانون الدولي اإلنساني. ووضع حد لسياستها االستيطانية، تلك االلتزامات الوارد

وتفكيك كل المستوطنات القائمة على األراضي المحتلة مع دفع التعويضات الالزمة وإعادة الحال  
 إلى ما كان عليه. 

 
 من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 01 الفقرة 75المادة  50
 .254/255البياري، مرجع سابق، ص راسم  إسالم 51
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 القانون  لقواعد وفقا قانوني غير المحتلة الفلسطينية األراضي  في اإلسرائيلي االستيطان -3
 الجرائم من الدولي القانون  نظر في اإلسرائيلي االستيطان جريمة وتعتبر اإلنساني، الدولي

 .المحتلة الفلسطينية األراضي على قائمة المستوطنات بقيت طالما آثارها تترتب والتي المستمرة
المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس تعد غير قانونية  -4

من اتفاقية جنيف الرابعة،  كما أكدت محكمة العدل الدولية عدم  6فقرة  49خرقًا للمادة وتشكل 
 .9/7/2004قانونيتها في فتواها األخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 

 ثانيا:التوصيات. 
 يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة إللزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي -1

وقرارات الشرعية الدولية، خاصة الوقف الشامل والتام لكافة األنشطة االستيطانية في كل  
 األراضي الفلسطينية المحتلة .  

لما لمجلس األمن الدولي من سلطة اتخاذ القرارات والتوصيات، فأنه من باب أولى أن  -2
سبب تجاهلها  يستخدم المجلس تلك الصالحيات لتوقيع الجزاءات المناسبة على إسرائيل ب 

 التزاماتها الدولية.
من الواجب دوليا أن تتخذ األطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة كافة التزاماتها   -3

 مع تدابير ضرورية لتكفل إسرائيل احترام تلك االتفاقية.
الذي حث  2016ديسمبر 23الصادر بتاريخ 2334العمل على تنفذ قرار مجلس األمن رقم -4

 ع نهاية للمستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة.على وض
مطالبة مجلس األمن واألمم المتحدة بالعمل على إنشاء محكمة خاصة لمالحقة مجرمي   -5

 الحرب اإلسرائيليين على جريمة االستيطان على غرار محاكم يوغسالفيا السابقة ورواندا.
ية لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين عن جرائم ضرورة تفعيل دور المحكمة الجنائية الدول -6

مكن النظام  05االستيطان باعتبار هذه الجريمة تدخل في اختصاص المحكمة وفق المادة
 األساسي للمحكمة. 
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 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
 األهــــداف واألبعــــاد   -السيداو(ضد المرأة ) 

  

 ()د/حســـــــاني  علـي    
 

 2019/ 06/ 12تاريخ قبول المقال:                     2018/ 10/ 03تاريخ إرسال المقال: 
  : صـــــملخ

باعتماده على تلك االتفاقيات  ، وذلككل مناحي الحياة البشريةمس نظام العولمة الذي فرضته الدول الكبرى       
المجحفة في حق الدول النامية. حتى أضحى أي كيان موجود فوق الكرة األرضية يفكر في هذه األنماط العالمية 
المفروضة قبل المحاولة في اتخاذ أي إجراء انفرادي يخدم مصلحته الشخصية، يحصل هذا على مستوى الدول 

 إليه تلقائيا األفراد والجماعات. ويخضع
تبرز  1)السيداو(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لذلك فإن أي دراسة دقيقة لبنود 

الهدف األساسي من وراء وجودها ووجود أمثالها من االتفاقيات والذي يختصر في تطبيق أنماط عالمية على مقاس 
س عن دينهم وعقيدتهم وحضارتهم وثقافتهم، وفرض القوانين العالمية عليهم كبديل الدول الكبرى من أجل إبعاد النا

 وخيار المناص منه.
اإلعالن العالمي للحقوق  -حقوق المرأة  -األسرة -الدول النامية -االتفاقيات –العولمة  –السيداو الكلمات المفتاحية:

 اإلنسان.
Résumé : 

           La mondialisation imposée par les grandes puissances touche tous les aspects de la vie 

humaine, et en adoptant injuste envers les pays en développement par les mauvais accords. 

  Par conséquent, toute étude approfondie des termes de la Convention sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) met en évidence l'objectif 

fondamental de son existence, cette dernière et d’autres accords développés dans le but de 

l'application de modèles universels sur la taille des grands pays afin de garder les gens loin de leur 

religion, de leur foi, de leur culture et de leur identité, et l'imposition de lois universelles comme 

une option alternative et unique pour eux. 

 
(  )البريد اإللكتروني: أستاذ القانون الخاص، جامعة ابن خلدون ـــ تيارت -ـــاني  علـيد/حســــ ،hassaniali7@yahoo.fr 

1Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women (CEDAW)  

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
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Mots clés : Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes- Mondialisation-Conventions-Pays en voie de développement-Famille-Droits de la 

femme-Déclaration universelle des droits de l'Homme 

 

 مقدمـــــــة:
تسعى األمم المتحدة جاهدة من خالل إقامة المؤتمرات المتوالية إلى إرساء قواعد عالمية تنظم  

إدارة الحكومات لشعوب بلدانها وتحكم سلوك المواطن فيها في العالم كله، وهذا يتم في كل مجاالت  
يدل على ذلك نوعية المواضيع  يرها،ماالحياة األخالقية والقانونية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وغ

التي تعالج والتي من أجلها انعقدت مثل هذه المؤتمرات،التي تستهدف مبادئ وأسس المجتمعات  
 المحافظة المتمثلة في األسرة والنشء بالدرجة األولى. 

 تداءتتابع انعقاد المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تضمنت حق المرأة في المساواة مع الرجل اب 
، والذي تضمن كافة حقوق اإلنسان المدنية والسياسية 19481باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، التي يتمتع بها كل فرد سواء كان رجال أو امرأة.
أن الجنس من أسس التمييز المحظورة، وأكد في  2حيث نص هذا اإلعالن في مادته الثانية

على تساوي الجنسين  16على جملة من الحقوق المساوية للمرأة والرجل، ونص في المادة  3دته السابعة ما
 .4في حق الزواج وفي وجوب قيامه على الرضا الخالي من اإلكراه في اختيار الزوج

من ضمن الجهود الدولية الفاعلة لتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين نجد إعالن القضاء على 
نوفمبر  07الذي أقرته باإلجماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في  كال التمييز ضد المرأة جميع أش

مادة،حيث نص في مادته األولى على القاعدة األساسية لعدم  11والذي يتكون من  1967
التمييز،ونص أيضًا في المادة السادسة منه، الفقرة الثانية على انه: "يراعى وجوب اتخاذ التدابير 

 
  انضمت إليه الجزائر وصادقت عليه بموجب المادة 11 من دستور 1963 )ج. ر  64  المؤرخة في 1963-09-10(.  1

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات الواردة في هذا اإلعالن دون  2تنص م  2

 رق أو اللون أو الجنس, دون أي تفرقة بين الرجال و النساء." أي تمييز، كالتمييز بسبب الع
  تنص م7: "كل الناس سواسية أمام القانون و لهم الحق جميعا في حماية متساوية من أي تمييز يخل بهذا اإلعالن."  3

أسيس أسرة بدون أي  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على: "للرجل و المرأة متى بلغا سن الزواج الحق في ت 16تنص م  4

تمييز بسبب الجنس أو الدين و لهما حقوق متساوية عند الزواج و ال يبرم عقد الزواج إال برضا الطرفين الراغبين في الزواج  

 رضا كامال ال إكراه فيه." 
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ناسبة لتامين مبدأ تساوي مركز الزوجين، وبصفة خاصة يجب أن تعطى للمرأة مثل الرجل حق  الم
 1اختيار الزوج بكامل حريتها والزواج بمحض رضاها الحر والتام."

وهي االتفاقية الخاصة للقضاء على كافة أشكال التمييز  1979ثم جاءت اتفاقية سيداو سنة  
لت إليه األمم المتحدة بعد جهود حثيثة لتحقيق حقوق المرأة وضمان  ، والتي تعد أهم ما توص2ضد المرأة 

، ومن  19963مساواتها مع الرجل على المستوى الدولي، والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ سنة 
الفقرة األولى التي تنص على:" تتخذ الدول األطراف   16بين ما تناولته هذه االتفاقية نص المادة 

للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج و العالقات   التدابير المناسبة،
 األسرية، وتضمن بوجه خاص على أساس تساوي الرجل والمرأة الحق في حرية اختيار الزوج ....".

 التالية: اإلشكاليةعلى ضوء ما تم تقديمه من عرض سابق فإنه سيتم اإلجابة على 
المعلنة وغير المعلنة  األبعادهي  يقية المتوخاة من اتفاقية السيداو وماهي  األهداف الحق ـــ ما

 في ظل العولمة على الساحة المغاربية والدول النامية؟  االتفاقيةألجل تطبيق هذه 
في هذا اإلطار ومن أجل محاولة دراسة هذه االتفاقية والبحث عن أهدافها وأبعادها الحقيقية 

 أساسية:   عناصرثالث نقوم بتقسيم هذا العمل إلى 
 اهتمام األمم المتحدة بالمرأة وشؤونها. -
 األهداف العامة لالتفاقية من اجل القضاء على أشكال التمييز. -
 البروتوكول االختياري لالتفاقية. -
 تنفيذ االتفاقية في الدول العربية. -

 الهدف من الدراسة: 
والدور الذي تلعبه في ترسيخ مبدأ يتمثل الهدف من الدراسة إلى تبيان حقيقة اتفاقية السيداو، 

جاءت به من مبادئ تخدم  المساواة بين الجنسين، باإلضافة إلى معرفة بنود وأحكام هذه االتفاقية وما
 المرأة في العالم العربي على الخصوص.   

 
 . 1997انظر تفاصيل أكثر:إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة لعام  1

   هذه االتفاقية تترأسها التائبة الفرنسية والوزيرة السابقة نيكول أملين Nicole Ameline2منذ 02/11/ 2013   .

  22الموافق لـ  1416رمضان عام  2المؤرخ في  963/51انضمت الجزائر إلى هذه االتفاقية بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي  3

ومصادقتها على اتفاقية مكافحة جميع  ، 1979، المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 1996يناير 

، وكان آخر من  1ف 92و المواد  16و م  15من م  2و ف  9من المادة 2أشكال التمييز ضد المرأة مع التحفظ على المواد ف

، أما اآلن فلم يبقى من الدول األعضاء في جمعية األمم المتحدة  2009/ 29/04انضمت إلى هذه االتفاقية هي قطر وهذا بتاريخ 

 لم تصادق على هذه االتفاقية سوى: الفاتيكان، إيران، الصومال، السودان، وجزر الطونقا.  و
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 األول: اهتمام األمم المتحدة بالمرأة  المطلب
 الفرع األول: ظهور اتفاقية السيداو 

، 1عدت مفوضية مركز المرأة باألمم المتحدة معاهدة حقوق المرأة السياسية أ  1952خالل سنة 
ا بالقضاء   1967والتي تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة، وفي عام أجازت األمم المتحدة إعالًنا خاصًّ

والمرأة، مع على التمييز ضد المرأة، دعا إلى تغيير المفاهيم، وإلغاء العادات السائدة التي تفرق بين الرجل 
توسيع دور المنظمات غير الحكومية، حيث نص اإلعالن على أن:" المنظمات النسائية غير الحكومية 

 .2هي القادرة على إحداث هذا التغيير، عن طريق تحدي األعراف والقيم الدينية والثقافية السائدة"
دة القضاء على بدأت مفوضية حركة المرأة باألمم المتحدة في إعداد معاه 1973وفي عام 

صدر   1974، قبل ذلك وفي سنة 1979جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأكملت إعدادها في سنة
 .3اإلعالن العالمي بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والنـزاعات المسلحة 

ها إحدى اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية السيداو باعتبار  1979ديسمبر18بتاريخ 
، إذ تؤكد ديباجتها على أن: ُتعد حقوق المرأة حقوق إنسانية  4االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان 

Women Rights are Human Rights  كما تدعو االتفاقية بصورة شاملة إلى المساواة المطلقة ،
فية، والمدنية. وتعد في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين: السياسية، واالقتصادية، والثقا

 .5االتفاقية بعد المصادقة عليها ُملزمة قانونيًّا للدول بتنفيذ بنودها
ظهرت االتفاقية للوجود بعد مجهودات كبيرة قامت بها األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 

النمط  وذلك بانتهاج أجندة مبرمجة وسياسات محكمة لالنسياق واالهتمام بالحضارة الغربية وجعلها
 المشترك بين كل الدول وذوبان االختالفات الطبيعية الجوهرية بين مختلف شعوب العالم. 

 
1www.bahethat.com/mo2tamer/3.doc 

نهى قاطرجي،  قراءة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )السيداو(، المؤتمرات الدولية حول المرأة،   2

 يروت. أنظر أيضا الموقع االلكتروني:المنتدى للتعريف باإلسالم، ب

www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2342 
ماي    8ة د. وداد غزالني، مقال بعنوان: دور األمم المتحدة في محاربة ظاهرة أطفال الشوارع، االتفاقيات والميكانيزمات، جامع 3

 ، قالمة الجزائر. 1945
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وُعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية تم اعتماد  4

، تطبيقاً ألحكام  1981سبتمبر  03، وكان تاريخ بدء نفاذها في 1979ديسمبر  18المؤرخ في  34/180العامة لألمم المتحدة 

 الفقرة األولى.   27ة الماد
،  2011الحلبي الحقوقية،  منشورات التمييز ضد المرأة)السيداو(،  أشكالهالة سعيد التبسي، حقوق المرأة في ظل القضاء على  5

، دراسة مقارنة بين اإلسالميالتشريع  وأصالة. أيضاً: منال محمود المشني، حقوق المرا’ بين المواثيق الدولية 59، ص1ط

 والقوانين الدولية. الميةاإلسالشريعة 

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2342
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 الفرع الثاني:اهتمام األمم المتحدة باالتفاقية 
، حين أصدرت" إعالن القضاء على جميع 1967األمم المتحدة ألول مرة بالمرأة عام اهتمت

، لهذا لم يحصل تجاوب من قبل هؤالء خصوصًا  للدول أشكال التمييز ضد المرأة " الذي لم يكن ملزماً 
 سبتمبر 28سنة دولية للمرأة وذلك في  1975الدول النامية منها، مما دعا األمم المتحدة إلى اعتماد عام 

 1سالم. –تنمية  –. تحت شعار: مساواة 1972من عام 
أعلنت األمم المتحدة المؤتمر العالمي األول للمرأة، كما هو  1975فكان مؤتمر المكسيك عام  

نة العالمية للمرأة، ومع أهمية القضية أصبحت السنة عقًدا كاماًل للمرأة. وفي نفس السنة  1975سنة  السَّ
، وقد أطلق المؤتمر على السنوات الواقعة بين 1975المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام انعقد 

مال أن تكون هذه الفترة الزمنية كافية لتحقيق األهداف اسم"عقد األمم المتحدة للمرأة " آ 1985و 1976
 .2ولتنفيذ الخطط الموضوعة لها في المجال العملي والتطبيقي

من  جويليه 30و 14وبالفعل انعقد هذا المؤتمر في مدينة كوبنهاجن بالدانمارك بين 
 والسالم ".  . تحت شعار:" عقد األمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية1980عام

وبين مؤتمري مكسيكو وكوبنهاجن عقدت عدة مؤتمرات، ولعل أهم هذه المؤتمرات واالتفاقيات 
"اتفاقية تحت اسم 1979ديسمبر18هو تلك االتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

 .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "
. ومؤتمر بكين الذي 19943قد في القاهرة عام انعتنمية الذي ومنها أيضًا مؤتمر السكان وال

والذي خصص  5 2000+ الذي انعقد في نيويورك في صيف 5. ثم أخيرًا مؤتمر بكين 19954عقد عام 
في السنوات الخمس الماضية   1995لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر بكين حول المرأة 

: المساواة بين الجنسين والتنمية  2000وذلك تحت شعار " المرأة عام والتخطيط للسنوات الخمس المقبلة 
 والسالم في القرن الحادي والعشرين " . 

 
  الخاصة بحقوق المرأة ، دار الثقافة، األردن، ط1، 2011، ص295. 1

  نهى قاطرجي، المرجع السابق، ص  03. 2

  مؤتمر األمم المتحدة للسكان والتنمية الذي  انعقد فى القاهرة فى الفترة من 5  إلى 13 سبتمبر 1994. 3

 وفود الحكومات من ت، اعتمد1995دته األمم المتحدة في بكين بالصين في سبتمبرالمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، الذي عق 4
 (.2014أفريل  13، تاريخ الوصول 2010تاريخ النشر فبراير ، نظمة العفو الدوليةمدولة.) 189

وخصص لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر بكين حول المرأة لسنة   2000انعقد هذا المؤتمر بنيويورك سنة   5

1995 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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+ هو العمل على رفع التحفظات  5ولعل أبرز وأهم التوصيات التي صدرت عن مؤتمر بكين 
ية عليها، وذلك في عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على المصادقة النهائ 

 .2005أفق سنة 
 األهداف العامة لالتفاقية من أجل القضاء على أشكال التمييز  المطلب الثاني:

 الفرع األول: بنود االتفاقية ومحتواها 
إيجابيات تخدم المرأة وتنص على إجراءات وتدابير تحمي حقوق اإلنسان،  جاءت االتفاقية ب 

تها لحقوق اإلنسان والحريات األساسية والقضاء على تلك كتطوير المرأة وتقدمها، وضمان ممارس
إلى دفع الدول باتخاذ جميع التدابير  باإلضافة.الممارسات القائمة على فكرة دونية، أو تفوق أحد الجنسين

 .لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغاللها وإكراه الفتيات على البغاء
ا السابعة على اتخاذ الدول جميع التدابير المناسبة ألْن تمارس كما نصت االتفاقية في مادته       

النساء حقوقهن السياسية: ترشيًحا، وانتخاًبا، ومشاركة في صياغة السياسات الحكومية، وجميع المنظمات  
على أال يحول دون حق المرأة في التعليم حائل مبني على  10ونصت المادة .والجمعيات غير الحكومية

فقد نصت على العمل على تساوي حقوق النساء مع الرجال  11أما المادة .ب الجنس أو الدينالتفرقة بسب 
في استحقاق أجر متساٍو لعمل متساٍو، وكذلك الضمان االجتماعي، والوقاية الصحية، وسالمة ظروف  

 .العمل
اعي فان هذه الحقوق كلها قد كفلها اإلسالم الحنيف للمرأة سواء في المجال االجتم لإلشارة

 األسري واالقتصادي والقانوني واإلنساني.
، تم صياغة هذه  السيداوتوصيات األمم المتحدة من خالل اتفاقية و لغرض تنفيذ أهداف 

 :  1األخيرة بقصد تحقيق الغايات التالية 
تغلب عليها نظرة نمطية واحدة  _ إهمال االتفاقية لذكر الدين واألخالق ودوره في حياة الفرد، فهي 

ن والكون والحياة وهي النظرة الغربية، التي ليس للقيم الدينية أو الخصوصيات الحضارية مكان لإلنسا
 .فيها

 
كال التمييز ضد المرأة، مركز دراسات المرأة،  ا.د. عواطف عبد الماجد ابراهيم، رؤية تأصيلية التفاقية القضاء على جميع أش 1

الخرطوم، بدون رقم الطبعة والتاريخ. نهى القاطرجي، المرأة في منظومة األمم المتحدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،  

رة، نهضة مصر  عمارة، صراع القيم بين الغرب واإلسالم، القاه د.محمد  . طالع المزيد:2006بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

 .17، ص  1997(، 19للطباعة والنشر والتوزيع، في التنوير اإلسالمي )
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_ عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجاالت العمل. وهذا بالدعوة إلى شغل جميع المناصب مناصفة  
ة تتنصل من وظيفتها يجعل المرأ  بين الرجال والنساء حتى المهام المنزلية ورعاية األطفال. وهذا ما

  األساسية الخاصة بالتربية وتتفرغ للعمل بأجر خارج البيت. 
أكدت االتفاقية على الحق في العمل بوصفه حقًّا غير قابل للتصرف لكل البشر، وفي التمتع 

 .بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير االختيار نفسها في شئون التوظيف
ي حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي واألمن الوظيفي، وفي كما للمرأة أيضًا الحق ق

جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب، وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التدريب 
 .المهني المتقدم، والتدريب المتكرر

ال سيما في حاالت  ولم تترك االتفاقية حقا وذكرته بالتفصيل كالحق في الضمان االجتماعي، و 
التقاعد والبطالة، والمرض والعجز والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك 

والحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية   .الحق في إجازة مدفوعة األجر
 .1وظيفة اإلنجاب

 رنة بالتشريع االسالمي الفرع الثاني: نظرة االتفاقية إلى المرأة مقا
تنظر إلى المرأة الماكثة في البيت باحترام ألنها تبني أساس وجود   من المالحظ أن االتفاقية ال

المرأة خارج البيت تقوم بعمل مأجور، أما قيام المرأة بوظيفة األمومة، وتربية األبناء، والجهد المنـزلي 
هو ليس عماًل بل مهانة للمرأة وانحطاطًا لها، وبهذه النظرة  الكبير الذي تؤديه المرأة داخل جدران منـزلها، ف

تعترف على اإلطالق بحق المرأة الماكثة في البيت وتجحف في دورها األساسي في التربية  العنصرية ال
 ومن ثم فهو تشجيع سافر للخروج من بيت الزوجية إلى الشارع. .والرعاية

، مما يجعلها 2اء المرأة األهلية القانونية المماثلة ألهلية الرجل_ تطالب االتفاقية في المجال القانوني بإعط
تستطيع مباشرة عقودها بنفسها، ومن بين أهم هذه العقود عقد الزواج الذي يعتبر في الغرب من العقود 
المدنية المحضة، وقد حثت االتفاقية الدول األطراف على إلغاء جميع العقود الخاصة التي تمنع المرأة من 

ا في ممارسة هذه األهلية، والمقصود بذلك طبعًا التشريعات الدينية التي تفرض الوالية في الزواج  حقه
 وتجعل شهادة المرأة كشهادة رجلين في بعض الحاالت . 

 
 من االتفاقية.   11م  1

،  1هيفاء ابو غزالة، مؤشرات كمية ونوعية، اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، دار الغريب للطباعة والنشر، ط 2

 . 21، ص2009
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_اتخاذ خطوات جدية لتعديل األنماط االجتماعية والثقافية التي تجعل من التمييز عرفًا متواصاًل بين 
 مختلف األجيال. 

رفضت االتفاقية وجود   ، حيث1ختالفات بين المرأة والرجل وتغيير األدوار النمطية بين الجنسين_رفض اال
اختالفات بين المرأة والرجل، مدعين أن أسباب هذه االختالفات يعود إلى أسباب تاريخية واجتماعية، وإن  

عية خاضعة لمنطق التطور  الفروقات البيولوجية والطبيعية الموجودة بين الرجل والمرأة هي فروقات اجتما
وليست طبيعية فطرية منذ بدء الخليقة، فاالختالف بين الذكر واألنثى ليس شيئًا من صنع هللا عز وجل، 
وإنما هو أمر ناجم عن التنشئة االجتماعية والبيئية التي يحتكرها الرجل عبر الزمن، فمفاهيم الزوج 

ع الثقافي واالجتماعي السائد، وهي نتاج تقاليد وتصورات والزوجة واألبوة واألمومة مفاهيم ناتجة عن الواق
 . 2نمطية وأحكام مسبقة 

إن في هذا المعنى محاولة إلثبات نظرية داروين التطورية التي تقوم على التفسير التطوري الطبيعي      
 زمن . للخلق، مما يجعل كل أشكال الحياة الموجودة اليوم أشكااًل مرحلية قابلة للتغير مع مرور ال

كما أن ربط االختالف باألساس الثقافي واالجتماعي هو تمهيد لتغيير الشكل الطبيعي لألسرة  
مما يؤدي فيما بعد إلى تقبل فكرة أن يكون الرجل ُأمًا، أو أن تكون األسرة مكونة من رجلين أو امرأتين، 

األدوار النمطية للعالقات بين من هنا نفهم التركيز الشديد في أدبيات األمم المتحدة على ضرورة تغيير 
 الجنسين السيما داخل الُبنية األسرية. 

 _ إزالة الترغيب في الزواج المبكر.
 _ اعتبار العالقة الجنسية أمرًا أشمل من الزواج.

. -وليست طبيعية-_ ضرورة أن تتضمن التربية األسرية تفهمًا سليماً لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية 
 جتمع بنظرهم هي وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي شخص آخر، حتى أنها الفاألمومة في الم

تختلف عن سائر األعمال المنزلية مثلها مثل األعمال التي تمارس بدون أجر، وبالتالي ُيعد دور التربية 
اقية توصي  ( فقرة )ب( من االتف5داخل العائلة دورًا نمطيًا وتقليديًا يستوجب تغييره، لهذا جاءت المادة ) 

 
ا: هبة رءوف عزت، المرأة والعمل السياسي.. رؤية إسالمية، واشنطن )فيرجينيا(: انظر في أهمية تحرير المفاهيم وضبطه

 .44، ص  1995(، 18المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، سلسلة الرسائل الجامعية )
  نهى قاطرجي، المرجع السابق، ص  07. 1

 . 256، ص1، ط 2007دة للنشر، سهيل حسين الفتالوي، موسوعة القانون الدولي)حقوق اإلنسان(، دار الجامعة الجدي2
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بضرورة أن تتضمن التربية األسرية تفهمًا سليماً  لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي 
 .1إنسان آخر

_ إبطال أحكام الميراث، من خالل اهتمام االتفاقية بما جاء به التشريع اإلسالمي بخصوص علم 
ميراث، لكن كما هو معلوم فإن قاعدة  الفرائض، فهي تحاول جعل حظ األنثى مثل حظ الذكر في ال

التنصيف في اإلرث التي يعترض عليها البعض ليست قاعدة مطردة، ألن هناك حاالت يتساوى فيها 
الذكر واألنثى كما في حال تساوي نصيب األب وهو مذكر مع نصيب األم وهي أنثى في ميراث ابنهما، 

 . 2  نصيب الرجل رأة المإضافة إلى أن هناك بعض حاالت يتجاوز فيها نصيب 
_الربط بين زيادة السكان والفقر، وهذا إغفال حقيقي لما يحصل في العالم من أوبئة فتاكة وتطهير عرقي،  
ونظم رأسمالية متسلطة وانتهاك للثروات وخيرات الدول الفقيرة. باإلضافة إلى ذلك فإن الهدف المستتر 

في الدول النامية تكاثرًا كبيرًا يؤدي في المستقبل إلى  للدعوة إلى تحديد النسل هو الحد من تكاثر السكان 
تكوين كتلة بشرية كبيرة يمكن أن تقلب موازين القوى وتشكل خطرًا على الدول الكبرى المسيطرة على  

 .3زمام العالم
 _الحرية الشخصية لألفراد والدفاع عن حقوق المراهقين الجنسية دون رقابة األهل. 

الدول األطراف المرأة حقًّا مساوًيا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها، أو  _ فيما يخص الجنسية تمنح
االحتفاظ بها، أو تغييرها، وتضمن بوجه خاص أاّل يترتب على الزواج بأجنبي، أو تغيير جنسية الزوج 

ما ك .أثناء الزواج أن تتغير تلقائيًّا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية، أو تفرض عليها جنسية الزوج
 .4تمنح الدول األطراف المرأة حقًّا مساوًيا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها

الحد من _ رفع شعار السالم في االتفاقية الذي له معنى أخر حينما يتعلق األمر بالدول النامية، وقاعدة 
لى قرارات األمم  تسلح الدول ينطبق فقط على الدول الفقيرة والنامية دون الدول المصنعة التي تهيمن ع

 المتحدة وتملك حق الفيتو فيها.
 

   نهى قاطرجي، المرجع السابق، ص 1.11
هـ، 1417، جمادى األولى 53د. الحسيني سليمان جاد، وثيقة مؤتمر السكان والتنمية.. رؤية شرعية، كتاب األمة، العدد  2

 59ص
لمواثيق الدولية والمحلية، رسالة  على التفاصيل الفقهية انظر: محمد رمضان أبو بكر، الطفولة في ا  اذا رغبت في التعرف 3

 2003دكتوراه، جامعة األزهر، كلية الدعوة اإلسالمية، 
 من االتفاقية. 09نص م  4
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وحينما نربط السالم بالمساواة بين الرجل والمرأة نجد أن النساء هم أكبر ضحايا الحروب  
والعنف المسلح والمتاجرة واالستغالل غير قانوني واالنتهاكات الالأخالقية من قبل الدول العظمى ورجال  

 المال واألعمال.  
ر دولي في التعاطي مع هذه الجرائم وسكوت ُمْطَبق عندما تكون دول العالم كما نشهد تقصي 

الثالث هي الضحية كما حصل في البوسنة وكما يحصل في السجون اإلسرائيلية وسوريا والعراق 
 وأفغانستان وغيرها.

وقعة على  تكتفي بإعطاء التوصيات والنصائح للدول بل هي تدعو وبإلحاح جميع الدول الم _ االتفاقية ال
اتخاذ التدابير الخاصة للتعجيل كما يجب االتفاقية إلى سن القوانين التي تمنع التمييز ضد المرأة، 

 بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة.
 المطلب الثالث:البروتوكول االختياري لالتفاقية 

 الفرع األول:  تعريف البروتوكول االختياري 
يع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم اعتمد هذا البروتوكول وُعرض للتوق

، 2000ديسمبر  22، وكان تاريخ بدء نفاذه في 1999أكتوبر  9المتحدة الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 
 . 161وفقا ألحكام المادة 

إن البروتوكوالت عادة تصدر بعد االتفاقيات، إما لتفادي بعض الثغرات التي تظهر في 
إلضافة   اقيات بعد البدء في تطبيقها، أو لتبيان بعض جوانب تلك االتفاقيات بشكل واضح وجلّي، أواالتف

يلزم الدول الموقعة   ألنه ال Facultaif باالختياري ويسمي البروتوكول  .بعض اإلجراءات الجديدة لها
 .على االتفاقية بالمصادقة عليه أو االلتزام به

 بروتوكول االختياري للسيداو الفرع الثاني: الهدف من وضع ال
نظرا للحاجة الماسة لوضع آلية تسمح للنساء )أفراًدا ومجموعات( بتقديم الشكاوى بشكل مباشر 

باألمم المتحدة وعدم وجود ماينص على ذلك في االتفاقية،  Comité CEDAW إلى لجنة سيداو 
او الدولية من تلقي أي شكاوى من وبالنظر لعدم وجود مثل هذه الوسائل القانونية التي تمكن لجنة سيد

النساء بشكل مباشر، والتحقيق فيها.. ومن هنا بدأت اللجنة في وضع بروتوكول يحدد ويسمح باستعمال 
 .مثل تلك اآلليات

 
 . 164هالة سعيد التبسي، المرجع السابق، ص  1
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كملحق  Protocole Facultatifوضع البروتوكول االختياري  2000وبالفعل تم في عام
جاوز الحكومات، والتقدم بشكاوى مباشرة إلى األمم التفاقية السيداو، والذي يعطي النساء الحق في ت 

  .المتحدة
وبذلك يمنح لجنة سيداو صالحية أكبر في إجبار الدول المصادقة على البروتوكول على تنفيذ 

، حيث يعطي لجنة  1االتفاقية؛ تفادًيا للعقوبات التي يمكن أن توقع عليها إذا لم تلتزم التزاًما كاماًل بالتنفيذ
 :في سيداو الحق

  .تلقي الشكاوى الفردية        ·
 .2المعاينة الميدانية، والتحقيق في تلك الشكاوى ·        

وعليه نص البروتوكول على إجراءين يقيدان سلطة الدولة، ويلزمانها بالتنفيذ المحلي لالتفاقية وفًقا 
 للمعايير الدولية، وهما:

والذي يعطي للنساء أفراًدا وجماعات    :La procédure de communicationإجراء المراسالت-أ
 .الحق في تقديم الشكوى، ورفعها مباشرة إلى لجنة سيداو بشكل مكتوب

والذي من خالله يمكن للجنة السيداو التحقيق في   :La procédure d'enquêteإجراءات التحقيق -ب
طبيق االتفاقية من قبل  أي إخالل بت  -ما تعده لجنة سيداو –الشكاوى المقدمة إليها من النساء بشأن

 .3الحكومات 
  الفرع الثالث: مضمون البروتوكول

 :4مادة يمكن تلخيصها فيما يلي 21يتكون البروتوكول من 
 (. 1لجنة السيداو الدولية هي الجهة المخولة باستالم الشكاوى)المادة   :أوالا 

 
 .2004،  2م  المكتب اإلقليمي للمنطقة العربية، الكتيب رق -اليونيفم- انظر حقيبة البرنامج التدريبي لحقوق المرأة اإلنسانية 1

aihr.org/pagesexterne/joumana/j1.htm-www.iadh 

 . 33هيفاء ابو غزالة، المرجع السابق، ص   2

 . 303منال محمود المشني، المرجع السابق، ص   3

. المنبثقة عن المجلس اإلسالمي العالمي للدعوى 2012-1999لقاهرة، اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل، مصر، ا 4

 . 1998واإلغاثة منذ 

 

http://www.iadh-aihr.org/pagesexterne/joumana/j1.htm
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قدموا شكاوى، سواء قدموها :يجوز ألفراد أو مجموعات خاضعين لدولة طرف في البروتوكول أن ي ثانياا
بأنفسهم، أو ناب عنهم من يقوم بذلك، ويمكن لمن ينوب أن يقدمها بدون موافقتهم إذا تمكن من تبرير 

 .(2تصرفه ذاك )المادة 
:تكون الشكاوى مكتوبة، ومكتوب فيها االسم، وال تتسلم اللجنة أي شكوى تتعلق بدولة ليست طرًفا في  ثالثاا

 .(3طرًفا في االتفاقية)المادة  البروتوكول وإن كانت
ستبدأ اللجنة بالنظر في الشكاوى بعد التأكد من استنفاد وسائل االنتصاف المحلية، أو في حال  رابعاا:

استغراق تطبيق وسائل االنتصاف الوطني أمًدا طوياًل، أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصاًفا فعااًل 
 .(4ية لجنة السيداو)المادة )من منظور اتفاقية سيداو، ووفًقا لرؤ 

ا: قبل أن تتخذ اللجنة قرارها بشأن قبول الشكوى من عدمه، فقد أعطت نفسها الحق في إحالة  خامسا
الشكوى إلى الدولة الطرف، من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة)إجراءات عاجلة( لصالح صاحبة الشكوى،  

لي ذلك وجاهة موضوع الشكوى، وقبولها أو  لتفادي وقوع ما تعتبره اللجنة ضرًرا ال يمكن إصالحه، ثم ي 
 .(5رفضها، وفًقا لما تقرره اللجنة)المادة 

 :ولتوضيح المقصود من البندين الرابع والخامس نضرب المثال التالي
إذا تم توريث سيدة مسلمة في دولة إسالمية، طرف في البروتوكول، نصف ميراث أخيها، وفًقا  

ًزا« من منظور اتفاقية سيداو، فإذا كانت هذه الدولة عضًوا في للشريعة اإلسالمية، يعد ذلك »تميي 
البروتوكول، يمكن لتلك السيدة أن تتقدم بشكوى إلى لجنة السيداو الدولية، حينها ستطلب اللجنة من  
الدولة اتخاذ إجراء عاجل، مثل: وقف توزيع الميراث، ثم يلي ذلك مطالبة الدولة بتعديل قانون المواريث، 

 .ح للنساء بتقاسم الميراث بالتساوي تماًما، لتتحقق المساواة الكاملة، وفًقا للسيداوبحيث يسم
ا مع المحافظة على السرية في كشف   -:ُتساِئل لجنة سيداو الدولة الطرف، عن الشكوى المقدمة لهاسادسا

لمساءلة، أشهر لتلك ا 6وعلى الدولة تقديم تفسير في غضون  -هوية مقدم أو مقدمي الشكوى إذا شاءوا
 .( 6التي اتخذتها )المادة  اإلنصافوال ُيكتفى بالتفسير، وإنما عليها أن توضح ُسبل 

من عدم السماح لها بالزواج بغير مسلم، وهو  -على سبيل المثال –فإذا ما اشتكت امرأة مسلمة
لى لجنة سيداو، «، ثم تقدمت المرأة بشكوى إ1ما يعّد من منظور اتفاقية سيداو »تمييًزا على أساس الجندر

 
في الموسوعة البريطانية بأنها شعور اإلنسان بنفسه كذكر أو أنثى، وفي   Gender Identityيأتي تعريف الهوية الجندرية 1

تفاق )أو تكون واحدة(، ولكن هناك حاالت ال يرتبط فيها األعم األغلب فإن الهوية الجندرية والخصائص العضوية تكون على ا

شعور اإلنسان بخصائصه العضوية، وال يكون هناك توافق بين الصفات العضوية وهويته الجندرية )أي شعوره الشخصي 
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فإنه يتوجب على الدولة أن تقدم تفسيًرا لهذا المنع، كما عليها أن توضح اإلجراءات والتدابير التي 
  .!لرفع ذلك »التمييز«، ومن ثم السماح لتلك المرأة بالزواج بغير مسلم -أو اتخذتها –ستتخذها
ة المعلومات، سواء من مصادرها يعطي البروتوكول اللجنة الدولية الحق في الحصول على كافسابعاا:

الرسمية )الدولة الطرف المعنية(، أو من مصادر غير رسمية)أفراد أو مجموعات(، أومن ينوب عنهم، ثم 
تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدراسة الشكاوى، ثم تقدم آراءها بشأن الشكوى وتوصياتها، إن وجدت، إلى 

ا مكتوًبا يتضمن اإلجراءات  األطراف المعنية، ويتوجب على الدولة الطرف أن  تقدم خالل ستة أشهر ردًّ
التي اتخذتها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. هذه التدابير واإلجراءات تخضع لتقييم اللجنة الدولية،  

 .(7حسبما تراه اللجنة مناسًبا)المادة
يداو في أي دولة طرف، إذا ما تلقت اللجنة أية معلومات على وقوع ما تعتبره انتهاكات التفاقية سثامناا:

يصير من حق اللجنة إرسال عضو أو أكثر من أعضائها للتحري في تلك الدولة، وعلى الدولة أن تتعاون 
في جميع اإلجراءات، وتقوم الدولة الطرف، في غضون ستة أشهر من تلقي نتائج التحقيق والتعليقات 

 .( 9و8لى اللجنة)المادة والتوصيات التي أحالتها إليها اللجنة، بتقديم مالحظاتها إ
 :مثال ذلك

زواج فتاة تحت سن الثامنة عشرة )والذي  -على سبيل المثال -إذا نما إلى علم اللجنة الدولية
دون انتظار وصول  -تعده اتفاقية سيداو عنًفا ضد الطفلة( في دولة طرف، فإن البروتوكول يعطي اللجنة

الدولة للتحري عن تلك المسألة، وإصدار   حق إرسال عضو من أعضائها لتلك -شكوى من أفراد
 .أشهر بما اتخذته من تدابير لوقف هذا األمر 6توصيات، وعلى الدولة الطرف الرد خالل 

 -عند التوقيع على الوثائق والبروتوكوالت –كعادة األمم المتحدة، فإنها تقوم بإخطار الدول بحقهاتاسعاا:
المادة العاشرة على أنه:   "حق الدول وقت توقيع  في التحفظ على ما تشاء من المواد، حيث تنص

البروتوكول، أو التصديق عليه، أو االنضمام إليه أن تعلن أنها ال تعترف باختصاص اللجنة المنصوص  
في حين تنص المادة السابعة عشرة على عدم السماح بأي  (".9( )المادة 8،9عليه في المادتين )

 
تماعية بتشكيل نواة  بالذكورة أو األنوثة(. لذلك فإن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالوالدة، بل تؤثر فيها العوامل النفسية واالج

 الهوية الجندرية، وهي تتغير وتتوسع بتأثير العوامل االجتماعية كلما نما الطفل. 

بأنه: »المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها  «الجندر»أما تعريف منظمة الصحة العالمية، لمصطلح 

 فات العضوية.الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، ال عالقة لها باالختال

أما في مؤتمر بكين، فقد أسفر بحث الوفود في المعنى الحقيقي للمصطلح إلى صراع استمر أياًما، وأدى إلى إنشاء لجنة خاصة  

بالذكر واألنثى، ولم تنجح اللجنة في تعريف الجندر،   الجندرلتقوم بتعريفه، وبيت القصيد هنا أن الدول الغربية رفضت تعريف 

 على عدم تعريفه, بل خرجت متفقة
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 يجوز التحفظ على أي مادة من مواده، حسبما جاء في المادة  تحفظات على هذا البروتوكول، كما ال
 .السابعة عشرة

وهي خدعة طالما قامت بها األمم المتحدة لتشجيع الحكومات على التوقيع على اتفاقياتها 
المختلفة، فإبان التوقيع على اتفاقية السيداو حدثت نفس الخدعة، ووقَّعت الدول اإلسالمية على االتفاقية 

( من 28حفظ على العديد من البنود التي تتعارض مع الشريعة اإلسالمية، بينما يلغي البند )مع الت 
أال وهو التساوي التام بين الرجل والمرأة،  االتفاقية أي تحفظ يتعارض مع روح االتفاقية وغرضها األساسي

عليها يعني رفض في حين أن البنود المتحفظ عليها تجسد روح االتفاقية وغرضها األساسي، والتحفظ 
مبدأ التساوي التام والمطلق بين الرجل والمرأة، وتأييد الشريعة اإلسالمية التي تقر وجود فوارق بين الرجل 
والمرأة بيولوجيًّا ونفسيًّا، من شأنها الحفاظ على توازن البشرية، وتكامل الجنسين في أداء أدوارهما داخل 

 .ا1األسرة وخارجه 
طرف بتوفير الحصانة لألفراد مقدمي الشكوى إلى اللجنة الدولية، وعدم تعرضها لهم  إلزام الدولة ال عاشراا:

(، وهو ما يعطي األفراد والمنظمات غير  11بسوء المعاملة أو التخويف لتراُسلهم مع اللجنة)المادة 
ها يد الحكومية مطلق الحرية في نقل المعلومات للجنة الدولية، والتعاون معها في أمان تام من أن تطال

 .الدولة بالمساءلة أو التضييق
لضمان تنفيذ البروتوكول سيتم إدراج األنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجبه في تقريرها حادي عشر:

 .( 12من اتفاقية سيداو)المادة  21السنوي، المقدم بموجب المادة 
االتفاقية على نطاق واسع،  فَرض البروتوكول على الدول األطراف فيه أن تقوم بالتعريف به وب ثاني عشر:

  .(12والدعاية لهما، وتيسير الحصول على معلومات عن آراء اللجنة وتوصياتها )المادة
بما يعني تطبيع االتفاقية وبروتوكولها في المجتمعات، وجعلها واقًعا ال يمكن التراجع عنه، 

 .المختلفةوإقرارها كمرجعية تشريعية بديلة لكل المرجعيات التي تؤمن بها الشعوب 
كما سبق أن  –وهو ما يتناقض.(17ال يسمح بأي تحفظات على هذا البروتوكول)المادة  ثالث عشر:

تناقًضا واضًحا مع المادة العاشرة التي تجيز للدول األطراف وقت توقيع البروتوكول، أو التصديق  -ذكرنا
صوص عليه في  عليه، أو االنضمام إليه أن تعلن أنها ال تعترف باختصاص اللجنة المن 

 (..!!8،9المادتين)

 
 . 36غزالة، المرجع السابق، ص   أبوهيفاء 1
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ه إلى  رابع عشر: ي ُموجَّ يجيز البروتوكول ألي دولة طرف أن تتنصل منه في أي وقت بإخطار خطِّ
األمين العام لألمم المتحدة، ويصبح هذا التنصل نافًذا بعد ستة أشهر من تاريخ استالم األمين العام 

(، أو تحرٍّ ُشرع  2أي رسالة مقدمة بموجب المادة ) لإلخطار، ولكن يستمر تطبيق أحكام البروتوكول على
ومن ثم يمكن لألفراد والمجموعات استغالل فترة  .(19( قبل تاريخ نفاذ التنصل)المادة8فيه بموجب المادة)

 .الستة شهور، واإلسراع بتقديم الشكاوى طالما أن أحكام البروتوكول تسري على تلك الفترة
ل يعطي الحق للجنة السيداو في التدخل كيفما تشاء في  من خالل ما سبق فإن البروتوكو  

شئون الحكومات، فهذا سيعطيها الحق في تعديل القوانين الوطنية للدول وفًقا لرؤيتها، فعلى سبيل المثال، 
، أي مساواة األنواع )رجال، نساء،  1وَرد في تمهيد اتفاقية سيداو ما يفيد بضرورة تحقيق مساواة الجندر

الي ستحاول اللجنة إلغاء أي عقوبة خاصة بالشواذ، حتى إن من يتعامل معهم بأسلوب شواذ(، وبالت 
مختلف عن غيرهم سيعاقب بتهمة التمييز ضد المثليين، وهو ما تجري المطالبة به حالًيا في لجان حقوق  

جنة  في اجتماع ل 2009اإلنسان باألمم المتحدة، حيث تم طرح ذلك بتاريخ الثاني من شهر أكتوبر عام 
حقوق اإلنسان باألمم المتحدة في جنيف مشروع قرار يعطي كافة الحقوق للشواذ، ويضمن لهم الحماية 

 .!2الكاملة، ويتوعد من يتعرض لهم بالمحاكمة والعقوبة
 المطلب الرابع: تنفيذ االتفاقية في الدول العربية. 

 الفرع األول: رد فعل الدول العربية على بنود االتفاقية 
ض دفع الدول لتوقيع االتفاقية والمصادقة عليها تتم عملية وضع برنامج محكم لتنفيذ هذا لغر       

 :الغرض وعلى مراحل
البداية تتم بتكثيف اهتمام وسائل اإلعالم، وتسليط الضوء على االتفاقية حتى يثور االهتمام العام بها،  -

في مختلف بلدان  أ النقاش العام حولهافتصل إلى مصاف االحتياجات االجتماعية الدولية، وبالتالي يبد
العالم، ضمن حوارات األشخاص، أو أفراد الجمهور العام، وبذلك تبدأ المرحلة األولى من مراحل تشكيل 

 .الرأي العام الدولي
ثم تأتي المرحلة الثانية من مراحل صياغة قواعد كونية تحكم السلوك البشري والعالم كله في كل  -

جتماعية، والثقافية، والسياسية، عبر المؤتمرات الدولية؛ للخروج بمواثيق واتفاقيات تكون مجاالت الحياة اال
 ملزمة للبلدان التي تصادق عليها.

 
  تم تعريف الهوية الجندرية فيما سبق. 1

 ، مصر، القاهرة. 2012-1999تقرير اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل،  2
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 :أما المرحلة الثالثة فيتم فيها الضغط الدولي على مستويين
 .الضغط على الدول التي لم توقِّع عليها أصاًل؛ ليتم التوقيع والتصديق عليها •
 .لدول التي وقَّعْت ولها تحفظاتها على بعض البنود لرفع تحفظاتهاالضغط على ا •

وفي هذا اإلطار يتم تدويل قضايا المرأة، عبر تسييسها واستخدامها كورقة ضغط على األنظمة 
والدول التي تقاوم النمط الحضاري الغربي، سواء أكانت المقاومة على أسس دينية عقائدية، أو أخالقية 

 .1عية اقتصادية فلسفية، أو اجتما
أصبحت االتفاقية سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها،  1981من ديسمبر عام  3فى يوم -

( التي تنص على مبدأ نفاذ االتفاقية بعد شهر من تصديق أو انضمام الدولة رقم 27طبًقا ألحكام المادة )
 .َعت على االتفاقية قبل نفاذهاعشرين عليها، وكانت تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي وقَّ 

ومنذ خروج االتفاقية إلى حيز التنفيذ على مدار سبعة وعشرين عاًما، تكون جميع الدول 
  .العربية قد صادقت على االتفاقية، باستثناء السودان والصومال

إحدى عشرة دولة عربية، وإن تحفظت   2000وقد انضمت إلى عضوية االتفاقية حتى عام 
 -مصر -لبنان -الجزائر -تونس -المغرب -ليبيا -الكويت -العراق -بنود وهي: األردنعلى بعض ال

 -باكستان -جزر الُقُمر. ومن الدول اإلسالمية التي صادقت على االتفاقية: إندونيسيا -اليمن
 .ماليزيا –تركيا -بنجالديش

(، 2000ية عام )ثم توالى انضمام بقية الدول العربية، حيث انضمت المملكة العربية السعود
(، وأخيًرا 2006) (، ثم ُعمان 2004(، ثم سوريا واإلمارات )2002(، ثم البحرين )2001وموريتانيا )

 (.2009قطر انضمت في )
وتعاني الحكومات المختلفة من ضغوط كثيرة من لجنة السيداو؛ لرفع تحفظاتها، وبدأ بعضها 

، بينما لحد اآلن قامت بالتوقيع على هذه االتفاقية دولة 170بالفعل في رفع تلك التحفظات رغم أن هناك 
 لم توقع كل من أميركا وسويسرا على هذه االتفاقية.

 
 
 

 
اسات المرأة، الخرطوم،  عواطف عبد الماجد، رؤية تأصيلية التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مركز در1

 .85،86، ص ص 1999يونيو 
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 تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة  الفرع الثاني:
يقصد بالتحفظ " إعالن من جانب، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره الدولة لدى قيامها  

بتوقيع معاهدة أو التصديق عليها.. مستهدفة استبعاد أو تغيير األثر القانوني ألحكام معينة في المعاهدة 
 لدى تطبيقها على تلك الدولة".

لمرأة حيز التنفيذ، انضمت إليها ستة  وعليه، فمنذ دخول اتفاقية القضاء على التمييز ضد ا 
 .عشر دولة عربية، أغلبيتها أرفقت مصادقتها بالتحفظات على المواد الجوهرية في هذه االتفاقية

وما يثير االنتباه هو أن عدد هذه التحفظات تجاوز ما أبدى من تحفظات على االتفاقيات 
 .األخرى لحقوق اإلنسان

الثانية، التي تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية،  فقد وقع التحفظ على المادة      
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بل باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء   بإلغاءوالتي تلزم الدول ليس فقط 

 .على هذا التمييز
ء على وتعتبر هذه المادة القلب النابض لالتفاقية، كما تشكل محورها الرئيسي، وهو القضا

جميع أشكال التمييز ومظاهره المختلفة. ولهذا فإن أي تحفظ على هذه المادة يفرغ االتفاقية من محتواها. 
 .وبالرغم من ذلك تحفظ عليها عدد من الدول العربية مثل : المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، العراق

مادة من قبل الدول  وقد اعتبرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التحفظ على هذه ال
 .العربية بأنه يمنع إمكانية تطوير مبادئ القانون في الدول اإلسالمية

وقد تحفظت دولة عربية واحدة وهي، الكويت، على الفقرة األولى من المادة السابعة التي تلزم 
اسعة كانت الدول بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد.كما أن المادة الت 

موضوع تحفظ من طرف العديد من الدول العربية أيضًا، فقد تحفظ كل من المغرب والجزائر وتونس 
في حين نجد العراق قد تحفظ على    (9ولبنان ومصر واألردن.... على الفقرة الثانية من هذه المادة)م

، من قبيل 15عة من المادة المادة برمتها.إضافة لذلك نجد عددا من الدول قد تحفظت على الفقرة الراب 
المغرب، الجزائر تونس، األردن، وإن كانت تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل أمام القانون، وباألهلية 

 .القانونية، وفي إبرام العقود وإدارة الممتلكات... وحق اختيار مكان السكن واإلقامة
، نظرا ألهمية المواضيع التي 16وأهم تحفظ وارد على هذه االتفاقية هو التحفظ على المادة 

تتطرق إليها من جهة، ونظرا للتدابير التي يجب على الدول اتخاذها للقضاء على التمييز ضد المرأة من 
 .جهة ثانية
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والجدير بالذكر أن هذه المادة هي القاسم المشترك في تحفظات معظم الدول العربية، وإن 
ض على هذه المادة كلها، مثل المغرب، الجزائر، مصر، كانت قد تباينت بشكل كبير، بحيث تحفظ البع

العراق، والبعض اآلخر على بعض بنودها فقط، مثل تونس، ليبيا، األردن، الكويت. ونرى أن سبب كون 
هذه المادة تمثل القاسم المشترك في تحفظات معظم الدول العربية، هو أنها تهتم بالعالقات بين الجنسين 

 .ا هو معروف، هذا المجال يمثل أكثر المجاالت مقاومة للتغييرفي المجال األسري، وكم
والتي تتعلق بالتحكيم بين الدول األطراف في هذه االتفاقية،   29وآخر مادة تم التحفظ بشأنها هي المادة 

 ...وقد تحفظت كذلك على فقرتها األولى مجموعة من الدول العربية، منها المغرب، األردن، ليبيا
، فـإن ما يمكن مالحظته، هو أن هذه الدول لـم تتحفظ على نفس المـواد أو في ضوء ما سبق

، لكن رغم ذلـك، فهي وإن اختلفت في النوع فإنها تلتقي في 16الفقرات، خاصة ما يتعلـق بالمادة 
 1المضمون، أيضا نجد أن الدول العربية التي تحفظت على هذه المادة، لم تتحفظ على المادة الخـامسة 

من نفس االتفـاقية. فكيف يمكن إذن لهذه الدول التوفيق بين التحفظ والتزاماتهـا  2عة والعشرينوالراب 
 .بمقتضيات المادتين األخيرتين ؟

إن هذه التحفظات في حد ذاتها تشكل إقرارا من هذه الدول بوجود التمييز والالمساواة بين 
ترام وتطبيق ما سبق لها أن وافقت وصادقت عليه الجنسين في قوانينها الداخلية، كما تشكل إقرارا بعدم اح

من المواثيق الدوليـة. هذا باإلضافة إلى أن اتفاقية منع التمييز ضد المرأة ال تجيز إبداء تحفظـات منافية  
 ، والتي تنص على ما3من اتفاقية فيينا 19لموضوعها وغرضها، كما سبق أن أكدت على ذلك المادة 

ي تحفظا على االتفاقية عند التوقيع عليها أو المصادقة عليها أو قبـولها أو  "يمكن للدولة أن تبد: يلي
 الموافقـة عليها أو االنضمام إليها بشرط:

 .أن ال تتضمن االتفاقية نصا يمنع إبداء التحفظات -أ
 .تتضمن االتفاقية جواز إبداء تحفظات المحددة ليس من بينها ذلك التحفظ أن ال -ب

 
 :تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي : "5نص م  1

تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات  

 . قاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأةاألخرى القائمة على االعت

)ب( كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، االعتراف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم 

 ي االعتبار األساسي في جميع الحاالت.  مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال ه
تتعهد الدول األطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق اإلعمال الكامل  :" 24نص م  2

 للحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية.
)ج  13/10/1987المؤرخ في  222/ 87رسوم بتحفظ بموجب م 1969يينا لقانون المعاهدات لسنة فانضمت الجزائر الى اتفاقية  3

 (. 1987/ 10/ 14في  42ر 
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  ." منافيا لموضوع هذه االتفاقية وغرضها أال يكون التحفظ -ج
وإذا كان موضوع وغرض االتفاقية كما سبق وأن ذكرنا هو القضاء على التمييز ضد المرأة  
بجميع أشكاله ومظاهره بين الجنسين، فإن التحفظ على موادها األساسية والمحورية يعتبر هنا نفيا 

 .لموضوعها، وبالتالي فهو تحفظ غير جائز
برير بعض التحفظات من قبل الدول العربية، على أساس مخالفتها لما ينص عليه كما أن ت 

القانون الداخلي، كقانون األسرة، وقانون الجنسية وقانون االنتخاب... تبرير غير مقبول طبقا لمقتضيات 
دم تنفيذ من اتفاقية فيينا التي ال تجيز لطرف من المعاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لع 27المادة 

  .أحكام االتفاقية
ونظرا لكون هذه االتفاقية متعددة األطراف فإنه ينبغي على كل دولة تبدي تحفظات أن تأخذ 
في حساباتها رد فعل الدول األخرى األطراف إزاء التحفظ. وقد كان هناك عدد من ردود األفعال إزاء 

كل من السويد وفنلندا وإيرلندا على تحفظ  التحفظات التي أبدتها الدول العـربية. من ذلك مثال اعتراض
موريتـانيا على االتفـاقية، حيث اعتبرت هذه الدول أن هذا التحفظ عام ولم يحدد أي بنود المعاهدة ال تود 
موريتانيا االلتزام بها مما يبعث على الشك حول جدية موريتانيا في االنضمام إلى هذه المعاهدة، كما 

برتغال وألمانيا والنرويج أن هذا التحفظ يتنافى مع هدف المعاهدة الذي هو  اعتبرت كل من النمسا وال
 .إرساء المساواة بين المرأة والرجل

، على أنه من الضروري تجنب اللجوء إلى  1995ولذلك فقد أكد إعالن وبرنامج بكين لسنة 
ن اللجوء للتحفظات  التحفظات، إلى أقصى مدى ممكن، من أجل حماية الحقوق اإلنسانية للمرأة، وفي حي 

فإنه ينبغي على الدول صياغتها على نحو دقيق وضيق قدر اإلمكان، وضمان أال تكون هذه التحفظات  
غير مالئمة مع موضوع االتفاقية وغرضها. وهذا ما أعربت عنه لجنة القضـاء على التمييز ضد المرأة، 

 .مة من الدول األطراف، بعد دراستها لتقارير مقد1993في دورتها الثالثة عشرة، لسنة 
وأخيرا، بعد هذه المناقشة لتحفظـات الدول العربية على اتفاقيـة القضاء على جميع أشكـال  

التمييز ضد المرأة، يبقى السـؤال الذي يفرض نفسه هو، هل هذه التحفظـات تتعلق بالفعل بمخالفة  
م تبريرات هذه الدول؟ واذا كان جاء في معظمقتضيات المواد المتحفـظ عليها للشريعة اإلسالمية كما 
 األمر كذلك، فلماذا لم تتحفظ على نفس المواد والبنود؟

وكمثال نجد من بين الدول العربية الموقعة دولة لبنان التي صادقت على االتفاقية في  
بعد أن تحفظت على البنود التي تشكل بنظرها اعتداء على سيادة الدولة  ومن هذه البنود  26/7/1996
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التي تتعلق بحظر التمييز في دساتير الدول وتشريعاتها، وكذلك جاء التحفظ أيضًا على المادة   2مادة : ال
التي تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في األهلية القانونية وقوانين السفر والسكن واإلقامة، والمادة  15
من في كونهما تطالبان بإلغاء التي تتعلق بقوانين الزواج واألسرة وخطورة هاتين المادتين تك 16

التي تتعلق بإرجاع  29التشريعات الدينية التي تتعلق بالقوامة واإلرث. وأخيرًا جاء التحفظ على المادة 
الخالف في تفسير االتفاقية أو تطبيقها بين الدول األطراف إلى محكمة العدل الدولية، األمر الذي يعطي 

سة الدول جاعلة من نفسها قوة فوق القانون الداخلي للدول لألمم المتحدة الحق في التدخل في سيا
من أصول المحاكمات اللبناني التي تجعل االتفاقيات  2المصادقة على االتفاقية، هذا األمر تؤكده المادة 

الدولية تسمو فوق القانون، وهكذا إذا وقعت أي امرأة لبنانية في مشكلة ما فإنها تلجأ إلى األمم المتحدة 
 شكلتها بدل أن تلجأ للقضاء اللبناني ! . لتحل م

جانفي  10المؤرخ في  03-96باألمر رقم  1979أما الجزائر فقد صادقت على اتفاقية 
 .1996جانفي  22المؤرخ في  51-96، وانضمت إليها بتحفظ عن طريق المرسوم الرئاسي رقم 1996

 :1هذه التحفظات تمثلت في مايلي 
ة الجزائر الديمقراطية الشعبية أنها على استعداد لتطبيق أحكام هذه المادة ُتعلن حكومة جمهوري :2المادة 

 بشرط عدم تعارضها مع أحكام قانون األسرة الجزائري.
تود حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن تعرب عن تحفظاتها بشأن :2، الفقرة 9المادة 

 .م قانون الجنسية الجزائري وقانون األسرة الجزائري التي تتنافى مع أحكا 9من المادة  2أحكام الفقرة 
 :فقانون الجنسية الجزائري اليسمح للطفل باكتساب جنسية األم إال متى

 كان األب غير معروف أو عديم الجنسية؛ -
 .كان الطفل قد ولد في الجزائر ألم جزائرية وأب أجنبي ولد في الجزائر  -

 
 
، وتتضمن هذه الوثيقة نص اإلعالنات والتحفظات واالعتراضات واإلشعارات   CEDAW/SP/2002/2وثيقة األمم المتحدة1

أة، بصيغتها بسحب التحفظات الصادرة عن الدول األطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر 

)منشورات  1999كانون األول/ديسمبر  31المستنسخة في المعاهدات المتعددة األطراف المودعة لدى األمين العام: الحالة في 

، وقد أخذت أيضا اإلعالنات والتحفظات واالعتراضات واإلشعارات بسحب التحفظات  (.E.99.V.5 :األمم المتحدة، رقم المبيع

وأخذت اإلعالنات والتحفظات واالعتراضات واإلشعارات بسحب   .(A/56/328) ن حالة االتفاقيـــــــةمن تقرير األمين العام ع

من موقع المعاهدات المتعددة األطراف على   2002تموز/يوليه  1إلى  2001آب/أغسطس  1التحفظات الصادرة في الفترة من 

 .الشبكة العالمية
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انون الجنسية الجزائري، يجوز للطفل الذي يولد في الجزائر  من ق 26وعالوة على ذلك، بموجب المادة 
ألم جزائرية وأب أجنبي لم يولد على األرض الجزائرية، أن يكتسب جنسية األم بشرط عدم اعتراض وزارة  

 .العدل على ذلك
 .من قانون األسرة الجزائري على انتساب الطفل ألبيه من خالل الزواج الشرعي 41وتنص المادة 

من ذلك القانون على أن “الطفل ينتسب إلى أبيه إذا ولد في غضون األشهر العشرة   43مادة وتنص ال
 .”التي تعقب تاريخ انفصال األب عن الزوجة أو تاريخ وفاته

من المادة  4تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام الفقرة :4، الفقرة 15المادة 
في اختيار مكان إقامتها وسكنها، ينبغي أال تفسر على نحو يتعارض مع أحكام ، المتعلقة بحق المرأة 15

 .( من قانون األسرة الجزائري 37)المادة  4الفصل 
المتعلقة بتساوي  16تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام المادة :16المادة 

الزواج، أثناء الزواج وعند فسخه على السواء، حقوق الرجل والمرأة في جميع األمور التي لها صلة ب 
 .ينبغي أال تتعارض مع أحكام قانون األسرة الجزائري 

من المادة   1إن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ال تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة :29المادة 
حول تفسير أو تطبيق   ، التي تنص على أن أي خالف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف 29

االتفاقية، وال يسوى عن طريق المفاوضات، يعرض، بناء على طلب واحدة من هذه الدول، للتحكيم أو  
 .على محكمة العدل الدولية

يمكن عرض أي خالف من هذا  فحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطيــة الشعبية ترى أنه ال
 .لدولية إال بموافقة جميع أطراف النزاعالقبيل للتحكيم أو إحالته إلى محكمة العدل ا

من خالل تقارير اللجان الدولية ال سيما لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المستحدثة  
من اتفاقية سيداو والتي تعتبر اإلطار الشامل الذي احتوى على جميع حقوق المرأة  18بموجب المادة 

الدول بتقديم التقارير إلى لجنة سيداو، وفي هذا  منها على التزام 18بصفة خاصة، وقد أكدت المادة 
الذي أكدت فيه   01/09/1998من التقرير األولي في  زائر تقاريرها إلى اللجنة ابتداءالسياق قدمت الج

الجزائر بان المبدأ الدستوري الخاص بالمساواة بين الجنسين محترم بدقة، على صعيد الحقوق السياسية 
شخصية المنظمة لقانون األسرة الذي تستلهم الشريعة اإلسالمية جزئيا، ولهذا والمدنية وأن األحوال ال 

السبب تنوي الحكومة الجزائرية إدخال عناصر عدم التمييز والمساواة بين الجنسين على نحو تدريجي 
 دون تراجع في مجال األحوال الشخصية.
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 21رون في نيويورك يوم الخميس األولي للجزائر في دورتها العش 1وفي رد لجنة سيداو على التقرير
، أكدت أن قانون األسرة الجزائري يتسم بالرجعية، فهو اسند للمرأة دورا صغيرا في الشؤون  1999يناير

األسرية، كما أكدت على أن الشريعة واإلسالم اليجب أن يتخذ كذريعة لحرمان المرأة من حقوقها وان  
كن لألعراف و التقاليد و الدين, أن تبرر استمرار التمييز قانون األسرة ال يتماشى مع االتفاقية، وال يم

 الذي تمارسه الجزائر ضد المرأة.
المعقودتين في  667/668المقدم من الجزائر في جلستها  2أما في ردها على التقرير الثاني

أبدت اللجنة قلقها من عدم تحسن بعض المواضيع المتعلقة باألحوال الشخصية، كما  11/01/2005
يتعارض مع هدف االتفاقية ومقصدها وفي  16والمادة  02ظت أن تحفظ الجزائر على المادتين الح

يشمل تعدد الزوجات   هذا الشأن أعربت عن قلقها من التعديالت المقترح إدخالها على قانون األسرة ال
 وحق المرأة في الوصاية القانونية.

إلى  18/05/2005ين الثالث والرابع في ثم عادت اللجنة في ردها على التقرير الجامع للتقرير 
حث الجزائر على تسريع اإلصالحات التشريعية، السيما تلك المتعلقة بقانون األسرة ليتسنى لها سحب  

من االتفاقية، أكدت على عدم تعدد الزوجات   16والمادة  15/4المادة  02تحفظاتها على المواد 
 الولي في عقد الزواج. وحظر التعدد ممارسة وقانونا، وإلغاء شرط حضور

إذن كل ردود لجنة سيداو على التقارير التي قدمتها الجزائر تحث على إلغاء كافة أشكال   
التمييز قانونا وممارسة خاصة فيما يتعلق بقانون األسرة، السيما إلغاء الولي وحضر التعدد وإلغاء أي 

والكامل، وفي هذا الشأن أثار المجلس   تمييز في عقد الزواج يمس بحق المرأة في الزواج برضاها الحر
، مسالة منع زواج المرأة المسلمة بغير المسلم، عند نظره في  3االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 

تقرير الجزائر الثالث والرابع من قبل اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، حيث الحظت  
األسرة إال انه ال زال يسمح بتعدد الزوجات، ولم يلغي شرط  اللجنة انه على الرغم من تعديل قانون 

من قانون األسرة تحظر زواج المرأة المسلمة بالرجل غير المسلم، وعليه أوصت  30الولي وان المادة 

 
      CEDAW/C/DZA/11/09/1998و والرد على هذا التقرير من قبل اللجنة. انظر تقرير الجزائر األولي أمام لجنة سيدا 1

CDAW/C/SR.406/1/Add.1 
       CDAW/C/SR.667.668طالع في ذلك: لجنة سيداو والرد على التقرير الثاني للجزائر  2

 /C12/DZA/CO/4 .E.  2010ماي   21-3، جنيف 44تقرير المجلس االقتصادي و االجتماعي تجاه الجزائر الدورة   3
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اللجنة الجزائر بإجراء تعديل آخر على قانون األسرة لتضمن إلغاء تعدد الزوجات، وإلغاء شرط الولي 
 الذي يقع بين المسلمة و غير المسلم اعترافا قانونيا كامال و بدون استثناء.وان يعترف بالزواج 

وفي هذا اإلطار جاء في تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه  
، المقدم في الدورة السابعة لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم ياكين ارثوركالمقدم من طرف السيدة 

، انتقدت الجزائر 2005فبعدما أشارت بعدد التحسينات التي عرفها قانون األسرة في تعديل المتحدة 
 على إبقاء الولي وعدم حضر تعدد الزوجات و منع المرأة من الزواج بغير المسلم.

ومن بين التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة إصالح قانون األسرة لضمان االحترام التام  
يز على أساس نوع الجنس, و كحد ادني ينبغي لهذا اإلصالح أن يتضمن إلغاء جميع لمبدأ عدم التمي 

األحكام التي تحرم المرأة من المساواة, مثل تحريم تعدد الزوجات إلغاء الشرط القانوني المتعلق بمنصب 
 ر المسلم.ولي األمر في الزواج, اعتماد ما يلزم من تغييرات قانونية تعترف بزواج المرأة المسلمة من غي 

 خاتمــــــــــة:
          تفرقة  بأنه:" أي أة من نتائج هذا البحث نجد أن اتفاقية السيداو تعرف التمييز ضد المر 

  بهذه  للمرأة  االعتراف من النيل أو أغراضه أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره استبعاد أو
 الزوجية". حالتها عن رالنظ بغض أو تمتعها بها أو ممارستها لها الحقوق 

ومن ثم نجد أن هذه المادة من االتفاقية تعد العنصر األساسي الذي من خالله نفرق بين التمييز والمساواة 
بين كل الرجل والمرأة، ومن خالل األلفاظ الرنانة التي توحي لنا أن األمر في منتهى الكمال، ألنه يرفع 

ويحاول وضع كليهما على قدم المساواة في الحقوق  من شعار العدالة االجتماعية بين الجنسين 
والواجبات، لكن تأثير ذلك في الحقيقة خطير على وحدة المجتمعات وتناغم الحياة بين الجنسين، السيما 

 في الدول العربية التي تمتاز بالخلفية الدينية.
استهداف السيادة  تقدم خدمة للمرأة بل تحاول وما يمكن استنتاجه باختصار أن هذه االتفاقية ال

فهي تقيد الحكومات  .الوطنية للدول النامية، بحيث تصبح األمم المتحدة قابعة على رأس دول العالم
وتتحكم في صالحياتها اتجاه شعوبها بحجة أنها تحمي المرأة المضطهدة في العالم وتحافظ على  

 يرها... مصالحها األساسية من تساوي فرص العمل والحرية الجنسية والشخصية وغ
 

في ظل الحرب القائمة على جميع التشريعات الدينية والقيم األخالقية واألعراف الشعبية المتبعة  
لدى الشعوب منذ نشأته، دفعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الحكومات إلى عدم  
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قبل فرض العمل على استبدالها وضع االعتبارات الدينية والتقليدية موضع االهتمام، وذلك كخطوة أولى 
و( التي نصت على ما يلي:"على الدول اتخاذ جميع -فقرة 2بالقوانين الدولية، وهذا ما ورد في المادة)

التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين واألنظمة واألعراف والممارسات القائمة 
 التي تشكل تمييزًا ضد المرأة ".

في األخير بأنه يتطلب بلورة مبادرة مضادة في نفس المستوى والحجم تشارك فيها  نوصي 
الحكومات والمنظمات غير الحكومية اإلسالمية المهتمة بملف المرأة واالتفاقيات المهتمة بها، وهذا من 

 . أجل إنصاف المرأة وفق ماجاء به الدين والقيم واألخالق
 المراجع: 

 انونية: االتفاقيات والنصوص الق -1
 1948 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ❖
 .1969اتفاقية قيينا لقانون المعاهدات لسنة  ❖
 .1963الجزائري لسنة  دستورال ❖
 .1996يناير  22المؤرخ في 963/51المرسوم الرئاسي  ❖
 الكتب: -2

ة حول المرأة، المنتدى  ، المؤتمرات الدوليالمرأة التمييز ضد  أشكالضاء على جميع قنهى قاطرجي، قراءة في اتفاقية ال ❖
 ، بيروت.  باإلسالمللتعريف 

ماي  8وداد غزالني، مقال:دور االمم المتحدة في محاربة ظاهرة اطفال الشوارع، االتفاقيات والميكانيزمات، جامعة  ❖
 ، قالمة، الجزائر. 1945

 .1، ط2011لحلبي الحقوقية، ا  منشوراتالتمييز ضد المرأة،  أشكالهالة سعيد التبسي، حقوق المرأة في ظل القضاء على  ❖
  اإلسالمية ، دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالميالتشريع  وأصالةبين المواثيق الدولية  المرأة منال محمود المشني، حقوق  ❖

 .2011، 1، طاألردنالخاصة بحقوق المرأة ، دار الثقافة،  والقوانين الدولية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مركز دراسات المرأة،  عواطف عبد الماجد ابراهيم، رؤية تأصيلية التفاقية ❖

 الخرطوم، بدون رقم الطبعة والتاريخ.
لبنان، الطبعة  -نهى القاطرجي، المرأة في منظومة األمم المتحدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت ❖

 .2006األولى،
قاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، في التنوير اإلسالمي  عمارة، صراع القيم بين الغرب واإلسالم، المحمد  ❖

(19 ،)1997. 
،  1التمييز ضد المرأة، دار الغريب للطباعة والنشر ط أشكال هيفاء ابو غزالة، مؤشرات كمية ونوعية، اتفاقية القضاء على  ❖

2009. 
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المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، سلسلة   ،يافيرجين، هبة رءوف عزت، المرأة والعمل السياسي.. رؤية إسالمية، واشنطن ❖
 .1995(، 18الرسائل الجامعية )

 .1،2007ط ،سهيل حسين الفتالوي، موسوعة القانون الدولي)حقوق اإلنسان(، دار الجامعة الجديدة للنشر ❖
 .ه1417ولى ، جمادى األ53الحسيني سليمان جاد، وثيقة مؤتمر السكان والتنمية.. رؤية شرعية، كتاب األمة، العدد  ❖
عواطف عبد الماجد، رؤية تأصيلية التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مركز دراسات المرأة الخرطوم،   ❖

 .85،86، ص 1999يونيو 
محمد رمضان أبو بكر، الطفولة في المواثيق الدولية والمحلية، رسالة دكتوراه، جامعة األزهر، كلية الدعوة اإلسالمية  ❖

2003. 
 تقارير ولجان مختلفة:  -3

 (. البرنامج التدريبي لحقوق المرأة اإلنسانية،).2004، 2المكتب اإلقليمي للمنطقة العربية، الكتيب رقم  ،اليونيفم ❖
 .2014أبريل  13تاريخ الوصول  ،2010فبراير  ، تاريخ النشر، منظمة العفو الدولية ❖
. المنبثقة عن المجلس اإلسالمي العالمي للدعوى 2012-1999اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل، مصر، القاهرة،  ❖

 .1998واإلغاثة منذ 
 ، مصر، القاهرة. 2012-1999ر اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل، تقري ❖
، تقرير األمين العام عن  (E.99.V.5)،منشورات األمم المتحدة، رقم المبيعCEDAW/SP/2002/2ثيقة األمم المتحدةو  ❖

 .موقع المعاهدات المتعددة األطراف على الشبكة العالمية (A/56/328) حالة االتفاقيـة
 E/C12/DZA/CO/4.2010ماي  21-3، جنيف 44المجلس االقتصادي و االجتماعي تجاه الجزائر الدورة تقرير  ❖

 المواقع االلكترونية : -4

www.bahethat.com/mo2tamer/3.doc 

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2342 

www.iadh-aihr.org/pagesexterne/joumana/j1.htm 

CEDAW/C/DZA/11/09/1998    CEDAW/C/SR.406/1/Add.1 

CEDAW/C/SR.667.668 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.bahethat.com/mo2tamer/3.doc
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2342
http://www.iadh-aihr.org/pagesexterne/joumana/j1.htm
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 آلية التقـاضي االلكـتروني في البيئة الرقمية
 () ترجمان نسيمة 

 تحت إشراف الدكتور مداح حاج علي

 
 

 2019/ 06/ 15تاريخ قبول المقال:                    2019/ 05/ 28تاريخ إرسال المقال: 
 ملخص:

أهمية في تبسيط وسرعة إجراءات يعتبر التقاضي االلكتروني انطالقة نوعية في مجال العدالة القضائية لما له من   
 إتقانالتقاضي والمساهمة في المعلومات ومنها سهولة االطالع عليها وحسن النظر والفصل فيها كل هذا العكس 

كاهل المتقاضي في  وأثقلعمل المحاكم والقضاء على مشاكل العدالة التقليدية التي تتسم ببطء في اإلجراءات 
 الحصول على حقوقهم الدستورية.

Abstract : 

E-litigation is a breakthrough in the field of judicial justice because of its importance in 

simplifying and speeding up litigation procedures and contributing to information, including easy 

access to it and good consideration and separation. All this is the opposite of perfecting the work 

of the courts and eliminating the problems of traditional justice that are slow in the procedures 

and burdens the applicant On their constitutional rights . 

 

 مقدمة:

لقد تولد عن ثروة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العديد من التطبيقات التي أثرت بدرجة كبيرة        
من أهمها ظهور التجارة االلكترونية، والحكومة و  ةواالقتصادي  ةاالجتماعي الميادينعلى عدد من 

وني الذي كان ضرورة ملحة نتيجة اإللكترونية والتعليم عن بعيد وكان من آثارها أيضا التقاضي اإللكتر 
لوجود عدالة بطيئة ومعيبة تتسم بأعباء مالية وعوائق إجرائية تثقل بجاهل التقاضي، وتجعل حقوقهم  

 
(  ) ترجمان نسيمة، طالبة دكتوراه السنة الثالثة، تخصص: التجريم في قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ابن

  Nassimarb91@gmail.comتيارت، البريد اإللكتروني: –خلدون  

mailto:Nassimarb91@gmail.com
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مهددة بالضياع بسبب طول اإلجراءات تعقدها وتعسف الخصم وسلبية القضاة، وهو ما يشعره في النهاية 
آلية التقاضي االلكتروني  إتباعرص على حلمشاكل والحاجة الملحة بحل هذه ابالظلم، ومن هنا ظهرت ال

 ووسائل التقاضي االلكتروني.

وانطالقا من المكانة الهامة والمتميزة التي يحتلها التقاضي االلكتروني في قطاع العدالة تتجلى      
كتروني في التقاضي االل إشكالية هذه الدراسة في ما يلي: ما هي الوسائل الناجحة التي يتطلبها مقتضيات

ثم ما مفهوم التقاضي االلكتروني؟ وما هي حقائقه؟ وآليات تطبيقه في الجزائر  ، اء؟ضجهاز الق
 والتشريعات المقارنة.

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية قسم موضوع الدراسة إلى: 

 المحور األول: مفهوم التقاضي االلكتروني
 المحور الثاني: وسائل التقاضي االلكتروني.

 ثالث: آليات تطبيق التقاضي االلكتروني في الجزائر والتشريعات المقارنة.المحور ال
 المحور األول: مفهوم التقاضي االلكتروني

تطرح بين الفينة واألخرى في مجال الدراسات القانونية، مصطلحات جديدة تعد مشاهدة على      
ح في ميدان العمل القانوني، آخر منجزات التطور التقني وإبداعات العقل البري، وفي وقتنا الراهن طر 

"  e- FILINGالمصطلحات الحديثة في مجال المعلوماتية وتقنياتها، وهو مصطلح التقاضي االلكتروني "
والذي يشيد االنتباه أول ما يصل إلى السمع باعتباره الوثيقة المتطورة والنقلة السريعة والثورة الهائلة في  

 1مجال تكنولوجيا المعلومات.

 تعريف التقاضي االلكتروني أوال: 

إن فكرة التقاضي االلكتروني هي نتاج التطور في ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وكذا ظهور  
من شكلها   األشخاص مصطلح اإلدارة االلكترونية والتي تعني االنتقال من تقديم الخدمات والمعلومات إلى 

 
 .15، ص 2008راهيم، التقاضي االلكتروني، دار الفكر الجامعي، اسكندرية، د. خالد ممدوح إب 1
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عبارة عن تطوير ألداء أجهزة القضاء سواء من حيث الورقي إلى شكلها االلكتروني عبر االنترنت فهي 
 الخدمات اإلدارية أو القضائية .

ضي االلكتروني ولعل أهم هذه التعاريف القد تطرق الفقه إلى إعطاء العديد من التعاريف بتقنية التق     
هذه  عبر البريد االلكتروني حيث يتم فحص "عملية نقل مستندات التقاضي الكترونيا إلى المحكمة

المستندات  بواسطة الموظف المختص وإصدار قرار بأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلى  
 1المتقاضي يفيده علما بما تم بشأن هذه المستندات.

"سلطة بمجموعة متخصصة من القضاة بنظر في الدعوى مباشرة اإلجراءات القضائية بوسائل الكترونية 
ئية معلوماتية متكاملة األطراف والوسائل، تعتمد على منهج تقنية مستحدثة، ضمن نظام أو أنظمة قضا

بكة الربط الدولية )االنترنت( وبرامج الملفات الحاسوبية االلكترونية بنظر الدعاوى الفصل بها وتنفيذ 
 2األحكام بغية الوصول للفصل سريع بالدعاوى وتسهيل على المتقاضين.

قاضي االلكتروني استخدام وسائل االتصاالت الحديثة في  ومن ذلك يمكن القول أنه يقصد بالت     
قد تكون  التقاضي لالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تسيير التقاضي، وإن هذه االستفادة

جزئية، وهو ما يطلق عليه التقاضي بوسائل الكترونية أو المحكمة بوسائل الكترونية أو المحكمة  
النتقال من تقديم خدمات التقاضي والمعامالت بشكلها الروتيني إلى الشكل االفتراضية، وهي تعن ا
 3االلكتروني عبر االنترنت.

كما عرفه جانب من الفقه، على أنه الحصول على صور الحماية القضائية، عبر استخدام لوسائل 
انات االلكترونية المساعدة للعنصر البشري، من خالل إجراءات تقنية تضمن تحقيق مبادئ وضم

التقاضي، في ظل حماية تشريعية لتلك اإلجراءات تتفق مع القواعد والمبادئ العامة في قانون المرافعات 
 4مع مراعاة الطبيعة الخاصة للوسائل االلكترونية.

 
 .14د. خالد ممدوح إبراهيم، نفس المرجع، ص   1
 .37، ص األردنحازم محمد الرعية،التقاضي االلكتروني والمحاكم االلكترونية، دار الثقافة،   2
رونية في التقاضي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، د. أحمد هندى، التقاضي االلكتروني، استعمال الوسائل االلكت 3

 .17، ص 2014
 .04، ص 2014اسعد فاضل منديل، التقاضي عن بعد، دراسة قانونية، كلية القانون الجامعة القادسية، العراق،  4
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والواضح من هذه التعاريف، أن التقاضي االلكتروني يسمح للمحامين والمتقاضين بتقديم المستندات 
الهائلة من األوراق والمستندات المرتبطة بالقضية والتي تمتلئ بها قاعات وغرف  القانونية من الكميات

استالم  إمكانيةالمحكمة، ويسمح للمحاكم بأداء وظيفتها بطريقة أكثر فعالية كما يوفر هذا النظام 
 وقت يوميا حتى في أيام اإلجازات والعطالت الرسمية.  أيالمستندات في 

التقاضي االلكتروني كاآلتي: "استخدام وسائل تقنية االتصال المرئية  وعليه يمكننا أن نعرف     
 والسمعية االلكترونية في مباشرة الدعوى القضائية وحتى في الفصل في المنازعات القضائية عن بعد".

 ثانيا: خصائص التقاضي االلكتروني

اضي بالطرق التقليدية، يتميز التقاضي االلكتروني بعدد من الخصائص التي يختلف بها عن التق    
والذي يعتمد بشكل أساسي على شبكات التصال والمعلومات ويسكن أن نجدد أهم الخصائص الرئيسية  

 الميز له وهي على النحو التالي:

 اختفاء الوثائق الورقية وظهور الوثائق االلكترونية: -أ

ي إجراء المعامالت إذ أن كافة  تتميز إجراءات والمراسالت بعدم وجود أية وثائق ورقية متبادلة ف      
أوراق وهو ما يتفق مع الفرض  أياإلجراءات والمراسالت بين طرفي التقاضي تتم الكترونيا دون استخدام 

 1وهو خلق مجتمع المعامالت الالورقية. االنترنتمن التقاضي عبر 

تب عليه من رفع التخفيض من عملية تداول وتخزين الملفات الورقية لدعاوى في المحاكم بما يتر -2
 الكفاءة وتخفيض التكاليف.

مستوى أمن السجالت المحكمة حيث أن الوثائق االلكترونية أكثر مصداقية  عقلة فقد الملفات وارتفا-3
 تغيير أي تحويل فيها إلى جانب سهولة االطالع عليها. أيفي اكتشاف  وأسهل

اصطلح على تسليم الوثائق الكترونيا : تسليم المستندات والعرائض الكترونيا عبر شبكة االتصال-ب
إلى الكمبيوتر الخاص بالعميل بحيث يمكن نقل  االنترنتوتنزيل البرامج أو البيانات عبر  االنترنتعب 

 
 .96خالد ممدوح، المرجع السابق، ص 1
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عملية إرسال ملف   وهي الوثائق على الخط دون اللجوء إلى العالم الخارجي وهو عكس التحميل عن بعد
 1أو برنامج إلى جهاز كمبيوتر آخر.

 تخدام الوسائط االلكترونية في تنفيذ إجراءات التقاضي: اس-جـ

بكة االتصاالت االلكترونية من أهم شيعد استخدام الوسائط االلكترونية في تنفيذ إجراءات التقاضي عبر 
من حيث الموضوع أو األطراف   خصائص التقاضي االلكتروني على اعتبار أن هذا األخير ال يختلف

ه يختلف فقط من حيث طريقة تنفيذه وكونه يتم باستخدام وسائط الكترونية عن التقاضي التقليدي ولكن 
والوسيط االلكتروني بين طرفي التقاضي هو "جهاز كمبيوتر" والمتصل بشبكة االتصاالت الدولية أو  

تقوم بنقل التغيير عن اإلرادة االلكترونية في نفس اللحظة رغم البعد المكاني  يشبكة اتصال خارجي الت 
 2اف النزاع.لألطر 

 السرعة في إنجاز إجراءات التقاضي:-د

بشكل فعال في إتمام إجراءات التقاضي بين الطرفين على وجه  االنترنتتساهم عملية التقاضي عبر بكة 
السرعة إذ تتم عملية إرسال واستالم المستندات والمذكرات دون الحاجة النتقال أطراف الدعوى مرات  

 3توفير للوقت والجهد والمال.  عديدة لمقر المحكمة وفي ذلك

 من حيث سداد مصاريف الدعوى:-ه

مع تطور التكنولوجيا ظهرت وسائل متطورة كأسلوب مبتكر لسداد المدفوعات والتي تتمثل في الدفع 
" محل النقود العادية، وتتضمن وسائل الدفع االلكترونية المستخدمة  electronicp.pmentااللكتروني "

ونية غدة وسائل منها البطاقات البنكية، األوراق التجارية االلكترونية، النقود االلكترونية، في التجارة االلكتر 
 4الشيك االلكتروني.

 
، مجلة المفكر،  2التنموية، كلية العلوم السياسية، جامعة وهران عصماني ليلى، نظام التقاضي االلكتروني آلية ال نجاح الخطط 1

 .217، ص 2016العدد الثالث عشر، فيفري 
 .218د. ليلى عصماني، مرجع سابق، ص  2
 .45د. خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص  3
 .28د. أحمد هندى، مرجع سابق، ص  4
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 إثبات إجراءات التقاضي الكترونيا: 

بقصد باإلثبات االلكتروني القواعد التي تحكم استخدام الوسائل االلكترونية في إنشاء رسالة        
عبر المستند  إثباتهوني أو التوقيع االلكتروني فالتقاضي االلكتروني يتم البيانات والسجل االلكتر 

االلكتروني والتوقيع االلكتروني، فالمستند االلكتروني يتبلور فيه حقوق طرفي التقاعد، فهو المرجع  
 للوقوف على ما اتفق عليه الطرفان وتحديد التزاماتهما القانونية، والتوقيع االلكتروني هو الذي يضفي

 حجية على هذا المستند.

يحقق التقاضي االلكتروني مميزات عديدة منها التقليل  جودة الخدمات المقدمة لجمهور المتقاضين:-6
مشاكل ازدحام الجمهور  في المحاكم،ورفع جودة الخدمة المقدمة إلى جمهور المتقاضين وتخفيض 

ربط  وإمكانيةعمل واطالع أفضل للجمهور مساحة أماكن تخزين الملفات في المحاكم، ورفع فاعلية دورة ال
 1معلومات الدعاوى بين المحاكم.

 ثانيا: الخصومة القضائية االلكترونية وإجراءاتها 

الخصومة القضائية التقليدية عن االلكترونية إال من حيث الوسيلة المستخدمة فالخصومة   ال تختلف
ة االلكترونية فتتم بواسطة محررات الكترونية، التقليدية تتم بواسطة محررات ومستندات ورقية أما الخصوم

 كما في الخصومة التقليدية تستلزم توافر عناصر معينة وهي كاآلتي:

 أن يكون هناك مدع يرفعها للقضاء وأن يتبع إجراءات معنية حددها القانون  -1
 وجود حق معتدى عليه "موضوع الخصومة  -2
 أن يكون لخصومة سبب وسند قانوني. -3

 ة القضائية االلكترونية يتم برفع دعوى تسمى دعوة االلكترونية.فالخصوم 

 

 

 
 .29نفس المرجع، ص  1
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 تعريف الدعوى االلكترونية: -أ

يعف البعض الدعوى القضائية بأنها سلطة االلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير  موضوعي أو 
يذهب  حمايته، بينما يذهب البعض إلى أن الدعوى القضائية هي الحق الموضوعي في حد ذاته بينما

البعض اآلخر إلى تعريفها بانها دق من الحقوق اإلجرائية والحق اإلجرائي هو عبارة عن سلطة أو مكنة  
أو قدرة يمنحها القانون للحصول على تقرير حق موضوعي أو حمايته ولكن تتم عبر وسائط الكترونية 

 .االنترنتومن خالل شبكة 

 إجراءات رفع الدعوى الكترونية: -ب

الدعاوى الكترونيا من أهم األعمال االلكترونية وقد تم تطوير هذه اآللية عن بعد في أماكن  يعد رفع     
، فللندا نيوزلنداهناك تطورات متشابهة في كل من سنغافورة، و مختلفة ومنها المحاكم الفدرالية األمريكية 

 وكندا.

جتماعية والسلوكية والتكنولوجية وفي أي دولة تفكر في هذا اآلتي البد من مجابهة العيد من التحديات اال
التي تواجه التطبيق الكسل لرفع القضايا عن بعد، ولعل هذا ما يدفعنا إلى التعرض لبيان الخطوات  

 1القانونية والفنية برفع الدعوى الكترونية وذلك على النحو التالي:

 وما فآخر موطن كان له اسم مدعى عليه ولقبه ومهنته ووظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطنه معل     
 وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.، و المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ، و تاريخ تقديم لصحيفة

وإذا ما قدمت الصحيفة مشتملة على هذه البيانات يقوم الكاتب بقيدها في السجل االلكتروني وفي       
ر قانونا وإعفاء منها وصور من الصحيفة المخصص لقيد صحف الدعاوى، وذلك بعد رفع الرسوم المقر 

بقدر عدد المدعي عليهم فضال عن مذكرة شارحة لدعوى وصور منها التي تكون بالطبع محررات 
 2الكترونية.

ثم يقوم المدعي بتوكيل محامي لدفاع عنه بشكل الكتروني عن طريق الربط االلكتروني بعد أخذ بيانات 
طريق الربط االلكتروني مع مدرية األحوال المدنية المختصة ويطلب   الزمة المطلوبة والتأكد من هوية عن

 
 .24ع سابق، ص د. خالد ممدوح إبراهيم، مرج 1
 .23نفس المرجع، ص 2
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منه إدخال رقمه الكودي الذي يحصل عليه في نطاق مشروع الحكومة االلكترونية وتفعيل قانون التوقيع 
االلكتروني وبعدها يقوم الحاسوب الرقمي من التأكد من الهوية ويسمح له بالدخول ويفتح له قائمة 

 محكمة المختصة مدنية كانت أو جزئية(.االختيار )ال

 رفع الدعوى االلكترونية: 

ترفع الخصومة االلكترونية أمام القضاء، كما هو الحال في الوضع التقليدي كموجب ورقة من أوراق  
المرافعات تسمى صحيفة الدعوى، إال أن الخصومة االلكترونية تكون صحيفة الدعوى فيها محررة على  

 .االنترنترسل عبر شبكة مستند الكتروني، وت 

 الشروط الفنية لرفع الدعوى االلكترونية:-

 إن رفع الدعوى الكترونيا يتطلب توفر مجموعة من الوسائل الفنية والتقنية وهي على النحو التالي:

 بر نظام إرسال بقبول المستندات االلكترونية. االنترنتترفع الدعوى االلكترونية من خالل  -
ات القضية عبر نافذة الكترونية ويتم تخزينها على دعائم الكترونية وكذا إحالل نظام يتم قبول مستند -

التصديق االلكتروني محل الطرق التقليدية في توثيق المستندات من أجل قيام المتقاضي برفع الدعوى 
 .االنترنتالكترونيا فن ذلك يستلزم وجود جهاز كمبيوتر متصل بشبكة 

مبيوتر برامج لمواقع االلكترونية مثل برنامج نيت سكيب برنامج وأن يوحد على جهاز الك -
 .tiffوبرنامج يتف  adopereader، وبرنامج قراءة الملفات ادوب ريدر explorerاكسيلور

والوحدات وقاعة المحكمة مما يتيح لكل وحدة   األقسامداخلية من خالل ربط جميع  االنترنتشبكة  -
 نات والمعلومات المتوفرة بالشبكة.بكة االستفادة من البياشعلى ال

العالمية، هي عبارة عن مجموعة من وسائل ربط متنوعة كأسالك برامج االتصال   االنترنتشبكة  -
 1السلكية أو األقمار الصناعية،وتجري تبادل الملفات بأنواعها عن طريق البريد االلكتروني.

 

 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  2ستار محمود دودين، اإلطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة األنترنت، ط 1

 .21، ص 2010
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 لثاني: وسائل التقاضي االلكتروني المحور ا

كرة التقاضي االلكتروني حول استخدام الوسائل االلكترونية الحديثة في التقاضي سواء في  تدور ف     
إيداع األوراق والملفات أو تخزينها أو االطالع عليها أو اإلعالن أو سداد المصاريف وكذلك اإلثبات 

 1االلكتروني.

 تلك اإلجراءات. إتمامم من فأطراف المتعاملة في مجال التقاضي االلكتروني تحتاج إلى وسائل تمكنه   

 أوال: الوسائل القانونية في التقاضي 

تساهم في عملية التقاضي االلكتروني، نجد التشريع والذي يعني وجود  يمن أهم الوسائل الت       
مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من سلطة مختصة وتكون ملزمة بحيث تكون مالئمة 

ي العلمي، من خالل استخدام وسائل االتصال الحديثة لتطبيق إجراءات التقاضي بحالة التقدم التقن 
 الكترونيا وعبر شبكة االتصال الدولية.

تم ذلك بطريقتين األولى في استبعاد القواعد التقليدية وإصدار قانون جدي ينظم تلك القواعد، والثانية    
اختيار ما يصلح لتطبيق إجراءات التقاضي  تطويع وتطوير ما هو قائم من قواعد اختصاص تقليدية و 

 االلكتروني، لذلك البد من إعادة النظر في القوانين النافذة لكل دول العلم وتدل أهم هذه الوسائل نجد:

أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها المرقم   القانون النموذجي بشأن التجارة االلكترونية:-1
نون النموذجي بشأن التجارة االلكترونية الذي اعتمدته لجنة األمم (القا1996-12-16، في 51-162)

المتحدة لقانون  التجاري الدولي، وورد في ديباجة القانون النموذجي "إن تؤمن بأن اعتماد اللجنة للقانون 
لنموذجي بشأن التجارة االلكترونية سيساعد على نحو هام جميع الدول في تغريز تشريعاتها التي تنظم 

منه "يراد بمصطلح  3خدام بدائل لألشكال الورقية لالتصال وتخزين المعلومات، حيث جاء في المادة است 
رسالة البيانات المعلومات التي يتم إنتاجها أو إرسالها أو استالمها بوسائل الكترونية وفي ذلك على سبيل 

 2المثال ال الحصر تبادل بيانات االلكترونية" أو البريد االلكتروني".

 
 .22د. أحمد هندى، مرجع سابق، ص  1
 .2001القانون النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية،  2
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أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها المرقم  القانون النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية:-2
القانون النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية، الذي وضعته لجنة األمم   12/12/2001( في 56-80)

تحدة توصى بأن تولي ما أن الجمعية العامة ألمم الم جة ديبانون التجاري الدولي، ورد في القلالمتحدة 
  األشكال تقوم بسن وقوانينها أو تنقيحها وذلك بالنظر إلى توحيد القوانين الواجب التطبيق على يد بدائل 

ج( منه: "رسالة البيانات بأنها تعني -2الورقية لالتصال وتخزين المعلومات وتوثيقها، فقد جاء م )
تخزينها" بوسائل الكترونية أو ضوئية بما في على ذلك معلومات يتم إنشاؤها او إرسالها أو استالمها أو 

 1على سبيل المثال ال الحصر التبادل االلكتروني في البيانات أو البريد االلكتروني أو التلكس.

فقرة ثانية من نظام روما  68أجازت المحكمة الجنائية الدولية بموجب م  المحكمة الجنائية الدولية: -3
تقوم المحكمة حماية  47علنية الجلسات المنصوص عليها في م  مبدأءا من واستثنا 28/2م  األساسي

المحني عليه الشهود والمتهم بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سرية أو السماح بتقديم األدلة 
 بوسائل الكترونية خاصة. 

 ثانيا: الوسائل التقنية لتقاضي االلكتروني:

لكتروني من أهم الوسائل الحديثة التي تستخدم في التقاضي يعد البريد اال البريد االلكتروني:-1
على كل أنحاء العالم يستطيع الفرد من خالله إرسال   االلكتروني من أهم، وهو عبارة عن خط مقترح

واستقبال كل ما يريد من رسائل بالكتابة أو الصوت أو الصورة بإضافة ال.... العديد من الخيارات  
ت كإمكانية حفظها أو تحريرها وطباعتها، وغير ذلك تلك الرسائل التي تستخدم في المتعلقة بهذه المراسال

مجال التقاضي االلكتروني بتلقي وإرسال التبليغات القضائية، األحكام، ملفات الدعاوى، العرائض، التي 
 2يمكن أن يرسلها األطراف إلى محاميهم.

كت العيد من المؤسسات التي تعمل في مجال  أدر  التقاضي بواسطته التبادل االلكتروني للبيانات:-2
ة تساعد على لن العشرين، أنه البد من وجود وسي المعامالت االلكترونية في منتصف التسعينات من القر 

لالتصاالت   الباهظة تشريع نقل البيانات والمعلومات وتقليص االستخدام المفرط للورق وتخفيض النفقات 
البيانات الكترونيا والذي يعني مجموعة من المعايير المستخدمة في  وقد سهي هذا المعيار بنظام تبادل 

 
 .29ندى، مرجع سابقن ص د. أحمد ه 1
 .219-218، ص 2012د. يوسف سيد عوض، خصوصيات القصاء عبر الوسائل االلكترونية، لسانة دكتوراه عين شمس،  2
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تبادل معلومات المعامالت االلكترونية بين أجهزة الكمبيوتر، فقد عرف قانون األونسترال النموذجي  
ن التجارة االلكترونية الفقرة الثانية من المادة تبادل البيانات االلكترونية بأنه "نقل المعلومات الكترونيا م

 كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات". 

كما عرف نظام التبادل االلكتروني لبيانات أيضا بأنه إرسال بيانات المعامالت التجارية واإلدارية      
 1من جهاز كمبيوتر إلى آخر باستعمال نموذج معد سلفا لنقل تلك المعلومات.

 يلية في التقاضي االلكتروني ثالثا: الوسائل التأه

يتوجب لتطبيق إجراءات التقاضي االلكتروني من خالل الهيئة القضائية االفتراضية وجود ثالث     
 وسائل تأهيلية أساسية تتمثل فيما يلي:

: ويصطلح على تسميتهم بقضاة المعلومات، وهم قضاة متخصصون في مجال القضاء االلكتروني-1
اة النظامين، يباشرون المحاكمات من خالل موقع كل منهم لدى المحكمة مجموعة متخصصة من القض

االلكترونية والتي لها موقع الكتروني على األنترنت فضمن نظام قضائي يمكن أن نطلق عليه دائرة  
، ويباشر هؤالء القضاة تطبيق إجراءات التقاضي  االلكتروني، وتدوينها في ملف   2المعلوماتية القضائية

 اللكترونية ويتحقق هذا من خالل دورات مكثفة في علوم الحاسوب وبرامج المواقع االلكترونية.الدعوى ا

نجد موظفين آخرين يتمثلون في مجموعة من  إلى جانب القضاة كتاب ضبط المواقع االلكترونية:-2
سون مهام الحقوقيون والمتخصصون أيضا بتقنيات والبرمجيات وتصميم وإدارة المواقع االلكترونية ويمار 

 في العمل القضائي نذكر منها:

 تسجيل الدعاوى وإرسالها مع ما تتضمنه من أدلة اإلثبات -
 تجهيز جداول مواعيد الجلسات  -
 استفاء الرسوم الكترونيا بإحدى وسائل االلكتروني -
 االتصال بأطراف الدعوى وتبليغهم بالحضور في مواعيد انتقاد الجلسات  -
 الجلسات. متابعة الدعاوى وعرض -

 
 .145د. خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص  1
 .62د. حازم محمد الشرعة، مرجع سابق، ص   2
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إن مصطلح المحامي المعلوماتي يطلق على المحامي الذي تحق له تسجيل   المحامي المعلوماتي:-3
الدعوى والترافع في المحكمة االلكترونية، حيث يستلزم المر معرفة علوم الحاسوب ونظم االتصال، 

وبية المرتبطة ببكة  وتصميم البرامج والواقع االلكترونية، مع ضرورة وجود األجهزة والمعدات الحاس
االتصاالت الدولية، من خالل مزود الخدمة في مكان المحامين الخاصة لتمكنهم من أداء واجباتهم بكل 

 1الذي يؤدي فيه المحامي  رسالة القضاء بشفافية وبمهنية.

 المحور الثالث: آلية التقاضي االلكتروني في الجزائر والدول المقارنة 

تعرض في هذا المحور لتجارب الدول المختلفة وما فعلته في سبيل تبسيط اإلجراءات وسرعة الفصل في  
 الدعاوى وعلى هذا االساس سوف تقسم هذا المحور إلى:

 أوال: تطبيقات التقاضي االلكتروني في األنظمة القضائية األجنبية 

للدول األجنبية في التقاضي االلكتروني كما سوف نتطرق في هذه الدراسة إلى التجارب الناجحة والمتميزة 
 في الو. م.أ  البرازيل.

لقد كرست قانون المرافعات األمريكي االستفادة من الوسائل االلكترونية  الواليات المتحدة األمريكية:-1
الحديثة في اإلجراءات المتبعة أمام المحاكم وسائر المستندات الحديثة، ولم يتعرض القانون الفدرالي، 
لإلعالن االلكتروني من خالل البريد االلكتروني الستخدام الوسائل الحديثة في تيسير إجراءات التقاضي 
كسداد الرسوم والمصروفات الكترونيا وإيداع الملفات وتبادل المستندات الكترونيا فنجد كل والية تختلف  

م يتفقون جميعا على األخذ في تنظيمها إلجراءات التقاضي االلكتروني عن غيرها من الواليات، لكنه
بالوسائل االلكترونية في التقاضي وبعضها يتوسع في هذا النظام ويجعله شامال إليداع الملف الكترونيا 

 2وتخزينه وحفظه الكترونيا واالطالع عليه عبر موقع المحكمة والتبادل المعلوماتي.

وني على استخدام برنامج حاسوبي تعتمد يقوم النموذج البرازيلي في تطبيق التقاضي االلكتر  البرازيل:-2
على الذكاء االصطناعي يسمى بالتقاضي االلكتروني يوجد هذا البرنامج على جهاز حاسوب محمول 

 
لوف، مؤتمر الحكومة االلكترونية السادس لإلدارة العامة الجديدة والحكومة  د. محمد ألفي، المحكمة االلكترونية بين الواقع والمأ 1

 .19، ص 2007االلكترونية، دبي، دولة اإلمارات المتحدة، 
 .52د. أحمد هندى، المرجع سابق، ص  2
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يحمله قاض متجول الهدف منه سرعة المساعدة في تقييم شهادة وتدقيق األدلة بطريقة علمية في مكان 
 طلق عليها )العدالة على عجالت(.وقوع الجريمة، ويعد هذا البرنامج جزءا من خطة ي 

أجاز القانون البلجيكي اإلعالن االلكتروني وهو أهم وسائل التقاضي االلكتروني، وإن كان  بلجيكا:-3
اشترط لذلك قبول الخصم وإبداعه لعنوانه االلكتروني في إدارة المحكمة، ونظم إنشاء وصالحية وتخزين 

ظ إن اإلعالن عبر العنوان القضائي االلكتروني يتم بإشراف العناوين الفضائية االلكترونية، كما يالح
المحضرين، وأنه لضمان إرسال األوراق القضائية بالرسائل االلكترونية، يجب على المرسل إخطار  
المحضر بأنه أرسل الورقة القضائية إلى المرسل إليه، وهذه جمعا ضمانات لدقة اإلعالن االلكتروني 

 1وسالمته.

والبريد االلكتروني الطعون وتقديم  تخدام المشرع االسباني تقنية االتصال االلكترونياس اسبانيا:-4
من سنة  م بقرارات وأحكام المحاكم ابتداءاألوراق القضائية إلى المحكمة من الخصوم أو إلعالن الخصو 

عالن مع إمكانية الخصوم االطالع على موقع المحكمة واإل الملفاتوالحفاظ االلكتروني لهذه  204
االلكتروني، واإلثبات االلكتروني وذلك في إجراءات التقاضي المدنية والجنائية سواء في رفع الدعاوى 

 2وتقديم األوراق من الخصوم إلى المحكمة الطعون. 

 ثانيا: تطبيقات التقاضي االلكتروني في األنظمة القضائية العربية 

تقاضي االلكتروني وإن معظمها يخطو خطوات بطيئة  ما تزال الدول العربية في بداية الطريق مع ال      
ومتعثرة في هذا المجال والسبب في ذلك يرجع إلى الخوف من عواقب هذه التقنية الحديثة أو عدم قبول 
أعضاء السلطة القضائية بفعالية هذه الخدمات أو قلة الكفاءات الملمة ببرامج الحاسوب الدالي ألجهزة  

نتطرق في هذه الدراسة إلى أكثر دولتين طورت إجراءات التقاضي   القضائية لتلك الدول، وسوف
االلكتروني لديهما هما دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إال أنه من الضروري أن 

 على تجارب الدول العربية وهي كاآلتي نخرج ابتداء

 
 .69-67، ص 2014د. حسين إبراهيم خليل، اإلعالم القضائي عن طريق البريد االلكتروني بين النظرية والتطبيق،  1
محمد سعيد عبد الرحمن، تسيير إجراءات التقاضي في المواد المدنية والتجارية والمواد األحوال الشخصية مستلزماته ومظاهره،   2

 .138-137، ص 2013



 مجلة الدراسات القانونية  

جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر( –مخبر السيادة والعولمة   عن  صادرة محكمة سداسية  دولية علمية مجلة  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم اإليداع القانوني:  -2015  

 140  -121ص:                       ه  1440م/ شوال   2019جوان/  :السنةاني                         الث العدد:                         الخامسالمجلد:  

 " آلية التقـاضي االلكـتروني في البيئة الرقمية ، مقال بعنوان: "مداح حاج علي .تحت إشراف الدكتور، ترجمان نسيمة

 

134 

ة اإلمارات حملة تحت شعار المحكمة الذكية،  بداي  2013مع بداية عام  اإلمارات العربية المتحدة:-1
خصصت لها مليارات الدوالرات تقوم على محاور أربعة رئيسية تتمثل في نظام القاضي الذكي، نظام 

 المحامي الذكي النظام التسجيل الذكي، نظام كاتب العدل، بإضافة إلى نظام الدفع الذكي.

العامة فلمقدم الشكوى أن يسجل شكواه من خالل موقع  أما في إمارة دبي تم وضع نظام الكتروني لنيابة 
ويتم إشعاره بطريقة الكترونية تسهيال واختصارا للوقت عن طريق البريد  االنترنتالنيابة العامة على شبكة 

 1االلكتروني والفاكس والرسائل القصيرة وتصنيف لكل القضايا المنظورة. 

أو محكمة في المملكة العربية السعودية تعمل بنظام  تعتبر محكمة جدة المملكة العربية السعودية:-2
من تسجيل الدعوى القضائية وإجراء التبليغ  ي باستخدام النظام الشامل ابتداءالتقاضي االلكترون 

ة الدعوى من خالل دخول  ضقضائي وتقوم المحكمة واستالم عري االلكتروني وانتماء بإصدار الحكم ال
ها الكترونيا ثم تتابع سير إجراءات التقاضي في المحكمة الكترونيا المدعي إلى موقع المحكمة لتسجيل

وتنتهي بإصدار الحكم في آخر جلسة وفي مجال القضاء اإلداري فقد تم إطالق البوابة االلكترونية لديوان 
المظالم التي تقدم مجموعة من الخدمات االلكترونية والتي منها نافذة المعرفة وهي عبارة عن قاعدة 

الترافع االلكتروني وربطها  أثناءنات تحتوي على األنظمة واللوائح والقرارات المنظورة واالستفادة منها البيا
 بالسوابق القضائية والمبادئ التي استقر عليها قضاء الديوان.

ويتضمن ثالث  stice.gov.mowww.juأنشأت وزارة العدل المغربية موقعها االلكتروني  المغرب:-3
بوابات، بوابة التقاضي االلكتروني ويمكن من خاللها الولوج إلى التنظيم القضائي في المغرب والتعرف 
إليه والدخول إلى موقع اي محكمة في مدينة مغربية والتعرف على معلومات خاصة بها، كما يمكن 

لومات تخص ملفا معينا واالطالع على جدول الحصول على خدمات الكترونية قانونية كاالطالع على مع
الجلسات حسب التاريخ المحدد، وكذلك االطالع على الئحة القضاء والئحة الخبراء، فإن هذا الموقع  
يوفر للمتقاضين والمحامين الحصول على المعلومات المطلوبة في أقل وقت ممكن طيلة أيام األسبوع 

 .نتاالنتر وفي أي منطقة في العالم غير شبكة 

 

 
 .219-218، ص 2012د. يوسف سيد عوض، خصوصية القضاء عبر الوسائل االلكترونية، رسالة دكتوراه، عين شمس،  1

http://www.justice.gov.mo/
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 ثالثا: األساس القانوني للتقاضي االلكتروني في الجزائر 

بالرجوع إلى المنظومة التشريعية الداخلية للجزائر نجد جملة من القوانين التي تطرقت إلى فكرة       
عصرنة المرافق العمومية، وخاصة الموافق السيادية لدولة وذلك باستعمال عمل تقنيات تكنولوجيا اإلعالم 

 ترسانة من القوانين تضمن على الخصوص.  ال الحديثة وفي السياق تم إصدارأو االتص

 والمتعلق بعصرنة العدالة. 2015فيفري  01المؤرخ في  03-15قانون 

 1المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية. 02-15قانون 

 التصديق االلكتروني يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقع و  2015فيفري  1المؤرخ في  04-15قانون 

المتعلق بالبصمة الوراثية في اإلجراءات القضائية والتعرف   2019 جوان 19المؤرخ في  03-16قانون 
 . األشخاصعلى 

تالها إنشاء عدة أجهزة وهياكل تتمثل على الخصوص في المركز الوطني لألنظمة المعلوماتية       
 المحادثة المرئية عن بعد.النظام اآللي الستخدام آليات  ، ولوزارة العدل

 المحاكمة عن بعد كآلية لتطبيق  التقاضي االلكتروني في الجزائر -1

ور دفبص، ور ما يسمى بالجلسات االلكترونيةأدى التطور في خدمة العدالة الجزائية إلى ظه       
ل العربية األخرى  والمتعلق بعصرنة العدالة، تعد خطوة إيجابية للجزائر مقارنة بالدو  03-15القانون رقم 

مادة حيث تطرق  16ولقد احتوى هذا القانون على ، ل التقليدية عملية التقاضيالتي ال تزال رهينة للوسائ 
 إلى فكرة التقاضي االلكتروني وفي على النحو التالي:

 وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل  -
 ةإرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة الكتروني  -
 استعمال تقنية المحادثات المرئية عن بعد في اإلجراءات القضائية. -

 
، الجريدة 1966جوان  08المؤرخ في  155-66لمتضمن اإلجراءات الجزائية، المعدل المتمم باألمر ا 02-15األمر رقم 1

 .28، ص 40، العدد 2015جويلية  23الرسمية  الصادرة بتاريخ 
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 شروط اللجوء إلى هذا اإلجراء: -2

إذا استدعى ذلك حسن سير العدالة وهو معيار شاسع حيث يقتضي حسن يسر العدالة عدم تحويل  -
 يف وتطوره التنقل. المحبوس من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة عقابية أخرى لمثوله أمام المحكمة نظر لتكال

 موافقة النيابة العامة والمتهم المحبوس في حالة المحاكمة عن بعد. -

 إن تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سالمتها وأن ترفق بملف اإلجراءات.  -

 ضمان سرية اإلرسال وأمانته. -

 لضبط.إن تدون التصريحات كاملة حرفية على محضر بوقعه القاضي المكلف بالملف وأمين ا -

مرتبطا وهنا تجدر اإلشارة إال أنه وبالرغم من توافر دواعي اللجوء إلى هذه التقنية فإن األمر يظل       
 للقاضي إن شاء لجأ إليها وإن أبى استعمل الوسائل وإجراءات التقليدية. بالسلطة التقديرية

لجزائر اعتمدت فعليا على والمتعلق بعصرنة العدالة نصت بتصريح العبارة أن ا 15/03من ق  9فنجد م
 1فكرة التقاضي االلكتروني من خالل التبليغ وإرسال المحررات القضائية بالطريق االلكتروني.

من نصت على إذا استدعى بعهد المسافة أو تطلب ذلك حسن سير العدالة يمكن استجواب   14م. 
 وسماع األطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد.

فقد حددت نطاق استخدام هذه التقنية حيث جاء فيها يمكن لقاضي التحقيق أن  15أما أحكام المادة 
يستعمل المحادثة عن بعد في استجواب وسماع شخص وفي إجراء مواجهات بين عدة اشخاص يمكن 
لجبهة الحكم أيضا أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد لسماع الشهود واألطراف المدنية والخبراء ويمكن 

حكم أن تنظر في قضايا الجنح أن تلجأ إلى نفس اآللية لتلقي التصريحات متهم محبوس إذ وافق جبهة ال
 المعني والنيابة العامة.

والتي حددت مكان إجراء التقاضي االلكتروني ووردت على النحو التالي من مكان إقامة  16وأخير المادة 
 وأمين الضبط. إقليمياتلقي بخاتمة حضور وكيل الجمهورية المختص  المطلوبالشخص 

 
 المتعلق بعصرنة قطاع العدالة.  2015فيفري  10الصادرة بتاريخ  03-15من قانون  9المادة  1
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المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية في فصل السادس في حماية   02-15كما نجد أن األمر رقم 
الشهود والخبراء والقضايا من الباب الثاني في التحقيقات تحت عنوان مباشرة الدعوى العمومية وإجراء  

ا أو يطلب من األطراف، سماع الشاهد  ، يجوز بجهة الحكم تلقائي 27مكرر  65التحقيق، حيث نص 
مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن طريق 

 التي ال تسمح بمعرفة الشخص وصوته".  األساليبالمحادثة المرئية عن بعد واستعمال 
رة التقاضي االلكتروني في وعليه نالحظ أن المشرع الجزائري أحدث نقلة نوعية، من خالل تبنيه لفك

 منظومته القانونية.
 بعض تطبيقات التقاضي االلكتروني في الجزائر -3

 محاكمة.  153بلغ عدد المحاكمات المرئية خالل السنة األولى من انطالقا     
العليا ومجلس الدولة بباقي المجالس  المحكمةتم استخدام هذه التقنية في ربط المحاضرات الملقاة من و 

 محاكم القضائية وكذا في اللقاءات الدورية بين رؤساء المجالس والغرف والنواب العامون.وال
بين مجلس قضاء المسيلة ومجلس   2016يوليو  11 ( بتاريخدولية)أول محاكمة عن بعد وعقدت      

 1نانتير بفرنسا.
 

 الخاتمة: 

تكنولوجيات   األمثلاالستغالل  تهدف سلسلة االصطالحات العميقة التي شهدها قطاع العدالة إلى     
لها في بسط اإلجراءات وتقريب العدالة من الموطن  األساسيةاإلعالم واالتصال وتتمثل األهداف 

واالستغناء عن الدعائم الورقية واستبدالها بالوسائل االلكترونية وكذا ربح الوقت وترشيد النفقات واالستغناء 
احتل مكانة مرموقة في التطوير القضائي وكان محل  الذي من خالل تطبيق آلية التقاضي االلكتروني

 على العديد من النتائج وتمخض عنها مجموعة من االفتراضات.   أسفردراستنا في هذا البحث والذي 

 

 

 
 

1http// :www.pocketlaurs.blogspot.com  
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 أوال: النتائج 

 لحديثة حيث أنه لم يظهر إال قبيلإن مصطلح التقاضي االلكتروني يعد من المصطلحات والمفاهيم ا -
الوجود بين شبكة  انتشار مصطلح الحكومة االلكترونية وهو عبارة تنظيم تقني معلوماتي ثنائيسنوات بعد 

 الربط الدولية بإضافة إلى مبنى الجهاز القضائي المعنى.

 يتميز التقاضي اإللكتروني بعدة خصائص، وهو إحالل الوثائق اإللكترونية محل الوثائق الورقية.  -
ائض والوثائق عبر شبكة االتصال، واستخدام الوسيط اإللكتروني لتنفيذ ويتم إرسال المستندات والعر  -

إجراءات التقاضي وحلول وسائل الدفع اإللكتروني محل الدفع النقدي العادي، وإثبات إجراءات التقاضي  
 اإللكتروني عبر المستند اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني.
 منها: إن التقاضي اإللكتروني يتطلب جملة من الوسائل

 القانونية: سواء كانت المنظومة الدولية اإلقليمية، الداخلية على حد سواء. -
 ودعائمها. االنترنتتقنية: وهي ال تقل أهمية عن األولى وتتمثل في شبكة  -
وسائل تأهيلية، تتمثل في الطاقم البشري االفتراضي القضاة والمحامون، كتاب الضبط إلى  -

 تية مثل مهندسين وتقنيين.جانب األكفاء في عالم المعلوما
آلية التقاضي اإللكتروني باهتمام األنظمة القضائية لمختلف التشريعات األجنبية  حضت -

 والعربية.
تطبيق هذه التقنية جاءت بخطى متثاقلة على الرغم من أنها نقلة نوعية في العالم العربي تستند  -

 إلى أسس قانونية دولية ووطنية. 
 االقتراحات ثانيا: 

تطبيق التقاضي اإللكتروني والنهوض بمجال القضاء البد من قيام إصالح تشريعي  من أجل -
 يمثل النواة األولى لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.

دراسة التجارب السابقة للدول التي طبقت نظام التقاضي اإللكتروني ونأخذ بما أنتجته هذه  -
وعلمية مع توفير عوامل األمان الفنية الدول من تطبيقاتها لهذا النظام بطريقة تدريجية 

 والقانونية.
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إصالح المنظومة التشريعية وتوحيدها إذ نجد نوعا من اإلجحاف في التقنين الجزائري، إذ  -
ستة عشر مادة فقط، ولم يحدث تعديال على قانون اإلجراءات المدنية  03-15تضمن القانون 

 وني.واإلدارية، كإدخال فصل كامل حول التقاضي اإللكتر 
العمل على إجراء دورات تدريبية دورية في مجال القضاء اإللكتروني لكل العاملين في مجال  -

القضاء من قضاة، محامين، أمناء ضبط، فنيين لمواكبة أي تطور في مجال التقنية العلمية 
وتحقيق حماية أكبر لدعاوى إلكترونية من خطر االختراق الواقعة في مجال التقاضي  

 تحقيق حماية جنائية أكبر.اإللكتروني ل
 قائمة المراجع: 

د. خالد ممدوح، التقاضي اإللكتروني، الدعوى االلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي،   .1
 .2008اإلسكندرية، 

 د. حازم محمد الشرعة، التقاضي اإللكتروني والمحاكم اإللكترونية، دار الثقافة، األردن. .2
تقاضي اإللكتروني، استعمال الوسائل اإللكترونية في التقاضي، دراسة مقارنة، دار الجامعة  د. أحمد هندي، ال .3

 .2014الجديدة، 
 .2014د. أسعد فاضل منديل، التقاضي عن بعد، دراسة قانونية، كلية القانون، جامعة القادسية، العراق،  .4
نموية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  د. عصماني ليلى، نظام التقاضي اإللكتروني، آلية إلنجاح الخطط الت .5

 .2017 -2016، مجلة المفكر، عدد ثالث عشر، فيفري 2وهران 
 2012د. أحمد نايل نبيل عمر، الحماية الجنائية للمحل االلكتروني، في الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة،  -6
لمحاكم اإللكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. محمد عصام الترساوي، تداول الدعوى القضائية أمام ا -7

2013.. 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  2، طاالنترنتالقانوني للعقد المبرم عبر شبكة  اإلطارسيتار محمود دودين،  -8

 ..2010عمان، األردن، 
 ..2012يوسف سيد عوض، خصوصية القضاء عبر الوسائل اإللكترونية، رسالة دكتوراه، عين شمس،  -9

 عبد الهادي فوزي عوضي، الجوانب القانونية للبريد اإللكتروني..  -10
محمد األلفي، المحكمة اإللكترونية بين الواقع والمأمول، مؤتمر الحكومة اإللكترونية السادس، اإلدارة العامة   -11

 .2007ديسمبر  12-9الجديدة والحكومة اإللكترونية، دبي، دولة اإلمارات المتحدة، 
 .2014خليل، اإلعالن القضائي عن طريق البريد اإللكتروني في النظرية والتطبيق، حسين إبراهيم  -12
محمد سعيد عبد الرحمان، تسيير إجراءات التقاضي في المواد المدنية والتجارية ومواد األحوال الشخصية   -13

 .2013"مستلزماته ومظاهره"، 
 .2012دكتوراه، عين شمس، يوسف سيد عوض، خصوصية القضاء عبر الوسائل اإللكترونية، رسالة  -14
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جوان  8المؤرخ في  155-66والمتضمن اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم باألمر  15/02األمر رقم  -15
 .40، العدد 2015جويلية  23، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة بتاريخ 1966

، الجريدة الرسمية للجمهورية 2015ة، المؤرخ في أول نوفمبر المتعلق بعصرنة العدال 03-15القانون رقم  -16
 ،.06، عدد 2015فيفري  10الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بتاريخ 

 فيفري والمتعلق .عصرنة قطاع العدالة.  10الصادر بتاريخ  03-15من ق  9م  -17
 .2019، اإلسكندريةزائري، دار الجامعة الجديدة، د. يزيد بوحليط، الجرائم االلكترونية والوقاية منها في القانون الج -18
، دار الكتب  1عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر واالنترنت في القانون العربي النموذجي، ط -19

 .2007القانونية، المجلة الكبرى، 
 .2015، اإلسكندريةلجديدة، د. أرشف عبد القادر قنديل، اإلثبات الجنائي في الجريمة االلكترونية، دار الجامعة ا -20
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عقوبة جريمة ُشْرب الَخْمر في قانون العقوبات المصري  
 دراسة تقويمية في ضوء الشريعة اإلسالمية والجزائري؛

Penalty of  Alcohol-Drinking Offence according to the Egyptian and 

Algerian Penal Law, an Evaluative Study from an Islamic viewpoint 
 

 ( ) هللا جميل د. محمد جبر السيد عبد
 

 

 2019/ 07/ 24تاريخ قبول المقال:                  2019/ 03/ 03تاريخ إرسال المقال: 
 ملخص 

ضوء ما عقوبة جريمة ُشْرب الخمر في قانون العقوبات المصري والجزائري في استهدفت الدراسة الحالية تقييم      
اسة إلى المنهج الوصفي. واعتمدت في إطار ذلك على قررته الشريعة اإلسالمية في هذا الخصوص. واستندت الدر 

عن العديد وتمثلت أداة الدراسة في مسح األدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة األسلوب التقويمي. 
أنَّ الشريعة اإلسالمية أوجبت عقوبة  الجلد على من ارتكب جريمة الشرب واستوفى شروطها  من النتائج أهمها: 

، عقوبتي الحبس والغرامة المالية في قانون العقوبات المصري هي -لجريمة الشرب  –أنَّ العقوبة المقررة  -ةالحدي
أن  -وهذه العقوبات تخالف ما تقرره الشريعة اإلسالمية فيمن ارتكب جريمة الشرب واستوفى شروط إقامتها الحدية

زائري هي عقوبتي الحبس والغرامة المالية، وهذه في قانون العقوبات الج -لجريمة الشرب  –العقوبة المقررة 
العقوبات تخالف  أيضا ما تقره الشريعة اإلسالمية فيمن ارتكب جريمة الشرب واستوفى شروط إقامتها الحدية. 

لرفع العقوبة المقررة لجريمة الشرب إلى  الُمَقن ِّن الجنائي المصري والجزائري إلى ضرورة التدخل وأوصت الدراسة

 
(  )أستاذ القضاء والسياسة الشرعية،كلية العلوم اإلسالمية، جامعة المدينة العالمية،   -ميلد. محمد جبر السيد عبد هللا ج

 . فرع القاهرة
Dr. Muhammad Gabr Al-Said Abdu-Allah Gameel, Assistant Professor at Dept. of Islamic 

Jurisprudence & Islamic Jurisprudence Foundations, Faculty of Islamic Sciences, Al-

Madinah International University, Cairo, Egypt , Email: muhammad.gabr@mediu 

 



 مجلة الدراسات القانونية  

جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر( –مخبر السيادة والعولمة   عن  صادرة محكمة سداسية  دولية علمية مجلة  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم اإليداع القانوني:  -2015  

 161 -141ص:                  ه 1440  م/ شوال 2019جوان/  السنة:    لعدد: الثاني            ا  مجلد: الخامس              ال
 "ية في ضوء الشريعة اإلسالميةدراسة تقويم عقوبة جريمة ُشْرب الَخْمر في قانون العقوبات المصري والجزائري؛ ، "د. محمد جبر السيد عبد هللا جميل

 

142 

وذلك بما يتفق مع ما أوجبته الشريعة  فيمن ثبتت بحقه جريمة الشرب واستوفى شروط إقامتها الحديةلجلد عقوبة ا
 اإلسالمية في هذا الخصوص.

 عقوبة جريمة ُشْرب الخمر، الشريعة اإلسالمية، قانون العقوبات. الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

The study aimed at  evaluating the penalty of  alcohol-drinking  offence according to Egyptian 

and Algerian Criminal law  in the light of Islamic Law (Shari'a). The  study  used the descriptive  

methodology  to  reach  the targets in question. To gather the required data,  a  review of literature 

was administered. The study came to the conclusions that: first. Islamic Law (Shari'a) imposes the 

whipping  penalty for  alcohol-drinking crime; second,  the Egyptian and Algerian Criminal law 

impose imprisonment and  fine  penalty for the convicted  of alcohol-drinking  offence and this 

contradicts with what Islamic Law (Shari'a) necessitates. The  study  recommended  that  the 

Egyptian and  the Algerian Criminal law ought to adopt the whipping penalty for alcohol-drinking  

crime  in response to whatIslamic Law (Shari'a)  requires. 

 

Keywords: penalty  of  alcohol-drinking  offence, Islamic Law (Shari'a), penal law. 

 

 مقدمة 
إن الحمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من      

يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن 
 محمدا عبده، ورسوله.

 .( 1)  اته وال تموتن إال وأنتم مسلمون() يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تق

) يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء، 
 .( 2) واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام، إنَّ هللا كان عليكم رقيبا ( 

صلح لكم أعماَلكم ويغفر لكم ذنوَبكم ومن يطع هللا ورسوله ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا ي 
 .( 3) فقد فاز فوزا عظيما (

 :( 4) أما بعد
فقد شددت الشريعة اإلسالمية على حفظ العقل. فحرمت كل ما من شأنه أن ُيسكِّر العقل. قال       

ُر َواأْلَ )تعالى:  يَن آَمُنوا إِّنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيسِّ ْيطانِّ َفاْجَتنُِّبوُه يا َأيَُّها الَّذِّ ْنصاُب َواأْلَْزالُم رِّْجٌس مِّْن َعَملِّ الشَّ



 مجلة الدراسات القانونية  

جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر( –مخبر السيادة والعولمة   عن  صادرة محكمة سداسية  دولية علمية مجلة  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم اإليداع القانوني:  -2015  

 161 -141ص:                  ه 1440  م/ شوال 2019جوان/  السنة:    لعدد: الثاني            ا  مجلد: الخامس              ال
 "ية في ضوء الشريعة اإلسالميةدراسة تقويم عقوبة جريمة ُشْرب الَخْمر في قانون العقوبات المصري والجزائري؛ ، "د. محمد جبر السيد عبد هللا جميل

 

143 

ْيطاُن َأْن ُيوقَِّع َبْيَنُكُم اْلَعداَوَة َواْلَبْغضاَء فِّي اْلَخْمرِّ َواْلمَ  ْكرِّ  َلَعلَُّكْم ُتْفلُِّحوَن * إِّنَّما ُيرِّيُد الشَّ ُكْم َعْن ذِّ رِّ َوَيُصدَّ ْيسِّ
الةِّ َفهَ  ِّ َوَعنِّ الصَّ في معرض تفسيره لهذه اآليات: " قوله   -رحمه هللا –.قال القرطبي ( 5)ْل َأْنُتْم ُمْنَتُهوَن(َّللاَّ

دوُه واْجعُلوه ناحيًة، فأمر تعالى باجتناب هذه األمور، واقترنت بصيغة األمر   تعالى: )فاجتنبوه(؛ يريُد َأبعِّ
هذا ُحر ِّمت الخمُر. وال مع نصوص األحاديث وإجماع األمة، فحصل االجتناب في جهة التحريم، فب 

. ( 6) خالف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر، وهي مدنية من آخر ما َنزل "
قال: " كلُّ ُمْسكٍِّر  -صلى هللا عليه وسلم  -مسلم في صحيحه عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا  وأخرج

 . ( 7) َخْمٌر، وكلُّ ُمْسكٍر حراٌم " 

قتصر األمر عند تحريم الُمْسكرات، بل وأمرت الشريعة بعقاب من يتعاطى المسكرات. بل إنها ولم ي     
، ولم تترك للبشر ( 8)  زادت في عنايتها   بهذا األمر بأنَّ قدَّرت لهذه الجريمة عقوبة محددة هي حد الخمر

 تقدير هذه العقوبة والتالعب بها وفقا لألهواء.

عن قصد أو عن غير  –البلدان اإلسالمية، يالحظ أنها قد تجاهلت والناظر إلى تشريعات بعض     
رب. وذهبت تحذو حذو التشريعات   –قصد  ما افترضته الشريعة الغراء من عقوبة مقدرة لجريمة الشُّ

الوضعية في البلدان الكافرة. فراحت تفترض عقوبات لهذه الجريمة؛ عقوبات ما أنزل هللا بها من سلطان، 
 ارة، وبزعم الرأفة بالجاني تارة أخرى. بزعم الحداثة ت 

إال أنَّ الواقع يفن ِّد هذين الزعمين، فالحداثة المزعومة أثبتت أنها ارتكاسة في سلم النهوض الحضاري،      
كما أنَّ الرأفة المزعومة برهنت أنها أعلى درجات القسوة؛ قسوة بالجاني ألنها تعزز من انحداره إلى َدَرك 

مجتمع ألنها ال تحميه من غائلة هذا الطغيان الفردي  الذي ينهش في أوصاله، ويكاد الرذيلة وقسوة بال
 يعصف به من جذوره. 

ولقد ثار التساؤل بشأن مدى اعتناء  التشريعين المصري والجزائري بعقوبة هذه الجريمة ومدى مراعاة      
حالية التصدي لهذا التساؤل في ذلك لما أقرته الشريعة اإلسالمية في هذا الخصوص. وتحاول الدراسة ال

 السطور اآلتية. 
 مشكلة الدراسة 

ما مدى اعتناء التشريعين المصري والجزائري   يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس اآلتي:
 بعقوبة جريمة ُشْرب الخمر في ضوء ما أقرته الشريعة اإلسالمية؟ 
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 :ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية
 ما عقوبة جريمة ُشْرب الخمر في الشريعة اإلسالمية؟  -1
 ما عقوبة جريمة ُشْرب الخمر  في قانون العقوبات المصري؟ -2
 ما  عقوبة جريمة ُشْرب الخمر في قانون العقوبات الجزائري؟  -3

 أهداف الدراسة 

 بناءا على التساؤالت السابقة يمكن تحديد أهداف الدراسة كاآلتي:

 ب الخمر  في الشريعة اإلسالمية.بيان  عقوبة جريمة شر  -1
 بيان عقوبة جريمة شرب الخمر  في قانون العقوبات المصري. -2
 بيان عقوبة جريمة شرب الخمر  في قانون العقوبات الجزائري. -3

 أهمية الدراسة 
 تتمثل أهمية الدراسة في جانبين هما:

ها تحاول استكمال تتجلي األهمية النظرية للدراسة في أن  الجانب األول: األهمية النظرية:
الجهود العلمية التي انصبت على مجال الحماية  الجنائية للعقل في محاولة إلثراء ما  

 . كتب في هذا الخصوص
تتجلي األهمية التطبيقية للدراسة في أنها تسهم في  الجانب الثاني: األهمية التطبيقية:

ابية لجريمة الشرب  السلطة التشريعية في مصر والجزائر بضرورة صياغة مواد عقتبصير 
 تراعي ما قررته الشريعة اإلسالمية في هذا الخصوص.  

 منهج الدراسة 
تستند الدراسة إلي المنهج الوصفي. وتستند في إطار ذلك إلى األسلوب التقويمي؛ حيث يجري تقييم 

ة في  عقوبة جريمة الشرب في قانون العقوبات المصري والجزائري في ضوء ما قررته الشريعة اإلسالمي 
 هذا الخصوص. 
 إجراءات الدراسة 

 تتحدد إجراءات الدراسة في اآلتي:
 .جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة -
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 عزو اآليات القرآنية  -
 تخريج األحاديث النبوية واآلثار الواردة في الدراسة.  -
انوية إن توثيق النقول من أقوال العلماء من مصادرها األصلية وإال فعزوها إلى المصادر الث  -

 تعذر ذلك.
 .توضيح األلفاظ المبهمة -
 .إلحاق فهرس للمراجع -

 حدود الدراسة 
تتمثل الحدود الموضوعية  للدراسة الحالية في أنها تقتصر على تقييم عقوبة جريمة الشرب في      

 قانون العقوبات المصري والجزائري في ضوء ما قررته الشريعة اإلسالمية.
 مصطلحات الدراسة 

 هوم الجريمة:  أوال: مف
من " الُجْرم وهو التعدي، والجرم: الذنب والجمع أجرام، وُجُروم. وتَجرَّم على فالن،  الجريمة في اللغة:

﴿اَل َيْجرَِّمنَُّكْم َشَنَآُن َقْوٍم على َأالَّ أي: ادعى على َذْنبا لم أفعله. والُمْجرِّم:الُمْذنِّب. وقيل في قوله تعالى:  
ُلوا﴾  إذن فالجريمة في اللغة بمعنى الذنب أو المخالفة على وجه العموم. .( 10) "لِّنَّكم في الُجْرم.ال ُيْدخِّ ( 9) َتْعدِّ

بأنها: " سلوك إرادي يحظره القانون ويقرر لفاعله جزاًءا  الجريمة في االصطالح القانونيوتعرَّف 
 .( 11) جنائيا"

في أن الجريمة تعد سلوكا  من ذلك يتضح أن التعريف االصطالحي للجريمة يتفق مع التعريف اللغوي 
فكل ذنب يعد ُجرما في اللغة سواء اعتبره محظورا، إال أن مفهوم الجريمة في اللغة أعم منه في القانون. 

القانون كذلك أو ال. على حين أنَّ التعريف القانوني يقصر مفهوم الجريمة  على كل سلوك مخالف 
 للقانون فحسب. 

 ثانيا: مفهوم الَخْمر: 
 ر في اللغة: مفهوم الَخم

َراب. ُسم َِّيت خمرا ألنها ُتْخُمُر  ْتر. والخمر ما َخَمر الَعْقل وهو الُمْسكُِّر من الشَّ الَخْمُر لغة: التغطية والسَّ
العقَل وَتسُتُره أو ألنها ُتخامر العقَل؛ أي: تخالطه. والتخمير: التغطية، والمخامرة: المخالطة. وهي َخْمَرة  

 .( 12) وَخْمر وُخمور
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 الَخمر في الفقه اإلسالمي:  مفهوم
؛ سواٌء أكان ذلك الُمْسكر شرابا أو غير شراب، ( 13) عرَّف الفقهاء الخمر بأنها: " اسٌم لكل ُمْسكِّر "     

ْنطة  بِّيب أو التمر أو الحِّ       وسواٌء أكان ذلك الشراب المعهود؛ أي: الشراب المطبوخ من عصير العنب أو الزَّ
ير عِّ وقد استند الفقهاء في تعريفهم  للخمر إلى الحديث الذي .( 14) أو غير ذلك من أشربة أو الذُّرة أو الشَّ

قال: " كلُّ  -صلى هللا عليه وسلم  -أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 
أنَّ علة تحريم الخمر  : " هللا تعالى نبََّه على -رحمه هللا –قال النووي .( 15) ُمْسكٍِّر َخْمٌر، وكلُّ ُمْسكٍر حراٌم "

كوُنها َتُصد  عن ذكر هللا وعن الصالة، وهذه العلة موجودة في جميع الُمْسكرات، فوجب َطْرد الحكم في  
نس الُمسكِّر"  .( 16) الجميع ... ويكون التحريم للجِّ

 مفهوم الخمر في القانون:
: " تعتبر الخمر بقولها( 1976( لسنة )63( من قانون حظر ُشرب الخمور رقم )1عر فت المادة )     

خمورا في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا 
( من هذا 12القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور".وبينت المادة )

 والخمور وهي كما أوردها الجدول كاآلتي:القانون جدول المشروبات الروحية والكحولية 
 َزبِّيب شراب بأنواعه. –روم بأنواعه  –: المشروبات الكحولية الطبيعية الُمَقطَّرة: براندي بأنواعه أوال

ْرقي بأنواعه  –الب ِّيرة بأنواعها  –المشروبات الكحولية الُمَخمَّرة: األنبذة بأنواعها  ثانيا: الكينا بأنواعها  –العِّ
 ظة. البو  –

الشمبانيا  –الكونياك بأنواعه  –الفودكا بأنواعها  –مشروبات كحولية ُمَقطَّرة: الويسكي بأنواعه  ثالثا:
 بأنواعها ".

من ذلك يتضح أن التعريف اللغوي للخمر أعم من التعريفين الشرعي والقانوني. فالخمر في اللغة       
غطية للعقل أو غيره كالوجه مثال، وسواٌء أكان هذا بمعنى التغطية والستر والتغييب سواٌء أكانت هذه الت 

التغييب للعقل بتعاطي الُمْسكرات أو نحو ذلك كالتغييب الناشئ تحت تأثير الَحْقن الُمَخد ِّر أثناء إجراء  
العمليات الجراحية المختلفة. على حين جاء التعريف الشرعي ليخصص هذا العموم فقصر مفهوم الخمر  

عقل قليله أو كثيره. بينما جاء التعريف القانوني ليضيف مزيدا من التخصيص لمفهوم على كل ما َغيَّب ال
 الخمر فحصر مفهومها في أنواع الخمور التي حددها القانون.
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ويتمايز التعريف الشرعي باحترازه لمفهوم الخمر مقارنة بالتعريف اللغوي الذي أطلق هذا المفهوم     
 ، وما كان ُمْسكِّرا وما كان غير ذلك. ليتسع لكل ما غيَّب العقل وغيره

كما يتمايز التعريف الشرعي في تحديده لمفهوم الخمر قياسا إلى التعريف القانوني. فالتعريف     
الشرعي تعريف جامع مانع؛ فقد جمع في طياته كل ما أسكر؛ سواٌء أكان شرابا أو غير شراب، وسواٌء  

من شأنه أن يؤدي إلى تغييب العقل ال على سبيل اإلسكار. أسكر قليله أو كثيره. كما أنه منع كل ما 
على حين أنَّ التعريف القانوني جاء تعريفا غير جامع ألنه لم ُيشر إلى كل ما من شأنه اإلسكار، وإنما 

 حصر مفهوم الخمر في األنواع التي ذكرها القانون. 
 ثالثا: مفهوم العقوبة: 

شييء، وَعْقُبه، وعاقَبته: آخره. واعُتقب الرجل خيرا أو شرا بما صنع:  : " من َعقَِّب، وَعقِّْب كل الُعقوبة لغة
قابا:  قاب والمعاقبة أن تجزى الرجل بما فعل ُسوءا، واالسم الُعقوبة. وعاقبه بذنبه معاقبة وعِّ كافأه به. والعِّ

ُكْم أخذه به. وَتَعقَّبت الرجل: إذا أخذَته بذنب كان منه. وفي التنزيل العزيز: ﴿ َوإِّْن َفا َتُكْم َشْيٌء مِّْن َأْزَواجِّ
 .( 17) إلى اْلُكفَّارِّ َفَعاَقْبُتْم ﴾ 

. إذن العقوبة في اللغة هي مجازاة المرء عما قام به  ( 18) أي: َأصبُتُموهم في القتال بالُعقوبة حتى َغنِّمُتم " 
 من مخالفة في حق غيره، سواء كان هذا الغير فردا أم جماعة.

ف بأنها: " جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت نسبة الجريمة إليه، ُتعرَّ  والعقوبة في القانون 
.من هذا التعريف يتضح أن العقوبة في القانون أخص منها في اللغة. فالعقوبة في  (19) ومسئوليته عنها"

. كما أن القانون من اختصاص المشرع دون سواه؛ فهو المعني بتقرير العقوبة تأكيدا لمبدأ شرعية العقوبة
تطبيق العقوبة من اختصاص القضاء دون سواه، باعتبار أن  القضاء هوالحارس الطبيعى للحريات، وأن  

 .( 20) العقوبة الجنائية مساس بهذه الحريات
وعلى ذلك، فإن المراد بعقوبة جريمة الشرب ذلك الجزاء الذي يقرره المشرع، ويوقعه القاضي على       

 إليه، ومسئوليته عنها. من ثبتت نسبة جريمة الشرب
 خطة الدراسة 

 :تتألف الدراسة من مقدمة، وثالثة مطالب، وخاتمة، وفهرس كاآلتي     

 تتناول مشكلة الدراسة، وأهداف الدراسة، وأهمية الدراسة، ومنهج الدراسة، وإجراءات الدراسة،  : المقدمة
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 وحدود الدراسة، ومصطلحات الدراسة، وخطة الدراسة. 

 لعقوبة جريمة شرب الخمر في الشريعة اإلسالمية. بيانا: يتناول المطلب األول

 عقوبة جريمة شرب الخمر في قانون العقوبات المصري.يتناول بيانا ل المطلب الثاني: 

 العقوبة جريمة شرب الخمر في قانون العقوبات الجزائري. بيانيتناول المطلب الثالث: 

 ا.تتناول نتائج الدراسة، وتوصياته الخاتمة:

 الفهرس: يتضمن قائمة بالمراجع التي استندت إليها الدراسة. 

 ويجري تفصيل ذلك كاآلتي:
 

 عقوبة جريمة شرب الخمر في الشريعة اإلسالمية  :المطلب األول

وأمرت بعقاب كل من تسول له نفسه إتيان هذه الجريمة، وقدَّرت  حرَّمت الشريعة اإلسالمية شرب الخمر. 
ْرب. وقد ثبت حد الشرب  باألدلة من السنة واإلجماع على النحو اآلتي:  لها عقوبة محددة هي حد  الشُّ

 أوال:السنة:

: " إذا َشرَِّب الَخْمَر فاجلدوه، فإْن  -صلى هللا عليه وسلم –: عن أبي هريرة قاَل، عن النبيالدليل األول
حديث: " َمن شرب الخمر فُأخذ  مستدال بهذا ال  –رحمه هللا  –. قال المرغيناني ( 21) عاَد الرابعَة فاقتلوه "

وريحها موجودة أو جاءوا به َسكران فشهد الشهود عليه بذلك فعليه الحد، وكذلك إذا أقر وريحها موجودة 
مستدال أيضا بهذا  –رحمه هللا  –. وقال ابن قدامة ( 22) ألن جناية الشرب قد ظهرت ولم يتقادم العهد "

 .( 23) فيتَناول الحديُث قليَله وكثيَره ...  فوجب الحدُّ بقليله "  الحديث: " ثبت أنَّ كلَّ ُمْسكٍِّر َخمٌر، 

ُأتَِّي بَرُجٍل قد َشرَِّب الَخْمَر، فَجَلَدُه   –صلى هللا عليه وسلم  –عن أنس بن مالٍك:" أنَّ النبيَّ  الدليل الثاني:
لناَس، فقاَل عبد الرحمن: َأخفَّ  بجرِّيدَتْين نحو أربعيَن "، قال: وَفَعَلُه أبو بكٍر، فلمَّا كان عمُر استشاَر ا

في هذا الحديث وغيره من األحاديث  -رحمه هللا -. قال الشوكاني( 24) الحدودِّ ثمانيَن، " فأمَر به عمُر "
رب " .وقال ( 25) الواردة في باب الخمر: " األحاديث المذكورة في الباب فيها دليٌل على مشروعية حد الشُّ
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ه الصحابة ]أي: جلد شارب الخمر ثمانين[ فال يجوز ألحد المخالفة  : " أجمع علي -رحمه هللا –الهروي 
" (26 ). 

 ثانيا:اإلجماع:

مستدال باألحاديث الواردة في باب الخمر: " فثبت بهذا كله أنَّ التوقيف  -رحمه هللا –قال ابن بطال      
فال تجوز  في حد الخمر على ثمانين إنما كان في زمن عمر وانعقاد إجماع الصحابة على ذلك، 

مخالفتهم؛ ألن إجماعهم معصوم كما أجمعوا على مصحف عثمان ومنعوا ما عداه، فانعقد اإلجماع على  
 .( 27) ذلك، وَلزَِّمت الحجة به "

ثُل ما -رحمه هللا –وقال ابن عبد البر      : " وقد أجمعوا على أنَّ قليَل الخمر من العنب فيه من الحد مِّ
كْ   .( 28) ُر فيها "في كثيرها، وال ُيراعى السُّ

: " أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر ... واختلفوا في -رحمه هللا –وقال القاضي عياض      
تفصيله وَقْدره، فمذهب الجمهور من السلف والفقهاء، ومالك وأبي حنيفة والثوري واألوزاعي وأحمد 

وأبو ثور وداود وأهل  –أيضا  –شافعي وإسحاق والشافعي مرة وغيرهم: أنَّ حده ثمانون َجْلدة. وقال ال
الظاهر: حده أربعون ... وحجة األول ما استقر عليه إجماع الصحابة ... ثم اتفقوا على إقامة الحد على  
شارب القليل من خمر العنب وكثيره، َسكَِّر أو لم يسكر، وعلى حد من َسكِّر من كل ُسْكر. واختلفوا في 

خمر العنب، فجمهور السلف والعلماء على تسوية ذلك كله، حد من شرب ما ال يسكر منه من غير 
 .( 29) والحد من قليله وكثيره لتحريم قليله وكثيره" 

رب؛ وهو ُشرب الخمر خاصة، حتى  -رحمه هللا –وقال الكاساني  ْرب فسبب وجوبه الشُّ : " وأما حدُّ الشُّ
ْكر منها "يجب الحُد بُشرب قليلها وكثيرها، وال يتوقف الوجوُب على حصول ال  .( 30) سُّ

: " وحد الخمر السكر في الحر ثمانون سوطا إلجماع الصحابة رضي هللا  -رحمه هللا –وقال المرغيناني 
 .(31)  عنهم "

: " كل ُمْسكِّر حراٌم، قليُله وكثيُره، وهو َخمٌر ُحكُمه ُحكم غصير العنب في -رحمه هللا –وقال ابن قدامة 
و " أنه يجب الحد على َمن َشرِّب قليال من الُمْسكِّر أو كثيرا وال  ( 32) " تحريمه، ووجوبِّ الحد ِّ على شاربه

 .( 33) نعلم بينهم خالفا في ذلك "
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: " وأما الخمر، فقد أجمع المسلمون على تحريم ُشرب الخمر، وأجمعوا على -رحمه هللا –وقال النووي 
مة على أن الشارب ُيَحدُّ سواٌء َسكَِّر  وجوب الحد على شاربها، سواٌء َشرَِّب قليال أو كثيرا ... وأجمعت األ

 .( 34) أم ال "

 .( 35) : " استقر اإلجماع على ثبوت حد الخمر "-رحمه هللا –وقال ابن حجر 

ْكر ... ثمانون َسوطا ... واستدل صاحب الهداية على -رحمه هللا –وقال الهروي  ْرب والسُّ : " حدُّ الشُّ
 .( 36) تعيين الثمانين بإجماع الصحابة "

 .( 37) اء في عون المعبود: " أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر "وج

مما سبق يتبين أنَّ الشريعة الغراء قد أوجبت عقوبة الجلد على شارب الخمر صيانة للعقل ودرءا لما  
يترتب على تغييب العقل من مفاسد جمة تحيق بالفرد والجماعة. وعقوبة الجلد هي العقوبة األمثل لهذه 

ة ألنها عقوبة من لدن عليم حكيم. فهو تعالى الذي خلق العباد، وهو تعالى وحده الذي يعلم ما الجريم
يصلح به العباد. وهو تعالى وحده الذي يعلم ما يصلح لهم وما تصلح به دنياهم وأخراهم. ويبين ابن القيم 

لحد ِّ بُشْرب َقطرة من الحكمة من إيجاب حد الشرب بقوله: " فصل في الحِّكمة في إيجاب ا -رحمه هللا –
الخمر ... أوجب الحدَّ في الَقطرة الواحدة من الخمر دون األرطال الكثيرة من الَبْول، فهذا أيضا من كمال 
باع الَخْلق النَّْفرة  الشريعة، ومطابقتها للعقول والفَِّطر، وقيامها بالمصالح؛ فإن  ما جعل هللُا سبحانه في طِّ

الوازع عنه بالحد ِّ؛ ألن الوازع الطبيعي كاٍف في الَمنع منه. وأما ما يشتدُّ عنه ومجانبَته اكتفى بذلك عن 
تقاضي الطباع له، فإنه غلَّظ العقوبة عليه بحسب شدة تقاضي الطبع له، وسدُّ الذريعة إليه من ُقْرب  

السرقة بإبانة   وُبعد، وَجَعل ما حوَله حِّمى، وَمَنع من ُقربانه، ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القِّْتالت، وفي
اليد، وفي الخمر بتوسيع الَجْلد ضْربا بالسْوط، وَمَنع قليَل الخمر وإْن كان ال ُيسكُر؛ إذ قليُله داٍع إلى  
كثيره. ولهذا كان َمن أباح من نبيذ التمر الُمْسكِّر الَقْدر الذي ال ُيْسكِّر خارجا عن َمْحض القياس والحكمة  

ي في ُشرب الخمر والضرر المختص والمتعدي أضعاف الضرر وُموجب النصوص، وأيضا فالمفسدة الت 
لها"  .( 38) والمفسدة التي في ُشرب البول وأْكل القاذورات، فإنَّ ضَرَرها مختص بمتَناوِّ
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 عقوبة جريمة شرب الخمر في قانون العقوبات المصري : المطلب الثاني

قليال أو كثيرا، وسواٌء  أدى إلى حالة لم يجر ِّم قانون العقوبات المصري شرب الخمر سواٌء أكان       
ْكر أو ال، وإنما جرَّم وعاقب على تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو الَمخمرة في األماكن  السُّ

كر العلني العامة   .أو الَمحال العامة وجرَّم وعاقب على السُّ

( على حظر تناول 1976( لسنة )63( من قانون حظر شرب الخمر رقم )2فتنص المادة )     
المشروبات الروحية أو الكحولية أو الَمخمرة في األماكن العامة أو الَمحال العامة بقولها: " يحظر تقديم 
أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو الُمَخمَّرة في األماكن العامة أو الَمحال العامة، ويستثنى من 

( 5... )ب( األندية ذات الطابع السياحي ...". ونصت المادة ) هذا الحكم )أ( الفنادق والمنشآت السياحية
( من هذا 2من هذا القانون على عقوبة هذه الجريمة بقولها: " يعاقب كل من يخالف أحكام المادة )

          أو بإحدى  ال تجاوز مائتي جنيه( 40) مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ( 39) القانون بالحبس
 ".هاتين العقوبتين 

كر 1976( لسنة )63( من قانون حظر شرب الخمر رقم )7ونصت المادة )      ( على عقوبة السُّ
العلني بقولها: " يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة ُسْكر بيِّن بالحبس الذي 

 تجاوز مائة ال تقل مدته عن أسبوعين وال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن عشرين جنيها وال
 جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة الَعَود ". 

من النصوص السابقة يتضح أنَّ عقوبة جريمة شرب الخمر في قانون العقوبات المصري تتمثل في      
 عقوبتين هما:

 : مدة ال تقل عن أسبوعين وال تزيد على ستة أشهر.عقوبة الحبس -
 عن عشرين جنيها وال تجاوز مائتي جنيه. : التي ال تقلعقوبة الغرامة المالية -
وفي ضوء ذلك، فإنَّ عقوبة جريمة شرب الخمر في قانون العقوبات المصري تتراوح بين عقوبتين       

 هما: عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة المالية.
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ة. وإنما والمالحظ أن قانون العقوبات المصري لم يحظر ويعاقب على تقديم الخمر أو تناولها كلي       
حظر تقديمها أو تناولها وفرض عقوبة على ذلك إذا ما تم ذلك في األماكن والمحال العامة باستثناء 
األماكن والمحال ذات الطابع السياحي التي أشار إليها القانون. أما خالف ذلك، فالفعل يدخل في نطاق  

في األماكن والمحال الخاصة. والقانون  اإلباحة. ومن ثم فال تجريم وال عقوبة على تقديم الخمر أو تناولها
بذلك يخالف ما قررته الشريعة اإلسالمية من تحريم الخمر مطلقا؛ سواٌء تم تقديمها أو تناولها في األماكن 
والمحال العامة أو غيرها من األماكن. ومتى ثبت قيام هذه الجريمة بصرف النظر عن مكان وقوعها، 

 .( 41) كان مستوفيا لشروطها الحديةوجب إنزال العقوبة بمرتكبها متى 

  -بنصه على هذه العقوبات المقررة لهذه الجريمة  –كما يالحظ أنَّ قانون العقوبات المصري       
يخالف ما تقره الشريعة اإلسالمية في هذا الخصوص. فالشريعة قد أوجبت عقوبة الجلد على كل من 

 دية. ثبتت بحقه جريمة الشرب واستوفى شروط العقوبة الح

كما نصت عليها المادة المذكورة عقوبة   -لجريمة الشرب –أضف إلى ذلك أنَّ هذا العقوبة المقررة       
(  قد 2014العقابية التي تبناها الدستور. فالدستور المصري لسنة ) المبادئغير دستورية ألنها تخالف 

  الرئيسي لشريعة اإلسالمية المصدر ا ومبادئنص في المادة الثانية على أن " اإلسالم دين الدولة، ... 
العقاب التي يتبناها الدستور مصدرها الشريعة اإلسالمية. وعلى   مبادئللتشريع "، ووفقا لهذه المادة، فإنَّ 

يجب أن يتفق مع ما جاءت به   -بكل مواده بما فيها المادة المذكورة  –ذلك فقانون العقوبات المصري 
ص. وبما أنَّ هذا القانون يقرر عقوبة الحبس والغرامة المالية على  الشريعة اإلسالمية في هذا الخصو 

جريمة الشرب، فإنَّ ذلك يعد مخالفا لما قررته الشريعة اإلسالمية في هذا الشأن. ومن ثم فإنَّ ذلك يشكل  
 مخالفة دستورية، وتعد هذه المادة غير دستورية بالتبعية.

أضف إلى ذلك، أنه حتى لو قلنا بجواز هاتين العقوبتين اللتان قررها القانون لهذه الجريمة، فإنَّهما       
، وذلك مقارنة بالعقوبة الشرعية  ( 42) تفتقران  إلى تحقيق األغراض المنوطة  بالعقوبة وهي الزجر والردع

  التي ال يعوزها ذلك.
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 انون العقوبات الجزائري عقوبة جريمة شرب الخمر في ق :المطلب الثالث

شرب الخمر -أيضا  –لقد حذا قانون العقوبات الجزائري حذو قانون العقوبات المصري. فلم يجر ِّم      
كر العلني،  ْكر أو ال، وإنما جرَّم وعاقب على السُّ سواٌء أكان قليال أو كثيرا، وسواٌء  أدى إلى حالة السُّ

كر، وكون الوالدي  ْكر.والقيادة في حالة السُّ  ن أو أحدهما مثال سيئا لألبناء لالعتياد على السُّ

ه( الموافق 1395( ربيع الثاني عام )17المؤرخ في ) 26-75األمر الرئاسي رقم ( من 1فتنص المادة )
كر العلني بقولها : " كل من يوجد في حالة ُسْكر سافر في 1975( إبريل سنة )29) م(: على عقوبة السُّ

د.  80د. ج. إلى  40ي أو في المحالت العمومية األخرى يعاقب بغرامة قدرها الشوارع أو في المقاه
( من هذا األمر الرئاسي على أنه: "إذا تكرر األمر، يعاقب المعني بخمسة أيام 2ج".  وتنص المادة )

 د. ج". 500د. ج. إلى  160إلى عشرة أيام سجنا وبغرامة قدرها  

ْكر بقولها: 2017زائري لسنة )( من قانون المرور الج67وتنص المادة ) ( على عقوبة القيادة في حالة السُّ
د.  150000د. ج. إلى  50000"يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثمانية عشر شهرا أو بغرامة مالية من 

ج. أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المندوب في إطار التمهين 
 ابل ... وهو تحت تأثير مشروب كحولي ". بدون مقابل أو بمق

( 1982( فبراير )13( المؤرخ في )04-82( المعدلة بالقانون رقم )330( من المادة )3وتنص الفقرة )
ْكر بقولها: " يعاقب بالحبس من  على عقوبة كون الوالدين أو أحدهما مثال سيئا لألبناء لالعتياد على السُّ

د. ج.: ...أحد الوالدين الذي يعر ِّض صحة أوالده أو  5000إلى  500شهرين إلى سنة وبغرامة من 
واحدا أو أكثر منهم أو يعر ِّض أمنهم أو ُخُلَقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثال سيئا لهم 

ْكر ".  لالعتياد على السُّ

 ين اثنتين هما:من النصوص السابقة يتضح أن عقوبة جريمة الشرب في قانون العقوبات الجزائري عقوبت

 مسة أيام إلى عشرة أيام.من خ : فمدة الحبس عقوبة الحبس -
 دينار جزائري. 500دينار جزائري. إلى  160من عقوبة الغرامة المالية: -

إذن فعقوبة جريمة الشرب في قانون العقوبات الجزائري عقوبتين اثنتين هما عقوبة الحبس، وعقوبة        
 الغرامة المالية. 
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حظ أن قانون العقوبات الجزائري قد خطا في رِّكاب قانون العقوبات المصري في تجريم شرب والمال    
ْكر العلني؛ أي  الخمر والعقوبة عليه. فهو لم يجر ِّم شرب الخمر كلية كنظيره المصري، وإنما جرَّم السُّ

حظ أنه سار  الذي يقع في األماكن والمحال العامة. أما خالف ذلك فيدخل في نطاق اإلباحة. كما يال
ْكر؛ حيث إنه قرر  عقوبتي الحبس والغرامة  -أيضا  –على نهجه أيضا في تحديد عقوبة جريمة السُّ

 المالية لمن ثبت ارتكابه لهذه الجريمة.

ومع ذلك فقد تفرد قانون العقوبات المصري بتجريمه وعقابه على مجرد تقديم أو تناول الخمر في       
ستثناء ما ذكر القانون. بينما أغفل قانون العقوبات الجزائري ذلك؛ فإنه لم يجرم األماكن والمحال العامة با

م  ويعاقب على تقديم الخمر أو تناولها في األماكن والمحال العامة كما فعل القانون المصري، وإنما جرَّ
ْكر العلني. وعلى ذلك، وبمفهوم المخالفة، فإن القانون الجزائري يجيز تقد يم الخمر أو وعاقب على السُّ

ْكر البين. والقانون بذلك يخالف   تناولها في األماكن والمحال العامة شريطة أال يصل ذلك إلى مرحلة السُّ
ما تقره الشريعة اإلسالمية من تحريم شرب الخمر مطلقا؛ سواٌء َسكِّر الشارب أو لم يسكر، وسواٌء تم ذلك 

 في األماكن والمحال العامة أو غيرها. 

كما نص عليها القانون الجزائري في  المواد سالفة   -لجريمة الشرب –حظ أنَّ العقوبة المقررة والمال      
ما تقره الشريعة اإلسالمية. فالشريعة اإلسالمية أوجبت عقوبة الجلد على كل   -أيضا  –الذكر تخالف 

 ا الحد.من ثبتت بحقه جريمة الشرب واستوفى الشروط التي قررتها الشريعة السمحاء إلقامة هذ

وال يخفى عن األذهان أنَّ العقوبة التي قررتها  الشريعة اإلسالمية لهذه الجريمة هي العقوبة األنجع      
 باآلتي: –مقارنة بغيرها  –لتقويم اعوجاج الفرد وإصالح الجماعة. حيث تمتاز هذه العقوبة 

الذي تتركه العقوبة على نفس  : أي: ما ُيعرفبالردع الخاص وهو ذلك األثرأوال: تحقيق الزجر للجانى
.على حين أن  ( 43) المجرم الذي وقعت عليه، والذي يمنعه من معاودة ارتكابها خشية العقاب مرة أخرى 

القانون الوضعي أبعد ما يكون عن تحقيق هذا الهدف. فغالبا ما تكون العقوبة على الجريمة عقوبة هزيلة  
نوح الجاني إلى عالم الجريمة، بل واستفحال نشاطه  ال تتناسب وحجم الجريمة المرتكبة، مما يعزز ج

 .( 44) اإلجرامي عما سبق
: ذلك بتوجيه العناية إلى نفس الجاني وإصالح اعوجاجها بطريق العقاب ثانيا: إصالح الجاني وتهذيبه

.فالعقوبة  في التشريع اإلسالمي تستهدف إصالح الجاني ليعود ( 45) على األفعال اإلجرامية التي تقع منه
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فردا صالحا يسهم في بناء المجتمع على النحو المنشود. ومما يعزز ذلك أن الجريمة لن يكون لها أي 
أثر يذكر في حياة المسئ متى تاب عنها توبة نصوحا، فباب التوبة مفتوح للمسيئين، بشرط الصدق في  

ى أودع في التوبة. على حين أن التشريع العقابي الوضعي أبعد ما يكون عن إصالح الجاني. فمت 
المؤسسة العقابية، فإنَّه يتحول إلى مجرم متمرس بفعل االختالط الذميم بغيره من المجرمين. كما تظل 

 .( 46) الجريمة ملتصقة بصاحبها وإن تاب. حيث يلفظه المجتمع، ويخشى الكثيرون االقتراب منه
 

الردع العام لغيره بالعقوبة في   : فكما يتحقق الردع الخاص للمجرم، يتحقق أيضاثالثا: تحقيق الردع العام
التشريع اإلسالمي. والردع العام هو ذلك األثر الذي يحدثه توقيع العقوبة على نفوس العامة، فيمتنعوا عن 

.ويتحقق الردع العام  بإنزال العقوبة بالمجرم في األماكن العامة في حاالت كثيرة  بما ( 47) ارتكاب الجريمة
لمجتمع، فال يفكر في اإلقدام على ارتكاب الجريمة خشية العقوبة. أما  يحقق الزجر لغيره من أفراد ا

التشريعات العقابية الوضعية فأبعد ما تكون عن تحقيق هذا الهدف. حيث يودع المجرم داخل المؤسسة  
 .( 48) العقابية لتنفيذ العقاب، فال يشعر الكثير  بآالم الردع

يقاعها بالجناة، فإنَّ المالحظ أنَّ جريمة الشرب ما زالت ويدلل على ذلك أنه مع تقرير هذه العقوبات، وإ
أضف إلى ذلك أن المشاَهد واسعة النطاق، بل إنَّ معدل هذه الجريمة يتزايد يوما بعد يوم وعاما بعد عام. 

هو أن عقوبة الحبس وعقوبة السجن تعد عامال هاما من عوامل تنامي النزعة اإلجرامية لدى الجناة.  
ط الجناة بغيرهم من عتاة اإلجرام داخل السجون، فيتمرسون اإلجرام، ويخرجون إلى المجتمع  فعادة ما يختل

 أشد وأشرس مما كانوا عليه. 

 الخاتمة 

الشرب في قانون العقوبات المصري والجزائري في  عقوبة جريمةاستهدفت الدراسة الحالية تقييم      
 أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها:ضوء ما قررته الشريعة اإلسالمية في هذا الخصوص. و 

عقوبة الجلد لكل من ثبتت عليه أنَّ الشريعة اإلسالمية أوجبت عقوبة مقدرة على جريمة الشرب هي  أوال:
 هذه الجريمة واستوفى الشروط التي أوجبتها الشريعة إلقامة حد الشرب. 

عقوبات المصري تخالف ما تقرره الشريعة  في قانون ال -لجريمة الشرب –أنَّ العقوبة المقررة ثانيا:
اإلسالمية. فالشريعة اإلسالمية أوجبت عقوبة الجلد لمرتكب هذه الجريمة الذي استوفي شروطها  
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الحدية.بينما تجاهل القانون هذه العقوبة التي أقرتها الشريعة، وأوجب عقوبات أخرى هي عقوبة الحبس، 
 وعقوبة الغرامة المالية. 

 -أيضا  –كما نص عليها قانون العقوبات الجزائري تخالف  -لجريمة الشرب –عقوبة المقررة أنَّ ال ثالثا:
عقوبة الجلد على شارب الخمر الذي استوفى  ما تقره الشريعة اإلسالمية. فالشريعة اإلسالمية أوجبت 

ي قررتها على حين تغافل القانون عن هذه العقوبة الت الشروط التي قررتها الشريعة إلقامة هذا الحد.
 الشريعة، وأوجب عقوبات أخرى هي عقوبة الحبس، وعقوبة الغرامة المالية.

الُمَقن ِّن الجنائي المصري والجزائري إلى  وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، توصي الدراسة     
مة في وقعت الجري  ضرورة التدخل لتجريم شرب الخمر قليله وكثيره وسواٌء أسكر أو لم يسكر وسواءٌ 

األماكن العامة أو الخاصة والتدخل لرفع العقوبة المقررة لجريمة الشرب إلى عقوبة الجلد لمن ثبت ارتكابه 
لهذه الجريمة واستوفى شروط إقامتها الحدية، بما يتفق مع ما أوجبته الشريعة اإلسالمية في هذا 

 المصدر الرئيسي للتشريع.  الخصوص وبما يتفق مع النصوص الدستورية التي تقرر أنَّ اإلسالم هو

( من 7نص  المادة )إعادة صياغة  ولذا تقترح الدراسة على المقنن الجنائي المصري والجزائري      
( من 1المادة )(  من قانون العقوبات المصري، ونص 1976( لسنة )63قانون حظر شرب الخمر رقم )

( إبريل سنة 29ه( الموافق )1395) ( ربيع الثاني عام17المؤرخ في ) 26-75األمر الرئاسي رقم 
على أن ُيَنص على هذه المادة في متن هذا القانون ال أْن تظل  -من قانون العقوبات الجزائري م(1975)

 لتتضمن اآلتي: -مجرد أمر رئاسي 

 يعاقب بالجلد ثمانين جلدة كل من ثبت ارتكابه لجريمة الشرب، واستوفى شروطها الحدية. 
 تي:ويكون نص المادة كاآل

كل من ثبت ارتكابه لجريمة الشرب، واستوفي شروطها الحدية يعاقب بالجلد  ثمانين جلدة على أْن      
 ُتنف ذ العقوبة على مرأى ومسمع من عموم الناس.

هذا مع األخذ في االعتبار ضرورة إعادة صياغة المواد األخرى المتعلقة بباب الشرب في قانون     
 ري على ضوء هذه المادة المقترحة. العقوبات المصري والجزائ 
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ية العامة،  شرح قانون العقوبات، القسم الثاني، النظر علي عبد القادر القهوجي، وفتوح عبد هللا الشاذلي،  (11

 .39، د.ط.، ص والمسئولية، والجزاء الجنائي
لسان  ، وابن منظور، 215، باب: الخاء والميم وما يثلثهما، ص2، د. ط.، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  (12

، باب: الراء،  1، ج8، طالقاموس المحيط، والفيروزآبادي، 255، با: الراء، فصل الخاء، ص4، ج3، طالعرب
 .387فصل الخاء، ص

 .166، ص7، ج1، طنيل األوطارالشوكاني،  (13
 .39ـ ص7، ج2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (14
 سبق تخريجه. (15
 .149-148، ص13، ج2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،  (16
 (.11سورة الممتحنة، من اآلية: ) (17
 .305-299، باب: العين، ص9، ج3، طلسان العرب ابن منظور، (18
 .608، د.ط.،  ص شرح األحكام العامة لقانون العقوباتي عمر أبو خطوة، أحمد شوق (19
 .609-608، د.ط.،  ص شرح األحكام العامة لقانون العقوباتأحمد شوقي عمر أبو خطوة،  (20
، كتاب:  4، د. ط.، ج، سنن أبي داودرواه أبو داود في سننه، وقال األلباني: حسن صحيح. يراجع: أبو داود (21

صحيح وضعيف سنن أبي ، واأللباني، 164(، ص4484تتابع في شرب الخمر، الحديث رقم ) الحدود، باب: إذا
 .440، ص1، د. ط.، جداود

 .354، ص2، د. ط.، جالهداية  في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (22
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 .160، ص9، د. ط.، جالمغني ابن قدامة، (23
البخاري من حديث السائب بن يزيد. يراجع: متفق عليه. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، واللفظ لمسلم. رواه  (24

(، 6779،  كتاب: الحدود، باب: الضرب بالَجرِّيد والنعال، الحديث رقم )8، د. ط.، جصحيح البخاري البخاري، 
(، 1706،  كتاب الحدود، باب: حد الخمر، الحديث رقم )3، د. ط.، جصحيح مسلم ، ومسلم،158ص
 .1330ص

 .169، ص7، ج1، طنيل األوطارالشوكاني،  (25
 .2371، ص6، ج1، طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالهروي،  (26
 .396، ص8، ج2، طشرح صحيح البخاري ابن بطال،  (27
 .3، ص8، ج1، طالستذكارابن عبد البر، ا (28
 .542 -540، ص5، ج1، طإكمال المعلم بفوائد مسلمالقاضي عياض،  (29
 .39، ص7، ج2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (30
 .355، ص2، د. ط.، جالهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  (31
 .159، ص9، د. ط.، جالمغنيابن قدامة،  (32
 .160، ص9، د. ط.، جالمغنيابن قدامة،  (33
 .218-217، ص11، ج2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،  (34
 .75، ص12، د. ط.، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر،  (35
 .2371، ص6، ج1، طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالهروي،  (36
 .124، ص12، ج2، طعو ن المعبود شرح سنن أبي داودالصديقي العظيم آبادي،  (37
 .64، ص2، ج1، طإعالم الموقعين عن رب العالمين ابن القيم،  (38
( عقوبات مصري 18عقوبة الحبس أخف صور العقوبات السالبة للحرية. وعرَّف المشرع عقوبة الحبس في المادة ) (39

بأنه: " وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ".والحبس نوعان: حبس 
بسيط، وحبس مع الشغل. والفارق بينهما هو في مدى إلزام المحكوم عليه بعقوبة الحبس بالعمل داخل المؤسسة  

ختياريا للمحكوم عليه، أما الحبس مع الشغل، فالعمل فيه يكون العقابية. فالحبس البسيط يكون العمل فيه ا
 والحبس مع الشغل قد يكون وجوبيا وقد يكون جوازيا. وهو يكون وجوبيا في حالتين:إلزاميا.
 عقوبات(. 20: إذا كانت العقوبة المقضى بها سنة فأكثر )مادة األولى

قة، وإخفاء األشياء المسروقة وقتل الحيوانات وإتالف : لو قلت عن سنة، كما هو الشأن في جرائم السر لثانيةوا
 المزروعات.

على حين يكون الحبس مع الشغل جوازيا في مواد الجنح أو الجنايات التي تستعمل فيها ظروف الرأفة في غير ذلك  
،  ومحمد زكي أبو عامر، 648، ص3،  طقانون العقوبات، القسم العام،يراجع:مأمون محمد سالمة من األحوال 

 .511-510، ، د. ط.، صقانون العقوبات، القسم العام

( عقوبات هي: " إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة  22الغرامة المالية كما عرَّفها المشرع في المادة ) (40
 ويتم تنفيذ الغرامة بطريقتين: المبلغ المقدر في الحكم ".
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 .لمالية المستحقة على المحكوم عليه جبريا بالطرق اإلدارية: التنفيذ العيني: ذلك بتحصيل المبالغ اأولهما
: بتحصيل المبالغ المالية المستحقة على المحكوم عليه عن طريق اإلكراه البدني إذا لم يدفع المتهم تلك  الثانيةو

 المبالغ. 
انون  ق ، ومحمد زكي أبو عامر، 663، ص 3، طقانون العقوبات، القسم العام يراجع: مأمون محمد سالمة، 

 .865، ص4،طمباديء القسم العام من التشريع العقأبي،ورءوف عبيد، 521، د. ط.، صالعقوبات، القسم العام
تجدر اإلشارة إلى أنه تشترط شروط معينة إلقامة حد الشرب تتمثل في االعقل، والبلوغ، واإلسالم، وعدم الضرورة.  (41

شرب: وأما شرائط وجوبها فمنها العقُل، ومنها البلوغ،  " فصل في شرائط وجوب حد ال -رحمه هللا –يقول الكاساني 
رب، وال   مي ِّ والحْربي الُمستأَمن بالشُّ فال حدَّ على المجنون والصبي الذي ال يعقل، ومنها اإلسالم؛ فال حدَّ على الذ ِّ

ْكر ... ومنها عدم الضرورة في شرب الخمر، فال حدَّ على َمن ُأكرِّه على شرب خمر وال على مَ  ن أصابته بالسُّ
 .40-39، ص7، ج2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، َمخَمصٌة ]أي: مجاعة[ ". يراجع: 

أغراض العقوبة هي: " الوظائف المنوطة بالعقوبة أو فاعلىتها في إحداث اآلثار المترتبة عليها والتي من أجلها   (42
 ستهدفها العقوبة ثالثة هي:  واألغراض التي ت.تستخدمها الدولة كرد فعل حيال الجريمة "

 :الزجر -1
يمثل الزجر وظيفة العقوبة بالنسبة للماضى، حيث يجازى الجاني على السلوك اإلجرامي الذي حدث فعال وثبتت 

 مسئوليته عنه.
 : الردع العام والخاص -2

ة على نفوس األفراد  الردع العام والخاص يمثال وظيفة العقوبة بالنسبة للمستقبل. والردع العام يتحقق بمباشرة العقوب
اآلخرين خالف الجاني، أما الردع الخاص فيتوافر بما تؤثر به العقوبة على نفسية الجاني ذاته بمنعه من ارتكاب  

 جرائم مستقبلية.
 :اإلصالح -3

حيث تستهدف العقوبة تقويم اعوجاج الجاني ليعود إلى المجتمع إنسانا صالحا يتصرف وفقا للقواعد التي يرتضيها 
 ، وال يخرج عليها بحال من األحوال. المجتمع

علم  ، ومحمود نجيب حسني، 630-622، ص3، ، ط، قانون العقوبات، القسم الخاصيراجع:مأمون محمد سالمة
 .97-94، ص3، طالعقاب

 .253، د. ط.، صفي أصول النظام الجنائي اإلسالمي، دراسة مقارنةمحمد سليم العو ا، (43
 . 51، د. ط.، ص إلسالميالعقوبة في التشريع اهاني المنايلي، (44
 .253، د. ط.، صمحمد سليم العّوا، في أصول النظام الجنائي اإلسالمي، دراسة مقارنة (45
 .53، د. ط.، ص العقوبة في التشريع اإلسالميهاني المنايلي، (46
 .253، د. ط.، صدراسة مقارنة، في أصول النظام الجنائي اإلسالميمحمد سليم العّوا،  (47
 .53، د. ط.، ص في التشريع اإلسالمي العقوبةهاني المنايلي، (48
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 علم السجون: الفن العلمي القادم
 ( ) . مصطفى شريكد

 

 

 2019/ 06/ 12: تاريخ قبول المقال                2018/ 11/ 10: تاريخ إرسال المقال
 

 ملخص:
هذه المقالة هي محاولة علمية لطرح تصور علمي يتعلق بجانب أساسي لواحدة من بين المؤسسات       

تنظيم اجتماعي، نحاول فيه التأكيد على ميدان السجون الذي انتقل من بيئة االجتماعية، أال وهي بيئة سجن ك
كعلم قائم  أكاديميايقنن هذا المجال علميا، وحتمية أن يؤسس  أنعلمية الميدان، وبالتالي ضرورة  إلىالمؤسسة 

ئج ساهمت في بذاته، خصوصا وان كثير من الدراسات الحديثة والمعاصرة أصبحت لها مخرجات علمية، وقدمت نتا
من خالل هذه الورقة فصل علم السجون عن  أدعووتطوير كثير من جوانب السياسة الجنائية المعاصرة، لذا  إنجاح

كغيره  واإلسهامعلم العقاب، وضرورة منحه الحق في ان يكون ضربا من ضروب المعرفة الجنائية، يتقاسم الجهد 
عقاب،... الخ، طالما توفرت له كل مقومات العلم، وربما تجاوز ذلك ، والاإلجراممن العلوم الجنائية المعروفة كعلم 

 إضافةتكون  أنليصبح فن، وسنحاول تقديم حجج هذه الدعوة من خالل مفردات هذه الورقة العلمية، التي نتمنى 
 جادة لبلورة تصور علمي حقيقي نرى انه بحق ال يخرج عن دائرة التسمية الضرورة وهو علم السجون.

 

 السجون، السياسة الجنائية، علم السجون.  ات المفتاحية: الكلم

Abstract : 
     This article is a scientific attempt to present a scientific conception related to the basic aspect 

of one of the social institutions, namely the prison environment as a social organization, in which 

we try to emphasize the field of prisons, which moved from the environment of the institution to 

the scientific field, and therefore the need to codify this field scientifically and the inevitability to 

establish As a science in itself, especially since many of the modern and contemporary studies 

have had scientific outputs, and provided results contributed to the success and development of 

many aspects of contemporary criminal policy, so I call through this paper to separate the prison 

science of knowledge of punishment, and the need to grant him the right to be beaten It is a kind 

of jinn knowledge We will try to present the arguments of this call through the vocabulary of this 

scientific paper, which we hope will be a serious addition to the crystallization of the concept. 

Real science, we see that he really does not go beyond the circle of naming necessity, which is the 

science of prisons. 

 
key words: prisons, criminal policy, the science of prisons. 
 

 
()  سوق أهراس، البريد اإللكتروني:  –د. مصطفى شريك ، جامعة محمد الشريف مساعدية  m.charik@yahoo.fr    
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 مقدمة:  .1
تهدددا السياسددة الجنائيددة فددي الكثيددر مددن البلدددان والمجتمعددات إلددى محاولددة تحقيددق االسددتقرار للمجتمدد ، 
وتددوفير انمددن نفددراده، ذلددك أندده كلمددا زاد االهتمددام ببيئددة السددجن وتكيددا النشيددل معهددا إيجابيددا مددن  ددأنه أن 

، والسددعي إلعددادة تربيتدده و دماجدده يكون مددن المؤ ددرات الدالددة علددى مدددى اسددتيعاب المجتمدد  للفددرد المنحددرا
في الوسط االجتماعي كفرد فاعل له دوره ومكانتدده، هددذه كلهددا تمثددل محدداوالت جددادة تبددذلها المجتمعددات فددي 
تمكين مؤسسات السجون من أداء أدوراها في عملية التأهيل واإلدماج، اعتبارا من كون أن السددجون تلددكل 

دفددددة إلددددى إعددددادة التنلددددئة والتأهيددددل االجتمدددداعي ل فددددراد إحدددددى المؤسسددددات االجتماعيددددة المتخصصددددة والها
الخددارجين عددن القددانون الجمعددي، ومددن أكثرهددا فاعليددة فددي ضددمان أمندده وطمأنينتدده ومحافظتدده علددى كياندده 

 واستمراريته ووجوده.

إن حماية الفرد المنحرا أو الخارج عددن القددانون، دفدد  بددالمجتم  إلددى تبنددي جملددة مددن اإلجددراءات التددي 
اض السياسة الجنائية المعاصرة، بغيددة الوقددوا علددى إمكانيددات المجتمدد  اإلصددالحية والعالجيددة، توفي بأغر 

وتحديد نوعية مؤسساته االجتماعية واالقتصادية، ومدى كفاءتها في استيعاب هؤالء الخارجين عددن نظمدده، 
لمتالحقددة أو المتمددردين علددى عاداتدده وقيمدده، ومددا تقدمدده تلددك المؤسسددات مددن خدددمات إلعطددائهم الفددر  ا

للتكيددا مدد  قوانيندده، وفتحهددا نبددواب الددرزأ أمددامهم، وتددأهيلهم مهنيددا وحرفيددا، باإلضددافة إلددى إتاحتهددا لفددر  
التعامل معهم في  تى المجاالت واننلطة االجتماعية واإلنتاجية اليومية، التي تهدا إلى تلجيعهم على 

 إصالح أنفسهم.

اعي للدف  نحو اعتماد اتجاه علمي يلم ويحيط بكل ما نحاول في هذا المقال العلمي تقديم تصور اجتم
مختلددا العلددوم  إلددى اإلضافةيقدم  أنيتعلق بالسجن والسجناء، ويجعل من السجن له علم خا  به يمكن 

 ، ويساهم في تقليل معدالت الجريمة بالمجتم .انخرى الجنائية 

 أوال: فلسفة السجون: من فكرة العقاب... إلى مبدأ اإلصالح!!
         د كدددان السدددجن يمثدددل أحدددد انسددداليب التدددي كاندددت تعدددرا بالعقابدددات، علدددى رغدددم أن عقوبدددة الحدددبسلقددد 

أو السجن لم تكن معروفة لدى المجتمعددات البدائيددة، وكانددت تطبددق علددى نطدداأ ضدديق جدددا لدددى اإلغريددق، 
جددذورها تمتددد  مما يعني أن استخدام الحبس كعقوبة علددى جددرائم بددذاتها يعددد وسدديلة حديثددة نسددبيا، و ن كانددت

إلددى المجتمعددات انولددى، فقددد اسددتخدمت الكنيسددة عقوبددة الحددبس خددالل القددرن الثالدد  علددر وحتددى النصددا 
انول من القرن الثامن علر، وكانت تستخدم العنابر السددفلى فددي السددفن كسددجن يددودن فيدده المددذنبون نداء 
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ملموسددا تحددت تددأاير كتابددات بعض انعمال، كما وقددد  ددهدت نظددم السددجون فددي القددرن الثددامن علددر تطددورا 
العديد من اإلصالحيين الذين نادوا ببعض اإلصالحات المتعلقة بنظام العمل، والرعاية الصددحية، والتهويددة 
والشيارات، والتغذية، وضددرورة العددشل بددين المسددجونين مدد  تددوفير برنددامج دينددي تهددذيبي، وبعدددما كددان الهدددا 

يددل وسددلب حريتدده، أصددبح اليددوم للسددجن غايددة أخددرى لهددا مددن إيدددان المحكددوم علدديهم السددجن هددو إيددالم النش 
جواندددب عددددة مدددن انغدددراض العقابيدددة واإلنسدددانية منهدددا، والتهذيبيدددة، أو اإلصدددالحية التدددي تتمثدددل فدددي عمليدددة 

 التأهيل.

كما كان اهتمام الدارسين في نهاية القرن العلرين وبداية القرن الواحد والعلرين لعلم السجون وكل ما 
وتطورت النظم الجنائية بلكل أكثر نضجا ووعيا خاصة منها ما تعلق بحقوأ اإلنسان،   يتعلق بالسجناء

وأصبح هناك اهتمام أكبر ببح  قضايا السجن والسجناء حتى ألشم مؤسسات السجون عملية التأهيل التي 
كينهم تسعى إلى مساعدة المحكوم عليهم في تحسين مستوى التفكير لديهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وتم

من الحياة، والعمل على تكييفهم و دماجهم في المجتم ، وفق خطط وبرامج وتدابير تجعل من المؤسسة  
)مؤسسة السجن( أن تتعامل م  النشيل بطريقة تلعره باالطمئنان والثقة، عن طريق مالحظة سلوكه أاناء  

وكذلك بواسطة الفحو    ملاركته في مختلا النلاطات التعليمية أو المهنية أو الترويحية وغيرها،
 االجتماعية والطبية والنفسية.

كان من الثابت حتى اآلن، أن السجون لم تستط  تحقيددق رسددالتها فددي إصددالح المسددجونين بالقدددر  و ذا
 ( 1) المنتظر منها، فإن أمرها في ذلك يعتبر هينا، نن السجون لم تفتح أصددال للتهددذيب، إنمددا فتحددت للعقدداب

أرتددبط مفهددوم إعددادة التربيددة بمفهددوم السددجن، الددذي هددو اآلخددر مددرادا لمفهددوم  حسب نظرة البعض، مددن هنددا
عنددددما تحددددع عددن إعدددادة تربيدددة انحدددداع  -جددون  دددازال–الحددبس، كمدددا عبدددر عددن ذلدددك الباحددد  الفرنسدددي 

الجددانحين بقولدده أن دور هددذه المؤسسددات فال تعنددي فقددط إعددادة تكييفدده مدد  الحيدداة االجتماعيددة بتربيددة أنمددا  
أن ندمجدده فددي المجتمدد  بتلددجي  تفتحدده ونمددوه، وبإاددارة  -وفددي حدددود الممكددن–نددة عنددده، ولكددن سددلوكية معي 

مظدداهر الددوعي لديدده، وبجعلدده يعدديب المواقددا بلددكل حددي. وهددو بقدددر مددا يعددي نفسدده ومكانتدده فددي المجتمدد  
بقددددر مدددا يرتفددد  تددددريجيا إلدددى وضدددعه اإلنسددداني. فيدددرفض، أو يختدددار، أو ينتمدددي. أي يصدددبح باالختصدددار، 

 .( 2) ئوالفمس

 
 .201 ، 1992، الجشائر، الوطنية للكتاب ، المؤسسة جنوح األحداث في التشريع الجزائري محمد عبد القادر قواسمية،  (1)
 .101،   1972ه، منلورات عويدات، بيروت، ، ترجمة أنطوان عبدالطفولة الجانحةجون  ازال، (2)
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بدددأن فهدددذه المراكدددش، وبعدددد أن عدددشزت بدددالمربين  - دددازال–وحتدددى تحقدددق هدددذا الهددددا حسدددبه أضددداا  
المختصددين، ووضددعت بإ ددراا تقنيددين فددي علددم الددنفس التربددوي وفددي التحليددل النفسددي الطفددولي والعصددبي، 

الم الخددارجي، إطددارا توفر للفتى الجانح، عمومددا إطددارا مددن الحيدداة العائليددة الحددرة، المنفتحددة باتسددان علددى العدد 
يمكددن أن تطبددق فددي أرجائدده الطرائددق المعتمدددة علددى الثقددة، والمراقبددة الذاتيددة، والتربيددة الحديثددة، وال يسددتبعد 

، وهددو العمددل المنددو  بمؤسسددات السددجون حتددى تحقيددق غايتهددا ( 1) االعتماد اللجوء إلى قيم التربية الجماعيددةف
المنحددرفين، باعتبارهددا مؤسسددات ليسددت عقابيددة بقدددر مددا في العمل على مواجهة السلوك اإلجرامددي، وعددالج 

هي مؤسسات إصالح وتقويم للمجرمين، وهذا االعتبار الذي يصنا السجون كمؤسسددات للتأهيددل والعددالج 
لم يكن من قبل، و نما جاء بعد مراحل، لتحل بذلك ففكرة التهذيب واإلصددالح محددل فكددرة اإلهانددة واالنتقددام، 

حد وقاية المجتم  من الخارجين علددى نظمدده، إلددى المسدداهمة إيجابيددا فددي تقدددم وتجاوزت رسالة السجن عن 
المجتمددد  بتخدددريج أكبدددر عددددد ممكدددن مدددن نشالئددده إلدددى الحيددداة االجتماعيدددة مهيئدددين مهنيدددا واقافيدددا واجتماعيدددا، 

، وهددو مددا يفسددر االتجدداه ( 2) وصددالحين جسددميا وعقليددا، السددتعادة أمدداكنهم فددي عمليددة اإلنتدداج فددي المجتمدد ف
نى السددجن إلددى فالحرمددان مددن الحريددة، لكددن دون حرمددان النشيددل مددن حقدده فددي التعلدديم، والتكددوين، والحددق بمع

فدددي الرعايدددة، وتحسدددين مسدددتوى االحتجددداز، بعيددددا عدددن ضدددروب التعدددذيب والمعاملدددة القاسدددية أو الالإنسدددانية 
ف، وبهددذا ال فددرأ بددين (1955المهينة، وهو ما تحر  عليه القواعد الدنيا لمعاملة السددجناء ل مددم المتحدددة )

مؤسسة إعادة التربية والمؤسسة اإلصددالحية فددي التسددمية، ذلددك أن مراكددش إعددادة التربيددة لددم تكددن سددوى بيوتددا 
لإلصالح والتقويم كما عبر عن ذلك السيد رمضان عندما تحدع عددن تحددول دور السددجن مددن العقدداب إلددى 

القضدداء عليدده أو االنتقددام مندده، و نمددا اإلصددالح وأندده فلددم يصددبح الغددرض مددن إرسددال السددجين إلددى السددجن 
 ( 3) فون م  المجتم  تعاونا مثمرا بناءإبعاده عن المجتم  فترة يلعر فيها بالندم، ويعاد عالجه وتأهيله للتعا

مؤسسة عالج، ورعاية، وتأهيددل، و دمدداج، وهددو مددا قددد يدددفعنا  ( 4) ومن هذا تصبح مؤسسة إعادة التربية 
ابيددة واإلصددالحية بلددكل دائددم خددالل هددذه الدراسددة وذلددك إيمانددا منددا بالدددور إلى تكرار تسددمية المؤسسددات العق

 العقابي واإلصالحي في نفس الوقت لمؤسسات السجون.

 
 .121،   ، مرج  سابق  ه، ترجمة أنطوان عبدالطفولة الجانحةجون  ازال، (1)
 .263،   2002، حدي ، االزاريطةلجامعي ال، المكتب ا انحراف الصغار وجرائم الكبارسلوى عثمان الصديقي وآخرين،  (2)
 .263المرج  نفسه،    (3)
، ديسمبر 660(، العدد 3منلورة بجريدة اللروأ اليومي، الحلقة ) نظام السجون في الجزائردراسة لصاحب المقال حول  (4)

2002. 
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 ثانيا: علم السجون... الضرورة والحتمية!!
نسددتطي  القددول هنددا أن الملددتغلين بحقددول المعرفددة، خاصددة مددا تعلددق منهددا بتقنددين السددلوك، وتنميطدده، 

إطدددار نظدددري لمختلدددا ردود انفعدددال االجتماعيدددة إزاء السدددلوكات االنحرافيدددة، وانفعدددال  حددداولوا إلدددى تقدددديم
اإلجراميددة، وكدددان منهدددا أن تنوعددت صدددور العقوبدددة وتعدددددت أ ددكالها، سدددعيا حسدددب اقافددة كدددل مجتمددد  إلدددى 
ا تحقيددق العدالددة االجتماعيددة، واالنتصددار لسددالمة الفددرد، و حقدداأ انمددن واالسددتقرار للمجتمدد  ذاتدده، وهددو مدد 
يعبددر عندده بمقتضدديات العقددل الجمعددي، ومددا يفرضدده هددذا العقددل مددن أنمددا  سددلوكية مقبولددة أو غيددر مقبولددة، 
وفي هذا تضاربت اآلراء واالتجاهات في كيفية تطبيق رد الفعل االجتماعي هذا، وبأية وسيلة يطبددق، وهددو 

عقدداب واحدددا مددن ابددرز تطور علوم كانت فددي السددابق عندداوين لضددروب معرفيددة أخددرى، فكددان علددم ال ألشمما 
الواراين لمنطق الظهور، ومنه انحدرت اتجاهات وفلسفات تعبددر عددن مقابلددة الفعددل بددرد فعددل، طددوال مسدديرة 
االنتقددال مددن فكددرة العقدداب، ومددا يحملدده مددن اللدددة وانلددم، وصددوال إلددى انخددذ بمبدددأ العددالج واإلصددالح، ومددا 

عقددل مددن فددر  للتأهيددل والتقددويم ومندده لالندددماج يصددبو إليدده مددن الرأفددة واللددين، وتلددك هددي آخددر مددا بلغدده ال
 و عادة االستواء وربما سيكون محور علم قادم في انفق هو علم السجون.

الحقيقددة فددي القدددول أن علددم السدددجون هددو علدددم آت فددي طريددق معبدددد لكددون انرضدددية العلميددة موجدددودة، 
مددن العلميددة والمنهجيددة، ممددا  ومجمددون النظريددات والمدددار  التددي يسددتقي منهددا فكددره وفلسددفته علددى قدددر عددال

يجعددل مسددتقبال مددن مجددال االهتمددام بالسددجن والسددجناء سدداحة خصددبة للبحدد  والتقصددي، وهددو مددا يفيددد فددي 
صددن  السددند العلمددي المواددوأ، ويحددرك البحدد  العلمددي الحقيقددي، ويدددف  بدده نحددو تطددوير المؤسسددات المعنيددة 

 يدددن بددذلك حجددة للضددعا والقصددور فددي انداء، وانكثر ارتباطا بهددذا العلددم، ويرتقددي بهددا نحددو انفضددل، وال
وهو ما يعني تخطي علم السددجون كعلددم عتبددة االنطددالأ، ويضدد  أقددداما فددي حظيددرة المعرفددة، ويقددول كلمتدده 

 كباقي العلوم المهتمة بصن  السلوك اإلنساني.

تجاه والحدي  عن تطل  الدارسين لحلم علمية السجون يقر بأن السياسة الجنائية اليوم تسير في ا
أكثر حكمة وعقالنية سطر لها عقالء النظم العقابية، وعبدوا لها فلسفة تقوم على إصالح الجناة وتأهيلهم 
بحي  يندمجون في المجتم  من خالل إخضاعهم لبرامج وتدابير وكذا إجراءات إصالحية، وهي 

قوبة السجن على أنها الممارسات االجتماعية التي يراد بها حفظ أمن واستقرار المجتم ، والنظر إلى ع
تطبق  من باب العالج واإلصالح، ال بهدا القسوة واالنتقام، وهو ما حدا بنا إلى معالجة هذا الموضون  
المتلعب، والتعرض له بليء من التفصيل، ومنه توضيح ما للسياسة الجنائية المعاصرة من جهد في  

صور التعذيب واإلهانة واإلذالل، إلى   تغيير صورة مؤسسات السجون من بيئات مغلقة تمار  فيها أبل 
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واق   بيه بالحياة الطبيعية داخل أسوار مغلقة، تقوم فيها الغايات اإلنسانية كأولى االعتبارات من جهة، 
وال يتعارض هذا الملهد م  المنفعة المرجوة من اإليدان في المؤسسات وهي زجر الجاني وردعه للحيلولة 

هو بطبيعة الحال جوهر الدعوة التي ترفعها فلسفة اإلسالم في تعاملها دون عودته للجريمة من جديد، و 
 م  الجريمة والمجرمين.

 ثالثا: شروط قيام علم السجون 
حتى تستوفى  رو  قيام أي علم من العلوم ان تكون هناك منطلقات يتأسس عليها كي ينطلق على 

موقعا بين مختلا الفنون المعرفية اسس علمية، وحتى نتبين حقيقة قدرة ميدان السجون ان يكون له 
 ضرورة وجود ما يلي:

مفهوم السجن قد ورد في النصو    أنداللة توضح مفهوم وماهية علم السجون، وهنا نجد   -1
العلمية والمعرفية،  تالمتناوالالقرآنية بلكل جلي وواضح، وأخذ كثير من الدالالت والمعاني في 

 وبالتالي كمفهوم له حضوره العلمي. 
قة التي تربط علم السجون ببقية العلوم انخر، وهنا نؤكد على وجود ما يسمى باجتماعية العال  -2

السجون، واقتصاديات السجون، وهندسة السجون، وتاريخية السجون، وغيرها من التقاطعات م  
 كثير من العلوم والضروب المعرفية وهو ما سنتناوله في جشء الحق من المقال.

ي هكذا تخصص علمي، وغاية علم السجون هو أكيد لغاية تطوير الغاية المرجوة من تبن  -3
 مؤسسات السجون والنهوض بها، لتكون قادرة على القيام بالرسالة التي وجدت من اجلها.

 وانهمية العلمية  انهميةالتي تقدمها مخرجاته، وهنا تكمن  واإلضافة التي يحظى بها  انهمية  -4
 العملية.

السجون وترتبط به كفضاء لممارسة المخرجات العلمية له، ويتعلق المؤسسات التي تعنى بعلم   -5
 بمختلا المؤسسات والتنظيمات المختلفة بالمجتم  ذات االرتبا  بالسجن والسجناء. انمر

مجاالت البح  التي ينلط فيها علم السجون، وكذا الدائرة العلمية والعملية التي يدور في    -6
سسة السجن وما تقدمه من ذخيرة ومادة خام للمؤسسات  فلكها: وهنا العالقة التي تربط مؤ 

 جامعات او مخابر او مراكش بح .  أكانتالبحثية سواء 
العلمية التي ينتهج بها علم السجون مختلا ممارساته العلمية: وهو  اندواتالمناهج او   -7

دة، والتي المعمول بها داخل مؤسسات السجون، وكذا البرامج المعتم واإلجراءاتمختلا التدابير 
 كلها موجهة وفق تنظيم قانوني وعلى ضوء التلريعات المعتمدة.
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المقاربات الفكرية، بمعنى هل يمتلك علم السجون السند النظري كمرجعية علمية لفهم وتفسير   -8
وممارسات: وهو ما يقوم عليه أي علم باعتبار ان العلم الذي يفتقد  أنلطةكل ما يتعلق به من 
 كن له ان يقوم. للسند العلمي ال يم

 أن كل هذه النقا  لو تمعنا فيها لوجدنا كل اللرو  قد تتوفر في هذا الميدان كفضاء علمي يمكن له 
كي يترب  على اقة الدارسين والمهتمين، ويكون له جشؤه من االهتمام، وينال نصيبه من  أفر تهيبسط 

تجديد  إلىوالمجتمعات بحاجة الدراسة والبح ، خصوصا وان السياسة الجنائية في تطور مستمر، 
ال يتوقا عند هذا الحد بقدر ما المجتمعات   انمر تدابيرها وآلياتها في التعامل م  السجناء، وال ك ان 

متابعة خريجي السجون، وتقديم يد العون لهم من خالل الرعاية الالحقة وهي بطبيعة الحال  إلىبحاجة 
 ضمن دائرة اختصا  هذا العلم.

 الدعوة لعلم السجون رابعا: أهداف 
 تتحدد أهداا الدعوة إلى قيام علم يهتم بالسجون، على ضوء ما يلي:

أهميددددة اندوار التددددي تلعبهددددا مؤسسددددات السددددجون فددددي تعددددديل وتلددددكيل وكددددذا تنمدددديط السددددلوكات  .1
 المتعارا والمتوافق عليها لدى النشالء الذين يتواجدون فيها.

 الئها.مدى قدرتها على تغيير أسلوب التفكير لدى نش  .2
 فلسفة هذه المؤسسات في تطبيق آلية التعامل المثلى م  هؤالء السجناء. .3
 الحر  على تأكيد أساليب التكفل والتأهيل الفعلية. .4

من هنا كانت الدعوة الحالية تهدا إلى الدف  بالحاجة إلى علم السجون كواحد من ضروب المعرفة  
 ويمكن تلخيص أهم أهداا الدعوة فيما يلي:

سياسددة الجنائيددة إلددى النظددر إلددى السددجون علددى انهددا مؤسسددات اجتماعيددة، لهددا مسددؤولية كبيددرة الدددف  بال -
فددي إعددادة تنلددئة انفددراد وتعددديل سددلوكياتهم، وعلددى المجتمدد  تبنددي الطددرأ وانسدداليب والتدددابير التددي 

 تتما ى والمعايير الدولية، من خالل عصرنة هذه المؤسسات وتحديثها، وجعلها أكثر إنسانية.
اسة أنظمة السجون على مختلا أ كالها وتصنيفاتها القانونية، والكيفيددة التددي يددتم التعامددل فيهددا مدد  در  -

الندددشالء، مدددن خدددالل إلقددداء الضدددوء علدددى حدددالتهم داخلهدددا، مدددن الناحيدددة الصدددحية والغذائيدددة، والخددددمات 
لمهنددي المقدمددة فددي التكفددل النفسددي واالجتمدداعي، ودور المؤسسددات فددي تحسددين المسددتوى التعليمددي وا

 لدى النشالء، وكذا الرف  من المستوى التهذيبي وانخالقي لدى السجناء.



 مجلة الدراسات القانونية  

جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر( –مخبر السيادة والعولمة   عن  صادرة محكمة سداسية  دولية لميةع مجلة  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم اإليداع القانوني:  -2015  

   181  -162ص:                    ه 1440   شوالم/  2019جوان/  :السنة                 الثاني العدد:                الخامسالمجلد: 

 "  علم السجون: الفن العلمي القادممقال بعنوان: "  ،. مصطفى شريكد
 

 
167 

التأكيدددد علدددى ضدددرورة االهتمدددام بفلسدددفة التأهيدددل بمؤسسدددات السدددجون، والحدددر  علدددى تنظددديم و نجددداز  -
الدراسات واإلحصاءات العلمية وانكاديمية التي يمكن االرتكددان إليهددا فددي قيددا  نجدداح أو عدددم نجدداح 

 ت في العالم في تحقيق غرضها، بالنظر إلى وسائل اإلصالح و عادة اإلدماج.هذه المؤسسا
االهتمددام بانبحدداع والدراسددات انكاديميددة التددي تسدداهم فددي تنددوير القددائمين علددى المؤسسددات، وتثددري  -

 .إصالحيةالتلريعات والقوانين التي تؤسس لمنظومة عقابية 
ي كيفيددة االنتقددال مددن صددورة السددجون كبيئددة تفددرد التأكيد على ضرورة وجود أسا  علمي يستند إليه ف -

 إصددالحيفيها أ كال العقاب إلى مؤسسة اجتماعية تقوم على اتجاهددات وممارسددات تربويددة، منهجهددا 
 .إنسانيةوغايتها 

ضرورة وجود علم للسجون قائم بذاتدده يسدداهم فددي تقددديم االقتراحددات لتنددوير القددائمين علددى المؤسسددات،  -
د لالنحددراا والجريمددة مددن جهددة، وتحسددين دور مؤسسددات السددجون فددي بهدددا تحجدديم معدددالت العددو 

 المجتم  من جهة اانية.
الدددف  بمؤسسددات السددجون لتلعددب دورهددا فددي تأهيددل المحكددوم علدديهم وفددق المعددايير الدوليددة ومددا تقدددره  -

المواايددق الدوليددة مددن معاملددة إنسدددانية مددن جهددة، والحفددا، علددى قيمدددة السددجين، و دماجدده فددي الوسدددط 
 عي كفرد سوي من جهة اانية.االجتما

 خامسا: أهمية الدعوة لعلم السجون:
كانت النظرة إلى السجن تلددير إلددى أندده تنظدديم عقددابي يددراد بدده عددشل الجدداني عددن المجتمدد  وجعلدده يدددف  
امن جرمه عن طريق العقاب، أما اليوم فقد أصددبح ينظددر إلددى السددجن بأندده مكددان إلصددالح النشيددل وتهذيبدده 

عمليددة التكفددل بالسددجناء و عددادة إدمدداجهم فددي المجتمدد  دور ل، وال ددك فددي أن ( 1) لمجتمدد فو عادة إدماجدده فددي ا
االجتمددداعي، ومدددن هدددذا التوجددده تكمدددن أهميدددة الددددعوة لقيدددام علدددم السدددجون وذلدددك  انمدددنكبيدددر فدددي تحقيدددق 

 قيام علم السجون كعلم وفن: أهميةلالعتبارات التالية والتي نراها تأكيد على 

لت مفتوحة الستقبال المحكددوم علدديهم قضددائيا فإننددا بحاجددة علددم يددنظم هددذا السجون مازا أنطالما  .1
نقضي على التسمية التقليديددة التددي تددرى فددي المؤسسددات  أنالميدان، وينظر في  ؤونه، وينبغي 

المغلقة منغلقة على المجتم ، بل البددد مددن تفتحهددا وتواصددلها مدد  المحدديط كددي تددتمكن مددن تبددادل 
السددجن كمؤسسددة مغلقددة بددالمجتم  ال  إذن، انخددرى مات االجتماعية االستفادة م  مختلا التنظي 

 
ن(، مديرية إدارة  ، مجلة إدماج )مجلة تعنى بلؤون السجو االكتظاظ كعائق للدور اإلصالحي للسجون مصطفى دحام،  (1)

 .43   ،2002،  2اإلدماج، المغرب، العدد  السجون و عادة
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تبقددى منغلقددة علددى المجتمدد  فددي مددل وجددود علددم السددجون، بددل البددد وان تنفددتح علددى  أنينبغددي 
 .انداءالمجتم ، وتكون في تفاعل مبا ر معه كي تتمكن من تحسين فعالية 

فعاليتهددا، تبقددى عقوبددة السددجن هددي البدددائل المقترحددة كبددديل لعقوبددة السددجن لددم تعطددي  أنطالمددا  .2
علددم يمثددل هددذه  إلددىالعقوبددات التددي تصدددر مددن قبددل رجددال القضدداء، وبالتددالي نحددن بحاجددة  أكثددر

 العقوبة.
محور السجن والسجناء كان وال يشال موضون دراسته من الطابوهات والمحرمات في الكثيددر مددن  .3

بوهددات، واالنطددالأ بالبحدد  المجتمعددات وخصوصددا العربيددة منهددا، وهددو مددا يحددتم كسددر تلددك الطا
 أكثر نضجا من الشاوية العلمية. أفقنحو 

هندددداك اددددراء فددددي البحددددوع حددددول مجتمدددد  السددددجون، والدراسددددات حددددول  ددددريحة السددددجناء، نفسدددديا  .4
والدراسددات  انبحدداعواجتماعيا وتربويا، وهو مددا يدددعو بإلحدداح الددى االسددتفادة مددن مخرجددات هددذه 

 واالستفادة منها في تحدي  هذه البيئة.
 اإلسددهاممؤسسددات اجتماعيددة بالدرجددة انولددى، لهددا مددن  أنهدداالنظر الددى مؤسسددات السددجون علددى  .5

 في بنية المجتم ، وتمثل نسق اجتماعي له وميفة كبرى.
أدبيدددات هدددذا  إادددراءعلدددى البحددد ، وانجددداز الدراسدددات العلميدددة الهادفدددة الدددى  اإلقبدددالالتلدددجي  نحدددو  .6

مددن المؤسسددات الجامعيددة الجشائريددة وحتددى  الفضدداء العلمددي لميدددان السددجون، خاصددة وان كثيددر
بها تخصصات ذات صلة بميدان السجون حتددى وان كددان بعضددها يتعلددق بعلددم  وانجنبيةالعربية 
 او الجريمة واالنحراا. اإلجرام

فددددي اتجدددداه تطددددوير السياسددددة الجنائيددددة  أساسدددديةبددددأن مخرجددددات علددددم السددددجون هددددي لبنددددة  اإلقددددرار .7
 االجتماعية، ومراعاة مبادئ وحقوأ اإلنسان.المعاصرة القائمة على أسس الخدمة 

بأن مخرجات علددم السددجون مددن دراسددات وبحددوع هددو لدده مددن المنفعددة علددى فئددة السددجناء  اإلقرار .8
 كي تكون آليات التعامل لها من الفعالية والنجاعة.

هذه الدعوة تسددهم بدرجددة أولددى فددي حدد  المختصددين علددى تعميددق انتاجدداتهم العلميددة وتوايقهددا بمددا  .9
لهددا كددي تكددون مرجعددا وسددندا  واإل ددهارداءات مؤسسددات السددجون، آم ويطددور مددن هددذا العلدد يخدم 

 للعاملين.
كذلك تكمن انهمية العملية للدعوة في التأكيد على مدددى نجدداح المؤسسددات العقابيددة فددي تأهيددل   .10

بهدا إعادتهم إلى حظيرة المجتم  كددأفراد أسددوياء، لكددون  إصالحهمو عادة إدماج السجناء، بعد 
ه المؤسسددات علددى قدددرة كافيددة للتددأاير فددي  خصددية نشالئهددا، وتعددديل قدديمهم ومعددايير السددلوك هددذ
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لدددديهم، وتخليصدددهم مدددن اقافدددة اإلجدددرام، وتكيددديفهم مددد  قددديم المجتمددد  ومعددداييره، واالمتثدددال لقواعدددد 
 الضبط فيه.

الددددعوة إلددددى قيدددام علددددم السدددجون أهميددددة عمليددددة فدددي كونهددددا تسددداهم فددددي تهيئدددة انرضددددية العلميددددة  .11
لمساعدة على االستشادة في تحسين وضعيات السجون، وحل ملددكالت السددجناء، والتكفددل بهددم، ا

 والعمل على تأهيلهم.
باختصدددار الددددعوة إلدددى قيدددام علدددم السدددجون تحدددوي الكثيدددر مدددن الحاجدددة إلدددى قيدددام واسدددتعراض اندبيدددات 

 والتراكمات العلمية التي تناولت قضايا السجن والسجناء.

 :األخرى جون ببقية العلوم سادسا: عالقة علم الس

يرتبط علم السجون بالكثير من العلوم الحديثة والتي سواء كانت بينه وبينها استفادة متبادلة، او التي 
في بح  بيئة السجن وواق  السجناء، ومن ذلك نجد على سبيل  وأبحااهااستند واستفاد من دراساتها 
 المثال ال الحصر نجد ما يلي:

ناك ارتبا  وايق بين علم السجون وعلم االجتمان، وهو في الفرن الذي تحدع عنه  : هأ/ علم االجتماع
( وسماه بعلم اجتمان السجون وعرفه على أنه ففرن من فرون علم  2003عبد هللا عبد الغني غانم )

 انطر االجتمان يتخصص في دراسة فمجتم  السجنف والظاهرات والنظم المرتبطة بهذا المجتم ، ويطبق 
يات التفسيرية الخاصة بعلم االجتمان في تفسيره لهذه الظاهرات كما يستخدم مناهج البح  والنظر 

البحثية الخاصة بعلم االجتمان العام في دراسة هذه الظواهر والنظم والعالقات التي   واندواتوالتكنيكات 
علم اجتمان  أو، وهناك ارتبا  كبير بين علم اجتمان العقاب وعلم السجون ( 1)يتميش بهذا المجتم ف

مرتبط ا د االرتبا  بالعقوبات السالبة  وانبحاعالسجون، باعتبار ان العقاب في كثير من الدراسات 
مجال الدراسة لعلم اجتمان يتقاط  م  علم السجون، في اعتبار كونهما يبحثان في النظم  أنلحرية، أي 

النظام العقابي هو احد  أنسمالوطي على ال أكدالعقابية التي تتبناها مختلا المجتمعات، باعتبار كما 
النظم االجتماعية التي تلكل في تفاعلها وتساندها البناء االجتماعي للمجتم ، ويعد النظام العقابي من 

يستمر بدون وجود تهديد بالعقاب في حالة   أنال يمكن ني تنظيم اجتماعي  إذالضرورات االجتماعية 
السلوكات المنحرفة، وعادة ما  إزاءهناك رد فعل اجتماعي  أنني ، وبطبيعة الحال هنا يع( 2) االنحراا

 
لتعليم والثقافة، القاهرة،  مؤسسة هنداوي ل، ترجمة أميرة علي عبد الصادأ، الجنون في غياهب السجون تيري كوبرز،   (1)

2015،  15. 
 .67   ،1983ة، ، الجشء االول، دار اللروأ، جدعلم اجتماع العقاب نبيل السمالوطي،   (2)
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القضائية التي يصدرها قضاة المحاكم،  انحكامتكون العقابات الموصى بها هي عقوبة السجن في اغلب 
ويضيا السمالوطي حول موضون علم اجتمان العقاب بقوله فيحاول علم اجتمان العقاب تفسير النظم 

ومداخل ومناهج علم االجتمان كالمدخل الوميفي  أساليبمعات من خالل تطبيق العقابية داخل المجت 
دراسة الحالة وبعض انساليب التجريبية، ويهتم بدراسة المؤسسات العقابية  وأساليبوالمدخل التاريخي 

، وهو بطبيعة الحال مربط التقاط  بين ( 1) وأهدافهاومدى جدواها من حي  تحقيق ومائا العقوبات 
، وكيفية انحداعمرتبطان ا د االرتبا  بمؤسسات كالسجون ودور رعاية  أنهمان، وخاصة العلمي 

 تطويرها، واالرتقاء بها كمؤسسات للتأهيل والوقاية.  

: هناك ترابط كبير بين علم النفس وعلم السجون لدرجة انه بما بدأ التفكير في علم جديد  ب/ علم النفس
تتعلق بهذا اللأن،  أكاديميةلك بوضوح في وجود تخصصات علمية هو فعلم نفس السجونف، ان لم نرى ذ

ومنها تخصص فعلم نفس الوسط العقابيف بجامعة باتنة، وهو تخصص يعنى بكل ما يتعلق 
لعلم النفس   أنكثير من الدراسات  أكدتبخصوصيات المؤسسة السجنية ونشالئها من الجان النفسي، وقد 

، ولما لهذه البيئة من اإلنسانيةيتعلق بسجين له الصبغة  انمر، لكون دور كبير في تطوير النظم العقابية
تأاير على نفسية السجين وهو ما يؤكده كوبرز فمروا السجن القاسية لها أار سيئ للغاية على الصحة  
العقلية لجمي  السجناء. والسجناء اآلخذة أعدادهم في الشيادة، الذين لديهم تاريخ سابق من االضطرابات  

فسية الخطيرة قبل إدانتهم، معرضون بلكل خا  لالنهيار عند تعرضهم لقدر هائل من الضغط الذي  الن 
تفرضه السجون  ديدة االزدحام. والعديد من السجناء اآلخرين، الذين لم يعانوا قط من أي اضطراب  

السجن هو  نفسي قبل دخولهم السجن، يكون رد فعلهم على الصدمات الهائلة التي تتسم بها الحياة في 
التي يمكن إرسال  انماكنكثير من الجدول حول  وأاير، ( 2)مهور أعراض االضطرابات النفسية لديهمف

الجناة إليها بالضوء على تساؤالت خطيرة وعسيرة، بالنسبة إلى أهداا السجون والسبل انخرى إلدارة  
ق أهدافها للدول المختلفة مفاهيم الرجال والنساء المدانين، ومدى نجاح االستراتيجيات المختلفة في تحقي 

مختلفة عن المقصد من السجن والظروا التي ينبغي أن ُيستخدم في ملها باعتباره وسيلة للتعامل م  
الجناة، وقد تصدر علماء النفس طليعة هذا الجدل في استكلاا تأاير السجون وتطبيق نطاأ متنام من 

بوصفها محاوالت لتغييرهم النضج النفسي والبدني عمليات التدخل م  الجناة داخل السجون وخارجها 
مثل االستقرار م   ريك و نجاب أطفال وفر  عيب حياة مهنية -مصحوًبا بعمليات التكيا المرتبطة 

 
 .67   ،مرج  سابق ،علم اجتماع العقاب نبيل السمالوطي،   (1)
، المجلة العربية للدراسات  علم اجتماع السجون: نحو علم جديد للسجون والمؤسسات العقابيةعبد هللا عبد الغني غانم،   (2)

 .167م،    2003هد / أفريل  1424، محرم 35، العدد 18انمنية والتدريب، المجلد 
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هي تغييرات أسلوب الحياة التي يمكن أن تؤدي أكثر من غريها إلى خروج الجناة من  - رعية مقبولة
سات وجود مجموعة من التغييرات النفسية لدى السجناء نتيجة التأقلم ، كما  أمهرت الدرا( 1) دائرة اإلجرام

 :( 2)م  حياة السجن، وهي تتضمن ما يلي

 .التحول لالعتماد على طاقم العمل واآلخرين في اتخاذ القرارات لهم -
 .اللك في اآلخرين وعدم الثقة بهم، وربما التحفش العصابي -
 .إخفاء ملاعرهم مما يصعب االتصال باآلخرين -
 .ضعا االعتقاد بالتمت  بأية أهمية  خصية -
 استرجان صدمات الطفولة التي كان لها تبعات ملابهة. -

تلخيصه من   أمكنكما يمكن القول ان دور علماء النفس كبير في قطان السجون، ومن ذلك ما 
 كتاب ديفيد كانتر الموسوم فعلم النفس اللرعيف، والذي أكد على نقا  اساسية يمكن تجميعها في

 العناصر التالية:

تقارير عن المسجونين، سواٌء في المراحل المبكرة من سجنهم للمساعدة في توجيه تقدمهم  إعداد •
خالل فترة السجن، أو تقييم الخطر والمسائل انخرى التي تهم لجنة إطالأ السراح الملرو ، 

 . ( 3)وفي مراحل مختلفة طوال فترة حبسهم وبعد اإلفراج عنهم

داد التقارير عن انفراد، من المرجح أن يعتمد علماء النفس العاملون بالسجون  إضافة إلى إع •
على جوانب أخرى كثرية من علم السلوك. وهذا يتضمن تقييمات لبرامج السجون وأنظمة  
إدارتها، للمساعدة في وض  خطة تغيري مؤسسي، ولتدريب العاملين بمناهج متنوعة قد تساعد 

للقانون؛ ونتيجة لذلك، يفضل كثري من علماء النفس بالسجون  على خفض المخالفات الالحقة
 .( 4) وهيئات المراقبة التسمية »عالم نفس تطبيقي« أكثر من »عالم نفس  رعيف

 
 .95   ،2014، ترجمة ضياء وراد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، علم النفس الشرعيديفيد كانتر،   (1)
 .92المرج  نفسه،     (2)
 .18،   سابقمرج   ،ديفيد كانتر  (3)
 .18المرج  نفسه،     (4)
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يوجد أيضا عدد متشايد من علماء النفس الذين يقدمون النصح إلى المؤسسات العقابية التي   •
اء فريق العمل أو تدريبه ا يساعدون في انتق، وغالًبا مإستراتيجيةيعملون فيها على مستوى أكثر 

كما هو الحال م  جمي   -برامج متنوعة للعمل م  الجناة. وفي هذا العمل كله  ني أو تد 
تتجاوز إسهاماتهم مجرد تقديم قاعدة  -اُنطر انخرى التي يعمل فيها علماء النفس اللرعيون 

معرفية عن المجرمين. وكثري من المؤسسات التي يعملون بها قد يكون لديها مجموعة 
رسخ لديهم اقافة عقابية في انسا ، ولم تتلق أي توجيه عن مستحكمة من التوجهات، وتت 

طريق تعليم على المستوى الجامعي من أي نون أو منهج علمي لحل الملكالت؛ ولذا قد يكون 
علماء النفس اللرعيون غالًبا هم المجموعة المهنية الوحيدة التي تؤكد بالغ التأكيد على أهمية 

 .( 1) ك يمكن كثرًيا أن تكون قوة تلك اندلة محل جدل كبراندلة العلمية في عملها. وم  ذل

في االرتقاء بعلم  انهميةيتبين من كل هذا أن دور علم النفس جد هام، ودور علماء النفس بالغ 
 السياسة الجنائية المعاصرة.  إليهما تطمح  إلىالسجون، وتطوير نظمه 

من خالل بح  مسألة أساسية وهي الميشانيات : يستفيد علم السجون من علم االقتصاد ج/ علم االقتصاد
، وكذا التكلفة التي تفرضها وجود تلك المؤسسات، وهو  واإلنفاأالمخصصة لمؤسسات والمتعلقة بتمويل 

السجون من حي  عالقة المسجونين بعضهم بالبعض، فهناك  أنظمة أنوانما نراه حتى في تصنيا 
والثاني )الجماعي واالنفرادي(  انول، وتثار في النون السجن الجماعي واالنفرادي والمختلط والتدرجي

 أسباب السجون الجماعية لكونها غير مكلفة في حين من بين  إنلاءمسألة التكلفة فهناك من يقول بأن 
التخلي عن النظام االنفرادي هو تكلفته الباهظة وعدم قدرة الدول على توفير زنشانات وعنابر خاصة بكل 

 أيضا  رو  االحتبا ، مما يعني ان علم االقتصاد له عالقة بقطان السجون، سجين تتوفر على كل 
تخلي الدولة عن تسيير السجون، والذهاب بها نحو الخصخصة،  إمكانيةحول  أفكارهناك ما طرح من 

لك لتر يد النفقات من جهة، وللتخلي عن القطان العمومي من  ذحي  تتولى تسييرها  ركات خاصة، و 
 تدف  بوجود استفادة كبيرة من قطان السجون لعلم االقتصاد.  أخرى وقضايا  أموراك جهة اانية، وهن 

على المسجونين، وذلك ما يتعلق  انهمية: أن الهندسة المعمارية للسجون لها تأاير بالغ د/ علم الهندسة
لحر  على  بكيفية مراعاة البعد الحقوقي في هندسة السجون، من خالل المعايير الدولية المعمول بها، وا

توفير كل مروا االحتبا ، وكذا اللرو  الضرورية من عوامل التهوية الطبيعية المخصصة لكل  

 
 .82ديفيد كانتر، المرج  السابق،     (1)
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توفير  رو  اإلضاءة الطبيعية والتدفئة  إلى إضافةسجين، والمساحة المثلى للشنازين الفردية والجماعية، 
السجناء صحيا، كما يستفيد بأماكن االحتجاز، وتحسين مستوى المرافق الصحية التي يتم فيها التكفل ب 

علم السجون من قيا  وض  المباني من حي  الصالحية، والحفا، على الحالة اإلنسانية والصحية  
بان يؤخذ في   2004العدالة المنظمة الجشائر سنة  إصالحللمحتجشين، حتى انه تم التوصية في ندوة 

عايير الدولية الحديثة، بما يضمن أماكن االعتبار عند بناء مؤسسات عقابية جديدة ان يكون ذلك وفق الم
احتبا  مالئمة من حي  سعة المكان وتوفر التهوية واإلضاءة الطبيعية بالقدر الكافي، و عداد خريطة  
عقابية تراعى مسألة إخراج السجون من النسيج العمراني، ومعايير نلا  الجهات القضائية والجانب  

ئة الهياكل العقابية الحالية عن طريق ترميم وتوسي  المنلآت غرافي وتصنيا المساجين، وكذا تهيو الديم
، وهو ( 1)القابلة لالستعمال لجعلها متطابقة م  المقاييس الدولية وغلق المؤسسات القديمة غير القابلة لذلك

 انمم حرصت عليه المواايق الدولية من خالل القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين الصادرة عن منظمة 
 ( المتعلقة بأماكن االحتجاز على ما يلي:14 إلى 9في موادها )من  أقرتدة والتي المتح

( حيثما وجدت زنشانات أو غرا فردية للنوم ال يجوز أن يوض  في الواحدة منها أكثر من سجين  1. )9
ى واحد ليال. فإذا حدع نسباب استثنائية، كاالكتظا، المؤقت، أن اضطرت اإلدارة المركشية للسجون إل

 الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وض  مسجونين اانين في زنشانة أو غرفة فردية. 

( وحيثما تستخدم المهاج ، يجب أن يلغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حي  قدرتهم على التعا ر 2)
 في هذه الظروا. ويجب أن يظل هؤالء ليال تحت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة المؤسسة. 

مي  الغرا المعدة الستخدام المسجونين، وال سيما حجرات النوم ليال، المتطلبات الصحية،  . توفر لج10
م  الحر  على مراعاة الظروا المناخية، وخصوصا حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل  

 سجين واإلضاءة والتدفئة والتهوية.

 . في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيلوا أو يعملوا:11

أ( يجب أن تكون النوافذ من االتسان بحي  تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة  )
 والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية،

 اأ نظرهم.)ب( يجب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إره
 

 .2005نية إلصالح العدالة المنظمة بالجشائر في  هر مار  من توصيات الندوة الوط( 1)
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. يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها 12
 وبصورة نظيفة والئقة. 

. يجب أن تتوفر منلآت االستحمام واالغتسال بالدش بحي  يكون في مقدور كل سجين ومفروضا  13
بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا  عليه أن يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة م  الطقس،

 للفصل والموق  الجغرافي للمنطقة، على أال يقل ذلك عن مرة في انسبون في مناخ معتدل.

. يجب أن تكون جمي  انماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة  14
 والنظافة في كل حين. 

وعلم السجون، بحي  تمثل مؤسسات السجون   اإلحصاءقوي بين علم  : هناك ارتبا اإلحصاءهـ/ علم 
 وأعمارهم الجنائي الذي يرصد حجم النشالء ونوعهم  اإلحصاءكمصدر من مصادر  اإلحصاءلعلم 

في تقديم لغة رقمية عن كل ما  اإلحصاءالقضائية التي صدرت بحقهم، ويفيد علم  انحكام وأصناا
فوسيلة من وسائل البح  العلمي الذي يترجم  اإلحصائيعتبر ، وي إحصائياتيتعلق بالسجون من 

 إياهامتبعا  اإلجراميةبأسلوب يركش على دراسة اللخصية  أرقام إلى اإلجرامية خصائص وسمات الظاهرة 
والنمط  وانسلوبوسماته من حي  الحجم والنون والشمان والمكان  اإلجرامي الفعل  أساليبباستعراض 

العالقة بين الجريمة والمجرم، وبين المتغيرات االجتماعية  إلىصل من خالل ذلك والداف  مستهدفا التو 
  إحصاءات ، وتمثل ( 1)والثقافية واالقتصادية والبيئية وغيرها، التي تساعد اللخص أو تدفعه الى ارتكابهاف

  ت و حصاءا اللرطة  إحصاءاتلإلحصاء الجنائي إضافة الى  انساسيةالسجون واحدة من بين المصادر 
فوهي إحصاءات خاصة بالمؤسسات العقابية واإلصالحية   أنهاالسجون على  إحصاءاتالقضاء، وتعرا 

)السجون( تتضمن عدد المحكوم عليهم بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية ومدد هذه العقوبات وأنوان 
تصدر عليهم جرائمها، وحركة النشالء الداخلين والخارجين. وهذه اإلحصائيات تقتصر فقط على الذين 

المحاكم أحكامًا بعقوبات سالبة للحرية )الحبس( ومن ام يتم إرسالهم إلى تلك المؤسسات لتنفيذ 
، وهذا ما يدل على ان هناك ارتبا  وايق بين علم االحصاء وبين علم السجون كعلم يسعى ( 2) العقوبةف

 
العدالة الجنائية في الدول  إحصاءات، من أوراأ ندوة تطوير نظم الجنائي اإلحصاءتطور مفهوم عثمان الحسن نور،   (1)

 .11،   2001، 1، الرياض،   انمنيةالعربية، جامعة نايف العربية للعلوم 
، من أوراأ مؤتمر  اإلحصاء الجنائي في الوطن العربي: الواقع.. وآفاق التطويرالملهداني،  الرزاأ جاسم أكرم عبد  (2)

 .151،   2007نوفمبر  13 -12، عمان، انولالعربي  اإلحصاء
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المؤسسات   أداءتحسين مستوى الى توايق واقعه بلغة رقمية قد تفيد وتساعد على تطوير قطان السجون، و 
 العقابية واالصالحية. 

 سابعا: المقاربات النظرية لعلم السجون: 
وانغراض المرجوة   عند القراءة الكرونولوجية لتاريخ أنظمة السجون، يرتبط هذا التطور بتاريخ العقوبة

ضادة للمجتم ، ومرورا من اتجاهات المجتمعات البدائية في ردة فعلها اتجاه السلوكات الم منها، ابتداءً 
باالعتقادات والتصورات التي كانت سائدة لدى المجتمعات القديمة، وكذا المجتمعات الحديثة وما صاحبها 
من تطور في السياسة الجنائية وفنون التعامل م  ماهرة الجريمة ومرتكبوها، وصوال إلى المجتمعات 

والمجرمين، وحولت نظرتها من تفريد العقوبة بغرض الحالية، التي بلورت فلسفتها في النظرة إلى الجريمة 
اللدة االنتقام إلى آلية انخذ بيد الجناة والعمل على إصالحهم و عادة إدماجهم في المجتم ، كما يلهد 
تاريخ الفكر الجنائي لكثير من اإلنجازات التي ساهم فيها مفكرون وباحثون في مجال تطوير واق   

 Gohn -يات السجناء مثل انعمال التي قام بها »جون هوارد«السجون وتنظيمها وتحسين وضع
Howard- »و»بومنت- B.Beaumont-  »و»هيب وورع ديكسون- W. H. Dixon-   و» ارل
...، فبعد أن كان -Franklin Benjamin -و» بنيامين فرانكلين« -Charles Lucas -لوكا «

كيل بهم، ووضعه في أماكن معشولة بعيدة عن السجن في المجتمعات القديمة وسيلة لردن الجناة والتن 
المجتم  دون مراعاة للرو  اإليدان، يضاا إلى ذلك القسوة المتبعة واللدة في المعاملة، أين تغيرت 
الفلسفة اليوم لتصبح عملية الحبس هدفها إصالح الجناة وعالجهم وكذا دفعهم نحو التكيا وفق معايير 

 الحياة السوية.
بل قرون خلت تمثل نظاما عقابيا استثنائيا، حي  كانت تستخدم لحفظ المتهمين لقد كانت السجون ق

أو لالحتفا، بهم حتى موعد تنفيذ انحكام بحقهم أو إعدامهم وفي بعض الحاالت يحتفظ بالمدين كسجين 
تلت ، لكن تعتبر الفترة التي ( 1) إلكراهه على دف  الدين أو دف  الغرامة أو رد المال المسروأ إلى صاحبه

القرن الثامن علر مرحلة حاسمة في تاريخ الفكر الجنائي الحدي ، نتيجة بروز العديد من الفقهاء ورجال  
القانون الذين أحداوا اورة في مجال أدوار السجون ومعاملة السجناء، وتمثل بذلك هذه الفترة بداية مهور 

لغ في التلريعات الجنائية فيما بعد، ملكلة  الحركات الفكرية، والتيارات المجددة، والتي كان لها انار البا
بذلك مهور فلسفة قانونية جديدة، ومختلفة عن تلك التي كانت سائدة في العصور القديمة والوسطى،  
وكان نتيجة هذا مهور محاوالت جادة في إصالح السياسة الجنائية، و اراء النظم الجنائية، بفهم الفعل 

 
 .200،   1989، 1، منشورات ذات السالسل، الكويت، ط  علم العقاب ومعاملة المذنبينعدنان الدوري،  (1)
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منه، وكيفية تطبيقه، ويمكن اعتبار هذه المحاوالت بمثابة الثورة  وما يقابله من جشاء، وتبيان الغرض
العلمية الكبرى في تاريخ الفكر اإلنساني، فهي كما قال البعض أمدت الفكر اإلنساني بطاقات فكرية جدية  
للتعامل م  اإلنسان بأسلوب إنساني يعيد الثقة بآدميته ويثمن حق اإلنسان في العيب الحر والحياة  

 .( 1)ويجنبه انلم النا ئ عن العقاب إلى الحد اندنى من المعاناة الكريمة
ويمكن لنا ان نجمل المؤ رات على وجود نظريات ومدار  تؤكد علمية السجون ما يمكن ان نعبر 

 عنه بالمداخل التالية:
: وهدددذا المددددخل يمكدددن ان يضدددم كدددل مدددن المدرسدددة التقليديدددة القديمدددة والمحدادددة، ( المـــدخل التـــاريخي1

م( بإيطاليددا، Cezare Beccaria( )1738- 1794لقديمددة والتددي كددان مددن أبددرز روادهددا سدديشار بيكاريددا)ا
( بألمانيددا، Feurebackم( بددإنجلترا، وفيوربدداخ )Jeremy. Bentham( )1748- 1832وجيرمي بنتددام )

عقدداب، ويعددود لهددا فضددل القضدداء علددى النظددام الجنددائي القددديم ومددا يحويدده مددن عيددوب أهمهددا القسددوة فددي ال
والددتحكم القضددائي، وعدددم المسددداواة أمددام القددانون، وعددددم التناسددب بددين الفعددل الضدددار وبددين رد الفعددل عليددده 

(، وقدددد طبدددق سددديشار بيكاريدددا مبددددأ االتجددداه النفعدددي عندددد تفسدددير السدددلوك اإلجرامدددي، 24، 1990)سدددليمان، 
ا مددن ارتكابدده لجريمتدده، وبددين فددالمجرم ال يقدددم علددى جريمتدده إال بعددد أن يددوازي بددين اللددذة التددي يحصددل عليهدد 

مقدددار انلددم الددذي يتعددرض لدده عنددد توقيدد  العقوبددة عليدده، ونتيجددة هددذه الموازنددة أمددا أن تدفعدده إلددى ارتكدداب 
، فلسددفة المدرسددة التقليديددة القديمددة ركددشت اتجاههددا حددول المنفعددة ( 2) جريمتدده أو االمتنددان عنهددا حسددب تقددديره

مددن تطبيددق العقوبددة هددو زجددر الجندداة، ممددا يترتددب عندده تحقيددق  االجتماعيددة والددردن العددام، لددذلك كددان الهدددا
وميفة الردن من تطبيق القانون، حتى أن دعوة رواد هذه المدرسة في إحقاأ المساواة بين الجناة، وتحقيددق 
العدالة خدمددة للمنفعددة العامددة كددان بهدددا فددرض اسددتبداد رجددال القددانون وبخاصددة القضدداة، ممددا أحدددع ذلددك 

 في العقوبات. الح اجتماعي في السجون، م  إلغاء أساليب التعذيب، والتنكيلنشعة نحو إحداع إص

زيادة على المدرسة التقليدية القديمة، هناك التقليديددة المحداددة، والتددي مهددرت خددالل النصددا انول مددن 
القدددرن التاسددد  علدددر، نتيجدددة االنتقدددادات الالذعدددة التدددي تعرضدددت لهدددا المدرسدددة القديمدددة، ومدددن أبدددرز روادهدددا 

( Milinier(، ومولينيدده )Ortolan(، وأورتوالن )E. Kant( )1804 -1724يلسوا إيمانويل كانت )الف

 
، أبحاع  واقع المؤسسة العقابية واإلصالحية وأساليب تحديث نظمها اإلدارية في الدول العربيةاليوسا،  عبد هللا عبد العشيش (1)

، أكاديمية 1999/ 04/ 21 -20 -19ندوة النظم الحديثة في إدارة المؤسسات العقابية واإلصالحية المنعقدة بالرياض أيام 
 .179،   1999نايف العربية للعلوم انمنية، الرياض، 

(، ترجمة: عدلي السمري، دار المعرفة الجامعية،  السلوك اإلجرامي )النظرياتوماريلين. د. ميلان،  IIIفرانك. ب. ويليامش  (2)
 .33، 1999انزاريطة، 
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( فددي ألمانيددا، Mittermaier(، وميترمدداير )Hegel( فددي ايطاليددا، وهيجددل )Carraraفددي فرنسددا، وكددرارا )
هددا عرفددت ( في بلجيكا، وكان  عار هذه المدرسة هو فالظروا المخففة للعقوبددةف، حتددى أن Hawsوهاو  )

أيضدددا بالنظريدددة التعديليدددة، وكدددان مدددن مبادئهدددا انساسدددية االهتمدددام بالجددداني خدددالل تطبيدددق العقوبدددة، حيددد  
صارت هيئة المحكمة تأخذ في اعتبارها طبيعة الظروا التي دفعت بالجاني إلددى إتيددان السددلوك االنحرافددي 

المدرسددة، أندده لمددا كددان إيدددان مددن عوامددل ماديددة واجتماعيددة، وكددان مددن بددين المبددادئ التددي تحدددع بهددا هددذه 
، ( 1) نوعيات مختلفددة مددن المجددرمين فددي سددجن واحددد يمكددن أن يددؤدي إلددى المشيددد مددن الفسدداد بالنسددبة للددبعض

فقددد هددالهم أن تددشداد نسددبة العددود لإلجددرام، فغددشوا ذلددك فسدداد نظددام السددجون ال إلددى فسدداد النظريددة، لددذلك فقددد 
ب االخددتال  بددين اننددوان المختلفددة للمجددرمين، وبينددوا انصب اهتمامهم على إصالح السجون، وامهددروا عيددو 

خلو السجون من أساليب التهذيب، وسعوا لتحقيق سياسة جنائية إنسانية تتب  تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، 
بحيدد  تكددون العقوبددة وسدديلة لتقددويم المجددرم أخالقيددا واجتماعيددا، والعمددل علددى إعددادة تأهيلدده، ببدد  العددادات 

وهددذا مددا دفدد  بهددم إلددى  ( 2) ه عددن طريددق العمددل فددي السددجون، وتقويددة العاطفددة الدينيددة لديددهالحميدددة فددي نفسدد 
الدعوة نحددو ضددرورة تصددنيا المجددرمين حسددب دوافعهددم والظددروا التددي دفعددتهم للسددلوك االنحرافددي، وبددذلك 

 يتحقق مبدأ تفريد العقوبة حسب كل حالة.

ي نهايددة القددرن التاسدد  علددر وبدايددة القددرن : وتمثلدده المدرسددة الوضددعية التددي مهددرت فدد ( المـدخل الوعـعي2
( Cesare Lombroso( )1909 -1836العلرين، وكان من أبرز رواد هذه المدرسددة سدديشار لمبددروزور)

 Raffaele( )1934 -1852( ورافاييددل جاروفددالو )Enrico Ferri( )1829 -1856وأنريكددو فيددري )

Garofalo إلدددى الجريمدددة علدددى أنهدددا مددداهرة اجتماعيدددة (، وكاندددت هدددذه المدرسدددة االنطالقدددة انولدددى للنظدددر
إنسانية وليست قانونية فحسب، مستفيدة في ذلك من النجاح الددذي حققتدده النتددائج العلميددة واالسددتقرائية التددي 
تتبدد  المددنهج العلمددي والتجريددب، وقددد انطلددق علددم الجريمددة الوضددعي للسددير فددي خطددو  مماالددة حيدد  حدداول 

، باعتبددار أن القواعددد ( 3) ابلددة للقيددا  والحسدداب للجريمددة واالنحددرااالبدداحثون التوصددل إلددى وحدددات دقيقددة وق
وانساليب التي أابت نجاحها في مجال العلوم الطبيعية يمكددن أن تسدداعد عنددد تطبيقهددا فددي تعمدديم السددلوك، 
ومددن اددم النظددر إلددى السددلوك علددى أندده يحدددع نتيجددة قددوانين اابتددة وحتميددة، وتددرى أن رد الفعددل االجتمدداعي 

نحصددر فددي التدددابير االحترازيددة دون العقوبددة التقليديددة، والتددي تعددد خطددوة نحددو حمايددة المجتمدد ، ينبغددي أن ي 
وتددأمين سددالمة أفددراده، وبالتددالي يمكددن تحديددد عوامددل الفعددل اإلجرامددي، والسددلوك االنحرافددي، عندددها يمكددن 

 
 .44المرج  السابق،   (، السلوك اإلجرامي )النظرياتوماريلين. د. ميلان،  IIIفرانك. ب. ويليامش  (1)
 .25،   1990، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجشائر، ية العامة للتدابير االحترازية )دراسة مقارنة(النظر عبد هللا سليمان،  (2)
 .54،   1983، دار اللروأ، جدة، 2، الجشءعلم اجتماع العقابنبيل السمالوطي،  (3)
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ذا مددا يدددف  إلددى اتخدداذ عالج هذه العوامل، والتنبؤ بددانفراد الددذين هددم علددى اسددتعداد إلتيددان تلددك انفعددال، وهدد 
 إجراءات مثلى للتعامل معهم وعالجهم بطرأ أكثر عقالنية.

ــدخل البي ــــي3 : أو كمددددا يطلددددق عليدددده الددددبعض االيكولددددوجي، والددددذي يهددددتم فبدراسددددة ابنيددددة السددددجون ( المــ
والتأهيليددة، والحقيقددة ان ابنيددة السددجون وتصددميماتها  اإلصددالحيةوتصددميماتها وتأاراتهددا علددى وميفددة السددجن 

العقابيددة للسددجن أال يفقددد  انسددس أهددمنددت محددورا لكثيددر مددن التحلدديالت والجدددل، فددالبعض يددرى اندده مددن كا
فقددددان  إلدددىيدددؤدي  أنصدددفته العقابيدددة الن اسدددتحداع كدددل وسدددائل الراحدددة فدددي ابنيتددده وتصدددميماته مدددن  دددأنه 

عن طريددق  مياإلجراالنقيض فيصبح أحد عوامل تعشيش السلوك  إلىالسجن لصفته العقابية، بل قد يتحول 
 .( 1) الناتجة عن سهولة الحياة فيهف اإلاابة

: هددذا المدددخل هددو الشاويددة التددي ينظددر للسددجن كمؤسسددة رسددمية، وهيكددل تنظيمددي، ( المــدخل التنظيمــي4
قددانون عقددابي، ويتددوفر علددى تركيبددة بلددرية وماديددة متعددددة، وتحكمدده ضددوابط واطددر قانونيددة،  إلددىيخضدد  

هذا تؤكد صونيا براميلي فللمجتم  البلري دور هام بالسجون وصلة  ويمتلك صالحيات ومهام كبرى، وفي
دورا كددددامال وبددددالطرأ العلميددددة  وأدت أتقنددددتمددددا  إذا، والتددددي واإلصددددالحيةوايقددددة  بنجدددداح العمليددددة التأهيليددددة 

 اإلدمددداج إعدددادةالصدددحيحة والبدددرامج الواضدددحة، والتنفيدددذ الددددقيق، والخطدددط فإنهدددا تسددداهم الدددى حدددد بعيدددد فدددي 
المجتمددد  وقدددد تعددشزت قدراتددده، ومؤهالتددده، واقتددده  إلددىوتأهيلددده ليعدددود  إصددالحه و عدددادةللسدددجين االجتمدداعي 

بذاته، وصلحت حاله بعيدا عن سلوك طريق االنحراا مجددا، لذا فان واق  الحال يستوجب تددوفر صددفات 
فددي معاهددد  اإلعدددادللسددجن، مثددل التخصددص مددن خددالل  اإلداري وخصائص معينة، ال سدديما لدددى التلددكيل 

لددك تددوفر 1العمددل فددي المؤسسددة العقابيددة، كددذ إلددىاصددة، والتدددرج فددي الوميفددة، وعدددم نقددل المتخصصددين خ
في السجن الى جهاز متكامل يددوفر انتظددام الحيدداة الداخليددة  اإلداري صفة التفرغ للعمل، ... ويحتاج العمل 

والتأهيددل االجتمدداعي فددي السددجن، ويقدد  علددى عاتقدده حفددظ النظددام الددداخلي وانتظددام العمددل والتدددريب المهنددي 
االجتماعية والثقافية، وكذلك تدددبير اللددؤون الحياتيددة والمعيلددية ومتابعددة الحركددة اليوميددة للسددجين  واننلطة

السددجن  أنهددذا القددول تأكيدددا علددى  ألدديس، ( 2) فو فددراجمددن زيددارات ومراسددالت ومراجعددات واتصدداالت ودخددول 
 من خالل المدخل التنظيمي.البد وان يكون  أحيانالفهمها  واإلطاربيئة منظمة، 

 
، دورية الفكر  العقابيةاالثار االجتماعية للسجن على النزالء دراسة اجتماعية على احدى المؤسسات ناجي محمد هالل،  (1)

 .22،   2005 ،53، العدد 14اللرطي، المجلد 
 .153،   2009يثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ، المؤسسة الحدالحاالت االجتماعية والتاهيل االجتماعيصونيا براميلي،  (2)
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: هناك من يعدد أنظمة السجون حسب عالقة المسجونين بالعالم الخارجي من جهة  ( المدخل التفاعلي5
،  سجون في بيئة مغلقة  وعالقتهم ببعضهم البعض من جهة أخرى، بحي  في انولى يكون التقسيم إلى:

 .سجون مفتوحة، و سجون في بيئة  به مفتوحة

وأيضا  ، جنس يكون التقسيم إلى: سجون خاصة بالنساء و سجون خاصة بالرجالأيضا من حي  ال
سنة  18تعدد أنظمة السجون حسب السن و يكون التقسيم إلى: سجون خاصة بالبالغين ما فوأ سن 

سنة، وهناك أسس أخرى يعتمد عليها في تعديد وتنوي  نظم  18وسجون خاصة بانحداع ما دون 
         الجانب التفاعلي  أنلمسجونين بعضهم ببعض، وهذا ما يؤكد على السجون وهذا حسب عالقة ا

العوامل التي  أهمفي فهم ميدان السجون، ومنه يؤكد البعض على ان من  أساسيالعالئقي هو مدخل  أو
تلكل العالقات االجتماعية للنشيل في السجن مروا وعالقات ذات النشيل الممتدة خارج السجن، 

ان تردد عائالت النشالء  إلىفي المجتم  المحلي، وفي هذا الصدد يلير عبد هللا غانم وموقفه، ومروفه 
بالشيارات على ذويهم من النشالء يحدع نوعا من التفاعل والعالقات بين النشالء داخل السجن ننها هي 

 أسا  ادة، وهي قيام فئة زعماء النشالء بالتسلط والسي  أسا التي تحدد نون العالقة بين فئات السجن، فهي 
السلم االجتماعي في السجن، وبالتالي ارتباطهم بعالقة تبعية  ادنيوض  من ال يتلقون زيارات في 

  أساسها يعيب مستقال يرتبط بعالقة متوازية  أنمن  اآلخرتمكين البعض  أسا  وانصيان للشعماء، وهي 
 أنظمة  أيضاالبعض اوجد لنا  ، وهذا التفاعل بين السجناء وعالقاتهم ببعضهم( 1) التساوي والتماالف

المعروفة علميا  اننظمةاالحتبا  المعرفة كالنظام الجمعي، واالنفرادي، والمختلط، والتدرجي، وهي 
 وعالميا.

حول الثقافة السائدة بالسجن، وكذا   أبحااهفدونالد كليمرف في  أعمال: ويتجسد هذا في ( المدخل الثقافي6
فطوما  ماتييشنف  أعمال إلى إضافةفي ما سمي بلغة السجن، دراسات فغريلام سايكسف الذي بح  

تؤكد ان المدخل الثقافي هو مقاربة فعلية   وأبحاعفيها المعايير السجنية، وهي كلها دراسات  أكدوالتي 
 في بح  مواضي  حول السجن والسجناء. إليهايمكن االستناد 

 

 

 
 .29ناجي محمد هالل، المرج  السابق،  (1)
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 :خاتمة

مجددال يمكددن أن يكددون مرجعددا  أيضاالسجون  أنتؤكد نكون قد قدمنا نظرة وجيشة  أننتمنى  انخيرفي 
جددشءا مددن فددرن، بددل  أبددداعلميددا يضدديا للسياسددة الجنائيددة، ويلددارك فددي تنظيددر السياسددة العقابيددة، وال يكددون 

علمدددا لددده قيمتددده، ولددده سدددنده المقاربددداتي، ومسددداراته فدددي تسدددطير الفكدددر السدددجني، طالمدددا انددده يمتلدددك فضددداءه 
 أخددرى  وأبحاعتمهد لدراسات  أنعض الهفوات، لكنها تبقى محاولة نتمنى الخا ، وقد تكون الورقة فيها ب 

فددتح تخصددص قددائم بذاتدده للتكددوين،  إلددىتبددادر  أنتكون في ذات السياأ، ونتمنى من المؤسسددات الجامعيددة 
العديددد مددن الفددرون العلميددة ذات الصددلة مددن خددالل مسمى فعلم السجونف، مادام هناك مهما كان وتحت أي 

التي تدور في فلك بعض المجاالت مثل فعلم اجتمان السجونف، فعلم نفس السددجونف،  بحاعوانالدراسات 
 اإلصددالحية آواعتماد أي تسددمية تتعلددق بالمؤسسددات العقابيددة  آوالسجونف،  إدارةعلم تربية السجونف، فعلم 

 االنطالأ.   إلىتكون لها المبادرة في الدف  بهذا الميدان 

 :المراجع المعتمدة
، 1992، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجشائر، جنوح األحداث في التشريع الجزائري د القادر قواسمية، محمد عب .1

 201. 
 .101،   1972، ترجمة أنطوان عبده، منلورات عويدات، بيروت، الطفولة الجانحةجون  ازال،  .2
    ، 2002 ، االزاريطة، ، المكتب الجامعي الحديانحراف الصغار وجرائم الكبارسلوى عثمان الصديقي وآخرين،  .3

  263. 
، 660(، العدد 3منلورة بجريدة اللروأ اليومي، الحلقة ) نظام السجون في الجشائردراسة لصاحب المقال حول   .4

 .2002ديسمبر 
، مجلة إدماج )مجلة تعنى بلؤون السجون(، مديرية االكتظاظ كعائق للدور اإلصالحي للسجون مصطفى دحام،  .5

 .43،   2002، 2اإلدماج، المغرب، العدد  إدارة السجون و عادة
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  ، ترجمة أميرة علي عبد الصادأ، الجنون في غياهب السجون تيري كوبرز،  .6

 .15،   2015القاهرة، 
 .67   ،1983، دار اللروأ، جدة، انول، الجشء علم اجتماع العقابنبيل السمالوطي،  .7
، المجلة العربية  علم اجتماع السجون: نحو علم جديد للسجون والمؤسسات العقابية عبد هللا عبد الغني غانم، .8

 .167م،    2003هد / أفريل  1424، محرم 35، العدد 18للدراسات انمنية والتدريب، المجلد 
 .59،   2014، ترجمة ضياء وراد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، علم النفس الشرعيديفيد كانتر،  .9

 .2005من توصيات الندوة الوطنية إلصالح العدالة المنظمة بالجشائر في  هر مار    .10
العدالة الجنائية في  إحصاءات، من أوراأ ندوة تطوير نظم الجنائي اإلحصاءتطور مفهوم عثمان الحسن نور،  .11

 .11،   2001، 1، الرياض،   انمنيةالدول العربية، جامعة نايف العربية للعلوم 
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، من أوراأ مؤتمر  اإلحصاء الجنائي في الوطن العربي: الواقع.. وآفاق التطويرالرزاأ جاسم الملهداني،  عبدأكرم  .12
 .151،   2007نوفمبر  13 -12، عمان، انولالعربي  اإلحصاء

 .200،   1989، 1، منلورات ذات السالسل، الكويت،   علم العقاب ومعاملة المذنبينعدنان الدوري،  .13
العشيش اليوسا، واق  المؤسسة العقابية واإلصالحية وأساليب تحدي  نظمها اإلدارية في الدول العربية،   عبد هللا عبد .14

/ 04/ 21 -20 -19أبحاع ندوة النظم الحديثة في إدارة المؤسسات العقابية واإلصالحية المنعقدة بالرياض أيام 
 .179 ،  1999، أكاديمية نايف العربية للعلوم انمنية، الرياض، 1999

وماريلين. د. ميلان، السلوك اإلجرامي )النظريات(، ترجمة: عدلي السمري، دار المعرفة   IIIفرانك. ب. ويليامش .15
 .33،   1999الجامعية، انزاريطة، 

، 1990، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجشائر، النظرية العامة للتدابير االحترازية )دراسة مقارنة(عبد هللا سليمان،  .16
  25. 

 .54،   1983، دار اللروأ، جدة، 2، الجشءعلم اجتماع العقابل السمالوطي، نبي .17
، دورية المؤسسات العقابية إحدىاالجتماعية للسجن على النزالء دراسة اجتماعية على  اآلثارناجي محمد هالل،  .18

 .22،   2005، 53، العدد 14الفكر اللرطي، المجلد 
    ، 2009، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، االجتماعي هيلوالتأالحاالت االجتماعية صونيا براميلي،  .19

  153. 
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 الصلح في دعوى الخلع إجراءسلطة القاضي في 
 )دراسة مقارنة( 

The authority of the judge in making conciliation in 

repediation lawsuit) a comparative study ) 
 

 ( بعاكية كمال )
 ( تحت إشراف : األستاذة الدكتورة. حبار أمال )

 
 2019/ 07/ 13: اريخ قبول المقالت        2019/ 04/ 10تاريخ إرسال المقال: 

 الملخص:

إن الخلع هو عبارة عن عقد معاوضة ،لهذا فانه يشترط فيه التراضي رغم أن هناك اختالف بين فقهاء الشريعة 
اإلسالمية في اشتراط رضا الزوج بالخلع ورغم أنهم اتفقوا على  أن اشتراط الرضا يكون في البدل ،كما إن المشرع 

من قانون  54قاضي بمخالعة الزوجة من زوجها بمجرد طلبها للخلع ،وذلك حسب نص المادة الجزائري ألزم ال
المتضمن قانون األسرة المعدل 1984يونيو سنة  09ه الموافق ل1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84رقم

من نفس  49فالقاضي مقيد بهذه المادة ،رغم وجود المادة  2005فبراير  27المؤرخ في  02-05والمتمم بأمر  
القانون التي تلزم القاضي بإجراء محاولة الصلح ،التي يعتبرها بعض القضاة إجراء جوهري والبعض األخر أنها 
إجراء غير جوهري،كما أن إجراء الصلح في الطالق يختلف عن إجراء الصلح في الخلع ،ذلك أن إجراء الصلح في 

ة المرأة ،أما مدة إجراء الصلح في الخلع حددها المشرع طالق محدد بمدة وهي ثالثة أشهر، وذلك تماشيا مع عد

 
( بعاكية كمال، طالب دكتوراه السنة الثالثة، جامعة وهران )احمد بن بله( كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، البريد  1(

 kamelbaakia@gmail.comااللكتروني: 
( األستاذة الدكتورة. حبار أمال، جامعة وهران )لة كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، البريد االلكتروني: احمد بن ب1

amalgemeaux@gmail.com 
 

mailto:kamelbaakia@gmail.com
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بثالثة أشهر أيضا ،لكن ال عالقة لها بفترة العدة إذ أن الزوج لم يطلق زوجته فعلى المشرع الجزائري أن يمدد من 
 مدة إجراء الصلح في الخلع  ، متبعا في بحثي هذا دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية.

-المشرع الجزائري –إجراء الصلح -قانونا –فقهاء الشريعة اإلسالمية –الخلع  –سلطة القاضي  : ةالكلمات المفتاحي
 المشرع العربي .

Summary : 

repediation « Khula » is a set-off contract,that is why mutual consent is conditioned.Although 

discrepancy among Islamic jurists and experts to set the agreement of the husband with the 

repediation ,they agree on mutual consent as a condition in the exchange.Besides, the Algerian 

legislator requires the judge to repediate the wife of her husband just by asking for repediation  

‘Khula’.This is according to the article 54 of the Algerian family code number 05-02. The judge is 

bound by this article .In spite of the article 49 of the same code that restrict the judge to make and try 

conciliation which is considered by some judges vital measure ,others don’t.Morover conciliation in 

divorce differs from conciliation in repediation.Making conciliation in divorce limited by a period of 

time of three months and this is according to the waiting period of the woman,the period prescribed 

by Islamic law for a woman during which she may not remarry after being widowed or 

divorced.However the period of conciliation in repediation is determined by legislator by three 

months too,but this has no relation with the prescribed waiting period as the husband has not divorced 

his wife .Therfore the Algerian legislator should prolong the period of making conciliation in 

repediation. Including in my research a comparison with some Arabic legislations 

Keywords: Jurisdictional power - Khula - Islamic jurisprudence - law -make  reconciliation - 

Algerian legislator - Arabian legislator   

 

 المقدمة: 

الحمد هلل الهادي إلى الرشاد والصالة والسالم على من أوصى بالرفق في العباد وعلى آله وصحبه       
أهل الحق والسداد وبعد ،إن من آيات هللا تعالى ونعمه علينا أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لتسكن إليها 

البشرية ،إال أنه في  الستمراركونية وذلك أنفسنا ، لهذا فقد أقر هللا تعالى الزواج و جعله من سننه ال
بعض األحيان تذهب السكينة بين الزوجين فتستحيل الحياة بينهما  ، لذلك شرع هللا تعالى الطالق باإلرادة 
المنفردة للزوج وجعله أبغض الحالل إليه وذلك حتى  ال يستعمل إال للضرورة التي يستحيل معها مواصلة  

الخلع بيد الزوجة تستعمله متى رأت أنها تبغض هذا الزوج وتخشى على   أيضا  الحياة الزوجية ، كما جعل
نفسها من أن ال تقيم حدود هللا  ، فتلجأ إلى القاضي لتختلع من زوجها ، إال أن القاضي ملزم بإجراء 
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من قانون األسرة  49الصلح بين الزوجين قبل إصدار حكم بالخلع أو الطالق وذلك بنص المادة 
التي سيأتي بيانها الحقا ، كما تنص أيضا هذه المادة على مدة إجراء الصلح والتي ال تتجاوز الجزائري 

ثالثة أشهر  وذلك تماشيا مع مدة عدة الزوجة المطلقة وهي على األكثر ثالثة أشهر، وذلك تفاديا 
وصول إلى إلرجاع الزوجة إلى زوجها بعد انتهاء مدة عدتها ، خاصة إذا تلفظ الزوج بالطالق قبل ال

من قانون األسرة تجري على الخلع أم  49المحكمة، لكن اإلشكال الذي يطرح هو : هل أحكام المادة 
البد من استحداث مادة أخرى تبين كيفية  إجراء الصلح بين الزوجين، على اعتبار أن الخلع يختلف عن 

ى طلب من الزوجة، ألن  الطالق الذي يصدره الزوج والتطليق الذي يصدره القاضي إذا كان بناء عل
الطالق إذا تلفظ به الزوج في البيت يعتبر طلقة رجعية ما لم يكن ثالثا وقبول الزوج للخلع من زوجته  
يعتبر طلقة بائنة، فهل يمكن إجراء الصلح بين الزوج وزوجته تراضيا على الخلع في البيت ثم رفعا 

ق هي نفس المدة التي يخضع لها الخلع؟  أمرهما إلى القاضي ليثبت ذلك ؟ وهل مدة الصلح في الطال 
وما حكم إهمال القاضي إلجراء الصلح ؟ لهذا سأتطرق في بحثي إلى دراسة مقارنة ببعض التشريعات 

 العربية لإلجابة عن هذه اإلشكاالت، متبعا في ذلك الخطة التالية:

 المبحث األول :ماهية الخلع والصلح 
 المطلب األول :تعريف الخلع 

 ول : تعريف الخلع لغةالفرع األ

 الفرع الثاني :تعريف الخلع فقها
 الفرع الثالث :تعرف الخلع قانونا

 المطلب الثاني:حكم الخلع 
 الفرع األول :حكم الخلع بسبب 

 الفرع الثاني :حكم الخلع بغير سبب
 المطلب الثالث :تعريف الصلح
 الفرع األول: تعريف الصلح لغة
 الفرع الثاني :تعريف الصلح فقها

 الفرع الثالث :قانونا
 المطلب الرابع : مشروعية الصلح 
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 الفرع األول : من القرآن
 الفرع الثاني :من السنة

 الفرع الثالث : من اإلجماع
 المبحث الثاني :سلطة القاضي في إجراء الصلح في دعوى الخلع 

 المطلب األول: في التشريع الجزائري 
 11-84الفرع األول :قبل صدور قانون األسرة 

 11-84الفرع الثاني : بعد صدور قانون األسرة 
 االجتهاد الذي يرى  إن الصلح إجراء جوهري 

 االجتهاد الذي يرى  إن الصلح ليس إجراء جوهري 
 المطلب الثاني : في بعض التشريعات العربية

 الفرع األول :في التشريع المصري 
 الفرع الثاني :في التشريع المغربي

 يع اإلماراتيالفرع الثالث: في التشر 
 الفرع الرابع: في التشريع الكويتي

 المطلب الثالث :اثر الحكم الصادر بالخلع دون إجراء الصلح في التشريع الجزائري 
 الفرع األول: االجتهاد الذي يرى بطالن الحكم 

 الفرع الثاني :االجتهاد الذي يرى عدم بطالن الحكم
 إجراء الصلح عند المشرع المصري  المطلب الرابع :اثر الحكم الصادر بالخلع دون  

 الخاتمة.
 المبحث األول :ماهية الخلع والصلح

لمعرفة ماهية الخلع والصلح البد لنا التعرض إلى تعريف الخلع في المطلب األول ثم التطرق إلى        
 حكم الخلع في المطلب الثاني ،ثم إلى تعريف الصلح في المطلب الثالث ثم إلى دليل مشروعية الصلح
في المطلب الرابع، متناوال ذلك في الفقه اإلسالمي ثم في قانون األسرة الجزائري و مقارنا ببعض 

 التشريعات العربية.
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 المطلب األول :تعريف الخلع  

لتعريف الخلع البد لنا أن نتطرق إلى تعريف الخلع لغة وفقها مقارنا ذلك بمذاهب الفقهاء الشريعة      
 ريف القانوني عند المشرع الجزائري وبعض القوانين العربية .،مع ذكر التع اإلسالمية

 الفرع األول : 

ومنه أطلق على خلع ، 1تعريف الخلع لغة :من خلع نعله ،وقائده، وخلع عليه خلعة ،وخلع الولي عزله
 الزوجة وذلك بطلب فراقه بعوض كي تنخلع منه.

 الفرع الثاني : 

فقهاء للخلع حسب نظرتهم لطبيعة الخلع ،لكن كلهم يتفقون في تعريف الخلع فقها:لقد اختلفت تعريفات ال
 أن الخلع البد له من عوض . وهذه بعض تعاريفهم:

المالكية :فقد عرفه ابن عرفة "بأنه عقد معاوضة على البضع،تملك به الزوجة نفسها ،ويملك به الزوج  -1
ي ألن ابن عرفة عرفه على  من خالل هذا التعريف يتضح أن الخلع ال بد فيه من التراض 2العوض" 

أساس انه عقد والعقد البد فيه من التراضي، والتراضي قد يكون حول وقوع الخلع، وفد يكون التراضي فيه  
 على البدل .

فقد  3الحنفية :الخلع عند الحنفية هو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه اليه ليتخلى عنها-2
 شرط الخلع أن تكون المرأة كارهة للزوج والبد فيه من مال تدفعه للزوج. جعل الحنفية في تعريفهم أن 

فقد الحنابلة أن الخلع البد أن يكون بلفظ   1الحنابلة : هو فراق الزوجة بعوض، بلفظ مخصوص -3
 مخصوص وعوض .

 
 192الطبعة الثانية واألربعون ص-دار المشرق بيروت–طبعة جديدة ومنقحة –المجند في اللغة واإلعالم   1
 .08م ص2005ه 1426نية بيروت لبنان الطبعة الثا– 04الفقه اإلسالمي وأدلته الجزء –الحبيب بن طاهر   2
تحقيق و  –مختصر قدوري في الفقه الحنفي –الشيخ أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر ألقدوري الحنفي البغدادي   3

بيروت لبنان  الطبعة األولى  –منشورات علي بيضون دار الكتب العلمية –تعليق الشيخ كامل محمد محمد عويضة 
 163ص 1414/1998
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 2الشافعية: الخلع عندهم هو فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج -4

الظاهرية: قد الظاهرية الخلع على أن افتداء المرأة زوجها، مخافة أال توفيه حقه، أو خافت أن  -5
يبغضها فال يوفها حقها، فلها أن تفتدي منه و يطلقها إن رضي هو، و إال لم يجبر هو وال أجبرت هي،  

،أولها أن تكون  فقد اشترط الظاهرية في تعريفهم للخلع مجموعة من الشروط  3إنما يجوز بتراضيهما
الزوجة كارهة له، ثانيها الخوف من أال توفيه حقه أو أن يبغضها ثم تقدم له العوض مع توفر شرط رضا  

 الزوج و الزوجة . 

 الفرع الثالث : تعريف الخلع في قانونا : 

رمضان 09المؤرخ في 11-84في قانون األسرة الجزائري: لم يعرف المشرع الخلع في قانون قانون رقم-1
 02-05المتضمن قانون االسرة المعدل والمتمم بأمر  1984يونيو سنة  09ه الموافق ل1404عام 

واكتفى بذكر أنه رخصة تستعملها الزوجة، لكن بالرجوع إلى اجتهاد  2005فبراير  27المؤرخ في 
"الخلع هو حل عقد الزواج  21305قرار تحت رقم  25/02/1980المجلس األعلى الصادر بتاريخ 

ما يالحظ على هذا االجتهاد القضائي أنه لم يتعرض إلى رضا   4عوض تلتزم به الزوجة بقبولها " نظير
 الزوج، أو أن الخلع هو عقد بل اكتفى بذكر العوض .

من قانون األحوال الشخصية   111عند المشرع الكويتي : لقد عرف المشرع الكويتي الخلع في المادة -2
زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطالق أو المبارأة أو ما  الكويتي "الخلع هو طالق الزوج 

 
المجلد السادس   -حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع–ان بن محمد بن القاسم العاصي النجدي الحنبلي عبد الرحم  1

 459الطبعة األولى بدون سنة طبع وال مكتبة ص
الشيخ عادل أحمد –دراسة وتحقيق و تعليق الشيخ علي محمد عوض –الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني  2

منشورات علي  –اإلقناع حل ألفاظ ابي شجاع الجزء الثاني –دم له و قرض له األستاذ الدكتور محمد بكر ق–عبد الموجود 
  284ص1425-2004بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثالثة 

–المحلى باآلثار –تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البندري –اإلمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي   3
 511ص 2003/1425 1منشورات علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان طبعة  9الجزء 

 79ص 1،العدد1980نشرة القضاة   4
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من خالل هذا التعريف يتضح أن المشرع الكويتي جعل الخلع طالق ،لكنه يختلف عن  1في معناه " 
الطالق الذي يصدره الزوج بأنه طالق نظير عوض، كما أنه جعل التراضي على العوض و ليس أصل  

ع الجزائري أن يكون أكثر وضوحا و يعرف الخلع في قانون األسرة الجزائري بدل  الخلع .فكان على المشر 
 من ترك القضاة يتيهون في خالفات .

 : هو عقد إزالة ملك النكاح بين الزوجين . تعريف المختار

 قلت هو عقد أقصد أن التراضي فيه يكون على البدل و ليس أصل الخلع .-

 ال يقع الخلع ،إال إذا كان بلفظ الطالق فيقع رجعيا. و قلت بعوض أقصد إذا انعدم العوض-

 المطلب الثاني: حكم الخلع  

األصل في الخلع جائز ولم يخالفهم في ذلك إال المزني فانه لم يجزه رغم أن أية الخلع منسوخة بقوله  
 2تعالى و إن أردتم استبدال زوج مكان الزوج ..."

 لع .وهذه بعض أقوال جمهور الفقهاء في جواز الخ

جاء في الحاوي الكبير "جواز الخلع لقوله تعالى ) ال يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا( البقرة اآلية 
، وهذا خطاب لألزواج حذر هللا تعالى عليهم أن يأخذوا من أزواجهم ما أتوهم من صداق بغير طيب 229

 3أنفسهم، ثم قال )إال أن يخافا أال يقيما حدود هللا ("

 
إصدار – 2008لسنة  66و  2004لسنة  29و  1996لسنة -61قانون األحوال الشخصية الكويتي المعدل بالقوانين أرقام   1

 و إجراءات دعوى النسب و تصحيح األسماء    2001 وزارة العدل الطبعة األولى
-المغنى لموفق الدين آبي محمد عبد هللا بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي الجماعيلي الدمشقي ألصالحي الحنبلي   2

  الطبعة –ه 1986 -ه1406الطبعة األولى –الرياض السعودية  –دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع –ه 620-ه541
 268ص 10م،  ج1997-ه1417الطبعة الثالثة -ه1992-ه1412الثانية 

الحاوي الكبير في مذهب اإلمام الشافعي و هو شرح مختصر المزني  –أبي الحسن علي محمد بن حبيب الماوردي البصري   3
–بكر إسماعيل قدمه و قرضه األستاذ الدكتور محمد –الشيخ عادل أحمد الموجور –تحقيق و تعليق الشيخ محمد المعوض 

    03ص 10جزء  1414/1994األستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سنة دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى 
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أيضا في التوضيح شرح مختصر البن الحاجب "ونقل عن اللخمي و غيره و مالك جواز الخلع   كما جاء
من خالل هذا القول جائز عند  1و عن ابن يونس قال مالك : ولم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر الصداق " 

أو نحو ذلك و  اإلمام مالك . كما ورد أيضا في كشاف القناع " إذا كرهته لنقص دينه أو لكبره أو لضعفه 
من خالل هذه األقوال يتضح  2خافت إثما لتركه فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه " 

أن الخلع مباح في أصله، لكن اختلف الفقهاء في مسألة ما هي الحالة التي يجوز فيها الخلع لهذا ارتأيت 
 أن أبين كل حالة على حدا :

   الفرع األول :الخلع بسبب 

إذا كان الخلع بسبب فانه يختلف حكمه حسب السبب الذي يقع به .فقد يكون مباحا إذا كرهت       
، ودليل ذلك قوله تعالى "وال 3المرأة زوجها و خافت أن ال توفيه حقوقه فتكون عاصية ألمر هللا تعالى

أال يقيما حدود هللا فال  يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إال أن يخافا أال يقيما حدود هللا فان خفتم 
، و يكون واجبا إذا علمت الزوجة أن زوجها طلقها ثالثا و ال دليل لها 4جناح عليهما فيما افتدت به "

وقد يكون   5على ذلك و هو ينكر و يأبى طالقها، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تفتدي نفسها منه
كما قد يكون مكروها إذا طلبت الخلع في    6ه حراما إذا عضل الزوج زوجته وضارها قاصدا أن تفتدي من 

 .1حالة الوفاق أي من غير سبب

 
تحقيق محمد عثمان دار الكتب  –التوضيح شرخ مختصر ابن الحاجب في فقه اإلمام مالك –شيخ خليل ابن إسحاق المالكي   1

 04ص  4الجزء  العلمية بيروت لبنان بدون سنة طبع 
 1403/1983كشاف القناع عن متن اإلقناع عالم الكتب بيروت سنة الطبع –الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي   2

 212ص 5جزء
تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي الدمشقي طبعة جديدة ومنقحة ومرتبة دار ابن    3

 441المجلد األول  1423/2002لريان الجزائر طبعة أولى حزم مكتبة دار ا
 229سورة البقرة اآلية   4
 357ص 1طبعة–أحكام األسرة في الفقه اإلسالمي ،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية –أحمد بخيت الغزالي   5
ه على 630المتوفى سنة  تأليف اإلمام العالمة  موفق الدين أبي محمد عبد هللا بن احمد بن محمد بن قدامهلمغنى،   6

ه، ويليه الشرح الكبير على متن 334مختصر اإلمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد هللا بن احمد ألخرقي المتوفى سنة 
المقنع، تأليف الشيخ اإلمام شمس الدين ابي الفرج عبد الرحمان بن ابي عمر محمد بن احمد ابن قدامه  المقدسي المتوفى سنة 

تأليف - -توضيح شرح مختصر ابن الحاجب/ 272صفحة .5الكتاب العربي بدون سنة الطبع وال بلد الطبع ج دار –ه 682
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 الفرع الثاني :الخلع بغير سبب  

 شقاق وال خصومة. أيوهي الحالة التي يكون فيها الزوجان متوافقان وليس بينهما      

ان طبن لكم عن ذهب جمهور العلماء إلى جواز الخلع في هذه الحالة مستدلين على ذلك بقوله تعالى "ف-
. فاآلية عامة تشمل حالة الشقاق والوفاق ،ثم استدلوا بما انه يجوز لها 2شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"

أن تبذل مهرها بدون مقابل فمن باب أولى أن تبذله في مقابل أن تصير مالكة لنفسها ،كما استدلوا أيضا 
 اإلقالة في البيع .بأنه عقد رضائي جعل لدفع الضرر فيصح من غير ضرر ك

و ألنخعي إلى عدم جواز الخلع إال في حالة وقوع الشقاق بينهما  3ذهب داوود والزهري وابن سرين-
،وبما روي عن  4واستدلوا بقوله تعالى "فان خفتم أن ال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما افتدت به " 

وبما روي عن رسول هللا  5ه فكسر يدها "الربيع بنت معود "أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأت 
 .6صلى هللا عليه وسلم انه قال "ابغض الحالل إلى هللا الطالق " 

الرد على القول الثاني :جاء في الرد المحتار على الدر المختار "بأنه ذكر الخوف في اآلية جرى  -
ه هو النهي عن الخلع في مجرى الغالب ،فال ال مفهوم له،وإن سلمنا أن له مفهوم فغاية ما يستفاد من 

حالة الوفاق ،وهو ال ينافي المشروعية كالبيع وقت صالة الجمعة ،فيفيد النهي الكراهة لما فيه من قطع 

 
بلد  2011سنة الطبع  –بيروت –دار الكتب العلمية –تحقيق محمد عثمان –ه 772المتوفى سنة -الشيخ خليل ابن إسحاق 

تحقيق شريف  –ه 699ي إسحاق التلمساني المتوفى سنة أب -اللمع في الفقه المالكي/ 14الطبعة األولى  ص –الطبع لبنان 
حاشية الروض المربع جمع عبد الرحمان بن محمد بن -235، ص2011-دار األفاق العربية  الطبعة األولى  القاهرة –المرسي 

 462الجزء السادس صفحة  -ه1399-الطبعة األولى  -ه1392-ه1312–القاسم العاصمي النجدي الحنبلي 
 نفس المرجع.  270ص  المغنى شرح مختصر ألخرقي -نفس المرجع 461وض المربع الجزء السادس صفحة حاشية الر   1
 4سورة النساء االية  2
 نفس المرجع  268المغنى شرح مختصر ألخرقي ص   3
 229سورة البقرة اآلية   4
ه وعلق عليه أبو معاذ طارق بن  نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار ،تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،حقق   5

المجلد 2869م، كتاب الخلع رقم الحديث 2005-ه1426دار ابن عفان الطبعة األولى –دار ابن القيم –عوض هللا بن محمد 
 .211ص  8
 151ص  8المجلد 2835نفس المرجع السابق، كتاب الطالق رقم الحديث   6



 مجلة الدراسات القانونية  

جامعة يحيى فارس بالمدية )الجزائر( –مخبر السيادة والعولمة   عن  صادرة محكمة سداسية  دولية علمية مجلة  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم اإليداع القانوني:  -2015  

 207 -182ص:                  ه 1440  م/ شوال 2019جوان/  السنة:      لعدد: الثاني           ا   مجلد: الخامس            ال
 )دراسة مقارنة( "الصلح في دعوى الخلع  إجراءسلطة القاضي في   ، مقال بعنوان: ": األستاذة الدكتورة. حبار أمالتحت إشراف، بعاكية كمال

 

 

191 

الوصيلة بال سبب ،وعلى هذا يحمل الحديث األخير ،و أما ما روي في امرأة ثابت، فأجبت عنه بأنها لم 
كما ورد في حديث أخر وان كانت شكته ذلك فهي  تشكه لذلك بل لسبب أخر،وهو البغض وقبح الخلقة ،

 . 1واقعة حال ،فال يقاس عليها " 

كما استدل أبو قالبة وابن سرين على عدم جوازه إال في حالة وقوع الزنا من الزوجة لقوله تعالى "وال 
هذه   .وفسر الفاحشة بالزنا فقال في2تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إال أن يأتين بفاحشة مبينة " 

اآلية حرم على الزوج مضارتها ألخذ بعض الصداق إال أن يظهر منها على زنا ،فإنه يجوز له في هذه  
،فهذه اآلية يفهم منها تحريم المضارة قصد الخلع  3الحالة أخذ الفدية منها كما هو مفهوم من االستثناء "

 ،فهذا ال يعني انه يستفاد منها التحريم.

ئري لم يتكلم عن الخلع بسبب أو بغير سبب مكتفيا بذلك بطلب الزوجة الخلع أما بالنسبة  للمشرع الجزا
 09ه الموافق ل1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84من قانون قانون رقم 54وذلك في المادة 

 20054فبراير  27المؤرخ في  02-05المتضمن قانون االسرة المعدل والمتمم بأمر  1984يونيو سنة 
من  20صري الذي اشترط لقبول دعوى الخلع أن تبرر ذلك ،وهذا حسب المادة على عكس المشرع الم

 .20005لسنة  1قانون 

والذي أرجحه وهللا اعلم وأعلى انه مباح لقوة أدلة الفريق األول ،ثم انه لما طلبت الخلع بدون سبب فهي  
رأة تطلب الخلع وهي تعيش طالبة للفرقة فطلبها هذا يعتبر سبب ألنه ال يمكن لعاقل أن يقبل هذا، أن الم

 
لخاتمة المحققين محمد أمين المشهور  بابن عابدين مع تكملة ابن -  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار  1

قدمه وقرضه  –الشيخ على محمد معوض –دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل احمد عبد الموجود –عابدين لنجل المؤلف 
طبعة خاصة  –دية السعو –دار عالم الكتب الرياض –جامعة األزهر –كلية الدراسات –األستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل 

 .94ص  5م ج 2003-ه1423
 19سورة النساء اآلية   2
 نفس المرجع.  05ج 94رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ص  3
 ( " يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي . 02-05)االمر  54المادة   4

 يحكم القاضي بما ال يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم ." إذا لم يتفق الزوجان على المقابل للخلع 
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية المصري   2000لسنة  1قانون رقم   5

 من الموقع االلكتروني: 2000لسنة  91معدال بالقانون رقم 
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في سعادة ورفاهية ثم إنها تريد أن تفارق هذه النعمة بنقمة الفراق ،إال إذا كانت مجنونة والمجنون رفع 
 عنه القلم وال تخالع نفسها .

 : ماهية الصلح  المطلب الثالث 

 لوضعية .لمعرفة ماهية الصلح البد لنا أن نتطرق إلى تعريف الصلح لغة و فقها ثم في قوانين ا

         أصلح الشيء بعد فساده، أقامه : من فعل صلح يصلح صلوحا و الفرع األول : تعريف الصلح لغة 
 .1أصلح الدابة أي أحسن إليها فصلحت و 

: لقد عرف فقهاء المذاهب األربعة الصلح بتعاريف مختلفة و لكنهم الفرع الثاني : تعريف الصلح فقها 
 النزاعات بين المتخاصمين . يتفقون في أن الصلح هو عقد يرفع

فقد عرف الحنفية الصلح في كتاب االختيار لتعليل المختار بأنه" عقد يرتفع به التشاجر و التنازع بين 
كما عرفه ابن العابدين لغة "اسم من مصالحة وشرعا عقد يرفع النزاع  2الخصوم وهما منشأ الفساد ...." 

. كما 4الصلح لغة قطع نزاع و شرعا عقد يحصل به ذلك " .أما الشافعية فقد جاء في كتاب الروض " 3" 
جاء أيضا في المغنى و الشرح الكبير البن قدامى المقدسي للحنابلة " الصلح معاقدة يتوصل بها إلى  

.أما المالكية عرفه ابن عرفة على انه " هو انتقال الحق أو الدعوى لرفع  5اإلصالح بين المتخاصمين "

 
 781ص الطبعة الثانية واألربعون -دار المشرق بيروت–ومنقحة  طبعة جديدة–المجند في اللغة واإلعالم   1
عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، وعليه تعليقات لفضيلة المرحوم الشيخ محمود   االختيار لتعليل المختار،تأليف 2

 .5ص 3بدون سنة الطبع  المعرفة لبنان ج –بيروت لبنان  –دار الكتب العلمية  –أبو دقيقة 
        النشر عابدين دار عالم الكتب للطباعة و محمد أمين الشهير بابن ال  –الدر المختار شرح تنوير األبصار رد المحتار على 3
 . 405ص  8ج 1423/2003التوزيع الرياض طبعة خاصة و 
ر تنقيح اللباب لشيخ تحفة الطالب بشرح تحري –الروض النظير الجامع بين تحفة الطالب والتيسير في فقه اإلمام الشافعي   4

التيسير بنظم التحرير لشرف الدين يحيى بن موسى العمرْيطي   –ه 962اإلسالم زكريا بن محمد األنصاري المتوفى سنة 
 . 379م ص 2004-ه1425الطبعة األولى –دار البشائر  اإلسالمية  –ه تأليف قاسم بن محمد النووي 989المتوفى سنة 

ه على 630مة  موفق الدين أبي محمد عبد هللا بن احمد بن محمد بن قدامه المتوفى سنة المغنى، تأليف اإلمام العال   5
ه، ويليه الشرح الكبير على متن 334مختصر اإلمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد هللا بن احمد ألخرقي المتوفى سنة 
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.إذن ما يالحظ على هذه التعاريف على أن الفقهاء اتفقوا على جعل الصلح عند 1النزاع أو خوف وقوعه " 
وقوع  الخصام الحالي أما المذهب المالكي فقد جعل الصلح كنظام وقائي و ذلك بأن جعلوا الصلح في 
الخصام الحالي أو الخصام المتوقع فبهذا يكون تعريف المالكية أدق ووقائي لكل الخصومات التي من 

 كن أن تنشأ .المم

   الفرع الثالث: التعريف القانوني

رمضان عام  09المؤرخ في 11-84لم يعرف المشرع الجزائري الصلح في قانون رقم قانون رقم      
المؤرخ  02-05المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم بأمر 1984يونيو سنة  09ه الموافق ل1404

ذلك من السالفة الذكر و  49ك حسب المادة جراء الصلح و ذلإنما ألزم القاضي بإو   2005فبراير  27في 
من القانون المدني الجزائري بأنه "عقد  ينهي به  459أجل التوفيق بين الزوجين، إال أنه عرفه في المادة 

 .2ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه " قائما أو يتوقيان نزاعا محتمال و الطرفان نزاعا 

يالحظ على هذا التعريف أنه أخذ بالمذهب المالكي و ذلك كنظام وقائي لحل نزاعات محتملة   ما       
الوقوع ،أما الصلح المقصود في قانون األسرة الجزائري ليس ذلك الصلح الذي يقصد به العقد و إنما ذلك 

عرفه جانب من  يراد به محاولة اإلصالح بين الزوجين و ليس ذلك العقد الذي يلزم الطرفان، لهذا فقد
الفقه كعمر زوده "أن محاولة  الصلح بين الزوجين هي أن يقوم القاضي بجمع الزوجين أمامه لمحاولة 

وهذا التعريف يشمل إرادة الزوج في الطالق وال يشمل إرادة الزوجة في   3إقناع الزوج بالتراجع عن الطالق" 
ف الذي يريد فك الرابطة الزوجية . أما بالنسبة الخلع ،فمن المفروض أن تكون العبارة التالية إقناع الطر 

لسنة   1ذلك بعد استقرائي لقانون رقم ال الشخصية و للمشرع المصري لم يعرف الصلح في قانون األحو 
طبقا لقوانين  من نفس القانون لقد جاء النص فيها" تصدر األحكام 3ولكن بالرجوع إلى المادة  2000

 
عمر محمد بن احمد ابن قدامه  المقدسي المتوفى سنة المقنع، تأليف الشيخ اإلمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن أبي 

 .05ص  5دار الكتاب العربي بدون سنة الطبع وال بلد الطبع ج –ه 682
مؤسسة الريان بدون سنة الطبع وال بلد الطبع   -–تأليف الدكتور الصادق عبد الرحمان الغرياني –مدونة الفقه المالكي و أدلته   1
 . 704ص3ج
المتضمن القانون المدني ،المعدل   1975سبتمبر  26ه الموافق لي 1395رمضان  20المؤرخ في  85-75األمر رقم   2

 .2005يونيو  20المؤرخ في  10-05والمتمم بقانون رقم 
  108ص 2003الجزائر –الموسوعة للنشر –طبيعة األحكام بإنهاء الرابطة الزوجية و أثر الطعن فيها  –زوده عمر   3
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به، فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح األقوال في مذهب   الوقف المعمولاألحوال الشخصية و 
، كذلك بالنسبة للمشرع األردني لم يعرف الصلح في قانون األحوال الشخصية، لكن  1اإلمام أبو حنيفة " 
منه نجد أنه أحالنا فيما لم يرد النص بشأنه إلى الراجح من المذهب الحنفي "ما  325بالرجوع إلى المادة 

ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من المذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة   ال
، كما لم يعرف المشرع المغربي الصلح في 2بأحكام الفقه اإلسالمي األكثر موافقة لنصوص هذا القانون "

منه كل ما لم يرد   400مدونة األسرة المغربية، لكنه أحال إلى المذهب المالكي و ذلك حسب المادة 
النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى المذهب المالكي و االجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم اإلسالم 

من قانون األسرة  222، كما أنه بالرجوع إلى المادة 3و العدل و المساواة و المعاشرة بالمعروف "
مية عند انعدام النص القانوني لقد نصت على ما الجزائري التي أحالت القضاة إلى مبادئ الشريعة اإلسال

  يالحظ  ما، 4يلي  "كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة اإلسالمية "
 النص  انعدام عند القضاة عليه يعتمد الذي الراجح المذهب تحديد في دقة أكثر يكن لم الجزائري  المشرع على

  أرشد  المغربي المشرع و الحنفي المذهب إلى أرشد المصري  و األردني المشرع أن نجد حين في القانوني،
 و األربعة، المذاهب فقه في يتيهون  القضاة ترك أنه الجزائري  المشرع على يعيب ما و المالكي، المذهب إلى
 فيها يبين و 222 المادة صياغة يعيد أن الجزائري  المشرع على لزاما فانه إذن المذهب، تحديد بعدم ذلك
  القضاة  أحكام  تتعرض ال  حتى وذلك النص،  انعدام  حالة في  يأخذوا أن  القضاة على لزاما  المذاهب بأي

 وأعلى. اعلم وهللا للتناقض

 

 
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية المصري   2000 لسنة 1قانون رقم   1

 من الموقع االلكتروني: 2000لسنة  91معدال بالقانون رقم 
http://el-borai.com/wp-content/uploads/2014/03/Personal-Status-Law. 

 ردني من الموقع االلكتروني: قانون األحوال الشخصية األ 2010لعام  36قانون رقم   2
http://www.sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/AppliedLegislations/a7walsha5seye 

الجريدة الرسمية عدد –بمثابة مدونة األسرة  70.03القانون رقم -2016يناير  25مدونة األسرة المغربية صيغة محينة بتاريخ   3
 /http://adala.justice.gov.ma : فبراير . من الموقع االلكتروني  05ه 1424 ذو الحجة 14بتاريخ  5184

المتضمن قانون االسرة المعدل  1984يونيو سنة  09ه الموافق ل1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84قانون رقم  4
 .02-05،المعدل والمتمم بالقانون  2005فبراير  27المؤرخ في  02-05والمتمم بأمر  
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 الصلح.  :مشروعية الرابع المطلب

 خاصة.  الزوجين وبين عامة  بصفة واإلجماع والسنة القرآن  من الصلح مشروعية ثبتت لقد

 الكريم. قرانال من : األول  الفرع

 تعالى لقوله إليه مندوب والخير خير بأنه الصلح عن فاخبر128 اآلية النساء  خير"سورة والصلح تعالى" قال
 صلح بينهما يصالحا ان عليهما جناح  "فال تعالى .وقال77 اآلية الحج تفلحون".سورة لعلكم الخير "وافعلوا
  تذييل  فهو  خير  الصلح  ماهية  إثبات أن لمقصود ا "الن تفسيره  في  عاشور ابن العالمة خير"قال والصلح
 بين  النزاع من خير  الخلع  وهو أنفا المذكور  الصلح أن  المقصود وليس  فيه  والترغيب  بالصلح لألمر

 1الزوجين" 

 .النبوية السنة الثاني:من  الفرع

  صلحا  إال المسلمين بين جائز عمر"الصلح على وموقوفا مرفوعا وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي  ما
  يصالح  كأن حالال يحرم والذي خمر على كالصلح حراما يحل الذي الصلح "ومن حالال حرم أو حراما احل

 . ضرتها يطأ ال أن زوجته

  من  فيه لما خاصة الزوجين وبين عامة الصلح جواز إلى الفقهاء جمهور ذهب :اإلجماع من الثالث الفرع
 2األوالد. و للزوجين خير

 القاضي في إجراء الصلح في دعوى الخلع.  المبحث الثاني:سلطة

من  491إن القاضي ملزم بإجراء الصلح بين الزوجين قبل إصدار الحكم بالطالق ،وذلك حسب المادة
قانون األسرة الجزائري، كما انه يمكن للقاضي أن  يبعث الحكمين للتوفيق بين الزوجين و ذلك حسب  

 
 216ص 5تأليف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بدون مطبعة وال بلد الطبع ج-التحرير والتنوير تفسير  1
المغنى لموفق الدين أبي محمد عبد هللا بن احمد بن محمد  بن قدامه المقدسي  الجماعيلي الدمشقي ألصالحي الحنبلي    2

  1دار عالم الكتب الرياض ط –محمد الحلو الدكتور عبد الفتاح  –ه،تحقيق الدكتور عبد المحسن التركي 620-ه541
 .5ص 7طبعة مصححة ومنقحة ،ج– 1997-ه1417 3م ط1992-ه1412 2ط-م1986-ه1406
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يتعين البحث في ماهية الصلح و مشروعيته ثم إلى  من نفس القانون و من هذا المنطلق 562المادة
سلطة القاضي في إجراء الصلح،و ما هو دور القاضي ؟ ثم بعد ذلك أتطرق الى ما حكم الخلع الصادر 

 بدون إجراء الصلح عند المشرع الجزائري وبعض التشريعات العربية؟

 المطلب األول في التشريع الجزائري 

، كما 11-84ي إجراء الصلح قبل وبعد صدور قانون األسرة الجزائري يمكن أن أبين سلطة القاضي ف
من قانون األسرة الجزائري، ألن المشرع الجزائري أدرج  49انه يمكن اعتبار أن الخلع يخضع للمادة 

الخلع تحت فصل الطالق. كما أن الغرض من إجراء الصلح هو تفادي الفرقة بين الزوجين ولما كان 
 ع الفرقة فإنه يخضع إلجراء الصلح. الخلع نوع من أنوا 

 : 11-84الفرع األول : قبل صدور قانون األسرة رقم 

مستقر على اعتبار الصلح إجراء جوهري وذلك حسب قرار المجلس األعلى   األعلى كان اجتهاد المجلس
 "إن التصريح بالتفريق بين الطرفين دون محاولة الصلح المقررة في هذا 1968-07-03الصادر بتاريخ 

من خالل هذا القرار يتضح أن  3الشأن ودون سماع المعنيين في هذا الخصوص يعتبر مخالفة للقانون " 
الصلح يعتبر إجراء جوهري، وهذا عندما كان إجراء الصلح  يحكمها قانون اإلجراءات المدنية الملغى عند 

 . 4منه 17تطبيقه للمادة 

 
 1984يونيو 09ه الموافق ل 1404رمضان عام  09المؤرخ في  11-84من قانون األسرة الجزائري رقم  49المادة   1

التي جاء النص فيها "ال يثبت الطالق إال بحكم بعد عدة محاوالت  02-05المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم بقانون رقم 
 صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدة ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى ". 

 1984يونيو 09ه الموافق ل 1404رمضان عام  09المؤرخ في  11-84من قانون األسرة الجزائري رقم  56المادة   2
التي جاء النص فيها"يعين القاضي الحكمين ،حكما من أهل الزوج   02-05سرة المعدل والمتمم بقانون رقم المتضمن قانون األ

 وحكما من أهل الزوجة ،وعلى هذين الحكمين ان يقدما تقريرا عن مهمتهما في اجل شهرين".
 . 141دار الفسيلة ص 2ط ،2009الجزائر –عدة الطالق الرجعي وأثرها على األحكام القضائية لمطاعي نور الدين   3
 17المادة –م يتضمن قانون اإلجراءات المدنية 1966يونيو  8ه الموافق ل1386صفر  18مؤرخ في  154- 66أمر رقم   4

– م ("يجوز للقاضي مصالحة األطراف أثناء نظر الدعوى في اية مادة كانت" 1971ديسمبر  29المؤرخ في  80-71)أمر رقم 
 www.tribunaldz.com/forum/t1439  موقع االلكتروني :
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 : 11-84الفرع الثاني : بعد صدور قانون األسرة  

 قد اختلفت اجتهادات القضاة في اعتبار إجراء الصلح جوهري أم ال.ل

 االجتهاد الذي يرى إن الصلح إجراء ليس جوهري: -1

" من المقرر قانونا انه ليس ألحد أن يلزم 1985-06-03الصادر بتاريخ  36962جاء في قرار رقم 
انتزاع إجراء ما منهم جعله القانون القضاة باتخاذ إجراء ماال يفرضه عليه القانون ،وانه ال يسوغ لخصم 

جوازيا لهم فعله أو تركه ،ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه مخالفة  لقواعد جوهرية في  
اإلجراءات وعدم كفاية األسباب تأسيسا على أن محاولة الصلح تتم بين الطاعنة وزوجها في غير محله  

ار يتضح أن الصلح ليس باإلجراء الجوهري الذي من ، من خالل هذا القر 1مما استوجب رفض الطعن " 
شأنه أن يجيز الطعن في القرار، بحجة أن القاضي لم يجري الصلح بين الزوجين. وحتى بعد صدور أمر 

استمر اعتبار أن إجراء الصلح ليس جوهريا، وذلك حسب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  05-02
من قانون األسرة على مستوى المجالس بل على مستوى   49"لكن حيث أن المادة 13-06-2007

المحاكم فقط ،إضافة إلى محاولة الصلح ال تعتبر شكال جوهريا للحكم بالطالق ،إنما  محاولة الصلح 
 .2من ق ا ج ما هي إال موعظة"  49المذكورة في المادة 

 االجتهاد الذي يرى أن إجراء الصلح جوهري:-2

"على انه من المقرر قانونا انه ال يثبت الطالق إال بعد  1989-12-25 الصادر بتاريخ جاء في قرار
محاولة الصلح من طرف القاضي ...ومن ثم القضاء بخالف هذا المبدأ يعد خطا في تطبيق القانون ولما 

يكون بقضائه  49كان الثابت في قضية الحال إن المجلس لما قضى بالطالق دون مراعاة أحكام المواد 
 . فقد اعتبر هذا القرار أن الصلح إجراء جوهر.3ف القانون وتجاوز اختصاصه " كما فعل خال 

 
 1985-06-03الصادر بتاريخ  36962قرار رقم  65ص  02العدد  1990المجلة القضائية  1
 غير منشور. 2007-06-13المؤرخ في 356657قرار رقم -غرفة األحوال الشخصية  –المحكمة العليا   2
المجلة القضائية، عدد -1989-12-25رخ في المؤ 57812غرفة األحوال الشخصية قرار رقم –المجلس األعلى للقضاء  3

 71ص 03-1991
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إن هذا التضارب بين القرارات واختالف القضاة في هذه المسالة أي هل الصلح إجراء جوهري أم ال، 
رمضان عام 09المؤرخ في 11-84راجع إلى عدم وضوح المشرع الجزائري في تشريعه قانون رقم

المؤرخ  02-05المتضمن قانون االسرة المعدل والمتمم بأمر  1984يونيو سنة  09ه الموافق ل1404
منه ،ولكن بعد صدور قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  49، وخاصة المادة  2005فبراير  27في 

"محاوالت الصلح وجوبيه "إذن كلمة وجوبيه تعني انه ال يمكن 439التي جاء النص في المادة  1المعدل
اة تجاوز محاولة الصلح، و لكن اإلشكال الذي يطرح أنه إذا تم االتفاق بين الزوجين على الخلع للقض

،قبل الوصول إلى المحكمة . ففي الفقه قد وقع الخلع ولكن هل القاضي ملزم في هذه الحالة بإجراء  
،وال يجوز للزوج  الصلح و إذا قلنا نعم فان هذا مخالف للشريعة اإلسالمية ،الن الطالق قد ووقع بائنا

التي تلزم القاضي بالصلح قبل   49إرجاع زوجته إال بعقد جديد و إذا قلنا ال فإن هذا مخالف للمادة 
إصدار حكم الطالق.وعليه فانه لزاما على المشرع أن يفرق بين  التخالع بين الزوجين قبل الوصول إلى  

ى المحكمة ،الن الطالق الصادر من الزوج المحكمة وبين عدم التخالع بين الزوجين إلى حين الوصول إل
 يعتبر رجعيا ما لم يكن ثالثا وان الخلع يعتبر طالقا بائنا .

كما أنه يجب التفرقة بين الصلح في الطالق إذا تلفظ الزوج بالطالق في البيت وكانت طلقة ثالثة  -
قاضي إال بعد مضي فترة  فال داعي للصلح، ألنها بانت منه،  أو انه تلفظ بالطالق ولم يرتفعا إلى ال

 العدة.

إن حدث التخالع بين الزوجين بالتراضي قبل الوصول إلى القاضي ما على القاضي إال تثبيته الن -
 الخلع عند الفقهاء يقع طالقا بائنا .

إذا طلبت الزوجة الخلع أمام القاضي، والزوج رافض للخلع فعلى المشرع أن يمدد من جلسات  -
ثة أشهر ،وذلك الن الطالق لم يصدر من الزوج إذ انه ال عدة عليها الصلح إلى أكثر من ثال

مادامت هي الطالبة للخلع ،ثم أنه من المعروف أن المرأة مجبولة على العاطفة والتسرع فكلما كانت  
 محاولة الصلح أطول إال وكانت مرجوة النتيجة وتريثها لعله يعيدها إلى صوابها .

 
 ،يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.  2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  09-08قانون رقم   1
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من الخلع والتطليق وحتى في الطالق إذا لم يتلفظ به الزوج اعتبار الصلح جوهريا في كل -
 بالطالق. 

 المطلب الثاني : في بعض التشريعات العربية  

تناولت بالذكر في هذا المطلب أربعة فروع اذكر فيها التشريع المصري كفرع أول ثم الفرع الثاني التشريع 
 ع الرابع التشريع الكويتي. المغربي  والفرع الثالث التشريع اإلماراتي ،وأخيرا الفر 

 الفرع األول :في التشريع المصري 

على الصلح في   2000-01من قانون رقم  02الفقرة  18بالنسبة للمشرع المصري فقد نص في المادة 
فقد نص المشرع   1دعوى الخلع بما يلي "وال تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إال بعد محاولة الصلح " 

الصلح في دعوى الخلع، على عكس المشرع الجزائري الذي لم  ينص  المصري صراحة على إجراء
صراحة إلى إجراء الصلح في الخلع بل أدرج الخلع تحت فصل الطالق إيحاءا منه على أن الخلع 

" وان  1606ص 34س 1983-11-22ق جلسة  25سنة  48كالطالق، كما ورد في الطعن رقم 
توجب على المحكمة محاولة اإلصالح بين 1929سنة ل 25كانت المادة السادسة من القانون رقم 

 2الزوجين قبل الحكم بالتطليق ،إال أنها ال تستلزم القيام بهذه المحاولة في كل مرحلة من مراحل الدعوى " 
من خالل هذا الطعن يتضح أن الصلح يعتبر إجراء جوهري وال يشترط في كل مرحلة من مراحل  

"فان هي 865ص  35س 1984-03-27ق جلسة 53سنة  21 الدعوى.كما جاء أيضا في الطعن رقم
قضت )إي المحكمة( بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطال باعتبار أن سعيها 

  3لإلصالح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهري أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام "

ريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل  كما اعتبر قضاء النقض المصري أن دعوى التف      
 03أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التي تتخذ فيها إجراءات التحكيم ،وذلك حسب الطعن رقم 

 
 43دار إيجي مصر للطباعة والنشر ص-2000الطبعة –عاصف فؤاد الصحاح –الخلع والطالق   1
 141توزيع منشاة المعارف بالسكندرية  ص -2005المستشار سعيد احمد شعلة –ألحوال الشخصية قضاء النقض في ا  2
  ،            توزيع منشاة المعارف بالسكندرية -2005المستشار سعيد احمد شعلة –قضاء النقض في األحوال الشخصية  3

 143-142ص 
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من  11،10الذي جاء فيه "مجال إعمال المادتين 1480ص 35س 1984-05-29ق جلسة 53سنة 
نظير بدل تلزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض  والمتعلقتين بالتفريق1929لسنة  25القانون رقم 

من خالل هذا القرار يتضح أن   1حقوقها المالية هو دعوى التطليق التي تتخذ فيها إجراءات التحكيم" 
قضاء النقض المصري قد اعتبر أن الخلع ممن يجب فيه الصلح والتحكيم ألن الخلع في نظر قضاء  

 2003-02-22ق جلسة  71سنة  518أيضا في الطعن رقم النقض المصري هو التطليق، كما جاء 
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات   2000لسنة -1من قانون رقم  18"النص في المادة 

التقاضي في مسائل األحوال الشخصية مفاده وجوب عرض الصلح مرتين على األقل خالل مدة محددة  
طالق أو التطليق ،فان قضت بالتطليق دون أن تعرض على الزوجين حالة وجود أبناء قبل الحكم بال

عليها الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفا للقانون ،باعتبار أن سعيها لإلصالح قبل الحكم 
 . 2بالتفريق إجراء جوهري  أوجبه القانون  ولصيق بالنظام العام "

 الفرع الثاني : في التشريع المغربي 

كما ورد   "تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة اإلصالح "81المادة 3مغربيةلقد جاء في مدونة األسرة ال
من المدونة المغربية "إذا طلب الزوجان أو احدهما من المحكمة حل النزاع بينهما  94أيضا في المادة 

أعاله"،  72وجب عليه إن يقوم بكل محاوالت إلصالح ذات البين طبقا إلحكام المادة  يخاف منه الشقاق 
من نفس القانون "يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العالقة الزوجية دون   114كما ورد في المادة 

شرط أو بشروط ال تتنافى مع أحكام هذه المدونة ،وال تضر بمصالح األطفال .عند وقوع هذا االتفاق 
اول المحكمة اإلصالح  ،يقدم الطرفان أو احدهما طلب التطليق للمحكمة ،مرفقا به لإلذن بتوثيقه ،تح

بينهما ما أمكن ،فان تعذر اإلصالح أذنت باإلشهاد على الطالق " بما أن المشرع المغربي قد جعل  
"للزوجين أن يتراضيا على الطالق بالخلع طبقا  115الخلع ال يكون إال بالتراضي وذلك حسب المادة 

س القانون التي تلزم المحكمة بمحاولة من نف 114أعاله " فان الخلع يخضع للمادة  114إلحكام  المادة 
 

 143توزيع منشاة المعارف بالسكندرية  ص -2005ة المستشار سعيد احمد شعل–قضاء النقض في األحوال الشخصية   1
 203قضاء النقض في األحوال الشخصية ص –سعيد احمد شعلة   2
الجريدة الرسمية عدد –بمثابة مدونة األسرة  70.03القانون رقم -2016يناير  25مدونة األسرة المغربية صيغة محينة بتاريخ   3

 . من الموقع االلكتروني فبراير  05ه 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184
http://adala.justice.gov.ma/ 
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        الصلح، وبما أن المشرع المغربي لم يجعل للزوجة الحق في طلب الخلع دون رضا الزوج 
وأرشدها إلى مسطرة الشقاق فهي بذلك تكون ملزمة برفع دعوى التطليق التي تخضع بدورها إلى إجراء  

 .94- 81الصلح وذلك حسب المواد 

من المدونة األسرة  المغربية التي جاء النص فيها  120لمشرع المغربي الخلع في المادة كما ذكر ا      
"إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع واختلفا في المقابل ،رفع األمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما و 

ة يتضح أنه إذا إذا تعذر الصلح ،حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله"، من خالل هذه الماد
حصل اتفاق بين الزوجين على الخلع واختلفا في المقابل فإن المشرع يلزم القضاة بإجراء الصلح وبمفهوم 
المخالفة انه إذا حصل اتفاق على الخلع والبدل فالمحكمة غير ملزمة بإجراء الصلح ،وهذا مخالف  

لزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العالقة من نفس القانون التي جاء النص فيها" يمكن ل114إلحكام المادة 
الزوجية دون شروط  أو بشروط ،ال تتنافى مع أحكام هذه المدونة وال تضر بمصالح األطفال، عند وقوع 
هذا االتفاق ،يقدم الطرفان أو احدهما طلب التطليق للمحكمة يرفقا بإذن تدوينه، تحاول المحكمة  

صالح أذنت باإلشهاد على الطالق وتوثيقه" يتضح أنه عند اإلصالح بينهما ما أمكن،فإذا تعذر اإل
التي جاء  115االتفاق على الخلع تحاول المحكمة اإلصالح بينهما ما أمكن ،وما يؤكد ذلك نص المادة 

"يعني أن المحكمة تحاول  114النص فيها "للزوجين أن يتراضيا على الطالق بالخلع طبقا إلحكام المادة 
عند عدم إجابة الزوج لطلب   ن حتى عند االتفاق بين الزوجين على الخلع،ولكناإلصالح بين الزوجي 

من نفس المدونة  120زوجته فان الزوجة لها الحق في اللجوء إلى مسطرة الشقاق ،وذلك حسب المادة 
الفقرة الثانية التي جاء النص فيها على ما يلي "... إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ،ولم يستجب لها  

لزوج يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق "و إذا لجأت إلى مسطرة الشقاق ،فان المحكمة تحاول اإلصالح ا
من نفس القانون "إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل  94بين الزوجين وذلك حسب المادة 

 82حكام المادة النزاع يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل محاوالت إلصالح ذات البين طبقا إل
 أعاله".
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 الفرع الثالث :في التشريع اإلماراتي 

من قانون األحوال الشخصية التي جاء النص    117الصلح في المادة  1لقد أورد المشرع اإلماراتي      
فيها على ما يلي "لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر ،الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما 

 حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما. وال يسقط

(من هذا القانون األصلح للزوجين ،فان عجزت عنه 16تتولى اللجنة التوجيه األسري وفقا للمادة )      
عرض القاضي الصلح عليهما ،فان تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق" يتبين من خالل هذه المادة إن 

بل يكتفي بمجرد عرضه عند ثبوت الضرر وعجز اللجنة األسرية  المشرع لم يلزم القاضي بإجراء الصلح
في اإلصالح ،إال أن المشرع اإلماراتي أحدث لجنة التوجيه أسري ،فعلى المشرع أن ينتهج نهج المشرع 
اإلماراتي في إحداث لجنة التوجيه األسري لإلصالح بين الزوجين وذلك ألنها أكثر تفرغا لإلصالح على 

     يشتغل بقضايا أخرى غير الطالق ،مما يجعل القاضي يجري الصلح كإجراء  عكس القاضي الذي
 شكلي فقط. 

 الفرع الرابع: في التشريع الكويتي 

من القانون الكويتي التي جاء النص فيها على  127الصلح في المادة  2كما ذكر المشرع الكويتي      
ن ،فذا تعذر اإلصالح وثبت الضرر حكمت  ما يلي "على المحكمة أن تبذل وسعها لإلصالح بين الزوجي 

بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وان لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق بينهما أو التفريق " من خالل هذه 
المادة أنه يجب على المحكمة  اإلصالح بين الزوجين وذلك من خالل لفظة على المحكمة، فهذا يعني 

 أن إجراء الصلح جوهري. 

 
 

، 2017-ه 1438 3ط  2005لسنة  28القانون االتحادي رقم  –قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية المتحدة   1
 والقوانين واللوائح واألنظمة المتعلقة به وفقا ألحدث التعديالت ، من الموقع االلكتروني:

http://www.dji.gov.ae/Lists/DJIBooks/Attachments/79/Ahwa 
وقانون  2007لسنة  66و  2004لسنة  29و 1996لسنة  61قانون األحوال الشخصية الكويتي المعدل بالقوانين أرقام   2

 من الموقع االلكتروني: 2011فبراير  1إجراءات دعاوى النسب وتصحيح األسماء  ط
https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Forms/QanoonAlAhwalAlMadaniyah 
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   في التشريع الجزائري  ثالث: اثر الحكم الصادر بالخلع دون إجراء الصلحالمطلب ال 

تبعا الختالف االجتهادات القضائية التي تعتبر الصلح إجراء جوهري أم ال ،وهذا االختالف يترتب       
عليه سؤال هل إهمال القاضي إلجراء الصلح يترتب عليه بطالن الحكم أم ال ؟ . لقد اختلفت اتجاهات  

 ضاة في اعتبار الحكم الصادر بدون إجراء الصلح هل هو باطل أم ال ؟الق

 الفرع األول : االتجاه الذي يرى بطالن الحكم الصادر بالخلع دون إجراء الصلح : 

عن المجلس األعلى سابقا "بان التصريح بالتفريق بين  1966-07-03جاء في  قرار الصادر بتاريخ 
ة في هذا الشأن ودون سماع المعنيين في هذا الخصوص يعتبر الطرفين دون محاولة الصلح المقرر 

وبما أن الخلع هو تفريق فانه يقاس عليه هذا القرار  كما  اعتبر التفريق دون محاولة  1مخالفة للقانون" 
"حيث انه تبين بالرجوع إلى  2013-02-14الصلح باطل.كما جاء أيضا في القرار الصادر بتاريخ 

إن المطعون ضدها بصفتها مدعية  2009-09-19ضر عدم الصلح بتاريخ الحكم المطعون فيه ومح
وطالبة التطليق لم تحضر جلسة الصلح ومع ذلك استجابة المحكمة لدعواها الرامية إلى التطليق وحيث  

قد استقر اجتهادها على وجوب حضور طالب فك  –أن المحكمة العليا غرفة شؤون األسرة والمواريث 
سة محاولة الصلح ،وعليه فان هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض الحكم المطعون الرابطة الزوجية لجل

فيه دون الحاجة لمناقشة الوجه الثاني ومدام إن المطعون ضدها لم تحضر جلسة الصلح مما يتعين معه 
 2من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية " 365نقض الحكم المطعون فيه بدون إحالة طبقا لنص المادة 

ن خالل هذا القرار يمكن أن يقاس عليه الخلع وذلك بنص في القرار"قد استقر اجتهادها على وجوب  ،م
حضور طالب فك الرابطة الزوجية لمجلس محاولة الصلح " مادام أن الخلع هو طلب الزوجة لفك الرابطة  

مخالف لنص الزوجية فإنها تخضع إلى وجوب الصلح ،وان عدم إجراء الصلح يؤدي إلى بطالنه  وهذا 
يونيو سنة   09ه الموافق ل1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84من قانون رقم 57المادة 
التي جاء    2005فبراير  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بأمر   األسرةالمتضمن قانون 1984

بلة النص فيها على ما يلي "تكون اإلحكام الصادرة في دعاوى الطالق والتطليق  والخلع غير قا
لالستئناف فيما عدا جوانبها المادية" ذلك أن الخلع الصادر الحكم به يعتبر طالقا بائنا ،فكيف يمكن 

 
 51-49دون سنة النشر  1،مجلة األحكام ج1968-07-03المجلس األعلى  ،غرفة األحوال الشخصية بتاريخ   1
 غير منشور. -2012-06-14المؤرخ بتاريخ  687997المحكمة العليا ،غرفة األحوال الشخصية والمواريث قرار رقم   2
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إبطال هذا الحكم  وإرجاع الزوجة إلى زوجها ،حتى في حالة إعادة الصلح بينهما وإن تراضيا ونجح 
 .الصلح، فهل تعود الزوجة  إلى بيت الزوجية أم عليه أن يعقد عليها من جديد

 الفرع الثاني : االتجاه الذي يرى عدم بطالن الحكم بالخلع في حالة الحكم به دون إجراء الصلح: 

ما يلي "إن محاولة الصلح ال تعتبر شكال جوهريا  1999-02-16جاء في قرار الصادر بتاريخ      
مما يجعل الوجه   من قانون األسرة ما هي إال موعظة  49للحكم بالطالق ،إنما الصلح المذكور في المادة 

من خالل هذا القرار يتضح أن إهمال إجراء الصلح ال يؤثر في صحة الحكم ،كما جاء  1غير مؤسس "
من قانون  49"لكن حيث أن المادة 2007-06-13أيضا في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 

ن محاولة الصلح ال  األسرة ال تطبق على مستوى المجالس بل على مستوى المحاكم فقط إضافة إلى أ
من قانون األسرة ما هي  49تعتبر شكال جوهريا للحكم بالطالق إنما محاولة الصلح المذكورة في المادة 

  2إال موعظة مما يجعل الوجه  غير مؤسس يتعين معه رفض الطعن " 

طالبة   والذي أرى وهللا اعلم واعلي أن إجراء الصلح يجب أن يعتبر جوهريا إذا كانت الزوجة هي     
الخلع والزوج رافض ،وإذا لم تجري المحكمة الصلح قبل الحكم بالخلع  فان الحكم باطل والزوجية باقية  

 ،ألن الزوج لم يرضى بالخلع إذن لم يصدره هو ،فهي ليست بائن .

ال يبطل   أما إذا كان هناك تراضي بين الزوجين بالخلع فإجراء الصلح ال يعتبر جوهرا وعدم إجرائه     
الن الزوج قد رضي ورضاه داللة على وقوع الخلع طلقة بائنة ،فال يمكن إبطال الحكم والزوجة   لحكما

 بائنة  من زوجها .

إن عدم النص صراحة على إلزامية الصلح  في قانون األسرة الجزائري جعل القضاة يختلفون فيه      
ا بطالن الحكم أو عدم بطالن من حيث جوهرية إجراء الصلح أو عدم جوهريته مما ترتب عليه أيض

 الحكم كما بينت سابقا.

 
،المجلة القضائية ،عدد خاص 1999-02-16المؤرخ في  216850قرار رقم –فة األحوال الشخصية غر –المحكمة العليا   1

 103ص  2001
 قرار غير منشور . 2007-06-13المؤرخ في  356657المحكمة العليا ،غرفة األحوال الشخصية ،قرار ر قم   2
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 في التشريع المصري  المطلب الرابع : اثر الحكم الصادر بالخلع دون إجراء الصلح

في الفقرة الثانية من المادة  2000لسنة  1من قانون رقم  20قد أورد المشرع المصري في المادة      
لسنة   21كما جاء في رقم  1عد محاولة الصلح بين الزوجين "وال تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إال ب  20
 25"مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 856-86ص  35س 1984-03-27ق جلسة  53

إن المشرع اشترط للحكم بالتطليق أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما ال يستطاع معه دوام  1929لسنة 
ح بينهما ،مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة أسباب  العشرة ،وان يعجز القاضي عن اإلصال

الشقاق بين المتخاصمين ،فان هي قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطال 
، 2باعتبار أن سعيها لإلصالح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهري أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام " 

يتبين أن إهمال إجراء الصلح يترتب عليه بطالن الحكم هذا إذا قسنا الخلع على  من خالل هذا الطعن
السالفة   2000لسنة  -01الفقرة الثانية من قانون   20التطليق ،وبهذا يكون هذا الطعن موافق للمادة 

 الذكر ومخالف الفقرة األخيرة المذكورة سابقا.

 18"النص في المادة  2003-02-22ق جلسة  71سنة  518كما أنه بالرجوع إلى الطعن رقم      
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل األحوال   2000لسنة  -01من قانون 

الشخصية وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على األقل خالل مدة محددة على الزوجين في حالة 
بالتطليق دون التعرض عليهما الصلح قبل الحكم  وجود أبناء قبل الحكم بالطالق أو التطليق ،فان قضت 

بالتفريق إجراء جوهري أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، فان كانت عناصره التي تمكن من اإللمام به 
تحت نظر المحكمة الموضوع .فانه يكون لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لما كان ذلك، 

ن أوالد، وان محكمة أول درجة حكمت بالتطليق المطعون ضدها على وكان الثابت باألوراق أن للزوجي 
المشار إليها ،كما أن محكمة  18الطاعن دون أن تتدخل لعرض الصلح عليهما طبقا لنص المادة 

رغم وجود أبناء فان الحكم المطعون فيه   2001-04-17االستئناف لم تعرضه إال مرة واحدة بجلسة 

 
اضي في مسائل االحوال الشخصية المصري  بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التق 2000لسنة  1قانون رقم   1

 من الموقع االلكتروني: 2000لسنة  91معدال بالقانون رقم 
http://el-borai.com/wp-content/uploads/2014/03/Personal-Status-Law 

 143-142سعيد احمد شعلة ص –قضاء النقض في األحوال الشخصية   2
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يتبين من هذا الطعن أيضا أن الصلح يعتبر إجراء جوهري وإهماله  1يكون معيبا بما يوجب نقضه " 
  20يعرض الحكم إلى النقض، وما يؤكد أن الخلع مثل الطالق والتطليق في إجراء الصلح هو المادة 

 . الفقرة الثانية السالفة الذكر التي أوجبة الصلح

ق الجلسة   53سنة 03الطعن رقم كما اعتبر قضاء النقض الخلع مثل الطالق والتطليق أيضا في      
لسنة   25من القانون رقم  11،10"مجال إعمال المادتين  1480ص  35س  1984لسنة -29-05

والمتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى  1929
لسنة -01من قانون  20رة األخيرة من المادة كما ورد في الفق 2التطليق التي تتخذ فيها إجراءات التحكيم "

. 3"على انه يكون الحكم في جميع األحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن "  2000
إذن هناك تناقض بين الفقرة الثانية السالفة الذكر واألخيرة من نفس القانون  وقضاء محكمة قضاء  

ء النقض  إن إجراء الصلح إجباري ويترتب على إهماله بطالن النقض . حيث اعتبرت الفقرة الثانية وقضا
الحكم بالتفريق، ثم جاء في الفقرة األخيرة ليؤكد عدم الطعن في الحكم في جميع األحوال بمعنى حتى وأن 

 أهمل القاضي إجراء الصلح.

 الخاتمة: 

الحق في مخالعة زوجها دون إن المشرع الجزائري في إطار المساواة بين المرأة والرجل أعطى للمرأة      
من قانون األسرة الجزائري وذلك في مقابل الطالق باإلرادة المنفردة الذي يملكها  54رضاه، وذلك بالمادة 

 49الزوج، كما سعى المشرع الجزائري أيضا إلى الحفاظ على األسرة من التشتت، وذلك بإصدار المادة 
ءات المدنية واإلدارية السالفة الذكر اللتان تجبرا القاضي  من قانون اإلجرا 439من نفس القانون والمادة 

على إجراء الصلح قبل الحكم بالخلع، إن التعارض بين المساواة بين الرجل والمرأة وبين الحفاظ على 
من قانون األسرة التي فتحت بابا أخرا  للتفريق بين الزوجين ،لهذا فعلى  54اآلسرة، قد أنتج المادة 

 
 203حمد شعلة ص سعيد ا–قضاء النقض في األحوال الشخصية   1
 143نفس المرجع ص  2
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية المصري   2000لسنة  1قانون رقم   3

 من الموقع االلكتروني: 2000لسنة  91معدال بالقانون رقم 
http://el-borai.com/wp-content/uploads/2014/03/Personal-Status-Law   
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من نفس القانون، لهذا قد   49من قانون األسرة والمادة  54ي أن يعيد النظر في المادة المشرع الجزائر 
 توصلت في بحثي هذا إلى مجموعة من التوصيات والنتائج:

 من قانون األسرة الجزائري من حيث إجبار الزوج على الخلع . 54إعادة النظر في المادة -1
الزوجة لطلب الخلع ،مثلما فعله نظيره المشرع  أن يضع المشرع الجزائري مبررات التي أدت ب -2

 المصري.
أن يبين أنه إذا طلبت الزوجة الخلع أمام  القاضي والزوج رافض فعلى المشرع الجزائري أن يمدد من -3

مدة الصلح إلى أكثر من ثالثة أشهر، ذلك ألن الطالق لم يصدر من الزوج فال حاجة لربط مدة الصلح  
المعروف أن المرأة مجبولة على العاطفة والتسرع، فكلما كانت مدة محاولة الصلح  بمدة العدة، ثم أنه من 

 أطول إال وكانت مرجوة النتيجة  
إحداث لجنة التوجيه األسري إلجراء الصلح بين الزوجين، وذلك للقيام بمهمة اإلصالح على أتم وجه، -4

 صلح لديه مجرد إجراء شكلي.الن القاضي لديه قضايا أخرى غير القضايا األسرية، مما يجعل ال
يجب على المشرع الجزائري أن يفرق بين الصلح في الطالق إذا تلفظ به الزوج وكانت طلقة ثالثة فال  -5

 داعي للصلح ألنها بانت منه بينونة كبرى، وبين أن الزوج لم يتلفظ بالطلقة الثالث.
في البيت وانتهت العدة ثم ترافعا إلى   يجب على المشرع الجزائري  أن يبين أنه في حالة تلفظ بالطالق -6

 المحكمة فال يجري القاضي الصلح ألنها بانت منه بينونة صغرى.

أن يبين أنه إذا حدث التخالع بين الزوجين بالتراضي قبل الوصول إلى المحكمة، فال داعي إلجراء  -7

 الصلح الن الزوجة بانت من زوجها فما على القاضي إال تثبيت الحكم بالخلع.
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15/12الطفل في حالة خطر على ضوء القانون   

ر(ر)رقامسيرمسير
 

 2018/ 11/ 27: تاريخ قبول المقال                 2018/ 08/ 27تاريخ إرسال المقال: 
 

 الملخص
ن تعدد بنائها وإ لكل المجتمعات وأساس األساسية القاعدة الطفل كالصفحة البيضاء تكتب عليها ما تشاء ، فهو     
          في عصر العولمة أو باألخص في عصر التكنولوجيا ، جعله يعيش في صور الرفاهية  اندماجهاو ت الثقافا

كان يعيشها في العصور السابقة  أوضاعليست بعيدة عن  أوضاعايعيش  أضحىفي مقابل ذلك والنمو و  االزدهارو 
ثقافية، جعلته محل  أو اديةاقتصأو  اجتماعية كانت سواء  االستغالل، في صور جديدة من مختلف صور 

ذلك ، بموجب  احترامبوضع قواعد قانونية لحمايته و ألزمت الدول بضرورة  فسارعت التشريعات الدولية استغالل
   تعديل تشريعاتها الداخلية فنصت غالبية التشريعات المقارنة و منها التشريع الجزائري على ضرورة حماية هذه 

، وصوال إلى صدور  1989حقوق الطفل لعام  اتفاقيةشريع الجزائري منذ مصادقتها على به الت التزمالفئة ، وهو ما 
 اءسو باعتباره ضحية أو بصفته جانح من جهة ، و من جهة أخرى  ءاسو المتضمن حماية الطفل  12/ 15القانون 

 في ظل الحماية الوقائية اإلجرائية أو الحمايٌة العالجية القضائية.
 القضائية . الحماية –الوقائية  الحماية –الطفل  استغالل –الطفل :  المفتاحية الكلمات

Summary 

            The child as the white page is written on it as it pleases, It is the basic foundation of all 

societies and the basis of its construction, and the multiplicity of cultures and their integration into 

the era of globalization or especially in the age of technology made it live in the images of 

prosperity, prosperity and growth. In the new forms of exploitation of various forms of social, 

economic or cultural exploitation, making it the place of exploitation, the international legislation 

accelerated the development of legal rules to protect it and the obligation of States to respect this, 

under the amendment of its domestic legislation, the majority of comparative legislation Including 

Algerian legislation, on the need to protect this category, which Algerian legislation has 

committed to since its ratification of the 1989 Convention on the Rights of the Child , Until the 

 
(سمير قاسمي )-  طالب دكتوراه ، السنة الثالثة/ تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحيى

 gasmisamir1989@gmail.comفارس بالمدية، البريد اإللكتروني: 
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promulgation of Law 15/12, which includes the protection of the child and the protection of his 

child and its extension in providing preventive procedural protection or legal protection. 

key words :Child ; Child exploitation ;Protective protection ; Judicial protection 

 

 المقدمة :
و التكنولوجيةةةةة لننسةةةةان قةةةةد  االجتماعيةةةةةو الثقافيةةةةة  االقتصةةةةاديةإن العولمةةةةة وتاثيراتهةةةةا علةةةةى الحيةةةةاة       

أفةةرزت إيجابيةةات و سةةلبيات ، فةةرغي اإليجابيةةات التةةي تميزهةةا مةةن خةةالل تقريةةب العةةالي و جمعةةه فةةي قريةةة 
لمجتمعات في ظرف قياسي عجز اإلنسان الثقافية لو  االجتماعيةو  االقتصاديةتحقيق المتطلبات و  صغيرة ،

         اإلنسةةان أن يقةةرم المسةةةافات ،  اسةةتطاععةةن تحقيقيةةا فةةي زمةةن مضةةى ، فمةةن خةةالل العولمةةة التكنولوجيةةة 
في مقابل ذلك مزجت العولمة بين الثقافات فاصبح الدخيل قاته بكل مهارة دون ضياع ....، و أو  استغاللو 

خلةةق نشةةار إجرامةةي المجتمعةةات و ألمر الذي أثر على حياة و تركيبةةة على المجتمعات كانه أصيل فيها ، ا
منها ، وألن الطفل اليوم هو رجل المستقبل و أسةةاس  االجتماعيعلى مختلف المستويات السيما المستوى 

نظةةرا لتفةةاقي  الواسةةع بةةه علةةى المسةةتوى العةةالمي و اإلقليمةةي و المحلةةي االهتمةةامبنةةاء المجتمعةةات فقةةد أخةةذ 
وقائيةةةة  إجةةراءاتتشةةريعات الةةدول  جراميةةة التةةي أصةةةبحت تعصةةف باألعفةةال ، و عليةةه اتخةةةذتالظةةاهرة اإل
 أوكمتهمةةين  ءاعةةالي الجريمةةة سةةو جزائيةةة الحقةةة لحمايةةة هةةذه الفئةةة مةةن الجنةةو  و دخةةول فةةي  أخةةرى سةةابقة و 

المتضةةمن قةةانون حمايةةة الطفةةل ،  15/12كضةةحايا ، و منهةةا التشةةريع الجزائةةري مةةن خةةالل وضةةع القةةانون 
هةةي  التةةي تقةةف وراء هةةذه الظةةاهرة الخطيةةرة التةةي تهةةدد األعفةةال ، فمةةا األسبامو حديد العوامل ليه وجب ت وع

العوامل الدافعة لخطر األعفال و دخولهي عالي الجريمة على ضوء التشريع الجزائةةري ل لنجابةةة علةةى هةةذه 
 المبحي  اوول فيين : نتطةةرق تقسيي خطة البحث إلى النقار التالية و فق مبحثين أساسي  ارتاينااإلشكالية 

     إلةةى مةةدى حمايةةة المشةةرع الجزائةةري للطفةةل فةةي  فييي المبحيي  الثييانيإلةةى مفهةةوم الطفةةل فةةي حالةةة خطةةرو 
 حالة خطر .

 المبح  اوول :مفهوم الطفل في حالة الخطر 
للتطرق إلى مفهوم حماية الطفل فةةي حالةةة خطةةر علةةى ضةةوء التشةةريع الجزائةةري ، وجةةب ضةةب  مصةةطلح   

و قانونيا ، معرجين كذلك في نفةةا الوقةةت علةةى تحديةةد العوامةةل الدافعةةة بالطفةةل  اصطالحيال لغويا و الطف
إلى دخوله مرحلة الخطورة التي تنتهك حقوقه ، باإلضافة إلى تحديةةد الحةةاالت التةةي يكةةون فيهةةا الطفةةل فةةي 

لبةةين ، نتطةةرق فةةي مط إلةةىحالة خطر على ضوء التشريع الجزائري ، و هذا من خالل تقسيي هذا المبحث 
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اف بالتةةالي جعلةةه فةةي حالةةة إلى تعريف الطفل مع تحديد العوامل المؤدية بالطفل الى االنحر  األولالمطلب 
في المطلب الثاني  تحديد الحاالت المشار إليها قانونا في التشريع الجزائري كونها تشكل حاالت خطر ، و 

 خطر بالنسبة للطفل .
 العوامل المساعدة على انحرافهالمطلب اوول : تعريف الطفل و 

 تعريف الطفل  الفرع اوول :
 تعريف الطفل لغويا أوال :
فل عفلة، ومؤنثه الصغير، أعفال؛أي مفرد الطفل:  وكةةذلك البلةةو  حتى الوليد أو الطاء: المولود بكسر والط ِّ
للغةةروم  شةةماال عفلةةت إذا العصةةر بعةةد أو الشةةما غةةروم قبيل والوقت عفل النهار وأول عفل الليل أول

لطةةاء تعنةةي ، فكلمة عفل لغة بكسر ا 1السن صغير أو النشء الصبي أو الحدث على يطلق الطفل ،ولفظ
          الةةةةدوام يسةةةةمى حةةةةدثا ،  أوحةةةةدثا ، فالصةةةةغير مةةةةن النةةةةاس  أوكةةةةان عينةةةةا  ءاالصةةةةغير مةةةةن كةةةةل شةةةةيء سةةةةو 

     جةةاءت مةةن الطفالةةة  كلمةةة الطفةةل أصةةل، و  2عفةةل أولةةهو الصةةغير مةةن السةةحام يسةةمى حةةدثا و الليةةل فةةي 
ناعمةةا و المصةةدر  أينعومةةة حتةةى قيةةل ان الطفةةل هةةو الوليةةد مةةادام رخصةةا عفالةةة و  أو النعومة ، فالوليد بةةه

 .3عفولة
 اصطالحاثانيا : تعريف الطفل 

         المعقدة كعالي البحار الواسع الذي كلما خاضوا الباحثون فيه  هو بمثابة عالي من المجاهيل      
جديدة   أبحاثوا شيئا منه ازدادوا جهال عنه، ووجدوا فيه كنوزا و حقائق جديدة محل دراسة و اكتشفو 

        محتواه و  اتساع نطاق هذا العاليمن جهة و  المحدود، إدراكهيو الضعف  الزالت محل اكتشاف نظر
      ، اإلنساناة في حي  األولىمبني على الفترة العمرية  اصطالحا، وعليه الطفل  4أخرى خفاياه من جهة و 

، وقد عبرت آيات من القران الكريي لتضع مفهوما خاصا لمعنى الطفل في قوله تعالى  والتي تبدأ بالوالدة
نت ي إِّن النَّاس   َياَأيَُّها﴿  ة  مُّْضغَ  مِّن ث يَّ  َعَلَقة مِّن ث ي   نُّْطَفة نم ثي ت َرام   م ِّن َخَلْقَناك ي َفإِّنَّا اْلَبْعث م ِّنَ  َرْيب   فِّي ك 

 
 . 11/401ه  1414بن منظور، لسان العرم، دار صادر، بيروت، لبنان ، أبو الفضل محمد بن مكرم ا 1
،  اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة ، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء االتفاقيات الدولية د / خالد مصطفى فهمي :  2

 . 8، ص  2007مصر 
، دار الكتب القانونية  حقوق الطفل في ظل االحتالل الحربي اكانتهالمسؤولية الدولية عن د / مؤيد سعد هللا حمدون المولى :  3

 . 17، ص  2013،  اإلمارات، دار شتات للنشر و البرمجيات ، مصر ،  
 .21، ص ، ماجستير دراسات إسالمية، بدون بلد النشر وسنة النشراإلسالمرموز : تربية الطفل في  أبوسيما راتب عدنان  4
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ك يْ  لَِّتْبل غ وا ث ي   ِطْفاًل  ُنْخِرُجُكمْ  ُثم   مَُّسمًّى إَِّلٰى َأَجل   َنَشاء   َما اأْلَْرَحام فِّي َون قِّرُّ  ل ِّن َبي َِّنَلك يْ  م َخلََّقة َوَغْيرِّ  مَُّخلََّقة دَّ  َأش 

ْلي   َبْعدِّ  مِّن َيْعَليَ  لَِّكْياَل  اْلع م رِّ  َأْرَذلِّ  إَِّلىٰ  ي َردُّ  مَّن مِّنك ي ي َتَوفَّٰىوَ  مَّن َومِّنك ي َدةً  اأْلَْرَض  َوَتَرى  َشْيًئا عِّ  َفإَِّذا َهامِّ
ْت  اْلَماءَ  َعَلْيَها َأنَزْلَنا ل ِّ  مِّن َأنَبَتْت و  َوَرَبت اْهَتزَّ يج   َزْوج   ك  تتسي هذه المرحلة المبكرة من عمر   إذ، 1﴾  َبهِّ

ورة شبه كلية ، وتستمر هذه الحالة حتى بص األشقاءى البيئة المحيطة به كالوالدين و باعتماده عل اإلنسان
 سن البلو .

 التشريعي للطفل ثالثا : التعريف
     نطةةاق ممكةةن ،  أوسةةععلةةى  لقةةد أولةةى القةةانون الةةدولي أهميةةة بالغةةة للطفةةل مةةن خةةالل ضةةمان حقوقةةه       

دة ليةةة العديةة هةةذا مةةن خةةالل المواثيةةق الدو مةةن ذلةةك ، و  أفضةةلا لبلةةو  مسةةتويات ال يزال يسعى وراء ذلك دائمو 
المعةةزز لةةذلك ، و بالتةةالي فةةي  اإلعةةارالخةةاص أو  أوالعةةام  إعةةارهفةةي  ءاالتةةي تناولةةت موضةةوع الطفةةل سةةو 
مةةا يلفةةت انتبةةاه الكثيةةرين مةةن الدارسةةين لهةةذه االتفاقيةةات  أن،غيةةر  اإلنسةةانمختلةةف الوثةةائق المتعلقةةة بحقةةوق 

مةةن  أكثةةرحمايةةة هةةذه الحقةةوق  آليةةات إلةةىفةةي بعضةةها الطفةةل و  وق الحقةة تطرقةةت  أنهةةاالمتعلقةةة بالطفةةل يجةةد 
و االتفاقيات التةةي سةةبقت اتفاقيةةة حقةةوق الطفةةل  اإلعالناتضب  تعريف دقيق لمصطلح الطفل خاصة في 

تشةةريعات الوعنيةةة ربمةةا فاتحةةة المجةةال فةةي ذلةةك ل 2لسن الطفةةل أقصىلي تضع حدا  أنها، كما  1989لعام 
الدوليةةة لحقةةوق تعريفةةا واضةةحا للطفةةل هةةي االتفاقيةةة  عليةةه فاالتفاقيةةة الوحيةةدة التةةي وضةةعتلتحديةةد ذلةةك، و 
وغييراه هيياله االتفاقييية ن  اآلتةةيمنةةه علةةى ن النحةةو  األولةةىالتةةي عرفتةةه عبقةةا للمةةادة و  1989الطفةةل لعةةام 

لييم ابليي  سييد الرشييد قبييل اليين بموجييب القييانون  يعنييي الطفييل كييل إنسييان لييم اتجيياور الثامنيية عشييرة مييا
 3المنطبق عليه"

بأنيه كيل المتعلةةق بحمايةةة الطفةةلن 15/12الجزائري فقد عرف الطفل علةةى ضةةوء القةةانون  أما التشريع      
 أنوجةةدير بالةةذكر "، 4شخص لم اتجاور سد الثمانية عشر سنة كاملة طبقا للمادة الثانيية ميد القيانون 

مةةن شةةهر نةةوفمبر عةةام  26فةةي  1989الجزائةةر صةةادقت علةةى االتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة حقةةوق الطفةةل لعةةام 

 
 . 05سورة الحج اآلية 1
، المرجع سابق الذكر   المسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق الطفل في ظل االحتالل الحربيمؤيد سعد هللا حمدون المولى :  /د  2

 . 25، ص 
 44/25اتفاقية حقوق الطفل : اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة  لألمي المتحدة 3

 منها . 49، وفقا للمادة 1990أيلول/سبتمبر   02، دخلت حيز  النفاذ في  1989نوفمبر تشرين الثاني/ 20المؤرخ في 
 المتعلق بحماية الطفل.  2015يوليو سنة  15الموافق ل  1436رمضان عام 28المؤرخ في  15/12القانون رقي 4
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كةةان المشةةرع الجزائةةري عةةوال  أيةةنمسةةتغربين فةةي ذلةةك  2015، ليصةةدر قةةانون حمايةةة الطفةةل عةةام  1990
مةةن  69من ذلك المشرع الجزائةةري و عبقةةا للمةةادة  أكثرهذه المدة من مصادقة الجزائر على االتفاقية ، بل 

نص علييى منيي  ايي لمةةادةناعبقةةا للفقةةرة الرابعةةة مةةن ذات  16/01الدسةةتور الجزائةةري المعةةدل بموجةةب القةةانون 
 أنوعليةةه كةةان يفتةةرض بالمشةةرع الجزائةةري ، 1يعاقب علييه القيانون"، و سنة  16مد  اوقل اوطفالتشغيل 

المتعلةةق بحمايةةة الطفةةل حتةةى  15/12سنة بالموازاة مع مضمون القانون  18اقل من  األعفاليمنع تشغيل 
مةةا مفارقةةة زمنيةةة نين ليسةةت بينهصةةدور القةةانو هةةو عليةةه فةةي هةةذا الوضةةع ال سةةيما و  ال يقع في تنةةاقم مثلمةةا

          غيةةةةام المشةةةةرع الجزائةةةةري فةةةةي التنسةةةةيق بةةةةين القةةةةوانين التةةةةيبعيةةةةدة فةةةةي الصةةةةدور، وهةةةةذا يةةةةدل علةةةةى دور و 
 .يقوم بتقنينها

 الفرع الثاني : تعريف الطفل في خطر
بتةةاري   الصادر 15/12الجزائري الطفل الذي يكون في حالة خطر ، عبقا للقانون  لقد عرف المشرع     

نةةه الطفةةل الةةذي تكةةون أ المعنةةون باألحكةةام العامةةة علةةى األولالمتضةةمن قةةانون حمايةةة الطفةةل ،تحةةت البةةام 
عرضةةة لةةه ، أو تكةةون ظروفةةه المعيشةةية أو سةةلوكه مةةن  أوفةةي خطةةر  أمنةةه أوتربيتةةه  أو أخالقةةهصةةحته أو 

 إلةةىيةةؤدي  سةةاءةاإل أشةةكال، و الخطةةر هةةو تعةةريم الطفةةل لمختلةةف 2شةةانه أن يعرضةةاه للخطةةر المحتمةةل
 : اآلتيالتي يمكن تقسيمها على النحو جسدية ، و  أونفسية  إساءةكانت  سواء إساءة
    ، بجسةةد الطفةةل اإلضةةرار إلةةىوهي استخدام القوة المبةةالف فيهةةا مةةع الطفةةل ممةةا يةةؤدي  الجسدية : اإلساءة_ 
 الحرق ...ال  .رك عالمات : مثل الضرم والجر  و قد تت و 
تعريم كرامته للسوء مثل مناداته باسي سةةيء  أوالطفل  إذاللهي حاالت يتي فيها و :  النفسية اإلساءة_ 
 التقليل من قيمته .التوبي  المستمر و  أوتلفيق فيه صفة بذيئة  أو
العةةةةروض  أوهةةةةي اسةةةةتغالل الطفةةةةل جنسةةةةيا بمختلةةةةف صةةةةوره كالممارسةةةةة الفعليةةةةة و  الجنسيييية : اإلسييياءة_ 

 . إباحيةمواد  إعارفي  أوالجنسية  
التةةةي مةةةن شةةةانها حمايةةةة الطفةةةل مةةةن طلبةةةات الطفةةةل النفسةةةية و الجسةةةدية و وهةةةي عةةةدم تلبيةةةة مت  _ اإلهميييال :

 استغالل الغير كالماكل و المشرم و الملبا و التعليي و التربية .
 

 
 تضمن التعديل الدستوري.الم 2016مارس سنة  06الموافق ل  1437علي  األولىجمادى  26: المؤرخ في  16/01القانون 1
 المتضمن حماية الطفل ، المرجع سابق الذكر .  15/12المادة الثانية من القانون  2
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 الفرع الثال  : العوامل المساعدة الدافعة بالطفل للخطر
يا مةةن مجتمةةع إلةةى آخةةر، يعةةود السةةبب فيهةةا إن جنو  األعفال وجعلهي في وضع خطير تتفةةاوت حةةدتها نسةةب 

 ذاتية لالنحراف . أخرى عوامل اجتماعية و  إلىالعوامل المتداخلة يمكن تقسيمها  من مجموعة إلى
 لالنحراف االجتماعيةأوال : العوامل 

 مةةا يسةةمى بالعوامةةل أوعوامةةل بعيةةدة عةةن محةةي  الطفةةل  إلىهذه العوامل  و التي يمكن تقسيمها هي كذلك 
 .1القريبة منه ، بمعني ذات عالقة وعيدة بمحيطه أوأخرى متصلة به ية و الخارج
 البعيدة: الخارجية االجتماعية/ العوامل  01
لقةةةد أصةةةبحت الكةةةةرة األرضةةةية اليةةةوم بمثابةةةةة القريةةةة الصةةةةغيرة ، وهةةةذا بفضةةةل التطةةةةور الهائةةةل لوسةةةةائل      

ركةةة التنقةةل لألشةةخاص، ممةةا أدى إلةةى حالتجاريةةة و  الحديثةةة، إلةةى جانةةب كثافةةة حركةةة المبةةادالت االتصةةال
قةةد مثلةةةت هةةذه التحةةةوالت الجذريةةة، علةةةى و كةةةذلك فةةي األريةةةاف ، نمةةار العةةةيش التقليديةةة فةةةي المةةدن و تغيةةر أ

رجي هةةذا المحةةي  الخةةا، و  االنحةةرافتنةةامي ظةةاهرة  مستوى المحي  الخارجي للطفل، سببا دائمةةا مةةن أسةةبام
إنمةةا عالقةةة مباشةةرة بالطفةةل، و  وسةةائل اإلعةةالم، ليسةةت لةةهالعامةةل الثقةةافي و المتمثةةل فةةي العامةةل الحضةةاري و 

 الذي يسل  على الصغير تاثيرا مباشرا. تنسحب آثاره عليه، على خالف المحي  القريب
 القريبة االجتماعية/ العوامل  02

تةةؤثر فةةي سةةلوكه تةةي تحةةي  بالطفةةل فةةي بيئةةة معينةةة، و تشتمل هذه العوامةةل علةةى مجموعةةة الظةةروف ال      
 هةةي ال تقتصةةر فقةة  علةةى الظةةروف الماديةةة الملموسةةة، بةةلو جيرانةةه، القتةةه باسةةرته وأصةةدقائه و كع وتصةةرفاته

 يمكةةن تصةةنيف هةةذه العوامةةل إلةةى ثةةالث عوامةةل رئيسةةية علةةىك البيئةةة ، و تشةةمل أيضةةا الجانةةب المعنةةوي لتلةة 
 النحو األتي :

 العامل األسري ،-
 العامل المدرسي ، -
 دور الوس  االجتماعي . -

      عةةن تربيتةةه المسةةئولةبوصةةفها الخليةةة األولةةى  للطفةةل أوال داخةةل أسةةرته االجتماعيةةةعمليةةة التنشةةئة تبةةدأ      
ث مةةرتب  األحةةدا انحةةرافو  العقليةةة، إذ كمةةا ال يخفةةى فالطفةةل يولةةد علةةى الفطةةرة،وضةةمان سةةالمته البدنيةةة و 

 
، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث ،  و القانون الوضعي اإلسالمي الحماية القانونية للجنين بين الفقه محمد مفتا  اقزيي : 1

 .46، ص  2006مصر، 
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مةةن هنةةا كانةةت األسةةرة و لحة، تنشةةئة صةةا تنشةةئتهيتةةوفره مةةن نظةةام لرعايةةة األبنةةاء و  مةةاارتباعةةا وثيقةةا باألسةةرة و 
دهورها ، فقةةد سلوكا بتةة اسره، و يتدهور أخالقيا و قيما و الخلية األساسية لألمة، يصلح بصالحها المجتمع ب 

جنوحهي األخالقي راجع أساسا إلى انحالل ات أن انحراف األحداث و الدراسأثبتت اإلحصائيات واألبحاث و 
عةةدم الحفةةاى علةةى نقةةاوة بيئتهةةا لتنشةةئة جيةةل سةةليي األخالقيةةة، و  اتهاتعهةةدوإهمالها لواجباتها التربوية و  األسرة،

انحةةةالل العالقةةةات سةةات أن اضةةةطرام األسةةةرة و تصةةدعها و يتحلةةى بمكةةةارم األخةةةالق ، كمةةا أثبتةةةت عةةةدة درا
 منةةه هةةذه الحةةاالت تاكيةةدا إلةةىداخلها يشكل عامال هاما في انحراف األعفال ، وقد أشار المشرع الجزائةةري 

علةةى أسةةاس أن إدراجهةةا ضةةمن الحةةاالت التةةي قةةد تعةةرض الطفةةل إلةةى  االعتبةةارها بعةةين علةةى ضةةرورة أخةةذ
 .1الخطر

 : لالنحرافثانيا : العوامل الالاتية 
 العنةةف فةةيهذه العوامل الذاتية متعددة، لها عابع داخلي نفسي، و تؤثر على الطفل و تةةدفع بةةه إلةةى       
وثيةةق  لهةةا ارتبةةارالمرتبطةةة بشةةخص الطفةةل الجةةانح، و  لبةةه مجموعةةة مةةن العوامةة جةةرام ، و اإلو  االنحرافعالي 

المختصةةون  بتكوينه الطبيعي النفسي، إلى جانةةب مةةا يكتسةةب مةةع الوقةةت مةةن تكةةوين إضةةافي، لةةذلك يصةةنف
لية توجةةد فةةي الشةةخص منةةذ والدتةةه، هذه العوامل الذاتية، كما تقدم بيانه في بداية الموضوع إلى عوامل أصةة 

امةةل ذات صةةلة بكةةل شةةخص عمومةةا فةةيمكن أن نفةةرز منهةةا مةةا يهةةي الطفةةل ألن هةةذه العو وعوامةةل مكتسةةبة ، و 
على وجه الخصوص، و نذكر من بينهةةا عامةةل الشةةعور بةةالظلي ،الةةذي يعتبةةر مةةن بةةين العوامةةل التةةي تجعةةل 

       ذلةةةك حسةةةبما يؤكةةةده الخبةةةراء نتيجةةةة غيةةةام القةةةدرة علةةةى التحمةةةل ، و  اإلجرامةةةيلمرحلةةةة العمةةةل  الطفةةةل ينتقةةةل
ي قبةةول واقةةع ى األعفةةال، وعةةدم كفايةةة تشةةبعهي بةةالقيي األخالقيةةة و الروحيةةة التةةي تغةةرس فةةيهعلى الصبر لةةدو 

 .التفاوت بين األشخاص
       الةةةذي يشةةةعر بةةةالظلي و القهةةةر، يةةةرد الفعةةةل بصةةةورة عنيفةةةة لصةةةعوبة تحكمةةةه فةةةي أعصةةةابه،  فالطفةةةل       

 انون و معاديةةا للمجتمةةع ، فةةاالنحرافكبح جماحةةه، فيكةةون سةةلوكه منحرفةةا و مخالفةةا للقةة  فقدانه لمقدرة علىو 
يمكةةن أن يترتةةب س و اإلحبةةار، و مجموعةةة مةةن المةةؤثرات التةةي تةةؤدي إلةةى اإلحسةةاس باليةةا هةةو تعبيةةر علةةى

يصل األمر في الحاالت القصوى إلى اإلقدام على االنتحار بحكي ما يتسبب للطفل مةةن  قدا العنف، و عنه
، سةةةواء االجتماعيةةةةيالحةةةظ مبةةةدئيا أن العوامةةةل و  سةةةي ،فةةةي توازنةةةه النف اخةةةتاللبةةةالظلي مةةةن  جةةةراء الشةةةعور

على العوامل الذاتيةةة و النفسةةية لطفةةل، إال فةةي حةةاالت جةةد  الخارجية منها أو القريبة، هي التي تؤثر أساسا

 
 المتضمن حماية الطفل ، المرجع سابق الذكر  15/12القانون المادة الثانية من  1
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 ،جةةدير 1االنحةةرافالةةدفع بةةه إلةةى  خطةةورة خاصةةة بةةذاتها فةةيو  أهميةةةعنةةد وجةةود عوامةةل نفسةةية لهةةا  اسةةتثنائية
لعةةام  15/12زائري لي يحةةدد هةةذه الحةةاالت علةةى سةةبيل الحصةةر،على ضةةوء القةةانون  بالذكر أن المشرع الج

        التةةةةةي قةةةةةدرة الطفةةةةةل البريئةةةةةة و ،بةةةةةل تةةةةةرك المجةةةةةال مفتوحةةةةةا إلدراج حةةةةةاالت أخةةةةةرى قةةةةةد تهتةةةةةك بصةةةةةو  2015
 تعرضه للخطر .

 المطلب الثاني : حاالت الطفل محل الخطر
تعلةةق بحمايةةة الطفةةل ومةةن وجةةه نظرنةةا نةةرى أنةةه أخلةة  الم 15/12المشةةرع الجزائةةري و عبقةةا للقةةانون       

الحةةاالت الواقعيةةة الماديةةة التةةي الطفةةل و جعلةةه محةةل خطةةر مةةن جهةةة ، و  انحةةرافبين العوامةةل المؤديةةة إلةةى 
ن التعلةةيي ، أو اإلهمةةال األسةةري تمثل الصورة الحقيقة للطفل محل الخطر ، فالحديث عن حرمان الطفل مةة 

هةةي عوامةةل  15/12التواصل بناءا على مضمون المادة الثانية مةةن القةةانون و  والتشرد والتقصير في التربية
    االقتصةةةةادي االسةةةةتغاللالجنسةةةةي و  االسةةةةتغاللتةةةةؤدي إلةةةةى وقةةةةوع الطفةةةةل فةةةةي الخطةةةةر ، أمةةةةا الحةةةةديث عةةةةن 

هي الوقائع التي كان يفترض على المشرع الجزائري إدراجهةةا ضةةمن الحةةاالت  االستغاللغيرها من صور و 
 ا الطفل في حالة خطر ألنها وقائع مادية واضحة .التي يكون فيه

 : اآلتيوهو ما سنعالجه على النحو 
 الجنسي للطفل  االستغاللالفرع اوول :  

صةةورة جديةةدة فةةي المجتمعةةات الدوليةةة ، بةةل عكةةا ذلةةك فهةةي نمةة   الجنسةةي للطفةةل لةةيا االسةةتغالل      
االسةةتغالل الجنسةةي ، غيةةر التطةةور  أسةةباممةةن  قديي كان يسمى بتجةةارة الرقيةةق الةةذي يعتبةةر سةةببا الستغالل

 االسةةتغاللتصرفات جديدة على هذا النوع مةةن أفرزته العولمة أفرزت سلوكيات و  التكنولوجي الحديث الذي
عةةدة أشةةكال وهةةو مةةا  الجنسةةي لألعفةةال علةةى االسةةتغاللفاصةةبح يتخةةذ   االنترنةةتخاصةةة فةةي ظةةل وجةةود 

 سنوضحه على النحو األتي :
 الجنسي للطفل ستغاللاالأوال : تعريف 

 سةةواءضةةاء رغبةةات جنسةةية عنةةد األخيةةر جنسي بين عفل و شخص أخةةر بةةالف مةةن أجةةل إر  اتصالهو      
الجنسةةي يتخةةذ صةةفة  االسةةتغالل، غيةةر أنةةه جةةدير بالةةذكر القةةول  2كةةان مسةةتخدما فةةي ذلةةك القةةوه أو برضةةاه

 
 .47محمد مفتا  اقزيي : مرجع سابق الذكر، 1
، شركة الدليل   اإلقليميمكافحتها على الصعيدين الدولي و  جرائي االتجار بالبشر و استراتيجياتسالي ابراهيي  بن احمد النقبي :  2

 .93، القاهرة ، مصر ص  األولىشر ، الطبعة الطباعة و الن أعمالللدراسات و التدريب و 
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هةةو يؤخةةذ عةةدة لتحةةرا الجنسةةي ، و أو ا كاالغتصةةاملةةيا مرحلةةة أنيةةة  فاالسةةتغالل،  االسةةتمراريةو  الةةدوام 
أنمةةار علةةى سةةبيل المثةةال و لةةيا الحصةةر وهةةو مةةا أشةةار إليةةه المشةةرع الجزائةةري ذلةةك علةةى ضةةوء القةةانون 

مةةةن البروتوكةةةول  2الةةةذي تعرفةةةه المةةةادة منهيييا البغييياء :، و 2015المتعلةةةق بحمايةةةة الطفةةةل لعةةةام  15/12
مكافييأة أو أش شييكل مخيير مييد  سييية لقيياءالطفييل فييي أنشييطة جن اسييتخدامبغةةاء األعفةةال بانةةه ن االختيةةاري 

 جنسية خدمات تقديم يشمل البغاء أشكال الَعَوه"، وتعني عبارة "أش شكل مخر مد أشكال الَعَوه "أن
 لقياء الجنسيية الخيدمات تقيديم ميثال أش النقود قيمتها في تعادل ما مصلحة أو خدمات أو منفعة مقابل
 لالسةةتغاللكر أن المشةةرع الجزائةةري لةةي يضةةع تعريفةةا دقيقةةا جةةدير بالةةذ،  1المخييدرات" أو السييكد أو الغييالاء

           اإلباحيةةةالمةةواد  إعةةارفةةي  اسةةتغالله  إلةةىالجنسةةي مكتفيةةا فقةة  بالصةةور التةةي يكةةون عليهةةا عةةادة  باإلضةةافة 
     بانةةةه اإلباحيةةةة المةةةواد فةةةي األعفةةةال المتعلةةةق باسةةةتغالل االختيةةةاري  البروتوكةةةول مةةةن 2التةةةي عرفتهةةةا المةةةادة و 
 أو صيريحة، جنسية أنشطة بالمحاكاة أو حقيقية ممارسة يمارس كانت، بأش وسيلة طفل أش تصوير ”
 المةةواد تكةةون  أن كمةةا يمكةةن ،"2أساسييا الجنسييية الرغبيية للطفييل إلشييباع الجنسييية لألعضيياء تصييوير أش

 مةةع أو آخةةرين أعفةةال مةةع جنسةةية أنشةةطة يمارسةةون  وهةةي األعفةةال فيهةةا يظهةةر صةةور عةةن عبةةارة اإلباحيةةة
 الضةةوء وي سةةل  عةةراة  وهةةي القصةةر فيهةةا يظهةةر مثيرة صورا تكون  أن أيضا ويمكن فاحشة إباحية مواد بالغين
، جةةةدير بالةةةذكر أن المشةةةرع الجزائةةةري كةةةذلك لةةةي يضةةةع تعريفةةةا لهةةةذه المةةةواد  3التناسةةةلية أعضةةةائهي علةةةى فيهةةةا

 االباحية .
 للطفل االقتصادش االستغاللثانيا :

الوعنية للدول ، ودفعت   قرت العديد من المواثيق الدولية و التشريعاتالعمل هو حق لكل شخص ، كما أ
الشريعة  عليه أكدتهله يوما عالميا لالحتفال به، إنه حق  جمعتهذا الحق النبيل و حترام اإلى  األشخاص
لكل زمان ، مكان و  قبل أي تشريع وضعي أخر ألن الشريعة اإلسالمية منهاج صالح لكل اإلسالمية

         الحق من جهة  هذا احترامق معترف به لننسان إال أنه يمارس بضواب  قانونية تكفل ورغي أنه ح 
، حيث  في الطفل تحمي صاحبه من جهة أخرى خاصة ونحن أمام فئة ضعيفة في المجتمع والمتمثلةو 

 
، اعتمد  اإلباحيةالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشان بيع األعفال واستغالل األعفال في البغاء وفي المواد  1

 25المؤرخ في الدورة الرابعة والخمسون  263وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمي المتحدة 
 .2002يناير  18، دخل حيز النفاذ في  2000أيار/مايو 

 المرجع نفسه.  2
 . 183ص   2011، مصر ، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، حقوق الطفل و آثارهاالشحات إبراهيي محمد منصور :  3
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  قد تكون خطيرة  في أعمال  استخدامهبعدم  االقتصاديفرضت المواثيق الدولية حماية عفل في المجال 
 االتفاقية من 32المادة  إليهإلى شخص الطفل ، وهو ما أشارت  تسيءالتي صورها و  بمختلف عليه

  االستغالل  التي تنص في مضمونها على حماية الطفل منو  19891الدولية لحقوق الطفل لعام 
لتعمي  واالجتماعية المعنويةو يضر بصحته البدنية والعقلية و مما يحرمه من متابعة دراسته أ االقتصادي

تتركك مجاال  ال من ذات االتفاقية حتى 36بعدها الحماية في هذا المجال على إعالقه بموجب المادة 
الستغالل الضارة بأش   الطفل مد سائر أشكاال اوطراف" تحمي الدول للتاويل و التي نصت على ما يلي 

      أسوأ أشكال عمل األعفال  المتعلقة بشان حظر االتفاقيةهذا و قد أكدت جانب مد جوانب رفاه الطفل"
  اإلجراءات بضرورة اتخاذ  األعراف الدول إلزامعلى ضرورة 21999الفورية للقضاء عليها لعام اإلجراءاتو 

إلى عبيعة   االتفاقية ، كما أشارت أشكال عمل األعفال والقضاء عليها أسوأالفعالة لضمان حظر الفورية و 
الطفل في حد ذاته ، فقد نصت المادة الثالثة من  لخصوصيةلحقوق الطفل و  انتهاكالتي تمثل  األعمال
 على ما يلي نيشمل تعبير أسوأ أشكال عمل األعفال : في مفهوم هذه االتفاقية : االتفاقيةذات 
 القنانةوعبودية الدين و  كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع األعفال واالتجار بهي ةةةةةةةة

  أو اإلجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألعفال الستخدامهي في صراعات والعمل القسري 
 مسلحة، 
 ألغراض الدعارة، أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض عفل أو تشغيله أو عرضه استخدامةةةةةةة  

 إباحية،
إنتاج المخدرات بالشكل  المزاولة أنشطة غير مشروعة، وال سيم عفل أو تشغيله أو عرضه استخدامةةةةةة 
 حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة واالتجار بها، الذي
 بصةةحة اإلضةةرارفيهةةا، إلةةى  األعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل عبيعتها أو بفعةةل الظةةروف التةةي تةةزول -

 األعفال أو سالمتهي أو سلوكهي األخالقي.
مةةن الدسةةتور الجزائةةري ،  69مادة لمشرع الجزائري قد أكد على هذا الحق بموجب الجدير بالذكر أن ا     

الطفةةل فةةي  ن ، وفي مقابل ذلك  أكةةد علةةى حمايةةة"لكل المواطنيد الحق في العملالتي تنص على ما يلي و 
 

 44/25معية العامة  لألمي المتحدة اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الج1
 .49، وفقا للمادة 1990أيلول/سبتمبر  2تاري  بدء النفاذ:  1989تشرين الثاني/نوفمبر  20المؤرخ في 

( اعتمدت من عرف المؤتمر العام  182اتفاقية بشان حظر أسوأ أشكال عمل األعفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها )رقي  2
 .1999/ 17/06ية في لمنظمة العمل الدول
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المشةةرع الجزائةةري  سةةنة ، كمةةا أدرج 16ذات المادة من معاقبة كل من يعمل على تشةةغيل الطفةةل دون سةةن 
للطفةةل ضةةمن الحةةاالت التةةي تعةةرض الطفةةل للخطةةر عبقةةا للمةةادة الثانيةةة مةةن القةةانون  االقتصادي ستغاللاال
المتضةةةمن حمايةةةة الطفةةةل ، وكمةةةا سةةةبق الةةةذكر كةةةان يفتةةةرض بالمشةةةرع الجزائةةةري رفةةةع سةةةن تشةةةغيل  15/12

ن حمايةةة سنة تماشيا مع قانون حماية الطفل و هذا من أجل إزالة اللةةبا الةةذي يكتنةةف قةةانو  18الطفل إلى 
 من الدستور الجزائري . 69الطفل لتناقضه مع أحكام المادة 

 ثالثا : إشراك الطفل في النزاعات المسلحة
مسلح تعمةةل مةةا بوسةةعها لةةدفاع عةةن أراضةةيها و مؤسسةةاتها ،  إن من شان أية دولة كانت في ظل نزاع     

البشةةري الةةذي يمثةةل جةةزء ال يتجةةزأ  مسخرة في ذلك كامل اإلمكانيات القتاليةةة لتحقيةةق ذلةةك ، ومنهةةا العنصةةر
هةةو منعةةرج خطيةةر و  آخةةرمنعرجةةا  االسةةتعدادقةةد ياخةةذ هةةذا  األحيةةانمةةن قواتهةةا الدفاعيةةة  لكةةن فةةي بعةةم 

 والمتمثةةةل فةةةي إشةةةراك األعفةةةال فةةةي القتةةةال و بالتةةةالي القيةةةام بةةةبعم العمليةةةات الحربيةةةة ، األمةةةر الةةةذي دفةةةع
المسةةلحة ،وقةةد  األعفةةال فةةي النزاعةةات اسةةتخدامدول بالمجتمع الدولي بوضع قواعد و ضواب  تحظر على ال

األعفةةال فةةي  اشةةتراكبشةةان  2000حقوق الطفل لعةةام  باالتفاقيةالملحق  االختياري أكدت ديباجة البرتوكول 
لتحسين حالةةة األعفةةال دون  االستمرارخاصة تستدعي  المسلحة على حماية حقوق الطفل حماية النزاعات

 . 1واألمن يتهي في كنف السليتمييز فضال عن تنشئتهي  وترب 
 على األعفةةال ، ومةةا لهةةذا الوضةةع ومتفشيوإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تاثير ضار       

السةةلي واألمةةن والتنميةةة ، هةةذا وقةةد نصةةت منظمةةة العمةةل  اسةةتدامة مةةن خةةالل من عواقةةب علةةى المةةدى البعيةةد
ومنةةع التجنيةةد القصةةري كال عمةةل األعفةةال علةةى القضةةاء الخاصة بحظر أسوأ أش االتفاقيةفي إعار  الدولية

 ال داللةةةة لشةةةك فةةةي ذلةةةك أن إشةةةراك األعفةةةال فةةةيالمسةةةلحة ، و  األعفةةةال فةةةي النزاعةةةات اسةةةتخدامواإلجبةةةاري و 
 مةةن جهةةة أخةةرى جهةةة إشةةراكهي فةةي القةةوات المسةةلحة و النزاعةةات المسةةلحة يةةؤثر سةةلبا علةةى األعفةةال هةةذا مةةن 

 البروتوكةةول إليةةههو مةةا أشةةار المسلحة و  ية خاصة في ظل النزاعاتبصفتهي مدنيين وجب إخضاعهي لحما
و البروتوكةةول اإلضةةافي الثةةاني بالنسةةبة  2المسةةلحة الدوليةةة المتعلةةق بالنزاعةةات 1977اإلضةةافي األول لعةةام 

 
البروتوكول االختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشان إشتراك األعفال في المنازعات المسلحة ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق  1

دخل حيز  2000أيار/مايو  25الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في  263واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمي المتحدة 
 . 2002فبراير  23النفاذ في 

والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات  1949آم / أغسطا  12البروتوكول اإلضافي االول إلى اتفاقيات جنيف المنعقدة في  2
 1977الدولية المسلحة 
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مةةن البروتوكةةول اإلضةةافي األول منةةه  1الفقةةرة  8، فقد أولت المادة  1للنزاعات الدولية المسلحة الغير دولية
الذي يسةةتوجب حمةةايتهي ، كمةةا ضمن عوائف الجرحى و المرضى و  اعتبرتهيو  الوالدة عناية خاصة التلحا

المسلحة الدولية  من ذات البروتوكول على ضرورة لي شمل األسر المشتتة أثناء النزاعات 74المادة  أكدت
منةةةع نظةةةام رومةةةا ج منةةةه ، إلةةةى جانةةةب ذلةةةك فقةةةد 3/4وهةةةو مةةةا أكةةةده البروتوكةةةول الثةةةاني كةةةذلك عبقةةةا للمةةةادة 
كةةان ذلةةك  ءاسةةنة سةةو  15تجنيةةد األعفةةال دون  1998األساسةةي الخةةاص بالمحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة لعةةام 

للمشةةاركة فعليةةا فةةي األعمةةال الحربيةةة ،  اسةةتخدامهيأو عوعيةةة  القةةوات المسةةلحة الوعنيةةة أو  إلزاميةةةبصةةفة 
فةةي القةةوات  االشةةتراكأن تنزيةةل سةةن تمثةةل جريمةةة حةةرم ، جةةدير بالةةذكر  أنهةةاعلةةى أسةةاس  وكيفتها المحكمة
 : اآلتيةسنة عبقا لالتجاه السائد في ذلك ربما يعود لألسبام  15سنة الى  18المسلحة من 

 . األخرى . إن هذا السن قد يساعد في تنفيذ برامج تنفيذية ال يمكن القيام بها من قبل الفئات العمرية 1
 سيما المتخليين عن دراستهي في سن مبكرة بإقحامهي. المساهمة في انتشال المراهقين من الشوارع ال2

 . أخرى في القوات المسلحة منعا الستغاللهي في جرائي اجتماعية 
الةةنقص  التجنيةةد المةةراهقين لتعةةويم إلى. إحجام المواعنين عن الدخول في القوات المسلحة فتلجا الدولة 3

 لديها .
 إقحةةام أبنائهةةا ضةةمن القةةوات إلةةىنيةةا تةةدفع العةةائالت م اإلفريقيةةة. الفقةةر السةةائد فةةي بعةةم الةةدول السةةيما 4

 المسلحة .
كمةةا أن المشةةرع الجزائةةري و مةةن خةةالل قةةانون الخدمةةة الوعنيةةة  قةةد حةةدد سةةن التجنيةةد بالتاسةةعة عشةةرة      

 مرحلة الطفولة في قانون الخدمة الوعنية. سنة  والذي بناء عليه يعتبر سن التاسعة عشرة الحد األقصى
 خطر حالة في للطفل الجزائرش  المشرع حماية :مدى المبح  الثاني

التةةي ل الناشةةئة التةةي بهةةا تبنةةى األمةةي و لألجيةةا أفضةةل حمايةةة حرصا منةةه علةةى تةةوفيرو  الجزائري  المشرع     
 فةةي المبرمةةة الدوليةةة القواعد الدولية السيما االتفاقيات احترامو وحرصا منه كذلك على مراعاة  يمثلها الطفل،

 آليةةات اعتمةةد الطفل، والذي من خالله بحماية المتعلق15/12القانون  الجزائري  المشرع أصدر الشان، هذا
 فةةي خاصةةة الجزائةةر فةةي األعفةةال تمةةا التةةي لالعتةةداءات المسةةتمر التزايةةد ظةةل فةةي الطفولةةة لحمايةةة جديةةدة

قة علةةى كانةةت وقائيةةة سةةاب  سةةواءواليةةات الحمايةةة  القةةانون مجةةال الحمايةةة ، هةةذا حةةدد فقةةد األخيةةرة، السةةنوات

 
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات 1949آم / أغسطا  12البروتوكول اإلضافي الثاني  إلى اتفاقيات جنيف المنعقدة في  1
 . 1977مسلحة غير الدولية  ال
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نتطرق في المطليب اوول إليى الحمايية هو ما سنوضحه في شكل مطلبةةين ، قضائية و  حدوث الضرر أو
 في المطلب الثاني إلى الحماية القضائية .و  االجتماعيةالوقائية 

 االجتماعية الوقائية المطلب اوول : الحماية
بشةةانه  يتخذ إداري  أو قضائي قرار وأ تدبير أو إجراء كل من هي الغاية مصلحة الطفل الفضلى إن      
 والعاعفيةةة والفكريةةة المعنويةةة وحاجاتةةه وصحته وسنه جنسه ذلك، تقدير في االعتبار، بعين يؤخذ أن ،على

 ظةةةروف تةةامين عاتقهمةةا علةةةى يقةةع كمةةا الوالةةدين، عةةةاتق علةةى األولةةى يقةةع ذلةةةك بالدرجةةةالعةةائلي و  ووسةةطه
 المعنوية .و  المالية إمكانياتهما حدود في لنموه الالزمة المعيشة

 فةةي الطفةةل حةةق لضمان الالزمة المادية المساعدة تقديي تضمن التي الدولة من كل دور إلى باإلضافة هذا
 وفقةةةا الطفولةةةة مسةةةاعدة فةةةي للمسةةةاهمة تسةةةعى أن يجةةةب التةةةي المحليةةةة الجماعةةةات وكةةةذا والرعايةةةة، الحمايةةةة
 الرعايةةة فةةي حقةةه ضةةمان العائلةةة مةةن المحةةروم لالطفةة  اتجةةاه الدولةةة مسةةؤولية المعمول به ، وتتجلةةى للتشريع
 المعاملةةة سةةوء أو العنةةف أو اإلهمةةال أو الضرر أشكال كافة من الحماية في الطفل حق تكفل كما البديلة،

المشةةةرع الجزائةةةري مةةةن خةةةالل القةةةانون  إليةةةهالمعنويةةةة  وهةةةذا مةةةا ذهةةةب  أو البدنيةةةة اإلسةةةاءة أو واالسةةةتغالل
هةةو مةةا سةةنعالجه فةةي الطفولة ، و  وترقية لحماية الوعنية الهيئة إنشاء المتضمن حماية الطفل على 15/12
 الحماية االجتماعية على النحو األتي : إعار
 اوول: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية لحماية الطفولة و ترقيتها  الفرع
 بالسةةهر تكلةةف ول،األ الةةوزير لةةدى المةةالي ، تحةةدث بالشخصةةية القانونيةةة  واالسةةتقالل هي هيئةةة تتمتةةع     
الماديةةة الالزمةةة للقيةةام بمهامهةةا  ضةةعة فةةي ذلةةك كةةل الوسةةائل البشةةرية و الطفةةل، وا حقةةوق  وترقيةةة حمايةةة علةةى

 الوعنيةةة الشخصةةيات بةةين مةةن رئاسةةي مرسةةوم بموجةةب الطفولةةة المعةةين لحمايةةة الوعني المفوض حيث يقوم
 .1ترقية حقوقهيالطفولة و ب  باالهتمام والمعروفة الخبرة ذات
 الثاني:مهامهم المفوه الوطني لحماية و ترقية الطفولة رعالف

 بةةرامج وضةةع خةةالل مةةن الطفةةل، السةةيما حقةةوق  ترقيةةة مهمةةة الطفولةةة لحمايةةة الةةوعني المفةةوض يتولى      
 العموميةةة والهيئةةات والمؤسسةةات اإلدارات مختلةةف مةةع بالتنسةةيق الطفةةل حقوق  وترقية لحماية ومحلية وعنية

 فةةي ميةةدانيا المباشةةرة األعمةةال متابعة إلى،  باإلضافة الدوري  وتقييمها الطفولة عايةبر  المكلفين واألشخاص
 تشةةجيع واالتصةةال، واإلعةةالم للتوعيةةة عمةةل بكل القيام المتدخلين مختلف بين والتنسيق الطفل حماية مجال

 
 المتضمن قانون حماية الطفل ، المرجع سابق الذكر .  15/12من القانون  12و  11المادة    1
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 فةةي يالمةةدن  المجتمةةع هيئةةات مشةةاركة ترقيةةة الطفةةل، وكةةذلك السةةهر علةةى حقةةوق  مجةةال فةةي والتعلةةيي البحةةث
 التةةي يقةةوم بهةةا  بخصةةوص المسةةاس حةةول اإلخطةةارهةةذا مةةن خةةالل عمليةةة الطفةةل ، و  حقةةوق  وترقيةةة متابعةةة
 أمةةاذلةةك إلىمصلحةالوسطالمفتوحالمختصةإقليمياللتحقيقفيهاواتخاذاإلجراءاتالمناسةةبة لةةذلك ، الطفةةل، و  بحقةةوق 

 قصةةد المخةةتص العةةام النائةةب يخطةةر الةةذي العةةدل، وزيةةر إلةةى الحاالت ذات الطبيعة الجزائية فتحول مباشرة
 وكةةل العموميةةة والمؤسسةةات اإلدارات على ، وفي مقابل ذلك وجب االقتضاء عند العمومية الدعوى  تحريك

 تصةةةرفه تحةةةت تضةةةع وأن الةةةوعني للمفةةةوض التسةةةهيالت كةةةل تقةةةديي الطفولةةةة برعايةةةة المكلفةةةين األشةةةخاص
 حالةةة عةةن سةةنويا تقريةةرا مفةةوض  كما يسةةاهي للغير ، إفشائها بعدم تقييده وجوم مع يطلبها التي المعلومات

 .1الطفل حقوق  اتفاقية تنفيذ ومدى الطفل حقوق 
 على المستوى المحلي االجتماعيةالمطلب الثاني : الحماية 

 مختلةةف مةةع بالتنسةةيق المفتةةو  الوس  مصالح المحلي على المستوى  على االجتماعية الحماية تنصب     
 بواقةةةع المصةةةالح هةةةذه تنشةةةا حيةةةث الطفولةةةة، برعايةةةة المكلفةةةين شةةةخاصواأل العموميةةةة والمؤسسةةةات الهيئةةةات
تحدث  أنمراعاة للكثافة السكانية من والية ألخرى يمكن و  األصلكاستثناء عن والية و  بكل واحدة مصلحة
       مةةةةةربين سةةةةةيما مختصةةةةةين،ال مةةةةةوظفين مةةةةةن المفتةةةةةو  الوسةةةةة  مصةةةةةالح تتشةةةةةكل مصةةةةةالح ، يجةةةةةب أن عةةةةةدة

 وحقوقيين. اجتماعييننفسانيين، صائيينوأخ اجتماعيينو  ومساعدين
 اوول: مهام مصالح الوسط المفتوح الفرع
أسرهي، حيث تتولى عملية  ومساعدة خطر في األعفال وضعية بمتابعة المفتو  الوس  مصالح تقوم      

 لمجلةةةا رئيسةةةا أو الةةةوالي أو القضةةةائية الشةةةرعة أو الشةةةرعي ممثلةةةه أو الطفةةةل قبةةةل مةةةن تلقةةةى اإلخطةةةارات
 المسةةاعدين أو الطفةةل، حمايةةة مجةةال فةةي تنشةة  خاصةةة أو عمومية هيئة أو جمعية كل أو البلدي، عبيالش

مةةن  مةةا بكةةل آخةةر، معنةةوي  أو عبيعةةي شةةخص كةةل أو األعبةةاء، أو المعلمةةين أو المةةربين أو االجتمةةاعيين
 تتةةدخل نأ يمكنهةةا كمةةا المعنويةةة، أو البدويةةة سةةالمته أو صةةحته علةةى أو الطفةةل على خطرا يشكل أن شانه
 .2اإلقليمي اختصاصها خارج بطفل التكفل ترفم أن يمكنها ال ، وفي مقابل ذلكتلقائيا
 
 

 
 المتضمن قانون حماية الطفل ، مرجع سابق الذكر . 15/12من القانون  13انظر المادة 1
 المرجع سابق الذكر . المتضمن قانون حامية الطفل ،   12/ 15من القانون  22،  21أنظر المواد 2
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 المطلب الثال  : الحماية القضائية للطفل 
تاخةةذ الحمايةةة القضةةةائية صةةورتين األولةةى ذات عةةةابع موضةةوعي و األخةةرى ذات عةةةابع إجرائةةي أمةةةا       

الثةةةةاني يتمثةةةةل فةةةةي يةةةةدخل فةةةةي دائةةةةرة التجةةةةريي أم ال ، و الموضةةةةوعي فيتعلةةةةق بالعمةةةةل المةةةةادي المرتكةةةةب هةةةةل 
 اإلجراءات القضائية المتبعة لحماية الطفل و تسلي  العقام على المجرمين .

 الفرع اوول : دور قاضي اوحداث :
 مسةةكن أو إقامتةةه محةةل أو مسةةكنه أو للخطةةر المعةةرض الطفةةل إقامةةة لمحةةل األحةةداث قاضةةي يخةةتص     

 بةةالنظر ، هةةؤالء وجةةود عةةدم حالةةة فةةي الطفةةل بةةه وجةةد الذي للمكان األحداث ضيقا وكذلك ممثله الشرعي،
 المجلةةا رئةةيا أو الةةوالي أو الجمهوريةةة وكيةةل أو الشرعي ممثله أو الطفل من إليه ترفع العريضة التي في

 المهتمةةة العموميةةة الهيئةةات أو الجمعيةةات أو المفتةةو  الوسةة  مصةةالح أو إقامة الطفةةل لمكان البلدي الشعبي
 الحراسة أمر وبموجب الطفل بشان يتخذ ،أن التحقيق أثناء األحداث، لقاضي ، كما يجوزالطفولة  بشؤون 
 :1اآلتية التدابير أحد المؤقتة،

 أسرته، في الطفل إبقاء -
بحكةةي ةةةةة  عنةةه سةةقطت قةةد تكةةن لةةي مةةا عليةةه، الحضةةانة حةةق يمةةارس ال الةةذي لوالدتةةه أو لوالةةده الطفةةل ةةة تسليي
 أقاربه، أحد إلى الطفل تسليي

 بالثقة . جديرين عائلة أو شخص إلى الطفل تسليي ةةة
 المهنةةي أو المدرسةةي أو األسةةري  وسةةطه فةةي الطفةةل بمالحظةةة المفتةةو  الوسةة  مصةةالح يكلةةف أن يمكنه كما
 مؤقتة داخل المراكز المتخصصة . بصفة الطفل بوضع يامر أن األحداث قاضي يمكن

 الفرع الثاني : نظام الوساطة
  الضحية  وبين جهة، من الشرعي وممثله الجانح الطفل بين اتفاق إبرام إلى تهدف قانونية آلية هي     
             له  تعرضت الذي الضرر وجبر المتابعات إنهاء إلى وتهدف أخرى،  جهة من ذوي حقوقها أو

 .2الطفل  إدماج إعادة في والمساهمة آلثار الجريمة حد ووضع الضحية
 كاحد تعتبر والتي الطفل حماية قانون  بها جاء التي الجانح الحدث حماية آليات أهي من ةالوساع  تعتبر
  العهود  عرفته حيث  الحديث بالنظام ليا الجنائية الوساعة ونظام الجزائي،  المجال في البديلة الطرق 

 
 المتضمن قانون حامية الطفل ، المرجع سابق الذكر .  12/ 15من القانون  33،  32المواد   أنظر1
 المتضمن حماية الطفل ، مرجع سابق الذكر .  15/12من القانون   111،114، 110أنظر المواد 2
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  المؤتمرات  تلتوصيا ونتيجة وكان الحديثة، المقارنة التشريعات في انتشر فقد وكذلك للمجتمعات األولى
 الجنائية. المواد في الوساعة بنظام باألخذ األوروبية الدول معظي اتجهت أن الدولية

 عدم حالة في أما الجزائية، المتابعة وإنهاء العمومية الدعوى  وقف هو الوساعة على يترتب أثر وأهي    
القضية، جدير  بمتابعة يةالجمهور  وكيل يبادر االتفاق، في المحدد األجل في الوساعة التزامات تنفيذ

 على ضوء هذا القانون. الوساعة تقبل التي الجنح يبين الجزائري لي بالذكر أن المشرع
 الخاتمة :

المشةةرع الجزائةةري و علةةى ضةةوء هةةذا القةةانون وضةةع تعريفةةا قانونيةةا لمصةةطلح الطفةةل ، مبينةةا فةةي نفةةا     
القانونيةةة لحمايةةة  اآلليةةاتذلةةك  إلةةىافة الوقةةت الحةةاالت التةةي يكةةون فيهةةا فةةي حالةةة خطةةر ، مةةدرجا باإلضةة 

عالجيةةة  فةةي مقابةةل ذلةةك نعتبةةر هةةذا القةةانون مفرغةةا مةةن محتةةواه فهةةو لةةيا إال  أوكانةةت وقائيةةة  سةةواءالطفةةل 
إضافة إلى التضخي التشريعي الذي تعرفه المنظومة القانونية الجزائرية ، حيث أنةةه قةةانون ال يحمةةي الطفةةل 

الةةدور القضةةائي ال يعتبةةر وسةةيلة حمايةةة بقةةدر مةةا هةةو عقةةام ون اللجةةوء و ماية عالجية لةةذلك ، كةة منه ح أكثر
قةةانون العقوبةةات الجزائةةري ، حتةةى نظةةام الوسةةاعة  إلةةىمةةن ذلةةك غالبيةةة مةةواده القضةةائية تحيلنةةا  أكثرلذلك ، 
قانونية وقائية لي يحدد المشرع الجزائري عبيعة األفعال أو الجرائي التي تخضع لنظةةام الوسةةاعة عبقةةا  كآلية

 .  15/12للقانون 
 

 :رراملراجــعرقائمــــة
 أوال : القوانيد

 الطفل،  بحماية المتعلق 2015سنة  يوليو 15ل  الموافق 1436عام  رمضان 28في  المؤرخ 15/12رقي  القانون .1
 توري الدس  التعديل المتضمن 2016سنة  مارس  06ل  الموافق 1437لعام  األول جمادى 26في  : المؤرخ 16/01القانون .2

 ثانيا : الكتب
 ه 1414صادر،بيروت،لبنان،  العرم،دار منظور،لسان  ابن  مكرم بن محمد الفضل أبو.1
،  اإلسكندريةالحديث،  الجامعي الوضعي،المكتب والقانون  اإلسالمي الفقه بين للجنين القانونية اقزيي : الحماية مفتا  محمد.2

 ، 2006مصر،  
مصر   ،اإلسكندرية الجديدة، الجامعة دار  الدولية، االتفاقيات ضوء في الجنائية ومعاملته الطفل فهمي : حقوق  مصطفى خالد.3

2007 ، 
 ، 2011، اإلسكندرية الجديدة،  الجامعة دار وآثارها، الطفل   منصور،حقوق  محمد إبراهيي الشحات.4
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  الدليل  شركة ، واإلقليمي الدولي لصعيدينا  على  مكافحتها واستراتيجيات بالبشر  االتجار جرائي، النقبي احمد بن إبراهيي سالي.5
 . 2012والنشر،الطبعة األولى،القاهرة ، مصر ،  الطباعة واعمال والتدريب للدراسات

 القانونية، الكتب دار الحربي، االحتالل ظل في الطفل  حقوق  انتهاك عن الدولية المولى : المسؤولية حمدون  هللا سعد مؤيد .6
 . 2013، اإلماراتات،مصر،والبرمجي للنشر  شتات دار
 النشر .  وسنة النشر بلد إسالمية،بدون  دراسات ماجستير ،اإلسالم في الطفل  رموز  : تربية أبو عدنان راتب سيما .7

 الدولية ثالثا : المواثيق
 44/25تحدة الم لألمي العامة الجمعية قرار بموجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدتالطفل :  حقوق  اتفاقية .1

 منها، 49للمادة  ،وفقا1990أيلول/سبتمبر  02في  النفاذ حيز  ،دخلت 1989الثاني/نوفمبر  تشرين 20في  المؤرخ
 اعتمد ،اإلباحية المواد وفي البغاء في األعفال  واستغالل األعفال بيع بشان الطفل حقوق  التفاقية االختياري  .البروتوكول2

 25في  المؤرخ والخمسون  الرابعة الدورة ،263المتحدة  لألمي العامة الجمعية قرار بموجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرض
 ، 2002يناير  18في  النفاذ حيز دخل ، 2000أيار/مايو 

  المؤتمر  عرف من ( اعتمدت182عليها )رقي  للقضاء الفورية واإلجراءات األعفال عمل أشكال أسوأ حظر بشان اتفاقية.3
 . 1999/ 17/06في  الدولية لعمل ا العامل بمنظمة 

 والتصديق للتوقيع وعرض المسلحة* اعتمد المنازعات في األعفال اشتراك بشان الطفل  حقوق  التفاقية االختياري  البروتوكول .4
 يزح دخل 2000أيار/مايو  25في  المؤرخ والخمسون  الرابعة الدورة 263المتحدة  لألمي العامة الجمعية قرار بموجب واالنضمام

 . 2002فبراير  23في  النفاذ
  ضحايا  بحماية والمتعلق  1949آم / أغسطا  12في  المعقودة جنيف اتفاقيات إلى  اإلضافي الملحق )البروتوكول( األول .5

 ، 1977المسلحة  الدولية المنازعات
 ضحايا بحماية المتعلق 1949آم / أغسطا  12في  المعقودة جنيف اتفاقيات إلى اإلضافي الملحق )البروتوكول( الثاني.6

 . 1977الدولية   غير المسلحة المنازعات
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