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  اللجنة العلمية للمجلة
ة، جامعة ندي، أحمد. د.أ دار، محمد طلعت. د.أ  مصر سكندر ة، جامعة دو   مصر سكندر

ة، جامعة إمام، الدين كمال محمد. د.أ يم، داود بن. د.أ  مصر سكندر لفة جامعة برا   ا

، شوار. د.أ يال ، بن بن قادة. د.أ  تلمسان جامعة ا   بلعباس سيدي جامعة ع

ان، عليان. د.أ ، فتاك. د.أ  تيارت جامعة بوز   تيارت جامعة ع

يدة. د.أ  تيارت جامعة الشيخ، بوسماحة. د.أ   تلمسان جامعة قادة، ش

ي. د.أ   عيدةس جامعة القادر، عبد العا عبد. د.أ  الشلف جامعة محمد، غر

كر. د.أ زائر جامعة القادر، عبد بو زائر جامعة القادر، عبد عزوز بن. د.أ  1ا   1ا

ن السيد ع. د  2 البليدة جامعة خالد، رمول . د.أ   السعودية املجمعة، جامعة دياب، أبو حس

ــــيـــبــ. د ماراتاللـــ الشارقة، جامعة أحمد، صا املتحدةي ية س قرطاج، جامعة محمد، مزو. د  العر   تو

امس، محمد جامعة الشرقاوي، الرحمان عبد. د اط، ا ي . د  املغرب الر ت، جامعة رشيد، ع و ت ال و   ال

ة، جامعة السقة، السعيد محمد. د  لبنان جامعة حرب، جميل ع. د   مصر سكندر

سعيدة. د  السعودية العلوم، دار جامعة حمد، شواخ. د جامعة أحمد، محمد د   لر

ران جامعة محمد، عشاب. د  تلمسان جامعة القادر، عبد بمرزوق . د    1و

ام املركز عدة، عليان. د  بلعباس سيدي جامعة سفيان، شبة. د ان ا   غل

يم، عماري .د ف، بحماوي . د  الشلف جامعة إبرا   أدرار جامعة الشر

س جامعة جميلة، جبار. د  الوادي جامعة عمار، زع. د   مليانة خم

، جم. د ران جامعة لي س جامعة جمال، رواب. د  01 و   مليانة خم

ا. د ي  جامعة نادية، تياب. د  الشلف جامعة أحمد، ر   وزو ت

ام املركز ،نوال إيراين. د بازة ا وب. د  ت د، م رج برج جامعة يز   بوعر

ي د، ا ، ش رة جامعة سم مس. د  البو ق، عبد قر   جيجل جامعة ا

اب، عبد شي. د ام املركز خالد، روشو. د  بجاية جامعة الو سمسيلت ا   ت

ام املركز محمد، بوراس. د سمسيلت ا ام املركز القادر، عبد عالق. د  ت سمسيلت ا   ت

ام املركز أحمد، لعرو. د سمسيلت ا در، شعشوع. د  ت ام املركز قو سمسيلت ا   ت

ام املركز سامي، حبي. د سمسيلت ا ام املركز أحمد، شور . د  ت سمسيلت ا   ت

ام املركز قادة، محمودي. د سمسيلت ا ام املركز مصطفى، قزران. د  ت سمسيلت ا   ت

ن. د ام املركز القادر، عبد زرق سمسيلت ا ة، جطي. د  ت ام املركز خ سمسيلت ا   ت

ام املركز أحمد، مبخوتة. د سمسيلت ا ام املركز مشري، مر. د  ت سمسيلت ا   ت

ام املركز القادر، عبد باية. د سمسيلت ا ران جامعة محمد، صافو. د  ت   2 و

، محمد مسيكة. د ام املركز الصغ سمسيلت ا اب، عبد عمروش. د  ت    بومرداس جامعة الو

زائر جامعة رابح، لعرو. د يدة،. د  3 ا ج اش   الشلف جامعة ر

، محمد عياد. د   جيجل جامعة الرفيق، عبد كشوط. د  تلمسان جامعة سم

ول . د مليانة عبد حطاب. د   2 البليدة جامعة سيم، بل س خم جامعة   املالك،
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  هيئة الّتحرير

  
القادر/ د:رئيس التحرير عبد ي. أ  باية   رضا محمد سلطا

وز  شنوف بن. أ  مشري  مر/ د:نائب رئيس التحرير    ف

  ع قوق . أ  :أعضاء هيئة التحرير

ر. أ  أحمد مناد. أ الطا ش   عليل

رابح. أ عامر. أ  شامي ع   ق

عمار. أ   ةبخت لعطب. أ  دروازي

ي. أ توفيق.أ  كمال دحما ي   مال

  حمزة ش. أ  أحمد بوغانم. أ

   أحمد عتو. أ   رشيد عتو. أ

محمد.أ شة عمور  بن. أ  زعي    عا

ي.أ العر رة ش حمزة.أ  بن   بوع

س. أ   صليحة لكحل. أ  محمد غا
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  قواعد الّنشر بالمجلة
  

لة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جملة  - صة يف احلقوق والعوم السياسية، تستقبل البحوث العلمية سداسية دولية متخصّ ا
 . األكادميية وتضطلع بنشرها بعد إخضاعها للتحكيم واخلربة من قبل الباحثني املختصني

لة منربا أكادمييا وصرحا للبحث العلمي احلر، وال تتحمل  - لمجلة مسؤولية أي خرق لقواعد ل اهليئة اإلدارية والعلميةتعترب ا
أيضا مسؤولية الرأي كما يتحمل   .الباحث لوحده آثارها يتحمل ، بلهذه احلرية، أو املساس مبقتضيات األمانة العلميةممارسة 

 .هحبثاملعّرب عنه يف 
حمل طلب نشر مبجلة أخرى، وأن يّتسم بضوابط وليس مل يسبق نشره من ذي قبل،  ، جيب أن يكون البحث جديدا وأصيال -

   . ومضموناالبحث العلمي املعروفة شكال
باللغة العربية أصال أو إحدى اللغتني األجنبيتني صفحة، وأن ُيكتب  15صفحات وال يزيد عن  10ال يقل البحث عن أ -

 . الفرنسية واإلجنليزية استثناء، مع استحسان إرفاق البحث مبلخص بلغة غري لغة البحث
لقب واالسم، الوظيفة، الرتبة، املؤسسة املستخدمة، اهليئة التابع هلا، ال: (تصرةخمُ أن ُيضّمن الباحث عنوان حبثه ويتبعه بسرية ذاتية  -

 ). اخل... الربيد االلكرتوين، اهلاتف، 
، أما 12باللغة العربية يف املنت، ويف اهلامش بنفس اخلط لكن حبجم  14حجم  Traditional Arabicخبط  ُيكتب البحث -

كما . 10يف املنت، ويف اهلامش بنفس اخلط لكن حبجم  12حجم  Times News Romanباللغة األجنبية فُتكتب خبط 
 .سم 1,5سم، وباقي اجلهات  2,5سم، ميينا  1الفراغ بني األسطر : جيب أن تُعد الصفحة بداية وفق اإلعدادات التالية

اليت جيب أن و  ،)، إحالةمصدر، مرجع، تعليق، شرح(أن ُيكتب البحث بطريقة احرتافية من حيث الشكل، مبا فيها اهلوامش  -
مع بداية   وبرتقيم جديد ومدرجة يف أسفل كل صفحة ة ومرتبة يف املنت،مرقم) Note de bas de page( بطريقة آليةتكون 

 .كل صفحة جديدة
اليت ال تلتزم بالتعديالت والتصحيحات املقدمة من طرف اخلرباء و  ،نشر البحوث اليت ال تتقّيد بشروط النشر املذكوره أعالهال تُ  -

 .املوضوع واحملّكمني، سواء تعّلقت بالشكل أو
ا تعيق ...)جنوم، مطات( فة والرموز يف الكتابةجيب أن يتفادى الباحث استخدام اجلداول األوتوماتيكية واألطر والزخر  - ؛ أل

  .التصحيح والتعديل واإلخراج النهائي للمجلة، حتت طائلة االضطرار إىل رفض النشر بسبب ذلك
لة البحث مقدّ يُ  -  رسل عرب الربيد اإللكرتوينيُ ، أو Micosoft Wordوفق برنامج  CD مرن يف قرص ملدير أو لرئيس حترير ا

 radsp.cutissemsilt@gmail.com أو    Idsp.tissemsilt@gmail.com : للمجلة
لة املقاالت على مدار السنة وختضع عملية النشر حسب األولوي -  . شكال ومضومناة يف اإليداع والتحكيم واجلاهزية تستقبل ا
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  كلمة مدير المجلة
  

   ،سيدنا محمد على والسالم والصالة الرحيم الرحمن اهللا باسم
  :أما بعد ،والحمد هللا رب العالمين

  
  
  

متخصصة يف شعبيت احلقوق والعلوم دولية حمّكمة إميانا بأمهية البحث العلمي وتوسيع حماوره وجماالته، برزت فكرة إنشاء جملة 
 ، اجلزائر،عن معهد العلوم القانونية واإلدارية باملركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلتبانتظام كل سداسي السياسية، تصدر 

لة املركز اجلامعي و الباحثني، فئات كل ا جديدا وفسحة تسع  فضاءا علميلتشكل    ". املعيار"دعما 
لة هذه مبناسبة تأسيس و  لة : املوسومة بـا  كل منأن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل   اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية، بوديا

لس العلمي للمركز اجلامعي، م يف إخراجها إىل النور، ال سيماساه أعضاء إدارة معهد العلوم القانونية واإلدارية، إدارة املركز اجلامعي، ، ا
بأحباثهم يف هذا املولود  ل عناء املسامهة يف إصدار هذا العدد، وكذا الباحثني الذين شاركوااهليئة العلمية، وهيئة التحرير الذين قبلوا حتمّ 

  .اجلديد
لة إضافة علمية، ومتنفسا للباحثني   متنيايت تخصص وجماال خصبا للبحث العلمي املداخل وخارج الوطن، كافة أن تكون هذه ا

  . يف احلقوق والعلوم السياسية
لة هذه ترقية يف املسامهة إىل اجلميع أدعو أن يفوتين ال كما  بعني تُؤخذ أن على واالقرتاحات املالحظات تقدمي طريق عن ا

  .القادمة األعداد خالل من باراالعت
  واهللا املوفق

  
  

  عالق عبد القادر / الدكتور

  مدير المجلة
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  رئيس التحريركلمة 

  
  وبعد أجمعين، وصحبه آله وعلى األمين، العربي النبي على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد

  
  

 العـدد بعـرض الونشريسـي، حيـي بـن أمحـد اجلـامعي بـاملركز السياسـية والعلـوم احلقـوق معهـد يتشـرف أن واالمتنـان، السـرور دوتعـي ملـن إنه     
لة: بـ املوسومة جملته من األول  اجلديـد، الثقـايف املولـود هلـذا والسـداد التوفيـق وجـل عز املوىل من راجني السياسية، والعلوم للحقوق اجلزائرية ا
م اختالف على واملعرفة العلم شركاء كل بني وصل مهزة يكون أن نصبو الذي   .ومناهلهم مشار

لة إن  مفتوحا منربا فهي. السياسية والعلوم احلقوق ميدان يف والبحوث الدراسات بنشر تُعىن ُمتخصصة أكادميي علمي طابع ذات ا
لة هذه تكون أن التحرير هيئة تأمل. السياسية والعلوم احلقوق جمايل يف واملعرفة العلم روافد من ورافدا الباحثني جلميع  يف زرعت بذرة ا
ا شك وال والسياسية القانونية املعرفة حقل   .اجلميع ومسامهة رعاية إىل حتتاج أ

  
  

  باية عبد القادر/ الدكتور

  رئيس التحرير
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  الفــــــــهــــــــــرس

  مقاالت الحقوق 
ماية انح للطفل القضائية ا س  ا ن  تو ع مقتضيات ب شر اليات ال   املمارسة وإش

العبيدي: إعداد   سامي

جتماعية دمة ا ،باحث اجتما ي سأخصا تو ،  

11-18   

رقم للقانون وفقا يجار ببدل بالوفاء املستأجر ام  07/05 :ال

عز مساعد،الدين سيار   ، أستاذ
بومر    داسجامعة

32-19  

رب ا خالل من نائية ا غزةاملسؤولية   ع

مو/د شارة   أحمد

قسم محاضر الشلف)أ(أستاذ جامعة ،  

33-45  

س تر اتفاقية ظل الصناعية امللكية لعناصر القانونية ماية   ا

الدكتوراه، باحث رضا،   ناس

لفة ا بجامعة مؤقت   أستاذ

46-63   

لإلدارة ة التقدير السلطة ع القضائية للرقابة ديثة ا   الصور

قسمبن مساعد أستاذ ي، العر رة   )أ(ش

سمسيلت ت ام ا   املركز

64-74   

 
ّ
ال موال يض تب من للوقاية املا ستعالم زائري آلية ا ع   شر

محاضر/د أستاذ القادر، عبد   )أ(عالق

سمسيلت ت ام ا   املركز

75-86   

ز  با املتصلة جرائية صالحات ز لتعز من مجلس ود   اءاتج

الدكتوراه باحث جمال،   سردوك

زائر ا بجامعة مؤقت   1أستاذ

87-97   

املعلومات إ الوصول وحق ة   حر

ب، ز   جودي

املدية جامعة الدكتوراه،   باحثة

98-106   

عديالت زائري  قراءة ا التجاري بالشركة القانون اصة املحدودة ا املسؤولية   ذات

محاضر/د أستاذ محمد،   )أ(بوراس

سمسيلت ت ام ا املركز

107-114   

ي" نظام زا ا زائري " مر ا زائية ا جراءات لقانون ديد ا التعديل ظل 15/02رقم املستحدث

العملية واملشكالت عية شر ال رات امل ن   ب

باحث عبدهللا،   الدكتوراه ذوادى

بجامعة مؤقت جأستاذ ر بوعر   برج

  

115-128   

والتنظيمية القانونية النصوص ظل وموارده ومھ زائر؛مف ا السيا    139-129  .العقار
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باحث        جلول، سديرة بن

  الدكتوراه،

مليانةأستاذ س بخم املتواصل ن التكو جامعة .متعاقد  
ن ب العمومي ه،معاي تنوعاملرفق س املتحكمة واملبادئ   تقسيمھ

الدكتوراه، باحثة رة، الز   فرطاس

الشلف بجامعة مؤقتة   .أستاذة

140-147   

استعمال أخطاء عن اصة ا العيادة ب طب القانونية مسؤولية الناحية من الطبية زة ج و   دوات

مستغانم جامعة الدكتوراه، باحث خالد،   عنقر

مؤقت سمسيلتأستاذ ت ام ا   باملركز

148-155   

L’abus de droit en matière fiscal:Un moyen de lutte contre l’évasion fiscale 
Lounes harzi, doctorant, 
Droit international des affaires 
Universite de tizi-ouzo 

156-171   

   العلوم السياسيةمقاالت 
ع ارجية ا القوى يتأث العر ي املد املجتمع   دور

ي  ب زائرفاروق ا بجامعة الدكتوراه، باحث ،3.  

173-186  

زائر ا السيا لإلصالح كأداة ة الدستور   )2016-1996(التعديالت

الدكتوراه، باحث الدين، ناصر   با

زائر ا بجامعة مؤقت   3أستاذ

187-194   

حكم ة ف الدبلوما شاط بومدينال واري الراحل س   )1978إ1965من(الرئ

راء، الز فاطمة   قلواز

الدكتوراه،   باحثة

الشلف بجامعة مؤقتة   أستاذة

195-210   

العمومية دارات املوظف أداء قية ل كمدخل ب   ؛التدر

العموم املؤسسات حالة باتنةدراسة لوالية ة وار ا ة لل   .ية

قسنطينة بجامعة الدكتوراه باحثة فضيلة   ،3خلفون

باتنة بجامعة مؤقتة   أستاذة

باتنة بجامعة الدكتوراه باحثة عشبة، سل ز العز   ،1عبد

باتنة بجامعة مؤقتة   أستاذة

211-224   

اب لإلر ج و ال عالم   دور

زائر ا الدكتوراه، باحثة يناز، ش ي   ص

225-237   

املغار  امل الت معضلة ندماجيتحليل و امل الت ة لنظر ية التفس ات املقار   ضوء

معماش الدكتوراه،،دى   باحثة

زائر ا بجامعة مؤقتة   .3أستاذة

238-246   
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  الحماية القضائية للطفل الجانح في تونس

 بين مقتضيات التشريع وإشكاليات الممارسة

  سامي العبيدي: إعداد
  أخصائي اجتماعي،
  ، تونسباحث يف اخلدمة االجتماعية

  :ملخص
وتـؤطر . اآلليات اخلصوصـية حلمايـة األطفـال بصـفة عامـة ضائية للطفل اجلانح يف سياق مجلةتندرج احلماية الق

املواثيــق الدوليــة واملعاهــدات املصــادق عليهــا مــن طــرف الدولــة التونســية وخاصــة االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل جمــاالت 
اع محايـــة هـــذه الفئـــة ضـــد شـــىت أنـــو  الـــوطين، تضـــمن مجلـــة مـــن التشـــريعات أمـــا علـــى املســـتوى. احلمايـــة املوجهـــة لألطفـــال

ولعل إصدار جملة محاية الطفل يعترب احلجر األساس إلرسـاء منظومـة مـن اإلجـراءات والتـدابري الرعائيـة، الوقـــائية . املخاطر
 .واإلدمـاجية اخلــاصة بالطفل حىت وإن كــــان جـــاحنا

تغليـب "هـا ولكن، رغم ما يتوفر من قوانني وتشريعات يعتربهـا الـبعض متطـورة ملـا تضـفيه مـن خصوصـية مرجعيت
اإلجـــراءات  املســـاءلة،: تظهـــر يف مســـتويات عـــدة". مصـــلحة الطفـــل الفضـــلى يف مجيـــع اإلجـــراءات الـــيت تتخـــذ يف شـــأنه

  . التدابري البديلة عن العقوبات البدنيةالرتايب، تركيبة حمكمة األطفال و اجلزائية، مرجع النظر احلكمي و 
منهـــا مـــا هـــو . يواجهـــون عديـــد الصـــعوبات األطفـــال اجلـــاحنون علـــى وجـــه اخلصـــوصال يـــزال األطفـــال عمومـــا و 

اج األطفـــال حاجـــة للـــدعم والتحســـني ومنهـــا مـــا هـــو مـــرتبط بضـــعف إدمـــ ظـــام قضـــاء األطفـــال الـــذي يبـــدو يفمتصـــل بن
باإلضــافة لوجــود إشــكاليات . عليــه منظمــة األمــم املتحــدة يف تقييمهــا لوضــع الطفولــة يف تــونس اجلــاحنني وهــو مــا أكــدت

أخـرى، بعضــها إداري مثـل غيــاب وعــدم وظيفيـة املؤسســات املختصــة يف التأهيـل الصــحي والعــالج مـن اإلدمــان وبعضــها 
.ود الفعــــــــــــــــل االجتماعيــــــــــــــــة جتــــــــــــــــاههموبــــــــــــــــردثقــــــــــــــــايف مــــــــــــــــرتبط بــــــــــــــــالتمثالت االجتماعيــــــــــــــــة لألطفــــــــــــــــال اجلــــــــــــــــاحنني 

  :مقدمة
 ضــائية للطفــل اجلــانح يف ســياق مجلــةتنــدرج احلمايــة الق

. اآلليــــــات اخلصوصــــــية حلمايــــــة األطفــــــال بصــــــفة عامــــــة
وتــؤطر املواثيــق الدوليــة واملعاهــدات املصــادق عليهــا مــن 
طـرف الدولــة التونســية وخاصــة االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق 

أمــــا علــــى . لألطفــــال الطفــــل جمــــاالت احلمايــــة املوجهــــة
املســـتوى الــــوطين تضـــمن مجلــــة مـــن التشــــريعات  محايــــة 

ولعــل إصــدار جملــة . هـذه الفئــة ضــد شــىت أنــواع املخــاطر
محايـة الطفـل يعتـرب احلجـر األسـاس إلرسـاء منظومـة مــن 
ـــــــــائية واإلدمـــــــــاجية  اإلجــــــــراءات والتــــــــدابري الرعائيــــــــة الوقـ

 .اخلــاصة بالطفل حىت وإن كــــان جـــاحنا
ن، رغــم مــا يتــوفر مــن قــوانني وتشــريعات ولكــ

  يعتربها البعض متطورة ملا تضفيه من خصوصية 
  

  
تغليـــب مصـــلحة الطفـــل الفضـــلى يف مجيـــع  "مرجعيتهـــا 

تظهـــــــــــر يف . 1 " اإلجــــــــــراءات الــــــــــيت تتخـــــــــــذ يف شــــــــــأنه
املســــاءلة،اإلجراءات اجلزائيــــة، مرجــــع : مســــتويات عــــدة
التـدابري الرتايب، تركيبة حمكمـة األطفـال و النظر احلكمي و 

  . البديلة عن العقوبات البدنية
ال يــزال األطفــال عمومــا واألطفــال اجلــاحنون علــى وجــه 

منهـــا مـــا هـــو . اخلصـــوص  يواجهـــون عديـــد الصـــعوبات
حاجــــة نظــــام قضــــاء األطفــــال الــــذي يبــــدو يف متصــــل ب

للــدعم والتحســني ومنهــا مــا هــو مــرتبط بضــعف إدمــاج 
ألمـــم عليـــه منظمـــة ا اجلـــاحنني وهـــو مـــا أكـــدتاألطفـــال 

                                                             
، منشورات )4الفصل (، )1995(جملة محاية الطفل،   1

  .مكتب اليونيسيف بتونس
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ــــــــــة يف تــــــــــونس . 1املتحــــــــــدة يف تقييمهــــــــــا لوضــــــــــع الطفول
باإلضـافة لوجـود إشـكاليات أخـرى، بعضـها إداري مثـل 
غيـــاب وعـــدم وظيفيـــة املؤسســـات املختصـــة يف التأهيـــل 
الصـــحي والعــــالج مـــن اإلدمــــان وبعضـــها ثقــــايف مــــرتبط 

  . بالتمثالت االجتماعية لألطفال اجلاحنني
املراجع وقد اعتمدت يف إجناز هذا العمل على 

لة  القانونية وأساسا االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، ا
لة اجلنائية التونسية . 2 التونسية حلماية الطفل وا

إضافة جلملة من املراجع العلمية املختصة يف جمال 
جنوح األطفال ويف جمال علم النفس االجتماعي 
واخلدمة االجتماعية مستعينا يف اآلن ذاته بتحليل 

وثائق وتقارير إدارية ومقابالت نصف موجهة  مضامني
مع أطفال جاحنني ومهنيني يف إطار دراسة كيفية 
حتاول تفسري منظومة احلماية القانونية للطفل اجلانح 

آمال أن تقدم هذه . يف تونس وما يعرتيها من نقائص
املادة تشخيصا لواقع الطفل اجلانح يف تونس ومن مث 

يف تدعيم وتفعيل  بعض التوصيات اليت قد تساهم
راجيا أن يساهم هذا العمل . التشريعات ذات العالقة

الطفولة بني القانون  "يف إثراء فعاليات امللتقى العلمي 
   " والواقع

الضمانات القانونية لحماية الطفل : المحور األول
 الجانح في تونس

ألهم الضمانات القانونية  األول نتطرق يف هذا احملور
سواء كانت ذات مصدر اليت كرسها التشريع التونسي 

محاية للطفل اجلانح، وذلك وفق دويل أو وطين داخلي 
  . العناصر التالية

 .االتفاقية الدولية لحقوق الطفل - )1
النص املرجعي حلماية هذه االتفاقية مبثابة تعترب 

مت اعتمادمها من وقد . األطفال وضمان حقوقهم
                                                             

ملحوظات منظمة األمم املتحدة للطفولة حول التقرير   1
  .2011السنوي حول وضع الطفولة يف تونس لسنة 

ال القانوين التونسي وتعين " جملة"تستخدم لفظة   2 يف ا
ال ما   .   القانون املنظم 

 20طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 
سبتمرب  02دخلت حيز التنفيذ يوم . 1989نوفمرب

مادة موزعة على  54وتتضمن ديباجة و 1990
  .جزأين

وتعد تونس من أوائل الدول اليت صـــادقت عليها وكان 
ا يف إصدار . 1991جانفي 11ذلك يوم  واعتمد

  .لة كما سأبني الحقاقوانني خاصة بالطفو 
الضمانات القانونية  40وقد تناولت يف املادة      

الواجب توفريها للطفل الذي ينتهك قانون العقوبات 
واخلصوصيات الواجب إتباعها مراعاة ملصاحل الطفل 
الفضلى مبا يف ذلك سنه ووضعه الصحي واالجتماعي 

  .3والدراسي إضافة لتفعيل التدابري الوقائية واإلدماجية

   .مجلة حماية الطفل - )2
يف إطـار التناغم بني االتفاقية الدولية حلقوق الطفل 
والقوانني الوطنية تكريسـا ملا جـاءت به من ضرورة 
إجياد ضمانات وآليات تنفيذية من طرف الدول 

أصدرت تونس جملة محاية الطفل . املصادقة عليها
وتضمنت  1995 نوفمرب 09مبقتضى قانون بتاريخ 

وذلك إميانا من  4كامال بعنوان محاية الطفل اجلانح  بابا
املشرع بضرورة معاملته  معاملة خاصة تنمي شعوره 
باحرتام اآلخرين له وتعزز ثقته يف ذاته وحتفظ كرامته 

تمع   . حىت يتيسر تأهيله وإدماجه من جديد يف ا
  

  .الحماية في مستوى المساءلة الجزائية -)1- )2
ال يف ما يلي تتلخص محاية الطفل يف   :هذا ا

عاما  13: بــ السن الدنيا للمساءلة اجلزائية حتديد= 
مبعىن أنه ال تقع مؤاخذة الطفل املرتكب جلرمية دون 

وذلك لعدم قدرة الطفل على التمييز من . تلك السن

                                                             
  .40االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، املادة   3

 نوفمرب 09 :مؤرخ يف 1995لسنة  92 قانون عدد  4
  .بتونس متعلق بإصدار جملة محاية الطفل 1995
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ناحية ولعدم قدرته على فهم القوانني من ناحية 
 .1أخرى

أنه الطفل بني وبذلك ميكن تعريف الطفل اجلانح على 
ــا إحلاق الضرر  18و 13 سنة املرتكب لفعلة من شأ

سواء باألشخــــاص أو املمتلكات أو بالنظام العام 
ويكون قد ) كاالعتداء على األخالق احلميدة مثال(

  .انتهك قانون العقوبات
جتنيح كل اجلنايات املرتكبة من طرف األطفال  =

ا أشد ماعدا جرائم القتل وذلك ألن اجلناية   .2عقا
عدم جواز القيام باحلق الشخصي يف قضايا  =

طلب التعويض عن األضرار النامجة عن ( األطفال
والغاية من ذلك ). اجلرائم اليت يرتكبها األطفال

  .3التشجيع على الوساطة وجتنب طول مدة التقاضي
الحماية في مستوى اإلجراءات  -)2- )2

  .الجزائية
إجراءات التتبع والتحقيق : اجلزائيةاملقصود باإلجراءات 
وملا كانت أجهزة الضابطة . واالحتفاظ واحلكم

مكلفة بالبحث األويل يف ) األمن الوطين(العدلية
اجلرائم، سعى املشرع إىل إجياد ضمانات حتفظ حقوق 

م النفسية والعاطفية وتتمثل . األطفال نظرا خلصوصيا
 76،77،78،94هذه الضمانات الواردة يف الفصول 

  :يف 4من جملة محاية الطفل 97و
وجوب إعالم وكيل اجلمهورية من قبل مأموري = 

 .الضابطة العدلية قبل استجواب الطفل
ويف . ضمان حق الطفل يف انتداب حمام للدفاع عنه= 

صورة عوزه، يتوجب على وكيل اجلمهورية تسخري حمام 
  .لفائدته

                                                             
، منشورات )68الفصل (، )1995(جملة محاية الطفل،   1

  .مكتب    اليونيسيف بتونس
  ).69الفصل (املرجع السابق،   2
  ).70الفصل (املرجع السابق،   3
  ).جملة محاية الطفل(مرجع سابق   4

سنة   15وجوب حضور ويل الطفل الذي مل يبلغ = 
كاملة أو حاضنه أو من يقوم مقامهما عند استجوابه 

 .   من طرف أعوان الضابطة العدلية
وجوب االلتجاء إىل خبري أو أكثر إلبداء الرأي يف = 

املسائل املتصلة بشخصية الطفل وظروفه ومالبسات 
دف إنارة قضاة التحقيق  .القضية 

ارتكب الطفل خمالفة ميكن أن ينظر قاضي يف حالة = 
األطفال يف القضية دون حضور الطفل إال إذا رغب 

 .هو أو وليه يف ذلك
دار جلسات األطفال يف كنف السرية مبكتب تُ = 

القاضي ومينع نشر القضايا اليت يكون الطفل طرفا فيها 
يف وسائل اإلعالم وذلك بغاية محاية حرمة الطفل 

 .وكرامته
جيوز إيقاف الطفل املرتكب جلنحة أو خمالفة  ال= 

 .سنة كاملة 15حتفظيا ما مل يبلغ 
يقع إيداع الطفل املوقوف مبؤسسة خمتصة وعند = 

التعذر جبناح خاص باألطفال بالسجن والتقيد بفصله 
مع إمكانية متتعه بإجازة أيام . ليال عن بقية املوقوفني

اهليئة السبت واألحد والعطل الرمسية شرط موافقة 
 . القضائية املختصة

الحماية في مستوى االختصاص  -)3 - )2
  .الترابي

كيفية ضبط   5من جملة محاية الطفل 74تناول الفصل 
مرجع النظر الرتايب لقاضي األطفال أو حمكمة األطفال 

. واليت تراعي مصلحة الطفل الفضلى يف كل احلاالت
وبناء على هذا املعيار، ميكن أن يكون مرجع النظر 

  :الرتايب
 .مكان إقامة الطفل أو وليه= 
 .مكان اقرتاف اجلرمية= 
 .املكان الذي عثر عليه فيه= 

                                                             
  ).جملة محاية الطفل(مرجع سابق   5
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الحماية في مستوى اختصاص وتركيبة  -)4 - )2
  .محكمة األطفال

يف مبدأ تشريك  تتمثل أوجه احلماية يف هذا الباب
خمتصني يف شؤون الطفولة من غري القضاة يف اهليئات 

  .القضائية
من جملة محاية  83و 82فطبقا ملقتضيات الفصلني 

ائية اليت تنظر يف قضايا الطفل، تضم اهليئات القض
مستشارين خمتصني يف شؤون الطفولة أعضاء  األطفال
وتتمثل مهمة . قضاة من الدرجة الثانية والثالثةإضافة لل

مساعدة القضاء على اختاذ :"مستشاري الطفولة يف
القرارات املتعلقة باألطفال اجلاحنني وذلك من خالل 
دراسة احلاالت من خمتلف اجلوانب االجتماعية 

ر اجللسات ضو والنفسية واألسرية واجناز التقارير وح
ويشمل حضور مستشاري  1." القضائية إلبداء الرأي

الطفولة الطور االبتدائي وطور االستئناف يف ماديت 
  .املخالفات واجلنح واجلنايات

ويف حاالت أخرى ينجز مستشار الطفولة تقارير 
وعلى مستوى تطبيقي . لفائدة قاضي حتقيق األطفال 

إطار املؤسسات يتعهد بوضعيات األطفال اجلاحنني يف 
  .املختصة يف التدخل االجتماعي مع هذه الفئة

حيكم  " :آنف الذكر على أنه  82كما يؤكد الفصل 
قاضي األطفال بعد استشارة عضوين خمتصني بشؤون 
الطفولة يبديان رأيهما كتابة ويتم تعيني العضوين 
املختصني بناء على قائمة تضبط بقرار مشرتك من 

باب والطفولة والشؤون عدل والشالوزراء املكلفني بال
  .2 " االجتماعية

الحماية في مستوى التدابير البديلة عن  - )5 - )2
  .العقوبات البدنية

                                                             
خصوصيات التدخل "، )2008(اجلعايدي علي،  1

، وزارة الشؤون االجتماعية، "ال اجلاحننياالجتماعي مع األطف
  .130تونس، ص 

  ).82الفصل (جملة محاية الطفل،  2

من جملة محاية الفرضيات اليت ميكن  91تناول الفصل 
أن تؤول إليها نتائج األعمال األولية لقاضي األطفال 

  :الذي ميكن أن
األسرة إذا اتضح حيفظ القضية و حييلها إىل قاضي = 

ديد مثلما هو األمر يف وضعيات  أن الطفل يف حالة 
 .االستغالل اجلنسي واالجتار بالبشر

إحالة الطفل على قاضي التحقيق إذا اتضح أن = 
 .الطفل ارتكب جناية

يف هذه احلالة، ميكن للقاضي  . التعهد مبلف القضية= 
اختاذ مجلة من التدابري تقوم على تغليب اجلانب 
الوقائي والرتبوي اإلدماجي للطفل اجلانح وفقا 

مبا يف  3من جملة محاية الطفل 99ملقتضيات الفصل 
 :ذلك
 .تسليم الطفل لوليه ملزيد اإلحاطة والرعاية والرتبية= 
وضعه باملركز االجتماعي ملالحظة األطفال ملدة = 

 .شهر قابل للتجديد مرة واحدة
جلته من وضعه مبركز طيب أو طيب تربوي ملعا= 

 .اإلدمان
وضعه حتت نظام احلرية احملروسة إىل حدود سن = 

العشرين عاما على أقصى تقدير وذلك طبقا 
 .4من جملة محاية الطفل 101ملقتضيات الفصل

واحلرية احملروسة هي نظام ميكن قضاة األطفال سواء 
بالدائرة اجلناحية أو اجلنائية وكذلك قضاة حتقيق 

يف حميطه الطبيعي وإخضاعه  األطفال من إبقاء الطفل
ملراقبة غري لصيقة بتكليف من القاضي يؤمنها له 

 . شخص يطلق عليه اسم مندوب احلرية احملروسة
إيقاف احملاكمة مبوجب إبرام عقد صلح بني الطفل = 

ومن . 5ومن ميثله قـــانونا واملتضرر أو من ينــوبه أو ورثته
زائية غايات الوساطة كبديل جديد لإلجراءات اجل

 :التقليدية يف ماديت املخالفات واجلنح
                                                             

  .نفس املرجع السابق  3
  ).جملة محاية الطفل(مرجع سابق   4
  ).113الفصل (جملة محاية الطفل، الباب الثالث،   5
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 . جتنيب مثول الطفل أمام األجهزة اجلزائية= 
توجيه املتقاضني للصلح والتقليص من الضغائن = 

 .واألحقاد
 .متكني املتضررين من استعادة ولو جزء من أمواله= 
تشريك الطفل يف إجياد احللول الكفيلة بفض = 

 .النزاعات
 .بء على احملاكمالتقليص من الع= 

وجدير بالذكر أن الوساطة جترى عن طريق مندوب 
قبل احملاكمة، : محاية الطفولة يف مجيع مراحل التقاضي

 .1 أثناءها أو بعدها
ويبقى إيــــداع الطفـل مبركز اإلصالح الرتبوي أو = 

 .جبناح خاص بالسجن استثناء
معيقات تطبيق النص القانوني : الثانيلمحور ا

واإلشكاليات المحيطة بالتدخل االجتماعي مع 
  األطفال الجانحين

نستعرض يف هذا احملور الثاين أهم املعوقات اليت حتول 
دون تطبيق النصوص القانونية اليت حتمي الطفل 
اجلانح، وكذا تلك اإلشكاالت اليت ترافق التدخل 
االجتماعي محاية للطفل اجلانح دائما، وذلك وفق 

  . ةالعناصر التالي
  .الصعوبات المتصلة بنظام قضاء األطفال - )1

أكدت منظمة األمم املتحدة يف تقريرها حول وضع 
على أمهية تطوير  2 2010الطفولة يف تونس لسنة 

نظــــام قضاء األطفال وتأهيله حىت يصبح قادرا على 
وقد تضمن . تفعيل مبدأ مصلحة الطفل الفضلى

التقرير عديد املالحظات التقييمية واليت نلخصها يف ما 
  :يلي
حصول إخالالت ختص اإلجراءات اجلزائية يف = 

التعامل مع األطفال من بينها تواصل إحالة األطفال 

                                                             
  ).116 -115-114-113الفصول (نفس املرجع،   1
املتحدة خبصوص تقرير تونس حول ملحوظات منظمة األمم   2

  .، جنيف)2010(وضع الطفولة، 

حماكم غري خمتصة يف بعض األحيان، تسليط على 
 .أحكام سالبة للحرية على األطفال اجلاحنني

عدم رضا الدوائر القضائية مبستوى تدخل = 
املستشارين املختصني يف شؤون الطفولة فيما خيص 

 .التقارير املقدمة من طرف هؤالء
تدين عدد عقود الصلح عن طريق الوساطة رغم = 

 .أمهية هذه اآللية
 .عدم تفعيل نظام احلرية احملروسة= 

ال متت برجمة دورات تكوينية لفائدة قضاة  ويف هذا ا
األطفال ومستشاري الطفولة لدى احملاكم بدعم من 

واتصلت الدورات التكوينية . منظمة املتحدة للطفولة
خبصوصيات املقاربة اجلزائية مع الطفل اجلانح 

لطفولة والتقييم ومبرجعيات املمارسة املهنية ملستشاري ا
  .النفسي االجتماعي لألطفال اجلاحنني

إضافة لذلك يتم العمل حاليا على صياغة مقرتحات 
لتعديل جملة محاية الطفل لتتالءم أكثر مع املتغريات 
االجتماعية خصوصا مع بروز إشكاليات جديدة متس 
األطفال مثلما هو احلال لألطفال املهاجرين غري 

تنظيم ورشات تفكري حبضور  كما يتواصل. املرافقني
خرباء وخمتصني يف القضاء ويف شؤون الطفولة 
وبتشريك أطفال جاحنني لبلورة سبل تطوير آللييت 

  .الوساطة واحلرية احملروسة
 ضعف نسبة اإلدماج االجتماعي لألطفال - )2

  .للمؤسسات اإلصالحية المغادرين
أن  3تشري آخر اإلحصائيات املتعلقة باألطفال اجلاحنني

وهذا ما يبني أن .  %37نسبة العود تقدر ب 
األطفال اجلاحنني  ال يزالون يواجه عديد الصعوبات 

ال أوصت منظمة األمم املتحدة . خاصة ويف هذا ا
مت تبعا لذلك . 4 بضرورة دعم جهود إدماج هذه الفئة

                                                             
، )2014(التقرير السنوي حول وضع الطفولة يف تونس،  3

  .وزارة شؤون املرأة والطفولة، تونس
ملحوظات منظمة األمم املتحدة خبصوص تقرير تونس حول   4

  .، جنيف)2010(وضع الطفولة، 
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ا مراكز  رصد متويل الجناز مشاريع تشرف على إدار
بإدماج جمموعة من األطفال الدفاع االجتماعي وتعىن 

  .من املسرحني من مراكز اإلصالح الرتبوي
يتميز املشروع بتكـامله منطلقا من احتياجات األطفال 
معتمدا على املقـــاربة املركزة على النتائج يف صياغة 

وتشمل التدخالت . وتصميم األنشطة املكونة له
تغطية شاملة ملصاريف التسجيل بالدورات التدريبية 

طفال مبؤسسة خاصة مصاريف التنقل لأل
إضافة إىل التعهد مبصاريف األنشطة الثقافية .واللباس

والرتفيهية اليت متت برجمتها وتتمثل يف تنظيم رحالت 
وزيارات للمواقع األثرية وأنشطة رياضية مع تكثيف 

  .حلصص التأطري الفردي واجلماعي
تمثالت األطفال الجانحين لمستشار  - )3

  .الطفولة
اية استقصاء متثالت األطفال اجلاحنني ملستشار بغ

الطفولة استخدمت املقابلة الفردية نصف املوجهة مع 
ما يف إطار مشروع إدماج  طفلني جاحنني يتم التعهد 

  .األطفال مبركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بنابل
  .تعريف التمثالت

فأرسلنا إليها " :جند مفهوم التمثل يف القرآن: لغة= 
فــالتمثل يف هذه .  1 " روحنا فتمثل هلا بشرا سويا

متثل : " ويف املعجم الفلسفي .احلالة مبىن على الشبه
تصور مثاله ومنه التمثل وهو حصـــــول صورة .الشيء 

الشيء يف الذهن أو إدراك املضمون املشخص لكل 
فعل ذهين أو تصور املثـــــال الذي ينوب   عن الشيء 

 .2 " ويقوم مقامه
التمثالت  "Denise Jodet"  عرفت :اصطالحا= 

ا االجتماعية  نوع من املعرفة اخلاصة وتعين : "على أ
التفكري  يف مفهومها العام شكال من أشكال

                                                             
 .17القرآن الكرمي، سورة مرمي، اآلية  1
املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية "، )1994(صليبا مجيل،  2

، الشركة العاملية للكتاب، "والفرنسية واإلنكليزية والالتينية
  . بريوت، لبنان

متجهة حنو  جتماعي وهي مناذج تفكري إجرائيةاال
  . 3 " االتصال والفهم والسيطرة على البيئة االجتماعية

نعترب التمثالت مجلة  واعتمادا على ما سبق ميكن أن
من التصورات الذهنية حول موضوع ما، حتكم وتوجه 
االتصال والتفاعل والعالقة بني من يتمثل وموضوع 

  .متثله
  .".ي .س" حالة الطفل = 

تتلخص أهم متثالت الطفل املستجوب ملستشار 
  : الطفولة فيما يلي

  ".مستشار الطفولة هو الذي حيمي األطفال" -
ولة هو الذي يدافع عن الطفولة مستشار الطف" -

  ".اجلاحنة مثل احملامي
حيضر مع الطفل "وفيما خيص دوره جييب الطفل بأنه

هو الوقوف يف صفه " مع"ويقصد بلفظة " ملساعدته
  .4 ومؤازرته

تتسم هذه التمثالت بعدم الوضوح وعدم املطابقة    
للواقع بالنظر لدور مستشار الطفولــة كما حدده 

وهي تظهره أقرب إىل . القانون وكما تقع ممارسته
احملامي مع االعــرتاف له بنوع من التـأثري قد جيعل 

حسب تقدير الطفل (القاضي يستجيب ملقرتحاته 
  ).طبعا

طبيعة الصعوبات اليت تثريها  ما هي: ولسائل أن يسأل
  ؟هذه التمثالت أمام التدخل االجتماعي

عندما يتمثل الطفل مستشار الطفولة عل أنه احملامي 
واملدافع وبأنه الشخص الذي يقف يف صف الــطفل 
وعندما يتصوره قـادرا على التـأثري على قرارات القــاضي 

 فقد يدفعه ذلك إىل معاودة ارتكاب. يف كل احلاالت
األفعال اجلاحنة ضنا منه أن مستشار الطفولة سيجنبه 

  .التتبعات

                                                             
3 Denise Jodet, (1997) Représentation sociale : 
phénomènes, concept et théorie, in 
Psychologie sociale, sous la direction de Serge 
Moscovici, Ed PUF, Paris, P365. 

  .2016فيفري  01مقابلة مع الطفل بتاريخ   4



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يونيوالع/   املجلة ول  ISSN: 2507-7635/     2016دد

 

17 
 

ولعل ما يدعم الطرح ما ورد على مركز الدفاع 
بنابل من تعبري بعض املواطنني عن  االجتماعي

م املتكرر للسرقة من طرف طفل استيائهم جراء تعرضه
ودافع . 1 وأن مت التعهد به ضمن املؤسسة سبق

مسؤول "ده املعين من أن احتجاج هؤالء، هو ما يرد
  ".الطفولة سيخلصين من التهمة

ا الطفل اجلانح مستشار  إن هذه الطريقة اليت يتمثل 
الطفولة،  قد حتيد بعالقة املساعدة عن الـــمهنية 
ا أن حتول دون  وتغرقها يف اجتاهات عاطفية من شأ

 .حتقيق التدخل االجتماعي لنتائجه املرسومة
  .". ح .و "حالة الطفل = 

يف حمــادثتنا مع الطفل يف إطار استقصاء متثالت 
مستشار الطفولة لديه، عرب من خالل إجـــابته عن أنه 
ليس باحملامي وال القاضي، بل هو يعمل مع القضاء 
ملساعدته على إصدار احلكم املناسب لألطفال 

يساعد الطفل "وإضافة لذلك . املتورطني يف القضايا
إن كانت لديه ثقة فيما يقوم  وبسؤاله ".على اإلدماج

به مستشار الطفولة، أكد باإلجيـــاب حىت ولو اقرتح 
هذا األخري على القـــاضي تسليط عقوبة يف حق 

ألن ذلك يف مصلحته فالعقاب الزم يف " .الطفل
  .2 " حاالت ألخذ العربة

يبدو أن هذه الوضعية تعرب عن متثالت قريبة جــدا من 
إن هذا الوضوح لتصور . الطفولةواقع دور مستشـار 

املوضوع من طرف الطفل قد يكون مثرة املقابالت 
املتتالية معه واحلصص الرتبوية والتنشيطية اليت أمنها 
فريق التدخل داخل املؤسسة اإلصالحية واليت شارك 
فيها، مما جعله يقرتب أكثر من مستشار الطفولة 

  .3ويكون لديه إدراك واضح ملا يقوم به
مما سبق تبــاينا يف مستوى إدراك متثالت يظهر 

. مستشار الطفـولة لدى شرائح األطفال اجلاحنني
                                                             

  .2016فيفري  02مقابلة مع أحد املهنيني بتاريخ   1
  .2016فيفري 01مقابلة مع الطفل بتاريخ   2
  . ملف املتابعة االجتماعية والنفسية للطفل  3

وتساهم درجة التواصل مع الطفل وما يقدمه املهين 
لفائدة هذا األخري من خدمات وطرق التدخل اليت 

. ينتهجها واآلليات والتقنيات اليت يعتمدها يف إطارها
ـر يف تكوين تساهم كل هذه العـوامل إىل حد كبي

فبقدر ما تكون . التمثالت املتصلة مبستشـار الطفولة
واضحة تؤثر بطريقة اجيابية يف جناح التدخل 
االجتماعي الذي يهدف إىل إعادة إدماج الطفل 

  .اجلانح ووقاية من خماطر العود
   .الوصم االجتماعي للطفل الجانح - )4

عادة ما يالقي الطفل اجلانح ردود فعل اجتماعية 
بية تتمثل يف الصد واإلقصاء وسد املنافذ أمام كل سل

علي "ويف هذا اإلطار يقول . حماوالت اإلدماج
هناك نزعة اجتماعية حمافظة تقوم بوصم ": "اجلعايدي

الشبان واألطفال الذين يظهرون يف الفضاءات العامة 
ويتصرفون بطريقة تبدو منافية لآلداب واألخالق العامة 

اجلنوح وتعتربهم مصدر خطر وللقانون باالحنراف و 
علما وأننا استكشفنا هذه  4."يهدد األمن االجتماعي

التوجهات لدى العديد ممن نتعامل معهم حىت من 
م عالقات عمل شبكية يف  املهنيني الذين تربطنا 

فقد عرب أحدهم يل . جمال إدماج األطفال اجلاحنني
ال فائدة ترجى من هؤالء "أثناء مقابلة عمل بأنه 

كما عرب عديد األطفال املستجوبني من . 5 " نحرفنيامل
بني األطفال اجلاحنني أن أعوان الضابطة العدلية 
يتوجهون إليهم بالشبهة مبجرد حدوث جرمية يف مقر 

. إقامتهم وذلك ألنه سبق وأن أحيلوا على القضاء
إضافة الستحالة إعادة طفل للدراسة قضى فرتة إيقاف 

  . أو عقوبة سالبة للحرية

                                                             
خصوصيات التدخل "، )2008(اجلعايدي علي،  4

، وزارة الشؤون االجتماعية، "االجتماعي مع األطفال اجلاحنني
  .10تونس، ص 

مقابلة مهنية مع مسؤول مبكتب تشغيل بوالية نابل بتاريخ    5
  .2014نوفمرب  24
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ا أن حتول  إن هذه االجتاهات واملمارسات من شأ
دون حتقيق اإلدماج االجتماعي لألطفال اجلاحنني 

دد بالتايل مسارات احلماية املخولة قانونا للطفل   . و
  :خاتمة

يواجه املهنيون املختصون يف شؤون الطفولة يف تونس 
حتديات عديدة تفرضها عليهم التغريات االجتماعية 

  .ن إشكالياتوما تفرزها م

من بني هذه التحديات ما هو معريف متصل  بضرورة 
اإلملام باجلوانب القانونية والتشريعية املنظمة للمجال 

ومنها ما هو فين مرتبط  . واملؤطرة حلقوق األطفال
ويبقى . خبصوصيات التعامل مع الطفل اجلانح

التحدي األهم هو ذلك املتعلق بتبين مواقف واجتاهات 
وتعامل موضوعي وإميان  سلوكية تنم عن احرتافية

لتمييز االتمتع بنوع من حبقوق األطفال يف احلماية ويف 
  .اإلجيايب
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 07/05 :التزام المستأجر بالوفاء ببدل اإليجار وفقا للقانون رقم

  ،أستاذ مساعد، الدين سيار عز
  داسجامعة بومر 

  :ملخص
ميكن املؤجر مبقتضاه املستأجر من االنتفاع بشيء ملدة حمددة مقابل بدل إجيار معلوموفقا للمادة  اإلجيار عقد

عليه يلتزم و  تمم للقانون املدين اجلزائري،املاملعدل و  13/05/2007املؤرخ يف  07/05 :من القانون رقم 467
البدل نقدا أو بتقدمي عمل آخر، املستأجر بدفع بدل اإلجيار إىل املؤجر مقابل استعمال الشيء املؤجر، وجيوز أن يكون 

يتعني على املستأجر الوفاء به يف املواعيد املتفق عليها فإن مل يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالبدل يف املواعيد املعمول و 
الوفاء يف موطن املستأجر ما مل يكن اتفاق أو عرف يقضي خبالف ذلك، كما أن الوفاء بقسط ا يف اجلهة، و يكون 

ميكن للطرفني االتفاق حىت يقوم الدليل على عكس ذلك، و  من بدل اإلجيار يعترب قرينة على الوفاء باألقساط السابقة
حلقوقه الناشئة عن اإلجيار أن حيبس مجيع ، كما حيق للمؤجر ضمانا ن الوفاء ببدل اإلجيار والتكاليفعلى كفالة لضما

املنقوالت القابلة للحجز يف العني املؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز املؤجر ولو مل تكن مملوكة للمستأجر، وإذا أخل 
املستأجر بالتزامه سواء من حيث مقدار بدل اإلجيار، أو من حيث زمان ومكان استحقاقه حق للمؤجر طبقا للقواعد 

  .ملطالبة بالتنفيذ العيين هلذا االلتزام أو فسخ العقد مع التعويض عن الضررالعامة ا
Résumé: 
 Le bail est un contrat par lequel le bailleur donne en jouissance une chose au 

locataire pour une durée déterminée en contrepartie d’un loyer connu Conformément 
à l'article 467 de la loi n ° 07/05 en date du 13/05/2007 modifiant et complétant le 
code civil algérien, ainsi, le locataire est tenu de payer le loyer  contre l'utilisation du 
la chose louée, Le loyer peut être fixé en espèces ou en toute autreprestation, et le 
preneur doit payer le loyer aux termesconvenus et, en l’absence de convention, aux 
termes fixéspar l’usage local, ainsi le paiement du loyer se fait dans le lieu de 
résidence du bailleur, et ce, en l’absence d’un accord ou d’une convention contraire, 
et le paiement d’une partie du loyer, peut, jusqu’à preuve du contraire, répondre des 
dus antérieurs, Le bailleur a, pour garantir ses créances découlant du bail, un droit de 
rétention sur les meubles saisissables garnissant les lieux loués, tant qu’ils sont grevés 
du privilège du bailleur, alors même qu’ils n’appartiennent pas au preneur, et si le 
locataire a violé ses conditions à la fois du montant du loyer, ou en termes de temps et 
de lieu lui reviennent droit au bailleur conformément aux règles générales prétendre 
exécution en nature de cette obligation, ou résilier le contrat avec la réparation du 
préjudice. 

  :مقدمة
 يعط املشرع يف ظل القانون القدمي تعريفًا لعقد مل

اإلجيار، إمنا اكتفى باإلشارة إىل أن اإلجيار ينعقد بني 
املؤجر واملستأجر، لكن بعد التعديل الذي استحدثه 

املؤرخ يف  07/05املشرع مبوجب القانون رقم 
  املعدل واملتمم للقانون املدين،  13/05/2007

  
  

منه فإن هذا  467األوىل من املادة وحتديدا يف الفقرة 
  اإلجيار عقد ميكن املؤجر :"العقد أصبح يعرف كما يلي
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مبقتضاه املستأجر من االنتفاع بشيء ملدة حمددة مقابل 
فهذا التعريف جيعل من عقد  ،"بدل إجيار معلوم

اإلجيار ذا طابع إجيايب، إذ يُلزِم املؤجر بأن ميكن 
املؤجرة ال أن يرتكه ينتفع املستأجر من االنتفاع بالعني 

ا، مما يعين أن املشرع يف تعديله قد وسع من نطاق 
التزامات املؤجر لقاء بدل اإلجيار الذي يلتزم املستأجر 

  .بدفعه
وطاملا كان هذا العقد من العقود امللزمة للجانبني      

وفقا للتعريف السابق فإن حق املستأجر يف االنتفاع 
عا كامال وهادئا  يقابله جمموعة من بالعني املؤجرة انتفا

االلتزامات تقع على عاتقه، ومما يرتتب عن هذا العقد 
 1أن يصبح املستأجر حائزا للعني املؤجرة حيازة شرعية

متكنه من حتقيق االنتفاع الذي يصبو إليه، وألجل بلوغ 
ذلك يلتزم مبجموعة من االلتزامات أمهها االلتزام بدفع 

إذ ال ميكن تصور وجود عقد  2ؤجر،بدل اإلجيار إىل امل
وإىل جانب كون هذا االلتزام 3اإلجيار دون الوفاء به،

من االلتزامات الرئيسية اليت تقع عاتق املستأجر فإنه 
غري أن دراستنا يف هذا  4يعد أيضا ركنا يف العقد،

السياق تتمحور حول بدل اإلجيار من حيث كونه 
 .هذا العقد التزام وليس من حيث كونه ركن يف قيام

إىل  498ولقد نظم املشرع هذا االلتزام يف املواد من 
على  498من القانون املدين، إذ نصت املادة  501

زمان و مكان الوفاء ببدل اإلجيار، وتطرقت املادة 
 501و 500إىل إثبات الوفاء به، أما املادتني  499

                                                             
، الديوان الوطين 1.السالم، عقد اإلجيار املدين، طذيب عبد  1

  .40.، ص 2001اجلزائر،  لألشغال الرتبوية،
، دار 1.عصام أنور سليم، الوجيز يف عقد اإلجيار، ج 2

  .322. ، ص2000املطبوعات اجلامعية، مصر، 
3 MALAURIE, PH, AYNES, L – GAUTHIER, 
Y VES, Droit civil, les contrats spéciaux, 2 
édition, éditions juridiques associées, paris, 
2005, p 389.  

عباس العبودي، شرح أحكام العقود املسماة يف القانون  4
، البيع واإلجيار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2 املدين، ط
  .300، ص2011األردن، 

ويتمحور املقال .فتعرضت إىل ضمانات الوفاء بالبدل
ما مدى فعالية التعديالت اليت :كالية التاليةحول اإلش

فيما  07/05استحدثها املشرع مبوجب القانون رقم 
  يتعلق بالتزام املستأجر بالوفاء ببدل اإلجيار إىل املؤجر؟

ولإلملام باملوضوع نتعرض إىل مضمون االلتزام بدفع 
، مث نعرض إىل ضمانات )مبحث أول(بدل اإلجيار

ذا ، )مبحث ثان(الوفاء به  لننتقل إىل جزاء اإلخالل 
  ).مبحث ثالث(االلتزام 

مضمون االلتزام بدفع بدل : المبحث األول
  اإليجار

انطالقا من تعريف عقد اإلجيار السابق فإن املقابل 
الذي يلتزم به املستأجر نظري انتفاعه بالعني املؤجرة قد 

عوضا عن  "بدل اإليجار"أصبح حتت تسمية 
كان مستعمال قبل التعديل، الذي   "األجرة"مصطلح 

ولإلحاطة مبضمون هذا االلتزام نتطرق إىل املقصود 
مطلب (بالبدل وأطراف املديونية يف االلتزام بدفعه

، مث نعرض إىل تنفيذ االلتزام بدفع بدل اإلجيار )أول
  ). مطلب ثان(

المقصود بالبدل وأطراف المديونية : المطلب األول
  .في االلتزام بدفعه

ا يلتزم  املستأجر نظري استعماله للعني املؤجرة وانتفاعه 
فرع (بالوفاء ببدل اإلجيار إىل املؤجر، فما املقصود به؟ 

، ومن هم أطراف املديونية يف االلتزام بدفعه؟ )أول
  ).فرع ثان(

  .المقصود ببدل اإليجار: الفرع األول
العوض الذي يلتزم املستأجر : "يعرف بدل اإلجيار بأنه

ويستوي أن يكون البدل مبلغا 5،"قاء االنتفاعبأدائه ل
كتقدمي   1أو عمل آخر يقدمه املستأجر، 6من النقود،

                                                             
حممدي فريدة، حماضرات يف عقد اإلجيار وفقا للقانون  5

ألقيت على طلبة السنة الثالثة، كلية احلقوق، جامعة ، 07/05
  .16، ص2008/2009، 1اجلزائر

خيتلف بدل اإلجيار عن الثمن يف عقد البيع ألن الثمن يكون  6
  .من القانون املدين 352دائما مبلغا نقديا وفقا للمادة 
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مقدار من احملصول  أو تقدمي منفعة إىل املؤجر مقابل 
وهذا ما نصت عليه الفقرة  2انتفاعه بالعني املؤجرة ،

جيوز : "من القانون املدين بقوهلا 467الثانية من املادة 
  ".إلجيار نقدا أو بتقدمي أي عمل آخرأن حيدد بدل ا

احلرية يف  -حبسب األصل-ويكون لطريف عقد اإلجيار 
غري أن  3حتديد بدل اإلجيار عن طريق االتفاق،

الغالب يف األمر أن يكون مبلغا نقديا يؤديه املستأجر 
ا،  لقاء متكينه من استعمال العني املؤجرة واالنتفاع 

وحبسب الوحدة  ويتم الوفاء بالبدل بشكل دوري
الزمنية املعتمدة كاليوم أو الشهر أو السنة، كما ميكن 
للمستأجر أن يعجل يف الوفاء به دفعة واحدة عن كل 

كما ال يقتصر هذا االلتزام على أصل ،  4 مدة اإلجيار
البدل فحسب إمنا يتسع ليشمل ملحقاته كتسديد 

  .5 اخل...فواتري الكهرباء واملاء
للمشرع وأن أجاز حتديد أجرة ٌيالحظ أنه سبق  

اإلجيار إما نقدا أو بتقدمي أي عمل آخر يف مادة 
غري أن إجازته  6قبل إلغائها، 470منفردة هي املادة 

                                                                                 
من القانون املدين وعلى غرار  467استعمل املشرع يف املادة  1

أو "قبل إلغائها مصطلح  470عليه يف املادة ما كان منصوص 
، وقد يُفهم أن املشرع استبعد بذلك أداء "بتقدمي أي عمل آخر

شيء آخر غري النقود أو القيام بعمل، يف حني جند النص 
والذي  " prestation" الفرنسي يعرب عن ذلك مبصطلح 

وهذا ما يراه " تقدمة"يقابله يف التشريعات العربية مصطلح 
  . تاذ هالل شعوة  األفضل للداللة على املعىن املقصوداألس

، منشورات 1حممد حسني منصور، شرح العقود املسماة، ط 2
  .426 ، ص2010احلليب احلقوقية، بريوت لبنان، 

ط، .جعفر حممد جواد الفضلي، الوجيز يف عقد اإلجيار، د 3
  .38، ص2013منشورات زين احلقوقية،بريوت لبنان، 

الوجيز يف شرح عقد اإلجيار يف القانون املدين هالل شعوة،  4
، جسور 1، ط)07/05ق (وفق أحدث النصوص املعدلة له 

  .56، ص2010للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
قد يدخل تسديدها يف البدل الذي يدفعه املستأجر للمؤجر،  5

  . وقد يتحملها املستأجر بناء على اتفاق بني الطرفني
جيوز أن تكون : "امللغاة تنص على أنه 470كانت املادة  6

  ".أجرة اإلجيار إما نقودا، وإما تقدمي أي عمل آخر

لذلك بعد التعديل كان يف الفقرة الثانية من املادة 
، وعليه ميكننا القول أن املشرع مل يأت جبديد يف 467

بدل "إىل  "األجرة"املسألة سوى استبداله ملصطلح 
  .وتغيريه ملوقع املواد "إيجار

أطراف المديونية في االلتزام بدفع : الفرع الثاني
  .البدل

يقتضي األصل أن يكون املؤجر هو الدائن ببدل 
اإلجيار واملستأجر هو املدين به، لكن قد يتفق الطرفان 
أو ينص القانون على أن يكون الدائن واملدين من غري 

يشرتط يف كل احلاالت أن يكون املؤجر واملستأجر، و 
الوفاء بالبدل من شخص ذي صفة وإىل شخص  

، مث املدين )أ(كذلك، وفيما يلي نبني الدائن بالبدل 
  ).ب(به 

  . أ ــ الدائن بالبدل
يلتزم املستأجر بأن يدفع بدل اإلجيار إىل املؤجر 
باعتباره دائنا أو إىل كل من تتوفر فيه صفة املؤجر  

نائب املؤجر نيابة اتفاقية أو قانونية أو كاملالك، أو إىل 
قضائية كالويل أو الوصي أو الوكيل أو احلارس 

كما يكون لورثة املؤجر املتوىف الصفة اليت  7القضائي،
ختوهلم احلق يف استيفاء البدل من املستأجر بعد انتقال 
اإلجيار إليهم، ويكون هذا االستيفاء حبسب النصيب 

وجيوز للمؤجر أن حيول حقه إىل  8الشرعي لكل منهم،
شخص آخر وفقا لقواعد حوالة احلق، فإذا قبل 
ا فعندئذ ال جيوز له أن  املستأجر للحوالة أو أُعلن 

  9.يفي بالبدل إىل غري احملال إليه وإال كان وفاؤه باطال
كما ميكن للمستأجر أن يفي ببدل اإلجيار إىل دائن 

ما للمدين لدى يف حجز "املؤجر احلاجز هلذا البدل 
بعد حصوله على حكم قضائي بصحة " الغري

                                                             
  .171هالل شعوة، املرجع نفسه، ص 7
أمحد شرف الدين، عقد اإلجيار يف القانون املدين وقوانني 8 

  .237، ص2013ن، مصر، .د.، د3إجيار األماكن املبنية، ط
  .466السابق، ص عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع 9
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ويف هذا الفرض ال جيوز للمستأجر أن يفي 1احلجز،
  .2 بالبدل إىل املؤجر وإال كان وفاؤه باطال

هذا ويكون للمستأجر أن يدفع البدل إىل كل شخص 
  3انتقلت إليه ملكية العني املؤجرة إراديا أو جربا

املؤجر "املالك  كانتقال امللكية إىل املشرتي
ويف هذه احلالة يلتزم املستأجر بالوفاء بالبدل 4،"اجلديد

إىل املالك املؤجر اجلديد من يوم انتقال ملكية العني 
  .املؤجرة إىل هذا األخري

أما إذا سبق للمستأجر وأن قام بدفع البدل مقدما فال 
ميكنه أن حيتج بذلك إذا أثبت املالك اجلديد للعني أن 

ان يعلم حني الدفع بانتقال امللكية، أو كان املستأجر ك
 469من املفروض حتما أن يعلم بذلك وفقا للمادة 

  . 5من القانون املدين 4مكرر 
  . ب ــ المدين بالبدل

يعد املستأجر مدينا ببدل اإلجيار فهو الذي يلتزم 
بالوفاء به إىل املؤجر من وقت التعاقد سواء كان هذا 
البدل متفق عليه يف العقد أو كان حمددا مبقتضى نص 

                                                             
عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين،  1

ط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان، .اإلجيار والعارية، د
  .241، ص ن.س.د
  .68حممدي فريدة، املرجع السابق، ص 2

 وفقا لتعديل .إ .م .إ .من ق 4فقرة  730ـ تنص املادة    
إذا سبق للمستأجر أن دفع األجرة ": على أنه 2008 :سنة

ُيسأل عنها ليغه الرمسي صح وفاؤه، و للمدين احملجوز عليه قبل تب
  ".املدين بصفته حائزا هلا

إذا : "من القانون املدين على أنه 3مكرر  469تنص املادة  3
انتقلت ملكية العني املؤجرة إراديا أو جربا يكون اإلجيار نافذا يف 

  ".مللكيةحق من انتقلت إليه ا
  .171هالل شعوة، املرجع السابق، ص 4
ال جيوز للمستأجر أن حيتج على : "تنص هذه املادة على أنه 5

من انتقلت إليه امللكية مبا دفعه مقدما من بدل اإلجيار إذا 
أثبت هذا األخري أن املستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال 

ويف حالة . امللكية أو كان من املفروض حتما أن يعلم ذلك
عدم إثبات ذلك فال يكون ملن انتقلت إليه امللكية إال الرجوع 

  ".على املؤجر السابق

وإذا تعدد املستأجرون لعني واحدة، أو ترك 6قانوين،
املستأجر املتوىف عدة ورثة التزموا مجيعهم بالوفاء به 

ل منهم يف االنتفاع دون أن يكونوا بقدر نصيب ك
متضامنني بينهم يف أدائه ما مل ينص على التضامن 
صراحًة يف العقد أو يُفهم داللًة من الظروف احمليطة 
بالتعاقد، أما البدل الذي كان مستحقا قبل وفاة 

 .7املستأجر فيدخل يف دين الرتكة قبل تقسيمها
اإلجيار إىل من جهة أخرى جيوز للغري أن يفي ببدل 

املؤجر عن فرتة انتفاع املستأجر بالعني املؤجرة، ويكون 
  .8له أن يرجع على هذا األخري مبا دفعه

  .تنفيذ االلتزام بدفع البدل: المطلب الثاني
لدراسة تنفيذ املستأجر اللتزامه بدفع بدل اإلجيار إىل 

فرع (املؤجر نتطرق إىل زمان الوفاء بالبدل ومكانه 
ض إىل إثبات الوفاء بالبدل وتقادم ، مث نعر )أول
 ). فرع ثان(دينه

  .زمان الوفاء بالبدل ومكانه: الفرع األول
نتعرض فيما يلي إىل زمان وفاء املستأجر ببدل اإلجيار 

  ).ب(، مث ننتقل إىل مكانه )أ(إىل املؤجر
  . أ ــ زمان الوفاء بالبدل

م السالفة الذكر يلتز  498طبقا للفقرة األوىل من املادة 
املستأجر بأن يدفع بدل اإلجيار يف املوعد املتفق عليه 
يف العقد، فقد يتفق الطرفان على أن يُدفع البدل 

                                                             
  .236أمحد شرف الدين، املرجع السابق، ص 6
  .464عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص 7
  .173ـ 172هالل شعوة، املرجع السابق، ص 8

م املستأجر بالقيام ـإذا كان بدل اإلجيار منصبا على عمل يلتز    
به لكن قام به شخص آخر من الغري كالرّصاص أو البناء مثال 
دون أن يستويف هذا الغري أجرته من املستأجر نظري العمل الذي 
أداه فال ميكنه أن يرجع على املؤجر وفقا لقواعد اإلثراء بال 
سبب على اعتبار أن إثراء املؤجر هنا كان له سبب حمدد يف 

وعليه ال يكون أمام هذا الغري إال الرجوع على عقد اإلجيار 
  ). 69حممدي فريدة، املرجع السابق، ص . د. ( املستأجر
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مسبقا قبل بدء االنتفاع بالعني املؤجرة، أو يُدفع 
  .1مقسطا قبل كل فرتة زمنية أو بعدها
من القانون  112وعمال بالقاعدة العامة يف املادة 

زمان الوفاء بالبدل يف املدين فإن تفسري الشك حول 
حال غموضه يكون ملصلحة املدين وهو املستأجر، 
فإذا اتفق الطرفان مثال على شهر معني للوفاء به وكان 
الشك حيوم حول اليوم احملدد لذلك، فإن تاريخ الوفاء 
هو آخر يوم من الشهر املتفق عليه حتقيقا ملصلحة 

ن على وإذا مل يتفق الطرفا 2.املستأجر باعتباره مدين
موعد حمدد للوفاء بالبدل تعني دفعه يف املواعيد 
ا العني املؤجرة  ا يف اجلهة اليت تتواجد  املعمول 
عمال بالعرف السائد هناك، ففي حالة تأجري مبىن 
مثال يُدفع بدل اإلجيار يف شكل أقساط شهرية يف أول  

وإذا مل يكن هناك 3كل شهر أي مع بدء االنتفاع،
ة فإن زمان الوفاء يكون فور ترتيب عرف ينظم املسأل

ائيا يف ذمة املدين طبقا للقواعد العامة يف  االلتزام 
  .  من القانون املدين 281الفقرة األوىل من املادة 

هذا وإذا كان املستأجر معسرا حبيث ال ميكنه سداد 
البدل يف املوعد احملدد يف العقد جاز للقاضي ملا يتمتع 

مهلة للوفاء وفقا للقواعد العامة به من سلطة أن مينحه 
من القانون املدين،  281يف الفقرة الثانية من املادة 

غري أن التأخر الكبري يف الوفاء بشكل متكرر ومتتايل 
دون عذر أو مربر شرعي قد يدل على سوء نية 

  .4املستأجر
  .ب ــ مكان الوفاء بالبدل

                                                             
، 2حممد حسن قاسم، القانون املدين، العقود املسماة، ط 1
ات احلليب احلقوقية، ، منشور )، اإلجيار"الضمان"البيع، التأمني(

  .902. ، ص2013لبنان، 
  .174صهالل شعوة، املرجع نفسه،  2
  .241أمحد شرف الدين، املرجع السابق،  3
عقد (محدي باشا عمر، دراسات قانونية خمتلفة، 4 

والنشر والتوزيع،  ط، دار هومة للطباعة.، د.....)اإلجيار،
  .64. ، ص2000اجلزائر،

دين من القانون امل 498تنص الفقرة الثانية من املادة 
ويكون دفع بدل اإلجيار يف موطن املستأجر : "على أنه

  ".ما مل يكن اتفاق أو عرف يقضي خبالف ذلك
يتضح من نص هذه الفقرة أن مكان الوفاء ببدل 
اإلجيار يتحدد بناء على اتفاق بني املؤجر واملستأجر، 
فإذا مت االتفاق على ذلك وجب الوفاء يف املكان 

املؤجر، وإذا مل يتفق  املتفق عليه كأن يكون موطن
الطرفان على مكان معني للوفاء فإنه يدفع يف املكان 
الذي جرى عرف اجلهة على أن يكون مكانا للوفاء  

ُتعد الفقرة ،كما أن يكون موطن املؤجر أو املستأجرك
من القانون  282تطبيقا للقواعد العامة يف املادة 

ن املدين املدين واليت جتعل الوفاء بااللتزام يتم يف موط
، وعمال بذلك فإن دفع بدل اإلجيار يكون "املستأجر"

يف موطن هذا األخري مىت ختلف االتفاق أو عرف 
اجلهة على حتديد مكان الوفاء، وهذا يف احلالة اليت 
يكون فيها البدل نقودا أو شيئا معينا بالنوع كأن 
يكون جزءا من احملصول، أما إذا كان البدل شيئا معينا 

فإن مكان  -وإن كان نادر الوقوع-" قارع"بالذات 
الوفاء هو مكان وجود العقار عند التعاقد طبقا للفقرة 

من القانون املدين، وخبالف  282األوىل من املادة 
هو مكان الوفاء 5ذلك يرى البعض أن موطن املستأجر

 .6بالبدل بغض النظر عن طبيعته
  .إثبات الوفاء بالبدل وتقادم دينه: الفرع الثاني

، مث )أ(نتطرق فيما يلي إىل إثبات الوفاء بالبدل 
  ).ب(نعرض إىل تقادم دينه 

  .أ ــ إثبات الوفاء بالبدل

                                                             
 domicile du preneur »« يقصد مبوطن املستأجر5 

املوطن احلايل له يوم الوفاء ولو كان هذا املوطن غري املوطن 
حممد كامل . دراجع يف ذلك ". (الذي كان له وقت العقد

مرسي باشا، شرح القانون املدين، العقود املسماة، عقد اإلجيار، 
، .2004ط، منشأة املعارف، اإلسكندرية مصر، . د

  ).222ص
  .243أمحد شرف الدين، املرجع السابق، ص 6
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مبا أن عقد اإلجيار يعد تصرفا قانونيا فإنه يُرجع يف 
إثبات الوفاء بالبدل إىل القواعد العامة يف هذا 

فإن  2من القانون املدين 323وبتطبيق املادة 1الشأن،
الوفاء بالبدل يتحمله املستأجر لكونه عبء إثبات 

  .املدين به
جيب على املستأجر أن يثبت وفائه بالبدل كتابًة سواء  
كان تسديده دفعة واحدة أو على أقساط  طاملا زادت 
قيمة البدل ككل أو القسط الواحد منه عن املئة ألف 

من  333دينار جزائري وفقا  للفقرة األوىل من املادة 
ويقتضي هذا اإلثبات تقدمي وصل 3،القانون املدين

هذا وميكن للمستأجر أن يثبت قيامه بدفع  4بالدفع،
البدل إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة والذي يقصد 

ا أن :"به كل كتابة تصدر عن اخلصم ويكون من شأ
جتعل وجود التصرف القانوين املدعى به قريب 

  .5"االحتمال
ود ما كان كما جيوز للمستأجر أيضا أن يثبت بالشه
من  336جيب عليه أن يثبته بالكتابة وفقا للمادة 

القانون املدين إذا وجد مانع مادي أو أديب حيول دون 
احلصول على الدليل الكتايب، أو إذا فقد الدائن سنده 

  .الكتايب بسبب أجنيب خارج عن سيطرته
الوفاء : "من القانون املدين على أنه 499وتنص املادة 

جيار يعترب قرينة على الوفاء بقسط من بدل اإل

                                                             
  .907حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص1 
على الدائن إثبات االلتزام وعلى : "تنص هذه املادة على أنه 2

  ".املدين إثبات التخلص منه
يف غري املواد التجارية إذا كان : "تنص هذه الفقرة على أنه3 

دينار جزائري أو   100.000التصرف القانوين تزيد قيمته عن 
فال جيوز اإلثبات بالشهود يف وجوده أو  كان غري حمدد القيمة

  ".انقضائه ما مل يوجد نص يقضي بغري ذلك
  .72حممدي فريدة، املرجع السابق، ص 4
علي أمحد اجلراح، قواعد اإلثبات بغري الكتابة يف املواد املدنية  5

، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت لبنان، 1املدنية والتجارية، ط
  .437، ص2010

باألقساط السابقة حىت يقوم الدليل على عكس 
  ".ذلك

يستفاد من هذا النص أن دفع املستأجر لقسط من 
بدل اإلجيار يعد قرينة قانونية بسيطة على وفائه 
باألقساط السابقة حىت يثبت املؤجر عكسها، ألن 
هذا األخري ال يقبل حبسب املنطق أن يقبض قسط من 

لبدل عن مدة معينة إال إذا قبض القسط املستحق ا
وهذا ما أكدته احملكمة العليا 6عن املدة اليت سبقتها،

يف امللف رقم  08/04/2010يف قرارها املؤرخ يف 
والذي جاء ) د.س(ضد ) ح.ب(قضية  620073

لكون العقد التوثيقي املوجود بينهما يفرتض أن : "فيه
اي ة كل شهر وهي قرينة املستأجر كان يدفع اإلجيار 

على دفع اإلجيار ومن ادعى عكسها فهو مطالب 
  .7"بتقدمي الدليل

  . ب ـــ تقادم دين البدل
يسقط حق املؤجر يف بدل اإلجيار مبضي مخس سنوات 
حتسب من تاريخ استحقاقه طبقا للفقرة األوىل من 

من القانون املدين، وإذا كان البدل يدفع  309املادة 
مدة التقادم بالنسبة لكل قسط مقسطا فإن حساب 

يبدأ من تاريخ استحقاقه، أما إذا كان تسديده دفعة 
ا يسري من تاريخ استحقاق كل  واحدة فإن حسا

وإذا حرر سند يثبت حق املؤجر يف البدل فإن 8البدل
هذا احلق ال يسقط إال مبرور مخسة عشرة سنة طبقا 

 .من القانون املدين 313للفقرة الثانية من املادة 
إن التقادم مبضي مخس سنوات هو تقادم خاص ببدل 
اإلجيار باعتباره دين دوري ومتجدد على عاتق 
املستأجر، أما التعويضات اليت يلتزم هذا األخري 
ا تتقادم مبضي مخسة عشرة سنة، وهو  بدفعها فإ

من القانون  308تقادم طويل املدى وفقا للمادة 
                                                             

واريب، أحكام عقد اإلجيار، منشأة املعارف، عبد احلميد الش 6
  .245. ، ص.2004اإلسكندرية مصر،  

  . 2012جملة احملكمة العليا، قرار، العدد األول، سنة  7
  .178هالل شعوة، املرجع السابق، ص 8
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يف شكل نقدي أو يلتزم املستأجر بدفع البدل .املدين
بتقدمي عمل وذلك يف زمان ومكان حمددين، ويتحمل 
هذا األخري عبء إثبات قيامه بالتزامه، ويعد الوفاء 
بقسط منه قرينة على الوفاء باألقساط السابقة، لكن 
ذا  ما هي الضمانات اليت أقرها املشرع للوفاء 

 . بالبدل؟
  ضمانات الوفاء ببدل اإليجار: المبحث الثاني

دف املؤجر أساسا يف مقابل متكني املستأجر من يه
االنتفاع بالعني املؤجرة إىل احلصول على بدل اإلجيار، 
وتعزيزا هلذا احلق منحه املشرع ضمانات الستيفائه، 

، وأعطى )مطلب أول( 1 فألزم املستأجر بتقدمي كفالة
مطلب (للمؤجر حقوق على منقوالت العني املؤجرة 

 ). ثان
  .تقديم المستأجر لكفالة: المطلب األول

ميكن :"على أنه2من القانون املدين 500تنص املادة 
لألطراف االتفاق على كفالة لضمان الوفاء ببدل 

يتضح من هذا النص أن املشرع قد ".اإلجيار والتكاليف
منح لطريف عقد اإلجيار حرية االتفاق على أن يقدم 

تضمن وفائه بالبدل والتكاليف إىل  3 املستأجر كفالة

                                                             
  .185هالل شعوة، املرجع السابق، ص  1
تنص على ضمان من ضمانات الوفاء  500كانت املادة   2

رق إليها بعد التعديل وهو إلزام املستأجر بوضع بالبدل مل يتط
منقوالت يف العني املؤجرة، وتتمثل هذه املنقوالت يف أثاث أو 
بضائع، أو حمصوالت، أو مواشي، أو أدوات تكون ذات قيمة  
كافية لضمان الوفاء ببدل اإلجيار ملدة سنتني، أو لضمان الوفاء 

، وبذلك يكون بكافة البدل إذا كان اإلجيار ألقل من سنتني
املشرع قد عّوض هذا الضمان بالنص على إمكانية اتفاق طريف 

  . عقد اإلجيار على كفالة يقدمها املستأجر
الكفالة عقد : "من القانون املدين على أنه 644تنص املادة 3 

يكفل مبقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي 
  ".سهذا االلتزام إذا مل يف به املدين نف

ـ الكفالة نوعان إما أن تكون كفالة شخصية أو كفالة عينية،    
ويقصد بالكفالة الشخصية االتفاق على تقدمي كفيل شخصي 
ا تقدمي الكفيل  للوفاء ببدل اإلجيار، أما الكفالة العينية فيقصد 

املؤجر أو إعفائه من تقدميها، غري أنه كان ينبغي يف 
حتديده للكفالة أن يضع هلا حدا أقصى ُمينع على 
الطرفني جتاوزه، كما ُيالحظ أنه قد قَرَن الكفالة 
بضمان البدل والتكاليف، يف حني أنه ميكن للطرفني 

ستعمال االتفاق على تقدمي ضمان نقدي حلسن ا
العني املؤجرة، أو تقدمي مبلغ نقدي لضمان كل ما قد 

ا من هالك أو تلف بسبب املستأجر، ويقصد 4يلحق 
بالتكاليف احلقوق املرتتبة عن إبرام العقد، ومنها 
التعويضات اليت يتحملها املستأجر جتاه املؤجر عن 
ذا األخري، كالتعويض الذي  األضرار اليت قد يُلِحقها 

بسبب التخلف عن القيام بالرتميمات  يلتزم به
  .5التأجريية

سنرى أنه حيق للمؤجر باالتفاق بينه وبني املستأجر أن 
يقوم حببس املنقوالت املوجودة يف العني املؤجرة لضمان 

من  501حصوله على بدل اإلجيار وفقا للمادة 
القانون املدين، فإذا حصل واتفق الطرفان على ذلك 

ملستأجر من تقدمي الكفالة يفرتض عندئذ إعفاء ا
، وعليه ال يكون هذا 500املنصوص عليها يف املادة 

األخري ملزم بتقدمي الكفالة املتفق عليها مىت كانت 
املنقوالت اليت قام املؤجر حببسها كافية لسداد دين 

  .6البدل
حقوق المؤجر على منقوالت العين : المطلب الثاني

  .المؤجرة
تيفاء بدل اإلجيار منحه متكينا للمؤجر من ضمان اس

،  )أوال(املشرع حقا ممتازا على منقوالت العني املؤجرة 

                                                                                 
مال معني من أمواله ضمانا للوفاء بالبدل بإنشاء تأمني للدائن  

حليازي ويف هذه احلالة ال يتعدى التزام كالرهن الرمسي أو ا
الكفيل جتاه الدائن حدود قيمة املال املرهون، وأيا كان نوعها 

ا تقدم من طرف الغري حممدي فريدة، املرجع السابق، . د.( فإ
  ).186ـ هالل شعوة، املرجع نفسه، ص 69ص
  .70حممدي فريدة، املرجع السابق، ص4 
  .185هالل شعوة، املرجع نفسه، ص 5
  .70ـ 69حممدي فريدة، املرجع السابق، ص 6
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، )ثانيا(كما منحه احلق يف حبس هذه املنقوالت 
  ). ثالثا(وحجزها حتفظيا 

  . امتياز المؤجر على منقوالت العين المؤجرة: أوال
من القانون املدين  995تنص الفقرة األوىل من املادة 

ألجرة املباين واألراضي الزراعية يكون : "على أنه
لسنتني أو لكامل مدة اإلجيار إن قلت عن ذلك، وكل 
حق آخر للمؤجر مبقتضى عقد اإلجيار امتياز على ما 
يكون موجودا بالعني املؤجرة ومملوكا للمستأجر من 

  ".منقول قابل للحجز ومن حمصول زراعي
انطالقا من نص هذه الفقرة يثبت ملؤجر العقارات  

على املنقوالت 1باين واألراضي الزراعية حق امتيازكامل
املوجودة يف العني املؤجرة، ويضمن حق االمتياز 
استيفاء املؤجر للبدل املستحق ملدة سنتني أو ملدة 
اإلجيار إن قلت مدته عن السنتني، فضال عن ذلك 
يضمن للمؤجر كل حق آخر ترتب له عن عقد 

ل املستأجر اإلجيار، كاحلق يف التعويض بسبب إخال
  .2بإحدى التزاماته

يَرُِد حق االمتياز على كل ما يوجد يف العني املؤجرة من 
منقوالت قابلة للحجز ومملوكة للمستأجر، كما يرد 
أيضا على املنقوالت اململوكة لزوجة هذا األخري أو 
للغري طاملا كان املؤجر ال يعلم وقت وضعها يف العني 

عليها طبقا للفقرة الثانية املؤجرة بوجود حق هلذا الغري 
                                                             

حق عيين خيول صاحبه : "يُعّرف حق االمتياز فقها على أنه1 
سلطة مباشرة يقررها القانون ألصحاب الديون املمتازة مراعاًة 
م، وهي تقع على مجيع منقوالت املدين  منه لصفات ديو
وعقاراته، أو على منقول معني، أو على عقار معني منها، 
وختول الدائن أن يرجع على غريه من الدائنني يف استيفاء حقه 

بيان يوسف رجيب، . د". (من مثن األموال يف أي يد تكون
، دار الثقافة للنشر 1شرح القانون املدين، حقوق االمتياز، ط 

  ).30، ص2009والتوزيع، األردن، 
: من القانون املدين حق االمتياز كما يلي 982ـ املادة   
ياز أولوية يقررها القانون لدين معني مراعاة منه لصفته، و االمت"

  ". ال يكون للدين امتياز إال مبقتضى نص قانوين
  .248أمحد شرف الدين، املرجع السابق، ص  2

من القانون املدين، أما إذا كانت  995من املادة 
املنقوالت املوجودة يف العني املؤجرة مملوكة للمستأجر 
الفرعي فإن حق االمتياز يثبت للمؤجر مىت اشرتط هذا 

أما إذا مل يشرتط  3األخري صراحًة عدم التأجري الفرعي،
إال بقدر املبالغ ذلك فإن حق االمتياز ال يثبت له 

املستحقة للمستأجر األصلي يف ذمة املستأجر الفرعي 
  .  طبقا للفقرة الثالثة من املادة السالفة الذكر

ويبقى هذا احلق قائما على األموال املثقلة به، واليت قد 
ُخترَج من العني املؤجرة دون قبول من املؤجر أو دون 

ان حقه علمه حىت ولو مل يبق يف العني ما يكفي لضم
يف بدل اإلجيار واحلقوق األخرى، ويف هذه احلالة ال 
يؤثر بقاء حق االمتياز على حق الغري الذي انتقلت 

ويستمر هذا احلق قائما 4إليه تلك األموال حبسن نية،
ملدة ثالث سنوات إذا قام املؤجر بتوقيع حجز 
استحقاقي يف األجل القانوين طبقا للفقرة اخلامسة من 

  .ن القانون املدينم 995املادة 
خيول حق االمتياز للمؤجر التقدم على الدائنني العادين 
يف استيفاء بدل اإلجيار، فإذا كانت العني املؤجرة منزال 
وقع حقه على األثاث املوجود فيه، وإذا كانت مصنعا 

، ورغم أن 5اخل...وقع على منتجات املصنع وآالته
ع غري أنه حق االمتياز مينح صاحبه حق التقدم والتتب

، فإذا  "احليازة يف املنقول سند امللكية"يتأثر بقاعدة 
كان للمؤجر حق امتياز على منقوالت العني املؤجرة مث 
حازها شخص آخر بسند صحيح وحبسن نية، فإن 

                                                             
التأجري الفرعي يعين قيام املستأجر بتأجري العني املؤجرة إىل  3

شخص آخر يسمى مستأجر فرعي ملدة معينة، غالبا ما تدخل 
نطاق مدة عقد اإلجيار األصلي، وذلك لقاء بدل إجيار يف 

  ).302أمحد شرف الدين، املرجع السابق، ص. د. (معلوم
  .من القانون املدين 995من املادة  5أنظر يف ذلك الفقرة 4 
جعفر حممد جواد الفضلي، املرجع . د: ملزيد من األمثلة راجع 5

  .100السابق، ص 
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ا أن ُتطَهر هذه املنقوالت من  احليازة عندئذ من شأ
  .1حق االمتياز

  .حبس المؤجر لمنقوالت العين المؤجرة: ثانيا
من القانون  501تطرقت الفقرة األوىل من املادة 

حيق للمؤجر ضمانا : "املدين إىل هذا احلق بقوهلا
حلقوقه الناشئة عن اإلجيار أن حيبس مجيع املنقوالت 
القابلة للحجز يف العني املؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز 

  ".املؤجر ولو مل تكن مملوكة للمستأجر
جاز له املشرع يف نص لضمان حق املؤجر يف البدل أ

هذه الفقرة أن حيبس مجيع املنقوالت املوجودة يف العني 
املؤجرة حىت ولو كانت مملوكة لغري املستأجر بشرط أن 
ال يتجاوز يف حبسه حدود االمتياز املقرر قانونا وهو 
ضمان البدل ملدة سنتني، فضال عن ذلك جيب أن يرد 

امت مثقلة احلبس على املنقوالت القابلة للحجز ما د
 .2بامتياز املؤجر

فقرة ثانية من القانون املدين إىل  501وتعرضت املادة 
جيوز للمؤجر :"حالة إخراج املنقوالت من العني بقوهلا

أن يعرتض على نقلها، وإذا نقلت رغم اعرتاضه أو 
دون علمه، جاز له اسرتدادها من احلائز ولو كان 

  ".حبقوقهحسن النية، وهلذا األخري املطالبة 
انطالقا من نص هذه الفقرة حيق للمؤجر أن يعرتض 

فإذا ُأخرجت  3على خروج املنقوالت من العني املؤجرة،
على الرغم من معارضته أو بدون علمه أمكن له 
اسرتدادها من حتت يد احلائز الذي انتقلت إليه حىت 

                                                             
حممد صربي السعدي، الواضح يف شرح القانون املدين،  1

، 2010التأمينات العينية، دار اهلدى عني مليلة، اجلزائر، ط 
  .306ص

  .259عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص 2
يالحظ الفقه أن اعرتاض املؤجر على خروج املنقوالت من  3

يع حجز العني املؤجرة جيب أن يكون بالطرق القانونية كتوق
حتفظي عليها وليس باللجوء إىل القوة أو إىل االستعانة برجال 
الشرطة على اعتبار أن إخراج املنقوالت من العني املؤجرة ال 

عصام أنور سليم، املرجع السابق، ص . د. (يشكل جرمية
359.(  

ولو كان هذا األخري حسن النية، وجيب على املؤجر 
داد يف أجل ثالثون يوما من تاريخ أن يطالب باالسرت 

علمه خبروج هذه املنقوالت، ويسقط احلق يف 
االسرتداد مبضي مدة سنة ابتداء من هذا التاريخ طبقا 

، 4من القانون املدين 202للفقرة الثانية من املادة 
ويرى بعض الفقهاء أن قيام املؤجر باسرتداد املنقوالت 

البة هذا من حائزها حسن النية ال حيول دون مط
  .5األخري حبقوقه

املعدلة مل تشرتط لقيام املؤجر  501يالحظ أن املادة 
باحلبس أن تكون حقوقه ثابتة، إمنا اكتفت بأن يكون 
عقد اإلجيار مصدرا هلذه احلقوق على خالف ما  

 . 6كانت عليه املادة قبل التعديل
ورد على حق املؤجر يف احلبس أو على حقه يف 

منها استثناءات نصت عليها الفقرة اسرتداد ما ُأخرِج 
وال :"من القانون املدين بقوهلا 501الثالثة من املادة 

جيوز للمؤجر استعمال حقه يف احلبس أو يف االسرتداد 
إذا كان نقل هذه املنقوالت تقتضيه حرفة املستأجر، 
أو تقتضيه شؤون احلياة العادية، أو كانت املنقوالت 

رة أو اليت طلب اسرتدادها اليت أُبقيت يف العني املؤج
، وطبقا لنص هذه الفقرة ال جيوز "تفي ببدل اإلجيار

للمؤجر استعمال حقه يف احلبس أو االسرتداد يف 
  :احلاالت التالية

                                                             
غري أنه حلابس الشيء إذا خرج :"تنص هذه الفقرة على أنه 4

م من معارضته، أن يطلب اسرتداده، من يده بغري علمه أو بالرغ
ذا الطلب خالل  يوما من الوقت الذي علم  30إذا قام هو 

  ".فيه خبروج الشيء من يده ما مل تنقض سنة من وقت خروجه
  .184ـ  183هالل شعوة، املرجع السابق،  5
: قبل التعديل تنص على أنه 501من املادة  1كانت الفقرة   6
وقه الثابتة من عقد اإلجيار أن حيق للمؤجر ضمانا لكل حق"

حيبس مجيع املنقوالت القابلة للحجز املوجودة يف العني املؤجرة 
مادام حق املؤجر ثابتا عليها ولو مل تكن مملوكة على ملك 
املستأجر وللمؤجر أن يتعرض لنقلها، فإذا نقلت رغم معارضته 
أو دون علمه كان له احلق يف اسرتدادها ممن حازها ولو عن 

  ".ن نية دون إضرار حبقوق احلائزحس
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إذا كان إخراج املنقوالت املوجودة يف العني املؤجرة -1
كأن تكون هذه املنقوالت 1تقتضيه حرفة املستأجر،

  .بضائع ُمعدة للبيع
كان إخراج املنقوالت تتطلبه شؤون احلياة   إذا -2

  .2العادية كإخراج السيارة من املرآب
ذا كانت املنقوالت اليت أُبقيت يف العني املؤجرة إ -3

أو تلك اليت ُأخرجت وطلب املؤجر اسرتدادها كافية 
  .3للوفاء ببدل اإلجيار

ا املادة   501ُيالحظ أن الصياغة اليت جاءت 
املعدلة قد أزالت نوع من الضبابية خاصة يف استعمال 

بصدد احلبس واالسرتداد على املنقوالتاملشرع ملصطلح 
خالف ما كانت عليه املادة قبل التعديل، حيث كان 
املشرع يستعمل مصطلح األشياء تارة ومصطلح 

تدارك املشرع ذلك ووحد املنقوالت تارة أخرى، ولقد 
املصطلحات، ألن مصطلح األشياء قد حيمل أكثر من 

  .4معىن
  . التحفظي لمنقوالت العين المؤجرة الحجز: ثالثا

                                                             
" حرفة"إن املعىن الذي قصده املشرع من استعماله ملصطلح  1

هو مهنة ألن داللة هذه األخرية أوسع خاصة وأن النص 
 profession duالفرنسي قد عرب عن ذلك مبصطلح 

preneur ». « la  
  .915حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص  2
ترى الدكتورة حممدي فريدة أنه كان على املشرع أن يضيف  3

استثناء آخر على حق املؤجر، يتمثل يف عدم جواز حبسه 
للمنقوالت أو اسرتدادها يف حال ما إذا كانت الكفالة املقدمة 

حممدي . د. (كافية للوفاء ببدل اإلجيار  500طبقا للمادة 
  ).71فريدة، عقد اإلجيار، املرجع السابق، ص

: قبل التعديل تنص على أنه 501من املادة  2كانت الفقرة   4
وليس للمؤجر أن يستعمل حقه يف احلبس أو يف االسرتداد إذا  "

كان نقل هذه األشياءألمر تقتضيه حرفة املستأجر أو تقتضيه 
شؤون احلياة العادية أو كانت املنقوالت اليت تركت بالعني 

  ".اما بضمان األجرةاملؤجرة أو اليت طلب اسرتدادها تفي مت

على املنقوالت 5حيق للمؤجر أن يوقع حجزا حتفظيا
املوجودة يف العني املؤجرة، واليت له حق امتياز عليها 

حىت  سواء عادت ملكيتها للمستأجر أو لزوجته أو
والدافع إىل هذا اإلجراء هو خشية املؤجر من  6لغريه،

تصرف املستأجر يف هذه املنقوالت ونقلها إىل حائز 
 .7حسن النية مما حيول دون اسرتجاعه هلا

 ينص املشرع يف القانون املدين على هذا اإلجراء، مل
غري أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية لسنة 

 654و 653املادتني تطرق إىل ذلك يف  2008
واليت جتيز ملؤجر املباين أو األراضي الزراعية أو 8منه،

احلقول أو البساتني أن حيجز حتفظيا  على منقوالت 
مستأجريه واملزروعات واألثاث والثمار املوجودة يف 
األراضي املؤجرة على التوايل قصد استيفائه للبدل 

فهي جتيز 9منه 655املستحق عن إجيارها، أما املادة 
للمؤجر أن يوقع حجزا حتفظيا على املنقوالت املثقلة 
بامتيازه قانونا واملوجودة باملبىن أو املزرعة إذا مت 

                                                             
وضع أموال املدين املنقولة : " يعرف احلجز التحفظي على أنه 5

واملادية والعقارية حتت يد القضاء ملنع املدين من التصرف فيها 
بربارة عبد . د". (على أن يتحمل الدائن مسؤولية احلجز

، 1الرمحن، طرق التنفيذ من الناحيتني املدنية واجلزائية، ط 
  ).154، ص2009ادي، اجلزائر، منشورات بغد

  .251أمحد شرف الدين، املرجع السابق، ص 6
  .70حممدي فريدة، املرجع السابق، ص 7
جيوز ملؤجر املباين : "من ق إ م إ على أنه 653تنص املادة 8 

أن حيجز حتفظيا على منقوالت مستأجريه املوجودة يف هذه 
  ".املباين وفاء لألجرة املستحقة عن اإلجيار

جيوز ملؤجر : "من ق إ م إ على أنه 654تنص املادة  ـ   
األراضي الزراعية أو احلقول أو البساتني، أن حيجز حتفظيا على 
املزروعات والثمار املوجودة يف تلك األراضي، وفاء لألجرة 

  ".املستحقة عن إجيارها
جيوز للمؤجر أن : "من ق إ م إ على أنه 655تنص املادة  9

نقوالت املوجودة باملبىن أو املزرعة إذا نقلت حيجز حتفظيا على امل
ا بغري رضا املؤجر واليت له عليها حق االمتياز  من مكا
املنصوص عليه يف القانون ، ما مل يكن قد مضى على نقلها 

  ".يوما) 60(مدة ستني 
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ا بدون رضاه، ويراعى يف توقيعه  إخراجها من مكا
  . عدم مرور ستون  يوما على تاريخ إخراجها

ال من  إن الضمانات اليت قررها املشرع يف هذا ا
ا متكني ا ملؤجر من استيفاء البدل املستحق، لكن شأ

إذا أخل املستأجر بالوفاء به فإنه يتعرض للجزاءات 
  .القانونية

جزاء اإلخالل بااللتزام  بدفع : المبحث الثالث
  بدل اإليجار

إذا أخل املستأجر بالتزامه بدفع بدل اإلجيار على 
النحو السابق بيانه سواء من حيث مقداره أو زمان 

قه حق للمؤجر عمال بالقواعد العامة ومكان استحقا
، كما يثبت له )مطلب أول(أن يطالب بالتنفيذ العيين 

احلق يف فسخ اإلجيار مع التعويض عن كل ضرر أصابه 
  ).مطلب ثان(جراء هذا اإلخالل 

  .التنفيذ العيني: المطلب األول
إذا ختلف املستأجر عن الوفاء ببدل اإلجيار إىل املؤجر 

لعني املؤجرة أمكن هلذا األخري اللجوء نظري انتفاعه با
إىل القضاء إلجباره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، أي 
بدفع البدل املستحق، ويشرتط لصحة التنفيذ العيين أن 

مسبقا للمستأجر بضرورة 1يكون املؤجر قد وجه إعذارا
الوفاء، كما يشرتط أيضا أن يكون التنفيذ ال يزال 

من القانون  164لعامة يف  املادة ممكنا وفقا للقواعد ا
  .املدين

يقتضي التنفيذ العيين استصدار املؤجر حكما قضائيا 
فإذا صدر حكم 2يلزم املستأجر بدفع بدل اإلجيار،

بذلك جاز له حينها أن يطالب باحلجز على 
املنقوالت املوجودة يف العني املؤجرة وبيعها باملزاد 

                                                             
يكون : "  من القانون املدين على أنه 180تنص املادة  1

اإلنذار، وجيوز أن يتم اإلعذار  إعذار املدين بإنذاره، أو مبا يقوم
عن طريق الربيد على الوجه املبني يف هذا القانون، كما جيوز أن 
يكون مرتتبا على اتفاق يقضي بأن يكون املدين معذرا مبجرد 

  ".حلول األجل دون حاجة إىل أي إجراء آخر
  .246عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص 2

ازة يهدف من العلين، ويعد احلجز من احلقوق املمت
ورائها املؤجر إىل استيفاء البدل املستحق من مثن هذه 

  .3املنقوالت وذلك حبسب مرتبة حقه
وغين عن البيان أنه يف حال صدور حكم بدفع البدل 
املستحق إىل املؤجر فال جيوز هلذا األخري أن يرجع عن 
ذلك إىل طلب الفسخ، أما قبل صدور احلكم فيجوز 

ويُقرن طلب التنفيذ العيين بطلب  له أن يغري يف طلباته
  .4الفسخ

  .الفسخ والتعويض: المطلب الثاني
قد يفضل املؤجر بدال من التنفيذ العيين أن يطلب 

  ).فرع ثان(، مع التعويض )فرع أول(فسخ اإلجيار 
  .الفسخ: الفرع األول

إذا أخل املستأجر بالتزامه بدفع البدل املستحق يف 
للمؤجر عندئذ أن يطلب  الزمان واملكان احملددين حق

ويثبت هذا احلق إذا مل يف املستأجر 5فسخ اإلجيار،
من قبل املؤجر بعقد غري قضائي  عذراهإبالبدل بعد 

وهو الغالب، فاإلعذار أمر يوجهه املؤجر إىل املستأجر 
بضرورة الوفاء عن طريق حمضر قضائي، ويعد هذا 

  . اإلجراء وسيلة إلثبات عدم تنفيذ املستأجر اللتزامه
ويشرتط لقبول طلب املؤجر بالفسخ القضائي لعقد 

لوفاء بالبدل اإلجيار أن ال يكون ختلف املستأجر عن ا
مربر قانونا، ألن وجود املربر الشرعي لذلك من شأنه 

                                                             
  .73املرجع السابق، ص  حممدي فريدة، عقد اإلجيار، 3
  .483عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص  4
  .198جمدي أمحد عزام، املرجع السابق، ص 5

كجزاء لعدم تنفيذ " الفسخ"ـ ينتقد بعض الفقه مصطلح    
اء"عقد اإلجيار ويعوضه مبصطلح  ألن الزمن يف هذا العقد " اإل

جوهري فإذا انقضى العقد فال يكون النقضائه أثر رجعي يف 
علي علي سليمان، . أنظر د.( حني أن للفسخ أثر رجعي

وان املطبوعات ط، دي.ضرورة إعادة النظر يف القانون املدين، د
  ).155، ص 1992اجلامعية، اجلزائر، 
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وقد يرفض القاضي 1إسقاط احلق يف طلب الفسخ،
هذا الطلب إذا رأى استنادا إىل سلطته التقديرية أن 
إخالل املستأجر بالتزامه قليل األمهية أي مل يبلغ من 
األمهية ما يربر معه فسخ العقد، كما قد مينح املستأجر 

  .2هلة معقولة للوفاء بالبدلم
وجتدر اإلشارة إىل أن حمضر امتناع املستأجر عن دفع 
ائي كاٍف  بدل اإلجيار احملدد مبوجب حكم قضائي 
لتربير طلب فسخ عقد اإلجيار دون حاجة ألي إجراء 
آخر، وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها املؤرخ يف 

ثة ور (قضية  410625ملف رقم  09/04/2008
، إذ جاء يف جزء )ن.ع.ب(ضد ) د و من معه.م.س

حيث يبني فعال من : "من حيثيات هذا القرار ما يلي
لس ألغوا احلكم  القرار املطعون فيه أن قضاة ا

والقاضي بطرد  28/12/2003االبتدائي الصادر يف 
املطعون ضده من السكن املتنازع عليه، وقضوا من 

تأسيسا على  جديد برفض الدعوى األصلية شكال
عدم احرتام الطاعنني احلاليني لإلجراءات الشكلية 
الواجبة اإلتباع عند رفع الدعوى األصلية شكال، يف 
حني أن هذه الدعوى تأسست منذ البداية على 
إخالل املستأجر املطعون ضده بالتزاماته التعاقدية 

من القانون املدين  119املنصوص عليها يف املادة 
ع املستأجر عن دفع اإلجيار احملدد وذلك عندما امتن

مبوجب احلكم القضائي النهائي الصادر يف 
حسب ما جاء يف حمضر االمتناع  03/06/2001

الذي له القوة القانونية يف  04/04/2002املؤرخ يف 
إثبات واقعة اإلخالل بااللتزام من قبل املستأجر 
املطعون ضده، ومثل هذه احلجية كافية لتربير طلب 

                                                             
بوغاري عودة، انتهاء عقد اإلجيار يف القانون املدين، مذكرة  1

، ص 2006/2007ماجستري، كلية احلقوق جامعة اجلزائر، 
139.  

  .179هالل شعوة، املرجع السابق، ص 2

د اإلجيار دومنا حاجة للقيام بأي إجراء فسخ عق
  .3"آخر

من جانب آخر قد يتفق املؤجر واملستأجر على أن 
يكون عقد اإلجيار املربم بينهما مفسوخا حبكم 

مبجرد تأخر املستأجر يف الوفاء بالبدل أو 4القانون
بأحد أقساطه، وذلك دون حاجة إىل حكم قضائي، 

توجيه إعذار وإن هذا االتفاق ال يعفي املؤجر من 
من  120للمستأجر طبقا للفقرة األوىل من املادة 

  .5القانون املدين
وقد يعلق عقد اإلجيار على شرط فاسخ يتمثل يف عدم 
سداد املستأجر للبدل املستحق إىل املؤجر ويرتتب عن 

 6حتققه زوال العقد دون حاجة إىل إعذار املستأجر،
ة طريف ويقتضي األصل يف حال حتقق هذا الشرط إعاد

عقد اإلجيار إىل احلالة اليت كانا عليها وقت نشوء 
االلتزام، واالستثناء هو أن أثر الشرط الفاسخ يكون 

ونظرا للدور األساسي الذي يلعبه 7من وقت حتققه،
الزمن يف هذا العقد حبيث يكون تنفيذه مستمرا طيلة 

فإنه ال ميكن للمستأجر رد املنفعة اليت حصل  8مدته

                                                             
  .2009جملة احملكمة العليا، قرار، العدد الثاين، سنة  3
  . ا االتفاق بالفسخ االتفاقي يسمى هذ 4
جيوز االتفاق على أن يعترب العقد : "تنص هذه الفقرة على أنه 5

مفسوخا حبكم القانون عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عنه 
مبجرد حتقيق الشروط املتفق عليها وبدون حاجة إىل حكم 

وهذا الشرط ال يعفي من اإلعذار، الذي حيدد حسب . قضائي
  ". عند عدم حتديده من طرف املتعاقدينالعرف 

  .73حممدي فريدة، املرجع السابق، ص  6
 : "من القانون املدين على أنه 208 من املادة 1تنص الفقرة  7

إذا حتقق الشرط يرجع أثره إىل اليوم الذي نشأ فيه االلتزام، إال 
إذا تبني من إرادة املتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود 

 أو زواله، إمنا يكون يف الوقت الذي حتقق فيه الشرط االلتزام،
."  

8 BENCHANEB, A, Le droit algérien des 
contrats, Données fondamentales, Editions 
universitaires de Dijon, Dijon, France, 2011, 
p44.   
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عني املؤجرة، وإن كان باستطاعة املؤجر رد عليها من ال
  .1البدل الذي قبضه

  .التعويض :ثانيا
 119طبقا للقواعد العامة يف الفقرة األوىل من املادة 

من القانون املدين حيق للمؤجر أن يطالب بالتعويض 
عن األضرار اليت قد تلحق به جراء عدم وفاء املستأجر 

سواء اختار املؤجر بالبدل املستحق، ويثبت هذا احلق 
فضال عن ذلك 2طلب التنفيذ العيين أو طلب الفسخ،

ذلك جيوز له أن يطالب بتعويض املصاريف القضائية 
والفوائد املرتتبة عن التأخر يف الوفاء، كما له أن 
يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب فسخ 

ويقدر التعويض يف هذه 3اإلجيار قبل انقضاء مدته،
ملستحق عن املدة املتبقية من اإلجيار احلالة بالبدل ا

الذي مت فسخه خاصة إذا مل يعاد إجيار العني من 
ومن جانب  .4جديد بدون تقصري من طرف املؤجر

من القانون  183آخر تسمح القواعد العامة يف املادة 
بإمكانية التحديد املسبق لقيمة التعويض الذي 5املدين

دل أو التأخر يتحمله املستأجر بسبب عدم وفائه بالب
  .فيه وهو ما يعرف بالشرط اجلزائي

  :ةخـاتمـ
ويف اخلتام نقول أن احلاجة إىل إبرام عقد اإلجيار يف 
تزايد مستمر، ومع هذا التزايد اتسعت رقعة الصراعات 
بني طرفيه بسبب التضارب يف املصاحل وحدوث 
االختالالت بشأن االلتزامات املفروضة على كل 

الذي يثري  لوفاء ببدل اإلجياربامنهما، ومنها االلتزام 
بعض اإلشكاالت، وسعيًا من املشرع إىل حتقيق نوع 

                                                             
  .180ـ  179هالل شعوة، املرجع السابق، ص  1
  .488عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص 2
  .911حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص 3
  .249عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص  4
جيوز للمتعاقدين أن حيددا مقدما : "نص هذه املادة على أنهت5 

مقدما قيمة التعويض بالنص عليها يف العقد، أو يف اتفاق 
  ".181إىل  176حلالة أحكام املواد الحق، وتطبق يف هذه ا

من التوازن يف العقد فقد تدخل بسن القانون رقم 
ُمعدًال لبعض نصوص القانون املدين وُملغيا  07/05

ألخرى، ولقد توقفنا عند مجيع املواد املنظمة هلذا 
االلتزام سواء املعدلة أو غري املعدلة، و من خالل 

موضوع خنلص إىل بعض االستنتاجات و معاجلتنا لل
  .نقدم بعض االقرتاحات

ٌيالحظ أنه سبق للمشرع وأن أجاز حتديد أجرة اإلجيار 
إما نقدا أو بتقدمي أي عمل آخر يف مادة منفردة هي 

قبل إلغائها، غري أن إجازته لذلك بعد  470املادة 
، وعليه 467التعديل كان يف الفقرة الثانية من املادة 

القول أن املشرع مل يأت جبديد يف املسألة سوى  ميكننا
وتغيريه  "بدل إيجار"إىل  "األجرة"استبداله ملصطلح 

  .ملوقع املواد
من القانون املدين  467استعمل املشرع يف املادة 

قبل  470وعلى غرار ما كان منصوص عليه يف املادة 
، وقد "أو بتقديم أي عمل آخر"إلغائها مصطلح 

ع استبعد بذلك أداء شيء آخر غري يُفهم أن املشر 
النقود أو القيام بعمل، يف حني جند النص الفرنسي 

والذي  " prestation" يعرب عن ذلك مبصطلح 
وهو ما  "تقدمة"يقابله يف التشريعات العربية مصطلح 

  .األفضل للداللة على املعىن املقصود.نراه 
أن املشرع قد منح لطريف  500يتضح من نص املادة 

اإلجيار حرية االتفاق على أن يقدم املستأجر   عقد
كفالة تضمن وفائه بالبدل والتكاليف إىل املؤجر أو 
إعفائه من تقدميها، غري أنه كان ينبغي يف حتديده 
للكفالة أن يضع هلا حدا أقصى ُمينع على الطرفني 
جتاوزه، كما ُيالحظ أنه قد قَرَن الكفالة بضمان البدل 

ه ميكن للطرفني االتفاق على والتكاليف، يف حني أن
تقدمي ضمان نقدي حلسن استعمال العني املؤجرة، أو 
ا من  تقدمي مبلغ نقدي لضمان كل ما قد يلحق 

  .هالك أو تلف بسبب املستأجر
ا املادة   501ُيالحظ أن الصياغة اليت جاءت 

املعدلة قد أزالت نوع من الضبابية خاصة يف استعمال 
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بصدد احلبس واالسرتداد " والتالمنق"املشرع ملصطلح 
على خالف ما كانت عليه املادة قبل التعديل، حيث  

تارة  "األشياء"كان املشرع يستعمل مصطلح 
تارة أخرى، ولقد تدارك "المنقوالت" ، "ومصطلح 

املشرع ذلك ووحد املصطلحات، ألن مصطلح األشياء 
  .قد حيمل أكثر من معىن

كجزاء لعدم   " الفسخ "ينتقد بعض الفقه مصطلح 
اء "تنفيذ عقد اإلجيار ويعوضه مبصطلح  هو و  ،" اإل

ما نراه األنسب ألن الزمن يف هذا العقد جوهري فإذا 
انقضى العقد فال يكون النقضائه أثر رجعي يف حني 

  .أن للفسخ أثر رجعي
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  خالل الحرب على غزةالمسؤولية الجنائية من 

  أمحد بشارة موسى /الدكتور
 ، جامعة الشلف)أ(أستاذ حماضر قسم 

   :ملخص
ا  يتناول املقال املسؤولية اجلنائية الدولية لألشخاص الذين يرتكبون بعض اجلرائم اخلطرية، اليت توصف بأ

الدولية وغري الدولية، لقد أدت املطالبة انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين الذي يطبق أثناء النزاعات املسلحة 
لربوتوكولني وا 1949بتطبيق املسؤولية اجلنائية الدولية ملن ارتكبوا جرائم احلرب الواردة يف اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

. املشرتكةذه االتفاقيات إىل تشكيل عدة جلان حتقيق تتعلق باالنتهاكات اجلسيمة للقيم اإلنسانية اإلضافيني امللحقني 
 ونادت بإنشاء احملاكم اجلنائية الدولية لتحقيق العدالة اجلنائية الدولية، ومبا أن القادة اإلسرائيليني قاموا بشن حرب

األرواح واملمتلكات مث ب يت تسببت يف إحلاق أضرار جسيمةرمة دوليا الاحملاألسلحة  عدوانية على قطاع غزة واستعمال
واجلوي، وفرض معيشة صعبة جدا على السكان املدنيني، وهو أمر خمالف للقانون  فرضها للحصار الربي والبحري

ا تتحمل  نيي يهدف إىل محاية املدنيالدويل اإلنساين الذ الذين ليس هلم عالقة بالعمليات العسكرية، وهلذا فإ
ة اجلنائية الدولية الفردية للقادة املسؤولية بشقيها الدولية اليت تتمثل يف التعويض املناسب والعادل واملنصف، واملسؤولي

  .الذين أعطوا األوامر للجيش بشن احلرب على قطاع غزة

Résumé: 
L’article porte sur la responsabilité pénale internationale des personnes qui 

commettent de graves crimes, décrits comme étant de graves violations du droit 
internationale humanitaire qui est appliquée lors des conflits armés internationaux et 
non internationaux ; 
La revendication d’appliquer la responsabilité pénale internationale concernant ceux 
qui ont commis des crimes de guerre incluse dans les quatre conventions de Genève et 
les deux protocoles annexés, a donné lieu à la constitution  de plusieurs commissions 
d’enquête relatives aux graves violations des valeurs humanitaires communes. Et a 
appelé à la création de tribunaux pénaux internationaux pour concrétiser la justice 
pénale internationale, et puisque les dirigeants israéliens ont déclaré une guerre 
d’agression sur Bande de Gaza, et ont utilisé des armes prohibées qui ont causé de 
graves dégâts humaines et matériels, puis ont imposé un blocus terrestre, maritime et 
aérien, et des conditions de vie très dures sur la population civile, ce qui est contre le 
droit internationale humanitaire qui vise à protéger les populations civiles qui n’ont 
aucune relation avec les opérations militaires, c’est pourquoi, elle assume sa 
responsabilité quant à l’indemnisation adéquate, juste et équitable, et sa responsabilité 
pénale internationale individuelle quant aux dirigeants qui ont donné les ordres à 
l’armée pour la guerre sur la Bande de Gaza. 

  :مـقـدمــة
املسؤولية اجلنائية الدولية للرؤساء والقادة العسكريني إن 

الذين يرتكبون بعض اجلرائم اخلطرية، أصبحت يف 
الوقت احلايل أمر من األمهية مبكان، بالنسبة للمجتمع 
امات  الدويل، وعلى سبيل املثال وجهت بعض اال

  والسابقني واملناداة لقادة ورؤساء الدول احلاليني 

  
قد أدت املطالبة بتطبيق املسؤولية اجلنائية فملعاقبتهم، 

الدولية منذ انتهاء احلرب العاملية األوىل إىل إنشاء 
بانتهاكات خطرية مخس جلنان حتقيق دولية تتعلق 

، وإنشاء أربع حماكم دولية خاصة للقيم اإلنسانية
  .ملعاقبة املسئولني عن تلك اجلرائم
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احلكومات  تلك املؤسسات استفادت من دعم
املدفوعة بأمهية القيم اإلنسانية، وكذلك احلكومات 
اليت أدركت وجود آليات للمسؤولية اجلنائية الدولية،  

ومع  .كوسيلة للحفاظ على السلم واألمن الدوليني
ذلك فإن تطبيقها على أساس احملاكم اجلنائية الدولية 
اخلاصة أمر غري مرضي بالقدر الكايف، والدليل على 

ه بالرغم من إنشاء حماكم جنائية دولية بعد ذلك أن
احلرب العاملية الثانية وتطبيق املسؤولية اجلنائية على 
املتسببني فيها مبناسبة النزاع املسلح يف يوغسالفيا 
السابقة واإلبادة اجلماعية يف رواندا، فإن هذا اإلجراء 
ازر الرهيبة اليت وقعت يف هذين  مل يتم إال بعد ا

 .البلدين

ال ميكن تطبيق قواعد القانون الدويل اليت حتمي ذ إ
ممثلي الدول يف بعض األحوال على األفعال اليت 
جيرمها القانون الدويل، والدليل على ذلك أن احللفاء 
قد أمجعوا على تقدمي هتلر رئيس الدولة األملانية للعدالة 
بتهمة ارتكاب جرائم منصوص عليها يف القانون 

تأخذ األنظمة األساسية للمحاكم مل كما أنه .الدويل
اجلنائية الدولية باحلصانة كسبب لنفي املسؤولية اجلنائية 
الدولية، فاحملكمة اجلنائية الدولية مل تنشأ إال حملاكمة  
كبار مسئويل الدول من رؤساء الدول، واحلكومات 
والوزارات عن األفعال اليت اقرتفوها، وبالتايل أصبح من 

ول مهما علت درجته أو املمكن إحالة أي مسئ
يطبق هذا النظام على مجيع  األشخاص ومل  وظيفته،

  .بصورة متساوية دون أي متييز بسبب الصفة الرمسية

قد أسهمت بعض األحداث الدولية اليت ارتكبت و 
فيها بعض اجلرائم الدولية بصورة واسعة النطاق مثلما 
حدث يف قطاع غزة من جانب اجليش اإلسرائيلي، 
تمع الدويل واملنظمات الدولية وغري  حيث حركة ا
الدولية للمطالبة مبحاسبة القادة اإلسرائيليني عن تلك 

سؤولية اجلنائية، الشخص  ال يعفى من املو . اجلرائم
الذي تصرف بصفته الرمسية، كرئيس دولة أو موظف  

كبري وال الشخص الذي تصرف أو ارتكب الفعل 
  .اإلجرامي تنفيذ األمر صدر إليه من رئيسه األعلى منه

وبذلك ثبتت مسؤولية رؤساء الدول والقادة 
العسكريني ذوي املناصب العليا يف اجليوش أو 

يني إذا ما ارتكبوا جرائم دولية املسئولني احلكوم
من النظام األساسي  28تضمنت املادة  كما.خطرية

للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة، القواعد املتعلقة 
باملسؤولية اجلنائية الدولية الفردية للقادة والرؤساء عن 
األفعال اليت ترتكب من مرؤوسيهم، حيث بينت هذه 

كون فيها القائد أو املادة احلاالت  والشروط اليت ي
وبطبيعة احلال  .الرئيس مسئوال  عن أفعال مرؤوسيه

فإن مفهوم املسؤولية اجلنائية الدولية الفردية للقائد أو 
الرئيس عن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة 
اجلنائية الدولية حتكمها جمموعتان من القواعد 

موعة األوىلف .األساسية املتعلقة باملسؤولية  وردت ا
من النظام األساسي اليت فصلت  25يف نص املادة 

يف حني  .قواعد املسؤولية اجلنائية الفردية بصفة عامة
موعة الثانية من القواعد تضمنتها املادة أن  من  28ا

النظام األساسي للمحكمة، وهذه املسؤولية تشمل 
سلسلة القائمني بإصدار األوامر والقرارات العسكرية 

وهي تشمل مجيع من  .قة بتنفيذ أفعال إجراميةأو املتعل
هم يف التسلسل اهلرمي بدءا من أعلى مستويات 
مصدر القرارات السياسية ومرورا بالضباط واجلنود 
وحىت أفراد املليشيات أو املدنيني الذين ارتكبوا تلك 

  .اجلرائم

هل ميكن : السؤال الذي يطرح يف هذا املوضوع هو
ائيا أمام احملاكم اجلنائية مالحقة قادة إسرائيل جن

الدولية، كمجرمي حرب عن جرائم احلرب األخرية 
وكيف يتحقق ذلك يف ظل عدم انضمام . ؟ على غزة

إسرائيل للمحكمة اجلنائية الدولية، وقلة عدد الدول 
العربية األعضاء يف هذه احملكمة، وارتباطها باتفاقيات 

  . سالم مع إسرائيل؟
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 ؛قسمنا املوضوع إىل مبحثنيلإلجابة على هذا السؤال 
) الثاين( .أساس مسؤولية القادة اجلنائية) األول(

رمي احلرب الفلسطينيني مالحقة  إجراءات
  .اإلسرائيليني

 أساس مسؤولية القادة الجنائية: المبحث األول

تنبع مسؤولية القادة من منطلق موقعهم، باعتبارهم 
كات اخلطرية قادة ارتكبوا اجلرائم الدولية أو االنتها 

للقانون الدويل، وهي مكرسة عرفيا ووضعيا، وتطورت 
مع تطور القانون الدويل جبميع فروعه وبالتايل هم 
مسؤولون مباشرة عندما يرتكبون جتاوزات واسعة 

أما كيفية ممارسة . النطاق للقاعدة العرفية أو االتفاقية
هذه املسؤولية يف الواقع العملي، فتلك مسؤولية اإلرادة 
السياسية للدول ومدى حسن نيتها يف احرتام ما 

مع الدويل   .)1( التزمت به جتاه ا

التكييف القانوني للجرائم التي : المطلب األول
  ارتكبت على غزة

لقد بلورت األسرة الدولية وثبتت قواعد ومبادئ عامة 
يف القانون الدويل اإلنساين لزمن احلرب، منها اتفاقية 

، 1949اتفاقيات جنيف لعام ، 1907الهاي لعام 
ال سيما االتفاقية الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني يف زمن 
احلرب، منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 

، الربوتوكولني اإلضافيني حلقوق اإلنسان  لعام 1948
، واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة 1976

 أشكال التمييز العنصريعليها واتفاقية إلغاء مجيع 
)2.(  

                                                             
1 Antoine jan Bulliez, Petite affiche droit pénal 
international, université de Paris Panthéon, 
Sorbonne, 1998, p.07. 
 

حممود شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية، مدخل لدراسة  2
دار الشروق، أحكام وآليات اإلنقاذ الوطين، للنظام األساسي، 

    .177، ص 2009القاهرة، الطبعة الثانية، 

كما رتبت احملاكم اجلنائية الدولية مثل حمكمة نورمربغ 
وحمكمة طوكيو واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة 
اجلنائية الدولية الدائمة، املسؤولية اجلنائية الدولية 

الذين يرتكبون أو يأمرون  الفردية للقادة والرؤساء
بارتكاب جرائم دولية ، وورد يف النظام األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية الوصف الدقيق جلرائم 
احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجرمية اإلبادة اجلماعية، 
اعتربت لكل خمالفة جسيمة ضد األشخاص احملميني 

م تعترب خمالفة خطرية التفاقيات جنيف األربع لعا
،  كما أن مجيع هذه اجلرائم ارتكبت يف كافة 1949

إىل  1967األراضي اليت احتلتها إسرائيل منذ عام 
ا خمالفات خطرية للقانون . مينا هذا وتكيف على أ

الدويل اإلنساين الذي يطبق على املنازعات املسلحة 
 ).3( الدولية وغري الدولية على حد سواء

ئيلي منذ شرعت قوات االحتالل اإلسرافقد 
يف تنفيذ عملية عسكرية على قطاع  27/12/2008

، واليت ابتدأت بقصف "الرصاص املسبوك"غزة أمستها 
جوي واسع النطاق استهدف أغلب مقار الشرطة 
الفلسطينية ومقار حركة املقاومة اإلسالمية محاس 
ومقار الوزارات واملؤسسات املدنية، واألحياء السكنية 

واجلامعات والطاقم الطيب، وهو  ودور العبادة واملدارس
ما أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل وجرح 
وإصابة أكثر من أربعة آالف فلسطيين جبروح وحروق 
خمتلفة، علما بان أغلب ضحايا اليوم األول كانوا من 
قوى الشرطة املدنية وغريها، الذين استهدفهم القصف 

 .اجلوي خالل حفل ختريج يف أكادميية الرئيس عرفات
أعلنت  3/1/2009ويف مساء يوم السبت املوافق 

                                                             
حسام علي عبد اخلالق الشيخة، املسؤولية والعقاب على  3

جرائم احلرب، مع دراسة تطبيقية على جرائم احلرب يف 
البوسنة واهلرسك، دار اجلامعة اجلديدة للنشر اإلسكندرية، 

  .306، ص 2004
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سلطات االحتالل يف الشروع يف بدء تنفيذ هجومها 
الربي على قطاع غزة من عدة حماور، والذي مت 
التمهيد له بقصف بري وجوي وحبري مكثف للمحاور 
اليت اختريت لتقدم القوات الربية، علما بان الفرتة 

هو واضح من  الزمنية احملددة للهجوم الربي كما
تصرحيات رئيس دولة إسرائيل ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
ووزير الدفاع غري حمددة بل من املمكن هلا أن تطول 
وان يشارك فيها عشرات اآلالف من أفراد قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، ما يعين استمرار سفك الدم 

  ).1( الفلسطيين

الحتالل ولعل من أهم اجلرائم املرتكبة من قبل قوات ا
اإلسرائيلي خالل تنفيذ خمتلف مراحل هذا العدوان ما 

  :يلي

تعمد قتل املئات من املدنيني جراء القصف = 
العشوائي لألحياء السكنية، فضال عن االستهداف 

  .املباشر لألشخاص
إسقاط وتغييب مبدأ التمييز بني األشخاص املدنيني = 

تنفيذ  والعسكريني واملمتلكات املدنية والعسكرية حال
قوات االحتالل لقصفها اجلوي والربي والبحري على 

 .القطاع
بث الذعر يف نفوس املدنيني، سواء بالتهديد أو من = 

خالل اإلعالن الصريح عن عدم وجود مناطق آمنة 
 .يف قطاع غزة

اإلعالن عن عدم اإلبقاء على احلياة، جراء اإلعالن = 
ني حلركة الصريح عن استهداف وقتل كل األفراد املنتم

 .املقاومة اإلسالمية محاس من عسكريني وسياسيني
ا =  استخدام األسلحة والقذائف واملواد اليت من شأ

إحداث إصابات وآالم ال مربر هلا، جراء استخدام 

                                                             
نون الدويل اجلنائي، يف حممد صايف يوسف، اإلطار العام للقا 1

ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، دار 
   .47، ص 2002النهضة العربية، الطبعة األوىل، 

القذائف الفسفورية احلارقة واخلانقة اليت ال تربرها 
 .الضرورة العسكرية

ة ووسائل االستهداف املباشر ألفراد اخلدمات الطبي= 
 .النقل الطيب واملشايف

ديد سكان األراضي احملتلة والضغط عليهم = 
لإلدالء مبعلومات عن القوات املسلحة للمقاومة، وعن 

 .وسائل الدفاع اليت تستخدمها
منع دخول املواد الغذائية واإلمدادات الطبية = 

 .للمناطق الفلسطينية لقطاع غزة أثناء سري املعارك
للطاقم الطيب من الوصول ملناطق رفض السماح = 

 .اجلرحى واملرضى واملصابني
استهداف املدارس واملؤسسات التعليمية واجلامعات = 

 .واملساجد
 .منع إخالء اجلرحى واملصابني= 
 .استهداف املقابر= 
قصف وتدمري مئات املنازل انتقاما من السكان = 

 .املدنيني
 .واحملميةالقصف العشوائي للممتلكات املدنية = 
النقل والرتحيل ملئات األسر الفلسطينية من مناطق = 

سكنهم إىل غريها من مناطق القطاع حبجة محاية 
 .أمنهم
تدمري وختريب البيئة الفلسطينية، جراء استخدام = 

ة هلا  .األسلحة العنقودية وغريها من األسلحة املشا
كما ميكننا يف هذا الصدد حصر وحتديد أحكام 

واتفاقية جنيف الرابعة  1907اي لعام الئحة اله
، واإلعالن بشأن محاية األطفال يف 1949لعام

حاالت الطوارئ واملنازعات املسلحة الذي اعتمد 
 3318مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 1974ديسمرب / كانون األول  14يف ) 29- د(
وغريها من مواثيق القانون الدويل اإلنساين اليت 

ا صراحة دولة االحتالل انتهكته ا وخالفت مضمو
ا املسلح غري املشروع على  اإلسرائيلي جراء عدوا

  :قطاع غزة احملتل بالنقاط التالية
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من املادة ) ز(انتهاك صريح لنص ومضمون الفقرة = 
من الئحة الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب  23

، اليت تدعى دولة االحتالل باحرتامها 1907لعام 
وتطبيقها استنادا لطبيعتها العرفية وامللزمة، جراء قصف 

 .وتدمري املمتلكات العامة واخلاصة
من الئحة الهاي  25انتهاك صريح لنص املادة = 

اليت حظرت مهامجة و قصف املدن أو  1907لعام 
القرى واملساكن واملباين احملمية أيا كانت الوسيلة 

 .املستعملة
، جراء 56املادة انتهاك صريح لنص ومضمون = 

استهداف املمتلكات التعليمية واألثرية والفنية والعلمية 
 ).1( واملساجد

من اتفاقية جنيف  18انتهاك صريح لنص املادة = 
اليت حظرت اهلجوم على  1949الرابعة لعام 

 .املستشفيات املدنية
من ذات االتفاقية  33انتهاك لنص ومضمون املادة = 

االقتصاص من األشخاص احملميني اليت حتظر تدابري 
م  .وممتلكا

 33واملادة  27انتهاك صريح لنص ومضمون املادة = 
من اتفاقية جنيف الرابعة، جراء العقوبات اجلماعية 
ا يف األراضي  وأعمال االقتصاص اجلاري ارتكا

 .الفلسطينية احملتلة
 

من اتفاقية  53انتهاك صريح لنص ومضمون املادة = 
ة، جراء عمليات اهلدم والتخريب غري جنيف الرابع

املربرة للملكيات الفلسطينية العامة واخلاصة، اليت 

                                                             
عمر سعد اهللا، تطور تدوين القانون الدويل اإلنساين، دار  1

، ص 1997وىلاألالغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، الطبعة 
، قراءة حديثة للقانون الدويل عمر سعد اهللا :أنظر أيضا. 144

اإلنساين، اإلطار القاعدي والتطور، املصادر األساسية، قابلية 
التطبيق، اإلطار اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 

   .60، ص2016اجلزائر، الطبعة األوىل، 

شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتدمريها وختريبها 
 ).2( على نطاق واسع منذ بدء العدوان

 51واملادة  50انتهاك صريح لنص ومضمون املادة = 
من بروتوكول جنيف األول امللحق باتفاقيات  52و

، الذي نص على حصانة 1977جنيف األربع لعام 
السكان املدنيني وعدم تأثري صفتهم املدنية بوجود 
أفراد بينهم ال يسر عليهم تعريف املدين، كما أكد 
على حظر استهداف املدنيني وحظر شن اهلجمات 
العشوائية أي تلك ال توجه إىل هدف عسكري حمدد، 

ا أن تصيب األهداف  العسكر  ية أو من شأ
واألشخاص املدنيني، أو األعيان املدنية دون متييز، أو 
تنفيذ عمليات متوقع أن تؤدي إىل خسائر يف األرواح 

 .املدنية أن تؤدي إىل تدمري املمتلكات املدنية
من  54انتهاك صريح لنص ومضمون املادة = 

الربوتوكول اليت حظرت بشكل كلي جتويع املدنيني 
 ).3( ةووضعهم يف ظروف معيشية صعب

من  55انتهاك صريح لنص ومضمون املادة = 
الربوتوكول اليت حظرت استخدام أساليب أو وسائل 
ا أو يتوقع منها أن تسبب مثل  القتال اليت يقصد 
هذه األضرار بالبيئة الطبيعية ومن مث تضر بصحة وبقاء 

 .السكان
من  71انتهاك صريح لنص ومضمون املادة = 

األطراف املتحاربة باحرتام الربوتوكول اليت ألزمت 
وتسهيل مهمة أعمال الغوث ونقل توزيع إرساليات 

                                                             
أمري فرج يوسف احملكمة اجلنائية الدولية والطابع القانوين هلا  2

عناصر فوق الوطنية يف القضاء اجلنائي الدويل، منشأة ونشوء 
  .468ص. 2009املعارف اإلسكندرية، الطبعة األوىل 

 
عمر حممود املخزومي، القانون الدويل اإلنساين يف ضوء  3

احملكمة اجلنائية الولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة 
  .403، ص  2009األوىل، 
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الغوث، وضرورة احرتام وجتنب استهداف العاملني 
م يف هذا الشأن  ).1( الذين يؤدون واجبا
من الربوتوكول  79انتهاك صريح لنص ومضمون املادة 

اليت أكدت على وجوب محاية الصحفيني الذين 
نية خطرة يف مناطق املنازعات يباشرون مهمات مه

  .املسلحة باعتبارهم أشخاص مدنيني

التزامات إسرائيل الناجمة عن : المطلب الثاني
  االتفاقيات الدولية

تلتزم مجيع الدول مبا فيها الدولة املتعاقدة يف = 
اتفاقيات جنيف منذ اندالع النزاع أو االحتالل 

ا  يبدأ قبل احلريب، بتطبيق االتفاقيات، بل أن سريا
ذلك مبجرد إعالن احلرب أو قيام حالة االشتباك 
املسلح أو حاالت االحتالل اجلزئي أو الكلي حىت إذا 

 2حيث جاء ذلك يف املادة  .مل تقابل مبقاومة مسلحة
من اتفاقية محاية املدنيني وأكد هذا املعىن  3الفقرة 

 3يف املادة  1976الربوتوكول األول اإلضايف لعام 
كما تظل أطراف النزاع ملتزمة بالربوتوكول فقرة ب،  

ويرتتب على ذلك قيام الدول  .األول والثاين معا
املتعاقدة بااللتزام مبحاسبة كل من ينتهك نصوصها 
وأن حتاكم كل من يرتكب إحدى اجلرائم املنصوص 

من  50من االتفاقية األوىل،  49عليها يف املواد 
الرابعة دون النظر  من االتفاقية 146االتفاقية الثانية، 

  .)2( إىل جنسيتهم

                                                             
جلنائية الدولية وتطور القانون الدويل زياد عيتاين، احملكمة ا 1

، 2009اجلنائي، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل 
  .213ص 

 
  

2 Florial lattanzi, compétence de la cour pénal 
international, et consentement des états, revue 
général de droit international, public, paris, 
1999, p.427. 
 

كما أن الدول هي املطالبة بتنفيذ هذه االتفاقيات 
الدولية، وهلذا أصبحت الدول مبوجب هذه النصوص 
ملزمة مبالحقة رعاياها أنفسهم، إذ ارتكبوا انتهاكا 
لنصوص االتفاقيات األربع، وهي خطوة كربى 

املنتصر  للتخلص من النعرات القومية الضيقة، فلم يعد
يكتفي مبالحقة جمرمي احلرب من أعدائه وإمنا أصبح 
ملزما مبوجب تعهد صريح مبالحقة كل جمرم حرب، 
حىت وإن كان من مواطنيه، يبدو من هذا أنه مل تعد 
ا بشأن  أية دولة قادرة على التخلص من واجبا
االتفاقيات اليت تضمنت نصا قاطعا بعدم السماح 

ن هذا االلتزام، حيث نصت للدولة يف إعفاء نفسها م
من االتفاقية األوىل جلنيف على أن ال  51املادة 

يسمح ألحد من الدول األطراف السامية أن خيلي 
نفسه أو خيلي آخر من األطراف الساميني املتعاقدين 
من املسؤولية امللقاة على عاتقه، أو على الطرف األخر 

ابقة بالنسبة للمخالفات املشار إليها يف املادة الس
 131من االتفاقية الثانية واملادة  52وأكدت املادة 

من االتفاقية الرابعة  148من االتفاقية الثالثة واملادة 
من الربوتوكول اإلضايف األول على ذلك  86واملادة 
  .)3( االلتزام

وعلى ذلك فإن هذا القيد مينع الدولة من إصدار عفو 
من عدم حتريك  عام عن اجلرائم املرتكبة أو مينع احملاكم

الدعوى اجلزائية، بل جيب أن يفهم بعدم خضوع هذه 
اجلرائم ألي تقادم، وليس أدل على ذلك من أن 
املتهمني بارتكاب جرائم احلرب العاملية الثانية مازالوا 
عرضة للمالحقة على الرغم من مرور أكثر من نصف 

  ).11(قرن من الزمن على وقوعها 

جرائم احلرب واجلرائم  وقد أكدت اتفاقية عدم تقادم
، على مبدأ عدم تقادم 1968ضد اإلنسانية لعام 

                                                             
3 Cherif Bassiouni, projet de statut du tribunal 
pénal international, interdiction, association 
international de droit pénal, 1993, p.145.  
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 .)1( هذه اجلرائم وتأمني تطبيقها تطبيقا شامال عامليا
  :تضمنت املادة األوىل من االتفاقية ما يلي

ال يسري أي تقادم على اجلرائم التالية بصرف النظر 
ا   :عن وقت ارتكا

النظام األساسي  جرائم احلرب الوارد تعريفها يف -)أ
 1945آب عام  8حملكمة نورمربغ الدولية الصادر يف 

والوارد تأكيدها يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
، والسيما اجلرائم 1946شباط عام  13املؤرخ يف 

آب  12اخلطرية احملددة يف اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 
 .حلماية ضحايا احلرب 1949عام 

تكبة ضد اإلنسانية سواء ارتكبت يف اجلرائم املر  -)ب
زمن احلرب أو السلم الوارد تعريفها يف النظام األساسي 
حملكمة نورمربغ الدولية والوارد تأكيد يف قرار اجلمعية 

شباط  13املؤرخ يف  1-د-3العامة لألمم املتحدة 
، وتشمل الطرد باالعتداء املسلح 1946 عام

لإلنسانية والنامجة  االحتالل العسكري واألفعال املنافية
عن سياسة الفصل العنصري، وجرمية اإلبادة اجلماعية 
  الوارد تعريفها يف اتفاقية منع جرمية اإلبادة لعام

، حىت لو كانت األفعال املذكورة ال تشكل 1948
جرمية وال إخالل بالقانون الداخلي للبلد الذي 

 .ارتكبت فيه

يبدو لنا أن ومن وجهة نظرنا كباحثني يف هذا املوضوع 
إسرائيل ملزمة بأحكام اتفاقيات جنيف الدولية 

وباعتبارها  1951باعتبارها دولة صادقت عليها عام 
قواعد قانونية ملزمة هلا، وبالتايل يقتضي معاقبة األفراد 
مرتكيب اجلرائم يف األراضي احملتلة بأسرها بتقدميهم  إىل 

ن كما يبدو أ .احملاكم اجلنائية الدولية املختصة
املسئولني اإلسرائيليني يدركون متاما بأن األعمال 

                                                             
1 Stefan Glaser, infraction  international 
librairie général de droit et des Jurys prudence, 
E.T.R. Purand Auzias Paris 1957 P.10. 
 

اهلمجية والقتل العمد والتعذيب والتخريب ومهامجة 
املدن والسكان اآلمنني، قصف مجيع املنشآت وانتهاك 
مجيع مبادئ حقوق اإلنسان واالتفاقيات واملواثيق 
ز الضمري العاملي وأصحاب  الدولية واإلنسانية، 

يك الدعوى واملطالبة مبحاكمة الفكر القانوين لتحر 
زعماء الكيان الصهيوين حماكمة عادلة ومنصفة 

  .)2( وليست احملاكمات الصورية

الفلسطينيين مالحقة  إجراءات: المبحث الثاني
  مجرمي الحرب اإلسرائيليينل

رمي احلرب لقد  أثار موضوع املالحقة اجلنائية 
 اإلسرائيليني الكثري من اإلشكاليات، على صعيد
تمع الفلسطيين وحىت على الصعيد الدويل، بل  ا
ذا املوضوع  حجم اخللط  أظهرت النقاشات املتعلقة 
الكبري يف حتديد املرجعيات القانونية  املختصة بنظر 
اجلرائم املرتكبة من القادة اإلسرائيليني ضد الشعب 

مما ال شك فيه بأن فهم املرجعيات و  .الفلسطيين
رمي احلرب القانونية املتعلقة  باملساءلة واملالحقة 

وغريها من اجلرائم الدولية، ميثل اخلطوة األوىل 
واألساسية يف  جتسيد وحتقيق هذا التوجه، وهلذا نرى 
ذا  ضرورة أمهية توضيح خمتلف األبعاد املتعلقة 
اجلانب كي نسهم يف حتديد االجتاه السليم جلميع 

رمي اجلهات املعنية باملالحقة واملساءلة اجل نائية 
  .احلرب اإلسرائيليني

طرق وأدوات المساءلة الجنائية : المطلب األول
  لمرتكبي جرائم الحرب

يتضح من املمارسة الدولية ومن أحكام املواثيق الدولية 
املعنية باملساءلة اجلنائية ملرتكيب جرائم احلرب واجلرائم 

                                                             
2 Sourek les principes, de Nuremberg 
étape décisive, dans évolution du droit 
international, revue de droit 
contemporain, 1961, p.56. 
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ضد اإلنسانية وجرمية اإلبادة اجلماعية وجود ثالث 
رمني   .أدوات قانونية من خالهلا ميكن  مالحقة ا

تشكيل جملس األمن الدويل حملاكم  :الطريقة األولى
جنائية دولية خاصة، تتسم احملاكم اجلنائية الدولية 
ا حماكم جنائية مؤقتة، أي حمددة من  اخلاصة بكو
ا قاصرة يف واليتها على  حيث املدة الزمنية كما أ

أو اجلرائم الدولية يف نزاع حمدد حماكمة جمرمي احلرب 
بذاته وأيضا تقتصر على أشخاص من جنسيات حمددة 

كما توجد هناك سوابق  .)1( يف دولة أو دول حمددة
دولية يف هذا الشأن، مثل جلنة املسؤوليات اليت 
اهتمت مبساءلة جمرمي احلرب يف احلرب العاملية األوىل 

عام ، وحمكمة طوكيو 1945وحمكمة نورمربغ عام 
اليت اختصت مبساءلة جمرمي احلرب األملان  1946

واليابان يف احلرب العاملية الثانية، ولقد تشكلت هذه 
احملاكم بناءا على اتفاق بني الدول  املنتصرة يف 

  .احلرب

ويف أعقاب قيام األمم املتحدة أصبح جملس األمن  
الدويل استنادا إىل صالحياته ومسؤولياته الناشئة عن 

ألمم املتحدة، املالك األصيل لصالحية تشكيل ميثاق ا
هذه احملاكم، حيث أنشأ جملس األمن الدويل استنادا 
على الفصل السابع من امليثاق كل من احملكمة اجلنائية 
الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة مبقتضى قراره رقم 

، لكي تتوىل التحقيق واحملاكمة 1993يف عام  808
نتهاكات اخلطرية للقانون الدويل للمتهمني بارتكاب اال

اإلنساين يف أراضي يوغسالفيا السابقة، كما أنشأ 
احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا مبقتضى قراره  

، لكي تتوىل إجراءات التحقيق 1994عام  955قم 
واحملاكمة فيما خيص جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم 

                                                             
1 Cherif Bassiouni, le droit pénal international 
son histoire, son objet contenu, la criminalité 
international, udp, 1981, p.41. 
 

 .2ارتكبت يف رواندا  ضد اإلنسانية وجرائم احلرب اليت
أنشأ جملس األمن الدويل مبقتضى قراره رقم كما 

احملكمة اخلاصة ذات الطابع الدويل حملاكمة  1664
 .املتهمني باغتيال رئيس الوزراء اللبناين رفيق احلريري

كذلك أصدر جملس األمن الدويل أكثر من قرار بشأن 
قم حماكمة جمرمي احلرب، كما هو احلال بشأن القرار ر 

اخلاص مبحاكمة  جمرمي احلرب يف دارفور  1593
اخلاص مبحاكمة جمرمي احلرب يف  1315وقراره رقم 

  .سرياليون وغريها

ال شك بأن هذا اخليار غري ممكن إلدراكنا اليقني بأن ف
الواليات املتحدة األمريكية ستجهض أي مشروع قرار 
ذا الشأن، إذ  قد حيال إىل جملس  األمن الدويل 

إىل استخدام حقها يف النقض للحيلولة دون  ستلجأ
حتقيق ذلك، ولعل تاريخ تعاطي الواليات املتحدة 
األمريكية مع القرارات الدولية املتعلقة بالقضية 
الفلسطينية على صعيد جملس األمن الدويل ما حيمل 

  .داللة قاطعة وأكيدة وحتمية هذه النتيجة

الدويل  هي إحالة جملس األمن : الطريقة الثانية
للوضع القائم يف قطاع غزة وفلسطني بصفة عامة إىل 
لس األمن الدويل  احملكمة اجلنائية الدولية، حيق 
استنادا إيل صالحياته املنصوص عليها يف الفصل 
السابع من امليثاق وأيضا استنادا إىل النظام األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية، أن حييل للمحكمة أي 

 اختصاص احملكمة بغض النظر عن جرمية تدخل يف
  ).3( عضوية الدولة يف النظام األساسي للمحكمة

                                                             
مىن حممود مصطفى، اجلرمية الدولية بني القانون الدويل  2

اجلنائي والقانون اجلنائي الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .42ص  1989

منتصر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية، النظرية العامة  3
يل اجلنائي، دراسة حتليلية، للجرمية الدولية، أحكام القانون الدو 

  . 333، ص 2006دار اجلامعة اجلديدة االسكندرية
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لقد مارس جملس األمن الدويل فعليا هذه الصالحية يف 
لس  مواجهة السودان وكذلك يف أعقاب تسلم ا
لتقرير جلنة التحقيق اليت شكلها مبقتضى القرار رقم 

للتحقيق يف األوضاع يف دارفور، إذ قرر  1564
لس بعد استالمه لتقرير اللجنة الصادر عام  ا

، إحالة الوضع القائم يف دارفور إىل احملكمة 2005
من  ،  اليت قبلت بدورها هذه اإلحالةاجلنائية الدولية

خالل إعالن النائب العام للمحكمة اجلنائية الدولية 
 .عن مشروع احملكمة مبباشرة  التحقيق يف جرائم دارفور

الذي يطرح يف هذا املوضوع هل ميكن إال أن السؤال 
إحالة الوضع القائم يف غزة إىل احملكمة اجلنائية الدولية 

  .؟ عن طريق جملس األمن الدويل

قد ال خيتلف الوضع يف هذه احلالة  عن الوضع 
السابق، لكون قرارات جملس األمن املتعلقة مبوضوع 
اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، جيب أن تتخذ 
استنادا ألحكام الفصل السابع من امليثاق، وهنا ال 
شك سيصبح هذا اخليار أيضا غري ممكن إلدراكنا 
اليقني والقاطع بأن الواليات املتحدة األمريكية لن 
تدخر جهدا يف سبيل  إجهاض أي مشروع متعلق 
بإحالة االنتهاكات واجلرائم املرتكبة من اإلسرائيليني 

  ).1( للمحكمة اجلنائية الدولية

املقاضاة أمام احملكمة اجلنائية الدولية، : الطريقة الثالثة
دخل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حيز 

وبلغ عدد الدول اليت صادقت  1/7/2002النفاذ يف 
دولة،  106على النظام األساسي للمحكمة حوايل 

منها أربع دول عربية، هي األردن، جيبويت، جزر 
وهناك  تسع دول عربية وقعت على  القمر، اليمن،

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ومل تصادق 
                                                             

سوسن مترخات بكه، اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام  1
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، منشورات احلليب 

  .21، ص 2006احلقوقية، بريوت لبنان، 
 

اجلزائر، البحرين، مصر، الكويت، : عليه بعد ،وهي
املغرب، سلطنة عمان، اإلمارات العربية املتحدة، 
سوريا، السودان، وختتص حمكمة اجلنايات الدولية بنظر 

اعية، اجلرائم ضد جرمية اإلبادة اجلم: أربع جرائم هي
اإلنسانية، جرائم احلرب، جرمية  العدوان، مل يتم 
تعريف هذه اجلرمية من قبل الدول األطراف يف النظام 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وهلذا ال تزال هذه 
ا قيد البحث إيل أن يتم التوصل إىل  اجلرمية وأركا

كمة كما تباشر احمل.)2( اتفاق وتوافق عليها مستقبال
ا حال  النظر يف الدعاوى املتعلقة باجلرائم املختصة 

  :تلقيها لشكوى من أي من اجلهات التالية

الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة،  = 
كذلك الدول غري األطراف اليت تودع إعالن لدى 
مسجل احملكمة، تقر مبقتضاه بقبول ممارسة احملكمة 

   .يد البحثاختصاصها فيما يتعلق جبرمية ق
إذ أحال جملس األمن الدويل، متصرفا مبوجب = 

الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة جرمية أو أكثر 
ذا  من اجلرائم الداخلية يف اختصاص احملكمة، و
الصدد جيوز للمجلس أن حييل ما يراه من اجلرائم 
بغض النظر  عن عضوية الدولة يف النظام األساسي 

 ).3( للمحكمة
حتريك املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية من = 

تلقاء نفسه، ولكن املالحظة اهلامة هي أن والية 
 : احملكمة تقتصر

                                                             
2 Eric David, le tribunal international, pénal, 
pour l’ex-Yougoslavie, revue belge de droit 
international, Bruxelles, 1992,p.145. 

 
أبو اخلري أمحد عطية، احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة،  3

دراسة للنظام األساسي للمحكمة وللجرائم اليت ختتص 
احملكمة بالنظر فيها، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة 

  .215، ص 2006انية، الث
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على الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة  -
فقط كقاعدة عامة، عندما تقع اجلرمية يف إقليم الدولة 
أو يكون اجلاين أحد رعاياها، أما االستثناء ميكن 

ية احملكمة أن متتد لتشمل الدول غري األطراف لوال
 :وذلك يف حالتني

قبول الدولة غري الطرف يف النظام األساسي   -
للمحكمة رضائيا مبمارسة احملكمة الختصاصها وذلك 

 .مبوجب إعالن يودع لدى مسجل احملكمة

أن متارس احملكمة اختصاصها على الدولة غري  -
ال اليت يقررها الطرف قسرا دون رضاها، يف األحو 

جملس األمن الدويل مبوجب الفصل السابع من ميثاق 
األمم املتحدة إحالة اجلرائم املرتكبة من رعايا هذه 
الدولة، وعلى إقليميها إىل املدعي العام للمحكمة 

 .اجلنائية الدولية

وميكن احملاكمة عن طر يق احملاكم األوروبية على غرار 
الربيطانية يف عام ما حدث يف احملاكم البلجيكية و 

أما عدم عضوية إسرائيل يف احملكمة اجلنائية   .2002
الدولية وارتباطها باتفاقيات سالم مع بعض الدول 
العربية ال متنع من حتقيق احملاكمة لقادة إسرائيل، مىت 
توا فرت اإلرادة السياسية والقانونية فيمن ميلكون 

والسلطة استخدام هذا احلق قانونا، وهي الدول العربية 
الفلسطينية واملنظمات الدولية وغري الدولية وعلى 

إال انه لألسف الشديد أن . رأسها األمم املتحدة
ا دفاع عن  تمع الدويل يصنف جرائم االحتالل بأ ا
النفس ضد ما يسميه اإلرهاب الفلسطيين أو الدويل، 
رغم أن املقاومة لالحتالل حق مشروع تكلفه كل 

الشرائع واالتفاقيات الدولية و  الوطنية القوانني
أما عدم توقيع إسرائيل على النظام  ).1(السماوية

                                                             
السيد مصطفى أبو اخلري، النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  1

الدولية والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وأركان جرائم احلرب 
، 2005الدولية، إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 

   44ص 

السياسي للمحكمة اجلنائية الدولية ال يسقط عنها 
املسؤولية اجلنائية الدولية عن هذه األفعال اليت جتر مها 
بنود االتفاقية الدولية ، والقانون الدويل اجلنائي ، 

ا ليست مربرا لسد  والقانون الدويل اإلنساين، كما أ
الباب أمام احملاكمة العادلة للمتهمني جبرائم حرب، 
مؤكدة يف اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكوليني 

  .اإلضافيني هلا

دولة من الدول األعضاء يف  120كما أن هناك 
األمم املتحدة وعلى رأسها دول أوروبية، مثل بريطانيا 

سمح مبحاكمة والسويد وأملانيا وفرنسا وبلجيكا، ت
جمرمي احلرب الدوليني، بغض النظر عن املكان والزمان 

كما رفعت دعوات قضائية  .الذي ارتكبت فيه اجلرمية
يف أملانيا ضد وزير الدفاع السابق للواليات املتحدة 
رونالد رامسفيلد بسبب مسؤوليته عن ارتكاب جرائم 
حرب وتعذيب وجرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات 

سان يف العراق وأفغانستان، كما صدر يف حلقوق اإلن
، قانون يسمح مبحاكمة كل 1993بلجيكا عام 

مشتبه فيه بارتكابه جرائم حرب سواء ارتكبها يف 
بلجيكا أو خارجها، ومبوجبه جرت حماكمة أربعة من  
كبار العسكريني السابقني يف رواندا ورفعت دعوى 
قضائية ثانية ضد شارون ودعوى قضائية ثالثة ضد 
الرئيس السابق لتشاد حسني حربي، بغض النظر عن 
صفتهم الرمسية، وكلها جرائم موثقة بالصوت والصورة 
وتعد من أركان جرائم احلرب، كما وردت يف القوانني 
الدولية واتفاقيات جنيف األربع والقانون الدويل 

 .)2( اجلنائي الذي جيرم اجلرائم الدولية

تعويض عن خسائر األشخاص ال: المطلب الثاني
  واألضرار المادية 

                                                             
2 Mauro polit, le statut de Rome de la cour 
pénal international, le point de vue d, un 
négociateur, revue pénal de droit 
international public, volume 103, paris, 1999, 
p.827. 
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يرتتب على االحتالل احلريب أو العسكري أضرار كبرية 
تصيب املدنيني يف األراضي احملتلة وممتلكات الدولة، 
نتيجة لعمليات التدمري والنسف واالستيالء أو 
املصادرة أو السلب والنهب، وبانتهاء االحتالل تثور 

التعويض؟ تنص الفقرة  مسألة التعويض فيمن يتحمل
 1907من اتفاقية الهاي لعام  33األوىل من املادة 

على محاية مجيع األموال اخلاصة يف األراضي احملتلة، 
فتنص على معاقبة  33أما الفقرة الثانية من املادة 

ا   .مرتكيب جرمية السلب واحملرضني عليها واآلمرين 

م سلطات من اتفاقية الهاي تلتز  52ووفقا لنص املادة 
االحتالل بدفع قيمة ما يتم االستيالء عليه بالنقد فورا 
ألصحاب احلق وإذا مل يتم  الدفع فورا فيتم إعطاء 

 إيصال بقيمة ما مت االستيالء عليه على أن يدفع
اإليصال بأسرع ما ميكن بعد ذلك، ذلك ألن القاعدة 
القانونية تقرر أن دولة االحتالل هي امللزمة بالتعويض،  

أن اخلطأ ال يصبح "أن القاعدة الفقهية تقول  كما
على  53كما تنص املادة " مشروع يف نظر القانون

ضرورة تعويض األشخاص الذين يتم االستيالء على 
وسائل املواصالت اململوكة هلم واملوجودة يف األراضي 
احملتلة، فور عودة السالم وبنفس املعىن جاءت املادة 

جاء يف معاهدة  من اتفاقية الهاي، كذلك 54
حزيران عام  26السالم اليت وقعت يف فرساي يف 

، بالنص على مسؤولية أملانيا عن تعويض 9919
األضرار اليت حلقت باحللفاء ومواطنيهم خالل احلرب 
العاملية األوىل واحتالل أملانيا لبعض الدول األوروبية، 

من املعاهدة على اعرتاف الدول  231فنصت املادة 
ألضرار اليت حلقت باحللفاء  ومواطنيهم، مبسؤولية ا

بسبب احلرب وبالتايل أصبحوا مسئولني عن تعويض 
مواطين الدول احملتلة وإلزام احلكومة األملانية بتعويض  

من اتفاقية  55وباملثل جاءت املادة  ).1( كل األضرار
اخلاصة حبماية املدنيني، فنصت  1949جنيف لعام 

ن تعويض السكان يف على مسؤولية دولة االحتالل ع
  .األراضي احملتلة

واجلدير بالذكر هو أن الالجئني الفلسطينيني هلم احلق 
م عالوة على حقهم  يف العودة إىل أراضيهم وممتلكا
يف التعويض العادل وفقا لقرار األمم املتحدة رقم 

 2املعروف باحلل الوسط، حيث تنص الفقرة  194
قوق اإلنسان، من اإلعالن العاملي حل 17من املادة 

قد و  .بعدم جواز جتريد أي شخص من ملكيته تعسفا
من مشروع مسؤولية  42املادة  من 1نصت الفقرة 

الدول الذي نوقش من قبل  جلنة القانون الدويل يف 
ا  ، وافقت احلكومات 1999املنعقدة عام  51دور

على مبدأ اجلرب الكامل املنصوص عليه يف الفقرة األوىل 
 :وهي

للدول املتضررة أن حتصل من الدولة اليت حيق = 
ارتكبت فعال غري مشروع دوليا على جرب كامل للضرر 

 :يف واحد أو جمموعة من األشكال التالية
الرد العيين أو التعويض املايل أو الرتضية أو التأكيد = 

من املادة  4وضمان عدم التكرار، كما تنص الفقرة 
 :ما يلي 42
ارتكبت الفعل غري املشروع ال جيوز للدولة اليت = 

ا الداخلي كمربر لعدم  دوليا، أن حتتج بأحكام قانو
 .اجلرب الكامل

وقد تقرر يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية = 
ين عليهم فنصت 75الدولية يف املادة  ، جرب اإلفراد ا

 :على
تضع احملكمة مبادئ فيما يتعلق جبرب األضرار اليت = 

ين علي هم فيما خيصهم مبا يف ذلك رد تلحق با
                                                             

نصر الدين بومساحة، حقوق ضحايا اجلرائم الدولية على ضوء  1
هرة، الطبعة الفكر اجلامعي، القا أحكام القانون الدويل، دار

 . 38، ص2008األوىل، 
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احلقوق والتعويض ورد االعتبار، وعلى هذا األساس 
جيوز للمحكمة أن حتدد يف حكمها عند الطلب أو 
مببادرة منها يف الظروف االستثنائية، نطاق ومدى أي 
ين عليهم أو فيما  ضرر أو خسارة أو أذى يلحق با

 ).1(خيصهم 
أي شخص  للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد= 

مدان تعد فيه أشكال مالئمة جرب األضرار مبا يف ذلك 
 .رد احلقوق والتعويض ورد االعتبار

كما أن إسرائيل كدولة معتدية ومغتصبة وعدوانية، = 
مسؤولية عن تنفيذ مجيع القرارات اليت صدرت من 
جملس األمن الدويل  واجلمعية العامة لألمم املتحدة 

عدم وفاء إسرائيل اخلاصة بفلسطني، ويف حالة 
ا الدولية، فيجب إجبارها على تنفيذها  .بالتزاما

هكذا وضعت القواعد القانونية اليت تقرر مبدأ و 
التعويض عما حيدث للملكية اخلاصة من أضرار أو 
استيالء أو تدمري أثناء فرتة االحتالل احلريب، ويكون 
من حق السكان املدنيني الذين تضرروا املطالبة 

مبالتعويض   .املادي عن مجيع األضرار اليت حلقت 
أما اإلجابة املنطقية على من يتحمل التعويض، فإن 
مسؤولية التعويض تتحملها دولة االحتالل اإلسرائيلي 
ا بعملية  ا املسلحة وأفراد سلطا اليت قامت قوا
االستيالء والسلب والنهب والتدمري للممتلكات 

ت إسرائيل مازالت اخلاصة للسكان املدنيني، وإذا كان
إىل يومنا هذا تطالب بتعويضات اليهود الذين تعرضوا 

عاما على  50للهولوكست رغم مرور أكثر من 
إحداثها، فإن األجدر بالعرب املطالبة حبقوقهم بشأن  
كافة اجلرائم اليت ارتكبتها إسرائيل منذ زمن غري بعيد 

  .وحىت هذه اللحظة فإن جرائمها مستمرة

                                                             
ريتا فوزي عبد، احملاكم اجلزائية الدولية اخلاصة بني السيادة  1

. 2015والعدالة، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل 
   .483ص

ة إعادة احلال على ما كان عليه قبل بالنظر الستحال
االحتالل اإلسرائيلي فإن احلل القانوين األكثر 
والواجب تطبيقه يف مثل هذه األحوال، هو دفع دولة 
ا  االحتالل مبالغ  مالية جلميع من تضرر من انتهاكا
ال كتعويض مايل على أن تراعي فيما تقدمه  يف هذا ا

دلة ومنصفة، كما من مبالغ ضرورة وجوب أن تكون عا
جيب أن تراعي هذه التعويضات كافة األضرار اليت 
م العامة  حلقت بسكان األراضي احملتلة وممتلكا
ذا الشأن جتنب أعضاء  واخلاصة، ولعل املالحظ 
تمع الدويل وحىت الطرف الفلسطيين احلديث عن  ا
مسؤوليات احملتل املدنية، أي التعويض املايل، وضرورة 

حمل  كافة األضرار املدنية الناشئة عن مالحقة لت
  .إخالله بالتزاماته القانونية

وبالطبع أن تنفيذ سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
للمتطلبات السابقة كتعويض عن انتهاكها وإخالهلا 
باملواثيق واالتفاقيات الدولية، يعد إجراء وعمل البد 
من تنفيذه استنادا لقواعد القانون الدويل العام 
وألحكام وقواعد القانون الدويل  اإلنساين املتعلقة 
حباالت االحتالل، إضافة إىل قيام املسؤولية اجلنائية 
الدولية لألفراد الذين أمروا أو أعطوا األوامر أو خططوا 
أو نفذوا هذه التصرفات اليت تعترب جرائم خطرية 

  ).2( مبقتضى قواعد القانون الدويل اإلنساين

  : خاتمة

العرض السابق ملوضوع املسؤولية اجلنائية  من خالل
ئم اليت ارتكبت يف الدولية لقادة إسرائيل على اجلرا

                                                             
مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان،  ،عمر سعد اهللا 2

ن عكنون اجلزائر، الطبعة الثالثة ديوان املطبوعات اجلامعية، ب
 2000/يوليو/ 19تقرير : أنظر أيضا. 231، ص 2003

لألمني العام لألمم املتحدة، األطفال والنزاعات املسلحة، املعد 
، بتاريخ 1261وفق الئحة جملس األمن الدويل رقم 

25/08/1999/55/163.   
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تقع مسؤولية هذه  ميكن القول؛قطاع غزة، 
االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين 

، والربوتوكولني 1949واتفاقيات جنيف األربعة لعام 
ذه االتفاقيات   على 1977اإلضافيني امللحقني 

عاتق قادة إسرائيل العسكريني واملدنيني الذين أعطوا 
ازر اليت مل متيز بني  األوامر جليشهم بارتكاب هذه ا
املقاتلني وغري املقاتلني وال بني األعيان املدنية 
واألهداف العسكرية، وبذلك تثبت مسؤوليتهم اجلنائية 
الدولية الفردية باعتبارهم قادة ومسئولون عن كل ما 

  .رتكب يف العدوان األخري على مدينة غزةا

ف العدوان على غزة ديناميكية فكرية وقانونية خلّ  كما
وقضائية جديدة، تسعى لطرق الباب جمددا أمام 
احلكمة اجلنائية الدولية، ومهما كان موقف إسرائيل 
ا الدائمة، حمكمة العدل  من العدالة الدولية مبؤسسا

دولية أو العرف الدويل أو الدولية واحملكمة اجلنائية ال
االختصاص اجلنائي العاملي أمام احملاكم الوطنية 
واإلقليمية، فقد أصبحت دول العامل منذ مطلع القرن 
العشرين ملزمة قانونا وأخالقا باملساعدة والتدخل يف  

   .نتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسانكل ما يتعلق باال

الصادر عن  2000يوليو  19تقرير  باإلضافة إىل أن
األمني العام لألمم املتحدة، والذي متت املوافقة عليه 

، 1314من طرف جملس األمن الدويل بالقرار رقم 

، بأن مبدأ االختصاص 08/2000/ 11املؤرخ يف 
: العاملي مت ترسيخه يف القانون الدويل، حيث جاء فيه

آلن للدول نتيجة للنمو احلديث للقانون الدويل حيق ا
أن متارس اختصاصها القضائي وفق القانون الدويل، 
ضد كل األشخاص املشتبه فيهم بارتكاب جرائم 
ا، وذلك بغض النظر عن  خطرية واملوجودين على ترا

ين عليهم ين أو ا   . مكان ارتكاب اجلرمية وجنسية ا

إن رفض التعاون من طرف أي دولة إللقاء القبض أو 
ة ومعاقبة من ارتكب جرائم احلرب أو تسليم أو حماكم

جرائم ضد اإلنسانية، يعد خرقا ملقاصد ومبادئ ميثاق 
األمم املتحدة، ومعاكسا للقواعد القانونية اليت يقرها 

كما أن العرف الدويل . القانون الدويل االتفاقي والعريف
ما زال يعترب مصدر حقيقي لبعض اجلرائم الدولية، 

رم ني املتهمني بارتكاب هذه ومتابعة ومقاضاة ا
اجلرائم كما هو احلال عليه يف اجلرائم املرتكبة يف احلرب 

  .على غزة
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  تريبس اتفاقيةالحماية القانونية لعناصر الملكية الصناعية في ظل 

  ، باحث يف الدكتوراه،ناس رضا
  جبامعة اجللفةمؤقت أستاذ 

  :مقدمة
 إن تطور العامل اليوم مير مبراحل جديدة و يبحث عن كل ماهو مفيد و منتج للثروة ، هذا التوجه االقتصادي

، إذ لتقليدية اليت كانت تستعمل سابقاتقنيات جديدة جتاوزت كل األشكال ااملادي البحت أدى لظهور مرحلة و 
قطبية يف التقسيم العاملي هذا ما أدى لوجود األحادية الا و تكنولوجيا لتطوير اقتصادها و حت الدول تتسابق علميأصب

نسبة التطور العلمي والتكنولوجي، وهنا أيضا أصبح من هنا مت خلق تقسيم جديد مبين على أساس و  .احلديث
الدول النامية األقل منوا، و اهلدف األساسي بني الدول املتقدمة تكنولوجيا و  اإلذعان والتعارض جماال خصبا ،التفاوض

.املتقدمة على حساب الدول األخرى لكل هذا اكتساح األسواق و حمو احلدود من طرف الدول
من السلع  كغريهااألفكار و اإلبداعات سلعة  اليت ترى أن ــــــاينة بني الدول املتقدمة و من هنا أيضا تظهر األهداف املتبـــو 

 ال يتم منحها سوى بتعويض مادي ليس باملقدار الذي تتخيله الدول النامية،و  والسرية، ر قيمة تتطلب احلمايةأو أكث
بداعات منافيا لألعراف الدولية األخرية فرتى أن التعسف يف االستئثار باحلقوق الناجتة عن محاية األفكار واإل أما هاته

  .1 ا لضرورة اإلفصاح عنها و استفادة البشرية منهاحىت حلقوق اإلنسان نظر و 
، نتج عنه إدراج موضوع محاية حقوق امللكية الفكرية يف شقه الذي دام عدة سنواتذب و ذا التجاه     

إن ميالد هاته االتفاقية مل يكن يسريا  .املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية االقتصادي الذي تضمنته اتفاقية اجلوانب التجارية
ختالف موازين القوى ، غري أن اضة من الدول األقل منوا والنامية، حيث القت معار ول املتقدمةخصوصا على الد

بالرغم من اعتبار اتفاقية محاية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة االقتصادية والسياسية أدى مليالدها عنوة، و 
ا جلل عناصر امللكيةحديثة النشأة إال أن خصوصيتها و تكريسها للفكر ا الفكرية عكس  لتجاري املادي ،وكذا بلور

  .االتفاقيات السابقة
، حقوق املؤلف،احلقوق براءة االخرتاع: كية الفكرية وهيقد تضمنت اتفاقية تريبس سبعة عناصر من امللو 

اورة ،التصميمات التخطيطية والرسوما ذج الصناعية ،العالمات التجارية ، الرسوم والنمات الطبوغرافية للدوائر املتكاملةا
لحماية وهذا قد جتاوزت ووسعت جماالت احلماية و أقرت حدودا دنيا لو  غرافية ،محاية املعلومات السرية،،املؤشرات اجل

وهذا التمييز هو ما دفعنا الختيار هذا البحث لنحاول من خالله إبراز األحكام،املبادئ و  .ما ميزها عن سابقتها
ا االتفاقية، للوصول ملا جيب ية تريبس، مع التعمق يف مربرات و املتبعة يف ظل اتفاقاإلجراءات  دوافع احلماية اليت أقر

ا أو التصدي ملظاهر اإلذعان القيام به من طرف الدول النامية باعتبارنا ننتمي هلا لالستفادة من االتفاقية أو حىت تعديله
  .فيها

فرض احلماية لعناصر امللكية الصناعية يف ظل اتفاقية تريبس حتمية فرضتها هل  ؛ومنه نطرح اإلشكالية التالية
وما هي مظاهر  .املعطيات اجلديدة للتطور التكنولوجي أم فرضتها خلو االتفاقيات السابقة من بعض مظاهر احلماية؟

                                                             
   
ص  2007الدواء يف ظل املتغريات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عني مشس،  ، تنافسية صناعةد جنيب الطرابيشيا 1 

96.  
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تني مت تقسيم يتني املطروحكإجابة عن اإلشكالو . متيز نظام احلماية لعناصر امللكية الصناعية يف ظل اتفاقية تريبس ؟
ة اخلاصة حبقوق املبحث الثاين يعاجل مظاهر احلماي، و ساإلطار العام التفاقية تريب، يعاجل أوهلا املوضوع إىل مبحثني

  .امللكية الصناعية
  اإلطار العام التفاقية تريبس: المبحث األول

العام الذي خالل إطارها من إن اتفاقية تريبس و 
، تضمنت أحكام عامة و أساسية جعلتها جاءت فيه

ال امللكية الفكرية تنفرد عن باقي االتفاقيات يف جم
  .السابقة هلا

خالل اهلدف الذي ظهر يف يظهر ذلك من و 
والذي أكدت فيه على ضرورة تدعيم محاية  ،ديباجتها
  .امللكية الفكرية و ضمان فعاليتهاحقوق 

  نشأة اتفاقية تريبس ومضمونها : المطلب األول
نتطرق من خالل هذا املطلب لنشأة اتفاقية تريبس  
كفرع أول،كما سنتطرق ملضمون االتفاقية ضمن 

من خالل توضيح املبادئ العامة  الفرع الثاين وذلك
  .القواعد األساسية هلاو 

  نشأة اتفاقية تريبس: الفرع األول
كية وق امللبالرغم من وجود اتفاقيات دولية حلماية حق

كذا تأسيس سنة، و  100الفكرية منذ أكثر من 
دت ، فقد عم1منظمة عاملية للملكية الفكرية 

دول اإلحتــــاد األورويب الواليات املتحدة األمريكية و 
على إدراج املوضوع يف مفــــــــاوضات أوروغواي إال أن 
هذا ال يعين أنه مل يتم التطرق ملوضوع امللكية الفكرية 

ل، بل إن ربط حقوق امللكية الفكرية حبقوق من قب
 التجارة أقرتح من قبل الواليات املتحدة األمريكية

لكن مل يتم و  ،1978ودول اإلحتاد األورويب سنة 
ائي يف ذلك الوقتال   .توصل التفاق 

  التفاوض حول اتفاقية تريبس: أوال
 من  تنعقد اتفاقية تريبس بسهولة بل اعرتضها الكثريمل

، حيث مرت مبفاوضات متعددة أساسها تالصعوبا

                                                             
 23تشرف على دولة و  180ه املنظمة يف عضويتها تضم هذ 1

 .ة متعلقة حبماية امللكية الفكريةإتفاقية دولي

الدول النامية جهة و املصلحة بني الدول املتقدمة من 
  .من جهة أخرى

جت الواليات املتحدة األمريكية منهجا يف  حيث 
التفاوض يعرب عن مصاحلها يف محاية حقوق امللكية 
الفكرية على املستوى الدويل، وحيث جلأت يف البداية 

الثنائي يف التفاوض مع الدول الستخدام األسلوب 
األدوات موعة من املمارسات االنتقامية و معتمدة جم

  .2اليت تساعد على حتقيق مطالبها 
لقد جنحت الواليات املتحدة األمريكية يف هذه و 

املفاوضات وذلك متهيدا لنقل ماهو موجود على 
املستوى احمللي من قواعد حلماية حقوق امللكية الفكرية 

الدويل، كما أدرج ممثلوا التجارة يف  إىل املستوى
الواليات املتحدة األمريكية موضوع حقوق امللكية 

أساسية ضمن مفاوضات جولة الفكرية كقضية 
  .أورغواي

أما عن منهج الدول النامية يف جولة أوروغواي جند 
ا يف البداية مل تقبل فكرة الدخول يف جولة جديدة  بأ

ختوفها من بسبب  GATT 3من مفاوضات القات 
 4:ثالث قضايا أساسية هي 

ستكون هي املستهدفة بصفة أساسية لتقدمي = 
 .تنازالت يف أية جولة جديدة 

                                                             
جويلية  21مثال ذلك الربازيل حيث وضعت سياسات يف  2

أكتوبر  24رباءة لألدوية و يف بشأن رفض محاية ال 1988
وضع املسجل الفدرايل األمريكي قائمة باملنتجات  1988

  %. 100املستوردة من الربازيل و اليت فرض عليها رسوم نسبة 

.التجارة الدولية اتفاقيةالقات وتعين   3 
ية اجلوانب التجارية املتصلة حبما اتفاقية عبد السالم خملويف، 4

، ص 2008، جامعة اجلزائر  ها،رسالة دكتور امللكية الفكرية 
37 . 
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ستحضى املسائل ذات األمهية للدول املتقدمة = 
 .باألولوية يف املفاوضات 

ضوعات ذات األمهية للدول سيتم جتاهل املو = 
رحب هلذه األسباب مل تكن الدول النامية تو  .النامية

لكية الفكرية بل عارضت بوضع نظام دويل حلقوق امل
ا كانت ترى بأن معذلك بشدة اهدة باريس ، أل

املنظمة العاملية للملكية الفكرية آلتان كافيتان لتأطري و 
قضية محاية حقوق امللكية الفكرية بالشكل الذي يوفر 

  .هلا وضع قوانني داخلية حلماية حقوق امللكية الفكرية
ا الدول لكن أمام  الظروف الصعبة اليت كانت متر 

النامية و أزمة املديونية اخلارجية جعلها تقبل اتفاقيات 
، حيث عاملية ومن بينها اتفاقية تريبسمنظمة التجارة ال

  .باملساعدة من قبل الدول املتقدمةتلقت وعودا 
بعد مشاورات مطولة مت التوصل إىل حل ويف األخري و 

مفاوضات اللجان ملوضوعات توفيقي، يتيح تنازل 
منظور جتاري حبت على أن تتعهد  امللكية الفكرية من

قل التكنولوجيا للدول تلتزم الدول املتقدمة بتسيري نو 
تتعهد الدول األعضاء يف املنظمة بتنفيذ و  النامية،

ا إجراءات محاية امللكية الفكر  ية من خالل تشريعا
نصوص عليها تتضمن قوانينها اإلجراءات املالداخلية و 

يف االتفاق لتسهيل اختاذ التدابري الفعالة ضد أي 
وهو ما أسفر يف  ،اعتداء على حقوق امللكية الفكرية

النهاية عن التوصل إىل اتفاقية اجلوانب املتصلة 
اليت مت التوقيع  ،التجارة من حقوق امللكية الفكريةب

عليها يف إطار مفاوضات دولة أورغواي يف مراكش 
يث أعلنت عن ميالد اتفاقية ، ح1 14/04/1994

  .تريبس
شرف تة، و دول 180بلغ عدد األعضاء أكثر من و 

بالرغم من حداثتها اتفاقية دولية أخرى و  23على 
لية حلماية حقوق امللكية تعترب حاليا أهم اتفاقية دو 

  .الفكرية

                                                             
. 39نفس املرجع ، ص   1 

  أهداف اتفاقية تريبس: ثانيا
دف إىل  ا  يظهر من نصوص اتفاقية تريبس أ
تشجيع االبتكار التكنولوجي ونقل وتعميم 

ة ملنتجي التكنولوجيا مبا حيقق املنافع املشرتك
ومبا حيقق الرفاهية  ،التكنولوجيا ومستخدميها

ق التوازن مبا حيقعية واالقتصادية للدول النامية و االجتما
  .بني احلقوق و الواجبات
  :وميكن إمجال أهدافها يف

و متكني الدول النامية من حتقيق التنمية التكنولوجية  -
  .رارإنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة و قابلة لالستم

لتشجيع  اإلسهام يف محاية حقوق امللكية الفكرية -
تعميم التكنولوجيا نقل و و  روح االبتكار التكنولوجي،

حتقيق املنفعة املشرتكة ملنتجي مبا يساعد على 
  .ومستخدمي املعرفة

لفكرية من إساءة لكية امنع حائزي حقوق امل -
  .استخدامها

  .حتقيق اجلودة العالية وإعداد قوى العمل فنيا -
  .حتفيز النشاط اإلبتكاري -
املستوى حتقيق نوع من التقدم مبا يساهم يف رفع  -

حتقيق إيرادات ملستخدمي التكنولوجي عرب العامل و 
  2.التكنولوجيا 

اتفاقية على الرغم من هذا جند نص املادة السابعة من و 
  :دد أهداف االتفاقية تنص على أنهتريبس اليت حت

ينبغي أن يسهم كل من محاية و تنفيذ حقوق امللكية " 
الفكرية يف تشجيع روح االبتكار التكنولوجي ونقل 

كة وتعميم التكنولوجيا وذلك لتحقيق املنفعة املشرت 
مستخدميها باألسلوب ملنتجي املعرفة التكنولوجية و 

و التوازن فاهية االجتماعية واالقتصادية الذي حيقق الر 
  3." بني احلقوق و الواجبات

                                                             
. 67، ص د السالم خملويف، املرجع السابقعب   2 
. 68، ص نفس املرجع   3 
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فهذه املادة متثل أهم مادة يف اتفاقية تريبس باعتبارها 
ا تتضمن  تتضمن الغرض أو اهلدف منها، إال أ

حمددة و ملزمة بل هي عبارة عن عبارات دقيقة و 
و مصطلحات حتتمل أكثر من معىن وال  توصيات

  .تتضمن اإللزام
المبادئ العامة و القواعد األساسية : الفرع الثاني

  لالتفاقية
لقد تضمنت االتفاقية مجلة من املبادئ والقواعد       

،كما مشلت محاية حقوق امللكية الفكريةاألساسية 
مجعت يف وثيقة واحدة مبادئ تقليدية كانت معروفة 

  .ل يف جمال محاية امللكية الفكريةمن قب
  األدنى للحماية إقرار الحد: أوال

تظهر هاته احلماية من خالل الفقرة األوىل من اتفاقية 
تفاقية تريبس واليت أوجبت على الدول األعضاء يف اال

،كما أجازت للبلدان األعضاء االلتزام بتنفيذ أحكامها
أوسع  دون التزام أن تنفذ ضمن قوانينها ما ينتج محاية

  .من اليت تتطلبها االتفاقية
ية تريبس مل تفرض على الدول األعضاء غري أن اتفاق

قواعد موضوعية و إجرائية موحدة تتعلق حبماية امللكية 
الفكرية بل ألزمتها بتوفري حد أدىن من احلماية ،وهذا 
يعين أن مستويات احلماية سوف تتفاوت يف الدول 
األعضاء بسبب اختالف سياستها و فلسفتها يف 

  .1معاجلة محاية امللكية الفكرية 
حلكم املذكور حييل إىل حدود احلماية الواردة يف او 

يبىن على ذلك أن الدول ، و ية يف قواعدها املاديةاالتفاق
ا الداخلية فيما خيص  األعضاء مدعوة لتعدل تشريعا

ومع  2،الدنيا مع ما ختص اتفاقية تريبس حدود احلماية
                                                             

، حلقة الويبو الوطنية التدريسية حول حسام الدين الصغري 1
، ية لفائدة الديلوماسيني املصريني، منشورات الويبوامللكية الفكر 

، ص 09:30على الساعة  03/03/2014الطالع تاريخ ا
06 .  

فكرية ، مطبعة الكاهنة زرويت الطيب القانون الدويل للملكية ال 
. 96، ص 2004، اجلزائر،  2 

هذا فإن للدول األعضاء حرية حتديد الطريقة املالئمة 
  . 3 أحكامها يف إطار قوانينها الوطنيةلتنفيذ 

  المبادئ األساسية لالتفاقية: ثانيا
تتضمن اتفاقية تريبس عددا من املبادئ، يتعني على 
ا، وتعد أول اتفاقية دولية ترسي  الدول األطراف مراعا

 جمال مبدأ املعاملة اخلاصة حبق الدول األوىل بالرعاية يف
ت هذا املبدأ من قد اقتبسحقوق امللكية الفكرية، و 

  .4 1974لسنة  GATTاتفاقية اجلات 
لنص  وفقا :المبادئ التي تم تبنيها باإلحالة -  

واليت حتيلنا ملعاهدة ،من اتفاقية تريبس 02املادة 
اهدة واشنطن اليت حتيلنا ملعو  35باريس، وكذا املادة 

  :جند القواعد التالية
 .قاعدة أسبقية الرباءة = 
 .الرباءة مبدأ استقاللية = 
من  01فقد نصت الفقرة  :مبدأ المعاملة الوطنية= 

من اتفاقية تريبس ،على ضرورة التزام الدول  03املادة 
األعضاء مبنح مواطين البلدان األخرى معاملة ال تقل 
عن املعاملة اليت متنحها ملواطنيها فيما يتعلق حبماية 

  .5 امللكية الفكرية
على أن تطبيق هذا املبدأ ينفذ مبا يرد عليه من    

ا اتفاقية تريبس  استثناءات، وفقا للمعاهدات اليت أقر
، 1971، معاهدة برن 1967هدة باريس وهي معا

  .6معاهدة واشنطن و معاهدة روما 

                                                             
، احلماية القانونية للملكية الصناعية ين جالل وفاء حممد3  

التجارة من حقوق امللكية وفقا التفاقية اجلوانب املتصلة ب
   .28.ص ،2004االسكندرية ، الفكرية

مذكرة  ،ة الدولية حلقوق امللكية الفكرية، احلمايفتحي نسيمة 
70، ص  2011/2012، جامعة تيزي وزو لنيل املاجستري 4 

، اإلطار القانوين الدويل حلماية امللكية حسن البدراوي5
الصناعية ، منشورات الويبو ، تاريخ اإلطالع 

 . 99 .ص   22:00الساعة  02/03/2014
. 24، ص جالل وفاء حممدين، املرجع السابق  6 
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هذا من خالل نص و  :مبدأ الدولة األولى بالرعاية -
بأنه فيما  من اتفاقية تريبس ،واليت تقضي 04املادة 

يتعلق حبماية امللكية الفكرية فإن أي ميزة أو تفضيل 
أو امتياز أو حصانة مينحها بلد عضو ملواطين بلد آخر 
جيب أن متنح على الفور دون أية شروط ملواطين مجيع 

  .البلدان األخرى
اإلنفاذ و طرق فض النزاعات في : المطلب الثاني
  اتفاقية تريبس

 ،احلماية يف اتفاقية تريبسإنفاذ  نتطرق هنا ألحكام
  .األحكام اخلاصة بتسوية النزاعات كذاو 

أحكام إنفاذ الحماية في اتفاقية : الفرع األول
  تريبس

نظام محاية امللكية الصناعية،  إن القصور يف   
املتمثلة يف االتفاقيات السابقة التفاقية تريبس هو و 

خلوها من الطابع التنظيمي اإلجرائي املنظم لطرق 
هذا ما جيعلها ناقصة ووسائل نفاذ امللكية الفكرية، و 

الفعالية يف التطبيق بسبب افتقارها لإلجراءات العملية 
ذا النقص من لتنفيذها ،ولقد تداركت اتفاقية تريبس ه

، حيث حرصت على وضع خالل ما سنتطرق إليه
احدود تفصيلية و   ،ألزمت الدول األعضاء بالتقيد 
  . 1ة الدولية يف حالة خمالفتها وإال ترتبت املسؤولي

  الترتيبات االنتقالية لنفاذ االتفاقية: أوال
لقد خصت اتفاقية تريبس من خالل هذه الرتتيبات    

االنتقالية حتديد كيفية نفاذ االتفاقية بالنسبة للدول 
محاية ، و 66، 65ء مبوجب نص املادتني األعضا

فيذ األوضاع القائمة عن دخول االتفاقية حيز التن
  .2 70مبوجب نص املادة 

                                                             
أثرها و  الرمحن، حقوق امللكية الفكرية عبد الرحيم عنرت عبد 1

  2009 ، مصر،، االسكندريةي، دار الفكر اجلامعاالقتصادي
 .256ص 

 اتفاقيةة الفكرية يف ظل ، محاية حقوق امللكيدعبد اخلالق أمح 2
، نو االقتصادية، دار الفكر والقان التشريعاتتريبس و 
  . 16ص  2011 مصر،  ،ةاإلسكندي

تعيني فرتات انتقالية ويف هذا السياق مت ختصيص و    
هلا أن تكيف ضرورية للعديد من الدول، حىت ميكن 

ا اإلأنظمتها التشريعية و  اإلجراءات دارية و بنيا
كما حددت االتفاقية الفرتات  ،القضائية فيها

االنتقالية حسب تقسيم الدول اليت هي يف طريق 
د املخطط إىل نظام االقتصاد التحول من نظام االقتصا

  .احلر
على استفادة كل  01الفقرة  65ولقد نصت املادة    

ا سنة واحدة تبدأ من  الدول من فرتة انتقالية مد
ية للتجارة يف الفاتح جانفي تاريخ اتفاقية املنظمة العامل

كما تستفيد الدول النامية طبقا للفقرة الثانية  ،1995
ا أربع م ن نفس املادة من فرتة انتقالية أخرى مد

اية الفرتة االنتقالية األوىل،كما  سنوات من تاريخ 
نصت الفقرة الثالثة على إمكانية تعميم حكم 
االستفادة من هذه الفرتة االنتقالية للدول السائرة يف 
طريق االنتقال من النظام االقتصادي املمركز أو 

  .3السوق احلر  املخطط إىل نظام اقتصاد
من اتفاقية تريبس  4فقرة  65وجيوز عمال باملادة    

للدول النامية امللزمة بتوسيع نطاق احلماية للمنتجات 
املغطاة برباءة اخرتاع لتشمل جماالت التكنولوجيا غري 

ا احملمية التمتع بف  ،سنوات 05رتة إعفاء إضافية مد
 لذلك حتسب ابتداء من تطبيق أحكام االتفاق احلايل

و يندرج يف  2005جانفي  01البلد و تنتهي يف 
  . 4 هذا االستثناء املستحضرات الصيدالنية

الجوانب اإلجرائية إلنفاذ حقوق الملكية : ثانيا
  الفكرية

ألزمت اتفاقية تريبس   01فقرة  41وفقا  للمادة 
نها على الدول األعضاء بضمان اشتمال قواني

ذلك بغرض تسهيل اإلجراءات املنصوص عليها، و 
                                                             

، جرائم التعدي على حقوق امللكية خالد ممدوح إبراهيم 3
 .، ص2010ة، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر، الفكري
401.  

.127زروقي الطيب، املرجع السابق ص   4 
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احلاصل على حقوق تنفيذ التدابري الفعالة ضد التعدي 
تطبق تلك اإلجراءات بتحفظ عدم امللكية الفكرية، و 

ح حواجز معرقلة التعسف يف استعماهلا و دون أن تصب
  .للتجارة املشروعة

من اتفاقية تريبس السلطات  46كما مكنت املادة     
ليت تشكل تعديا لسلع االقضائية األمر بالتصرف يف ا

نها أن تأمر بالتخلص من املواد ، كما ميكأو إتالفها
رئيسية يف صنع السلع  املعدات املستخدمة بصفةو 

طورة ، لكن مع مراعاة مدى تناسب درجة اخلاملتعدية
ا ومصاحل الغري، و  جيوز احلكم مع اإلجراءات املأمور 

، كما جيوز املتعدي بإجراءات جزائية مناسبة على
ء أن حيكم على الطرف الذي يثبت خالف للقضا
 ما حتمله منئه بتعويضات كافية للمشتكى منه و إدعا

كما خولت االتفاقية فيما يعرف بالتدابري  .مصاريف
اعتداء على التحفظية املؤقتة اليت حتول دون حدوث 

  .حقوق امللكية الفكرية
إال أنه جيب إخطار األطراف املتضررة من التدابري 

  . 1تنفيذها املتخذة عقب
من االتفاقية الدول األعضاء بأن  61تلزم املادة و 

تفرض على األقل جزاءات جنائية يف حالة التقليد 
املتعمد للعالمات التجارية املسجلة، كما جيوز اختاذ 
العقوبات نفسها فيما خيص حاالت التعدي األخرى 

  .على حقوق امللكية الفكرية
 .عاتأحكام تسوية المناز : الفرع الثاني

تعترب اتفاقية تريبس أهم االتفاقيات املربمة يف جمال 
تسوية الفكرية اليت اهتمت مبوضوع منع و محاية امللكية 

ك عن ذلزعات، حيث وضعت أحكاما تفصيلية و املنا
اإلجراءات الواردة يف مذكرة طريق اإلحالة إىل القواعد و 

 .التفاهم بشأن تسوية املنازعات
  .بالشفافيةااللتزام : أوال

                                                             
 .259خالد ممدوح إبراهيم، املرجع السابق،ص  1

اليت ألزمت الدول األعضاء و   63وفقا لنص املادة 
نشر القوانني واللوائح التنظيمية واألحكام  بوجوب

دارية النهائية العامة التطبيق القرارات اإلالقضائية و 
اليت يسري مفعوهلا يف أي بلد من الدول األعضاء و 

أو إتاحتها بصورة علنية فيما يتصل مبوضوع االتفاقية 
أصحاب احلقوق غة وبأسلوب ميكن احلكومات و يف ل

من اإلطالع عليها، مع وجوب نشر االتفاقيات 
اليت تكون سارية املتعلقة مبوضوع اتفاقية تريبس و 

املفعول بني احلكومة أو إحدى اهليئات احلكومية يف 
أي من الدول األعضاء و احلكومة أو إحدى اهليئات 

  .احلكومية يف بلد عضو آخر
ت الدول األعضاء بإخطار جملس اجلوانب كما ألزم   

قوق امللكية الفكرية بالقوانني املتصلة بالتجارة من ح
اللوائح التنظيمية املشار إليها يف الفقرة األوىل ملساعدة و 

لس يف مراجعة تنفيذ الدول األعضاء لالتفاقية فيما  ا
  .2يتعلق بالقوانني و األحكام و القرارات

  نازعاتجهاز تسوية الم: ثانيا
من اتفاقية تريبس فيما خيص  64لقد تضمنت املادة 

من  23و 22تسوية املنازعات اإلحالة على املادتني 
 ،1994االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لسنة 

وتطبيقها يف مذكرة التفاهم املتعلق بالقواعد 
حيث  .راءات اليت تضبط تسوية املنازعاتواإلج

ج  1ب 1حكم الفقرتني  أوردت حكما انتقاليا بشان
أي استبعاد تطبيق تلك الفقرتني خالل  23من املادة 

اتفاقية منظمة التجارة  سنوات من بدء نفاذ 5فرتة 
ألنه خالل هذه الفرتة يتوىل جملس اجلوانب  ،العاملية

املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية فحص 
ا األساليب اإلجرائية اخلاصالشكاوي املقدمة وكذا  ة 

ا إىل املؤمتر الوزاري للموافقة و  يرفع توصياته بشأ
  .عليها

                                                             
 .79نسيمة، املرجع السابق، ص فتحي 2 
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ويف احلقيقة إن نظام تسوية املنازعات املعتمد يف مذكرة 
امللحق باالتفاقية هو نظام عملي منضبط يف  1التفاهم

إجراءاته ومنسق يف حلوله مع أحكام وأهداف منظمة 
نه أ كما  ية واالتفاقات املشمولة املدرجة،التجارة العامل

نظام فعال يف جزاءاته وهو ما مييزه عن األنظمة 
نازعات مبا فيها تلك املقررة يف األخرى  لتسوية امل

هذه األخرية تتصف ، تفاقيات امللكية الفكرية األخرىإ
ا ترتك للطرف اخلاسر جمال  بالنقص وعدم الفعالية أل
املماطلة ومد أجل النزاع وكذلك التهرب من تنفيذ 

كما إن تسوية املنازعات هو  .2 التسويةقرارات 
التوصل إىل حل اجيايب للنزاع واألفضل أن يكون حال 

   .املشمولة االتفاقاتمقبوال من الطرفني يتماشى مع 
ة القواعد يتوىل جهاز تسوية املنازعات إدار و 

ويتوىل هذا اجلهاز أيضا  ،واإلجراءات واملشاورات
رير جهاز سلطة إنشاء فرق التحكيم واعتماد تقا

االستئناف ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات 
 االلتزاماتوالرتخيص بتعليق التنازالت وغريها من 

مشمول، ويعترب حسن نية الطرفني شرطا  باتفاقاملقررة 
يف املمارسة اإلجرائية، ويستوجب هذا الشرط إنشاء 
فرق التحكيم والذي يتكون من أشخاص مؤهلني مبا 

املرور مبرحلة مشاورات حلل النزاع و  .استغالهلميكفل 
ويتوىل جهاز ، وديا بني الطرفني خالل مدة ستني يوما

تسوية املنازعات خالل هذه املرحلة القيام باملساعي 
 .احلميدة والوساطة
مظاهر حماية حقوق الملكية : المبحث الثاني

  الصناعية ضمن إتفاقية تريبس
لقد تضمنت اتفاقية تريبس أحكاما وقواعد ومبادئ 
مشرتكة تطبق على كل حقوق امللكية الفكرية، حيث 
تنصرف احلقوق جلميع الفئات سواء عناصر امللكية 

                                                             
ه إتفاقية تريبس بشأن هي أهم ما جاءت ب: مذكرة التفاهم 1

 .تعترب الدليل حلل النزاعاتالنزاعات و 
 .134ص  زرويت الطيب، املرجع السابق، 2

تناولتها من القسم األول و  3الصناعية أو حقوق املؤلف
إىل السادس من اجلزء الثاين منها، كما أحالت إىل 

تعلق األمر بالشق األول  اتفاقيات دولية أخرى سواء
  . أو الثاين من حقوق امللكية الفكرية

حماية الحقوق الواردة على : المطلب األول
  الشارات المميزة
املميزة هي كل ما يهدف مضمونه  يقصد بالشارات

أو ختصيص سلع أو منتجات وأساسه لتبيني وإظهار و 
ها و  تشمل الشارات خدمات عن غريها مما يشا

ن العالمات التجارية و كذا املؤشرات املميزة كل م
  .4 اجلغرافية أو ما يسمى أيضا بتسمية املنشأ

  .حماية العالمات التجارية: الفرع األول
خصت اتفاقية تريبس العالمات التجارية يف املواد من 

و تضمنت هاته األخرية مجيع األحكام  21لغاية  15
ا بداية من حتديد العالمة ومحايتها و اخلا توضيح صة 

 .سلطة مالكها و كيفية التنازل عنها
تحديد العالمات التجارية موضوع الحماية : أوال

  :حسب إتفاقية التريبس
ا األوىل يف فقمن اتفاقية الرتيبس و  15املادة  عرفت ر

قد للعالمات التجارية وهذا عكس اتفاقية باريس، و 
كل عالمة تعد عالمة جتارية  « : جاء التعريف كمايلي

اخلدمات اليت تنتجها منشأة ما قدرة متييز السلع و هلا 
يدخل يف إعداد تلك اليت تنشأ منشأة أخرى، و عن 

ات اليت تنطوي على أمساء العالمات التجارية، الكلم
جمموعات شخصية واحلروف واألرقام واألشكال و 

هي تصلح مجيعها لعالمة األلوان أو أي مزيج منها، و 

                                                             
وردت احلقوق على سبيل احلصري اإلتفاقية حيث ميكن  3

ود للدول أن تنشأ أنواعا أخرى من احلقوق شرط إحرتام احلد
حق املؤلف،  -: وب محايتها واحلقوق املذكورة هيالدنيا املطل

صميمات الصناعية، ، التة التجارية، املؤشرات اجلغرافيةالعالم
، الدوائر املتكاملة، املعلومات السرية،مكافحة براءة اإلخرتاع

 .املمارسات غري مشروعة
 .إتفاقية الرتيبس أطلقت عنها إسم البيانات اجلغرافية 4
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لعالمة خاصة خبدمة يف ، كما جيوز أن تكون ا1 جتارية
غريها شرط متييزها عن قطاع اإلعالم أو السياحة أو 

ا، و  جيوز أيضا أن تكون العالمة يف شكل إشارة نظري
يالحظ من و  .»2صوتية أو إشارة مدركة بواسطة الشم

  :هذا التعريف احلصري التفاقية تريبس مايلي
مت توسيع نطاق العالمة بعدما كان يقتصر على = 

ال   اخلدمايت، من السلع و  متييزها عن غريها إىل ا
السيما يف جمال مث عرف ما يسمى بعالمة اخلدمة و 

  .السياحة، الطريان
كأساس مليالد العالمة منح خاصة التمييز للعالمة  = 

  .3 اخلدماتيةالتجارية و 
ذكر العالمات بالتدقيق يف التعريف الوارد يف املادة = 
سمة و هي اليت مل يتطرق أو مل يشر للعال 15 مة ا

ا، و ترد على شكل أو توظ عليه يف السلعة يف حد ذا
كان على سبيل املثال ال احلصر، فإن التعداد املذكور  

سمة ضمن العالمات و  ال ميانع من اآلخذ بالعالمة ا
  .4احملمية بواسطة اتفاقية تريبس

  :التسجيل و اإليداع: ثانيا
ا أحالت  تضمنت اتفاقية تريبس التسجيل غري أ

  اإليداع التفاقية باريس
  .التسجيل: أ

القاعدة العامة هي عدم جواز رفض تسجيل 
العالمات التجارية بناءا عل أي سبب دخيل على ما 

متطلبات ، فتوفر الشروط و 02فقرة  15ادة جاء يف امل
احلماية املذكورة يف املادة السابقة مينع مجيع أسباب 

  .5الرفض

                                                             
يقة ويبو، اإلطار القانوين حلماية امللكية الصناعية، سلطنة وث 1

 .2005عمان،
 .، إتفاقية تريبس02فقرة  16م  – 4ف 1ق  15م  2
 .106زرويت الطيب، املرجع السابق، ص  3
 248ع الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 4
 من إتفاقية تريبس 15أنظر مادة 5 

س العودة أو اإلحالة التفاقية باري غري أن االستثناء هو
اليت جتيز للدول األعضاء رفض تسجيل العالمة أو و 

ا إذا كانت متس باحلقوق املكتسبة للغري يف دولة  بطال
ا على التمي يز أو طلبت احلماية أو بسبب عدم قدر

ا قاصرة ألداء وظيفتها ، أو أن تكون خمالفة للنظام أ
ات هدف تضليلي أو أن العام و اآلداب العامة أو ذ

ا عن متييز  تقع ضمن العالمات الشائعة لدرجة فقدا
  .6السلع أو اخلدمات

إضافة ملا ذكر أعاله، فهناك تفصيالت  
  :أخرى نلخصها فيما يلي

رفض مكتب العالمات التجارية ألي دولة عضو = 
خل، لعدم ا..... تسجيل اسم علم أو اسم جغرايف،

اعتباره عالمة جتارية ليس  عدمامتالكه عنصر التمييز و 
بالضرورة قاعدة عامة بل يتوجب دراسة احلاالت 

  .7)مثال رفض العالمات الوصفية( بصفة فردية 
قية تريبس من اتفا 04فقرة  15كما تنص املادة   =

اخلدمات على تسجيل العالمة على عدم تأثري السلع و 
هذا دون التعارض مع حق احرتام النظام العام للدولة 

  .و اليت طلب فيها تسجيل العالمةالعض
تريبس ال تشرتط اإلستخدام الفعلي للعالمة من أجل 

سنوات بعد طلب  03تسجيلها بل متنح مدة 
التسجيل إلستعماهلا، بعد هذا التاريخ تشطب العالمة 
آليا، و جيوز للدول األعضاء متديد هذه الفرتة عكس 

  .8 اإلنقاص منها
  :إيداع العالمات التجارية: ب

مسألة اإليداع يف اتفاقية تريبس متت إحالتها لنصوص 
  :مت كمايليو  9اتفاقية باريس

                                                             
 من إتفاقية تريبس 06املادة  6
، قد يكتسب صفة إسم وصفي ملنتوج ما: مة الوصفيةالعال 7

القضاء خلدمة، إذ أن القانون األمريكي و متييز السلعة أو ا
 .األمريكي يقران بذلك

 .111جالل وفاء حممدين، املرجع السابق، ص  8
 من إتفاقية باريس 06املادة  9
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القوانني الوطنية خيضع إيداع العالمات للنصوص و = 
لكل مواطن أو للبلد املراد اإليداع و التسجيل فيه و 

لكل شركة ذات حمال جتاريا يف مقيم يف بلد عضو و 
العالمة بلد عضو، له احلق يف طلب التسجيل، إيداع 

  .1يف أي دولة عضو أخرى
جيوز رفض اإليداع أو التسجيل ألي هذا و 

سبب يتعلق ببلد املنشأ أو غريه ماعدا األسباب 
  .القانونية املوضوعية املذكورة آنفا

تلتزم الدول األعضاء بنشر كل عالمة فورا بعد = 
ح فرصة تسجيلها، كما تلتزم أيضا الدول األعضاء مبن

رتاض على كذا فرصة االععالمة و الطعن يف إلغاء ال
  .تسجيل العالمة التجارية

حددت اتفاقية تريبس مدة التسجيل األوىل للعالمة = 
لعدة مع قابلية التجديد ملدة نفسها و  سنوات 07 :ــبـ

  .مرات
هذه املدة تعترب كحد أدىن و جيوز للدول األعضاء 

  .جتاوزها مع اإلبقاء على شرط التجديد
  المكتسبة و مدة الحمايةالحقوق : ثالثا

ا املادتني    من اتفاقية تريبس 18و  16حدد
  الحقوق المكتسبة: أ

  :من اتفاقية تريبس هي 16للمادة  وفقا
احلق االستشاري املطلق يف منع الغري من استعمال = 

ة هلا   .العالمة أو عالمة مشا
منح أصحاب العالمات املشهورة محاية إضافية = 

احلق كرسته اتفاقية تريبس خالفا ملا  ضد التقليد، هذا 
كان معمول به يف االتفاقيات األخرى، حيث أن 

مات املشهورة الغري مسجلة اتفاقية باريس حتمي العال
  .2كذا املستعملة لنفس النوع من السلع فقطفقط، و 

                                                             
املعاملة الوطنية، املنصوص عنه يف اإلتفاقية،  إتطبيقا ملبد 1

حيث جيب توحيد معاملة األجانب مع الوطنيني يف اإلجراءات 
 .و الرسوم و كذا حل النزاعات

 .251ع الفتاح بيومي، املرجع السابق، ص  2

هذه احلقوق ليست مطلقة بل أن اتفاقية تريبس 
ستثناءات منها التعريف بالسلعة نصت على ا

ا مو و  ا و كذا األمساء اجلغرافية، ذكرت و اصفا جود
  . 3على سبيل احلصر ال املثال

  :الترخيص و التنازل عن العالمة: ب
جيوز ملالك العالمة أن يرخص آلخر باستعمال العالمة 
على السلع ، كما جيوز له أيضا أن يتنازل عنها للغري 

اخلاصة يف إطار احرتام اللوائح و القوانني و اإلجراءات 
 .  4ببلد التسجيل

أما عن الرتخيص اإلجباري للعالمات فهو عدمي 
عملية لذلك مل  اجلدوى، حيث ال تتوفر أي شروط

ية، واجلدير بالذكر أن ال القوانني الوطنتقره االتفاقية و 
باعتبارها جزء من احملل التجاري وهو غري العالمة و 

ني قابل للتصرف فيه بصفة مستقلة هذا يف أغلب قوان
الدول غري أن اتفاقية تريبس أجازت ذلك لذا توجب 

  .5 تعديل قوانني الدول األعضاء يف هذه املسألة
  :مدة الحماية: ج

سنوات قابلة للتجديد ) 07(مدة احلماية هي سبعة 
لعدة مرات غري حمددة، هذه املدة تعترب كحد أدىن 
جيوز الرفع منه عكس التعديل منه وهذا ما جاء يف 

  .من اتفاقية تريبس 18 نص املادة
  حماية المؤشرات الجغرافية: الفرع الثاني

نتطرق ضمن هذا الفرع لنطاق محاية املؤشرات 
اجلغرافية، باإلضافة حلالة خاصة متعلقة حبماية هاته 

  .األخرية 
  :المؤشرات الجغرافية و نطاق حمايتها: أوال

نظرا ألمهية هذه املؤشرات يف التجارة الدولية للسلع، 
د عرفت املؤشرات اجلغرافية يف اتفاقية تريبس من فق

ك الشارات اليت تل« : كمايلي  22خالل املادة 

                                                             
 .فقرة من إتفاقية تريبس 17أنظر مادة  3
 .من إتفاقية تريبس 21ادة امل4 
 108السابق، ص الطيب زروقي،املرجع 5 
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،  »املنتجات لبيان منشأها اجلغرايفتوضع على السلع و 
هي الشارات الدالة على اجلودة أو أي خصائص إذ 

  .أخرى مرتبطة باملنطقة
كما نصت نفس املادة على الشروط املوضوعية 

على خالف الشروط  1 رات اجلغرافيةحلماية املؤش
الشكلية إذ أحالتها إلتفاقية باريس، مع ترك حتديد 

  .شكليات أخرى لقانون الدول
ري عليه فإن اتفاقية تريبس ألزمت الدول األعضاء بتوفو 

احلماية القانونية بالوسائل واآلليات ألصحاب 
خدمة ري مشروعة و هذا حماربة للمنافسة الغاملصلحة، و 

تطبيقا ملا تهلكني من أجل تفادي أي تضليل، و املس
من اتفاقية تريبس تلزم  03فقرة  22ذكر فإن املادة 

الدول األعضاء بناء على طلب صاحب املصلحة أو 
من تلقاء نفسها رفض تسجيل أي عالمة تشكل أو 
تتكون من مؤشر جغرايف يتعلق بسلعة ما مل تنشأ يف 

، أي يعترب أراضيها حىت ولو حتمل نفس املواصفات
  .2صاحب احلق هو مالكها يف منشأها احلقيقي

  :حالة خاصة عن حماية المؤشرات الجغرافية: ثانيا
نظرا لتوافق هذه احلماية مع أصحاب احلقوق يف و  

جمال املشروبات الكحولية فقد تقرر ضمن اتفاقية 
تريبس توفري محاية خاصة هلذه السلعة مقارنة بسلع 

الدول األعضاء مبنع  ، حيث ألزمت مجيع3أخرى 
استعمال املؤشرات اجلغرافية اليت حتدد منشأ اخلمور 
سواء يف التنمية أو كعالمة، حيث يسمح فقط 
باستعماهلا يف منشأها األصلي، وعليه لصاحب 
املصلحة منع الغري من االستخدام الغري مشروع 
للمؤشر اجلغرايف وله احلق يف املطالبة بالتعويض دون 

أن املستهلك وقع يف التضليل أو  احلاجة إلثبات
دين عن احلماية اخلاصة وهناك إستثنائني وار  .اخلداع

  :مهاباخلمور و 
                                                             

 تسمى أيضا تسمية املنشأو : املؤشرات اجلغرافية1 
 .125جالل وفاء حممدين، املرجع السابق، ص  2
 .من إتفاقية الرتيبس 24املادة و  23أنظر املادة  3

استخدام مؤشر جغرايف لسلعة ينتجها مواطن دولة  -أ
ستمرا ملدة ال عضو أو شخص مقيم فيها استخداما م

ذلك قبل و (سنوات  10تقل عن 
  .شرط توفر حسن النية 4)10/04/1994
حقوق حبسن نية قبل نفس التاريخ اكتتاب  -ب

رية حتمل املذكور أعاله، من خالل تسجيل عالمة جتا
ذلك قبل اكتساب صاحب ذلك املؤشر اجلغرايف، و 

  .احلق احلماية مبوجب مؤشر جغرايف يف بلد املنشأ
حماية الحقوق الواردة على : المطلب الثاني

  .المبتكرات الجديدة
هذا املبحث حلماية بعدما تطرقنا يف املطلب األول من 

عناصر امللكية الصناعية الواردة على الشارات املميزة 
ن هذا اليت ترد على العناصر املعنوية،نتطرق ضم

أن توليها الدولة أمهية املطلب لعناصر أخرى البد و 
  .أكرب و هي املتعلقة باملبتكرات اجلديدة

  :حماية الرسوم و النماذج الصناعية: الفرع األول
لبداية لتعريف الرسوم و النماذج الصناعية ، نتطرق يف ا

  .مث نوضح مظاهر احلماية وشروطها
  تعريف الرسوم و النماذج الصناعية: أوال

يقصد بالرسم الصناعي املنظر اإلمجايل والزخريف يف 
تظهر مبظهر جذاب مييزها عن سلعة معينة حىت 

سد لسلعة ما أو ، أما النموذج فهو الشكغريها ل ا
  .5له وظيفة تزينية جتعل املنتوج جذاباو  منتوج ما

  شروط توفير الحماية: ثانيا
  :يشرتط لتوفري احلماية هلما مايلي

أن يكون ملفت للنظر و قابل لالستنساخ = 
 .6الصناعي

هو ما اشرتطته املادة أن يكون جديدا أو أصيال و = 
 .من اتفاقية تريبس 01فقرة  25

                                                             
 تاريخ جولة األورغواي 4
 .98جالل وفاء حممدين، املرجع السابق، ص  5
 .99جالل وفاء حممدين، املرجع السابق، ص  6
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أن متنح احلماية للتصميمات،الرسوم الصناعية = 
 .األصلية بصفة مستقلة على املنتوجاجلديدة أو 

ية على جيوز للدول األعضاء االمتناع عن منح احلما
النماذج اعتبارات فنية ووظيفية ولو كانت الرسومات و 

كن للدول منح احلماية  للرسوم مي .جديدة و أصلية
ف أو مبقتضى املؤل النماذج إما بأسلوب قانون حقو 

 .1النماذجقانون خاص بالرسوم و 
قد ينتج عن تنظيم احلماية من طرف اتفاقية تريبس و 

  :إلزام الدول األعضاء بـ
ا ملنح =  جيوز للدول حتديد بعض املعايري اخلاص 

  .احلماية مع احرتام مبدأ املعاملة الوطنية
نع لصاحب احلق محاية استشارية، متنع الغري من ص= 
ذا النظام مع جواز منح ع و وبي استرياد احملمية 

  .استثناءات حمدودة جدا
إلزام الدول بعدم وضع شروط إضعاف غري معقولة  = 

  .كتكلفة الفحص، الرسم اليت ختص مناذج املنتوجات
جيوز للدول منح ترخيص إجباري شرط عدم = 

  .2تعارضه مع االستغالل العادي للتصميم الصناعي
  حماية براءات االختراع: الفرع الثاني

راءة نتطرق يف البداية لألساس القانوين حلماية ب
مث نوضح نطاق منح  ،االخرتاع ضمن اتفاقية تريبس

  .التقيد من منح الرتاخيص اإلجباريةالرباءة و 
األساس القانوني لحماية براءة االختراع : أوال

  . حسب اتفاقية التريبس
لقد ركزت اتفاقية تريبس على براءة االخرتاع باعتبارها 

التجارة أحد أهم عناصر امللكية الصناعية يف جمال 
موعات االقتصادية و  الدولية تدعمه الشركات ا

الكربى يف العامل بإقناع حكومات الدول املتقدمة بتبين 
اية فعالة، وشاملة لالخرتاعات وجهة نظرها إلقرار مح

                                                             
وثيقة ندوة الويبو، احلماية الدولية للملكية الصناعية من  1

 .18ص  ،2004 باريس إىل تريبس ، األردن،
 .من إتفاقية الرتيبس 02الفقرة  26ادة امل2 

للخسائر اليت تتكبدها هذه الشركات ذلك بالنظر و 
نتيجة االستغالل الغري مشروع لالخرتاعات دون 
تدخل من السلطات املختصة يف كثري الدول، لذلك 
سعت الشركات الكربى إىل تدويل نظام براءات 

تعويض ن حيث األساس القانوين للحماية و االخرتاع م
حتيل  نظام احلماية القدمي املقرر يف اتفاقية باريس اليت
اد يف إىل القوانني الداخلية للدول األعضاء يف اإلحت

تكيف حق املخرتع بأنه تنظيم محاية االخرتاعات، و 
حق احتكار مؤقت الستغالل اخرتاعه مث سقط يف 
امللك العام بانقضاء فرتة احلماية، فيحق لكل شخص 
بعد ذلك استغالل الرباءة دون اكرتاث حبقوق 

  .مالكها
لرعايا تريبس مبدأ املعاملة الوطنية  كما أقرت اتفاقية

األنظمة لكن مع اختالف دول اإلحتاد دون متييز، و 
  .الوطنية يف شروط احلماية

جتنبا هلذه املساوئ عمدت اتفاقية تريبس إىل البحث و 
على أساس جديد يدعم احلماية حلقوق امللكية 

اإلجراءات يف خمتلف الفكرية، حىت ال تصبح التدابري و 
  .لوطنية حاجزا أمام التجارة املشروعةاألنظمة ا

ا و  لقد كيفت اتفاقية تريبس حقوق املخرتع على أ
رى و هي حقوق طبيعية كبقية احلقوق الطبيعية األخ

حق املخرتع طبقا هلذه لصيقة بشخصية املخرتع، و 
و حق ملكية من خصائصه الدميومة االتفاقية ه

فال العمومية و ال حتد من عامليته حدود سياسية و 
 الرباءةو  يكون حمددا أو مقيدا بنظام وطين معني،

املمنوحة يف إحدى الدول كاشفة ومقررة للحق 
ومينح لصاحبه حق استشاري  الطبيعي للمخرتع،

ينتج عن تبين هذه النظرية أن تقرر احلماية مطلق و 
ا و لالخرتا ال ميكن عات دون اعتبار جبنسية أصحا

  .3رباءة عنهاستغالل االخرتاع أو مكان منح ال
  نطاق منح البراءة: ثانيا

                                                             
 .113زرويت الطيب، املرجع السابق، ص 3 
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إذ أن  ،ثريا اتفاقية تريبس يف هذا الشأنلقد توسعت ك
نطاق براءات االخرتاع ال يتوقف على الطريقة أو 

تج بل يشمل الوسيلة املستعملة للحصول على املن
هنا تظهر قوة احتكار أيضا املنتوج ذاته، و 

 لالخرتاعات، وهذا ما يسمح للشركات الصناعية
الكربى باهليمنة املطلقة على ميادين االخرتاعات دوليا 

مالية ه من إمكانيات استثمارية علمية و ملا متتلك
  .ضخمة

اخلطورة خاصة يف ميدان األدوية تظهر و 
هي ميادين ال تشملها واملستحضرات الكيمياوية و 

براءات االخرتاع يف معظم القوانني فيما خيص املنتوج 
  .1نسان و حاجته الغذائيةذاته لتعلقها بصحة اإل

فاالحتكار يف هذا امليدان سيؤثر سلبا على الدول 
يف املنتوج النامية باإلضرار بالصحة العامة و التحكم 

  .املعروض و رفع أسعاره
ميكن احلصول على حقوق تسويقية للدولة النامية و 

شرط أن يتم املوافقة على تسويق الدواء أو منح رفض 
املنتج الدوائي يف ذلك البلد العضو،  من براءة اخرتاع 

كما يشرتط أن يكون املنتج قد مت تقدمي طلب 
للحصول على براءة يف بلد آخر عضو يف منظمة 

اءة قبل إنقاذ اتفاقية املنظمة التجارة منحت عنه الرب 
احلصول على موافقة على تسويقه فيه مما يقر التزاما و 

املطلقة مدة  ي احلقوق التسويقيةللدول النامية أن حتم
سنوات لكل منتج دوائي أو كيماوي زراعية غري  مخس

  . 2 حممي لديها وحممي يف بلد املنشأ
أما االستثناءات على نطاق منح الرباءات فقد 

ا املادة  وتتعلق باالخرتاعات احملظور  27/32حصر
ب محاية النظام العام واآلداب استغالهلا جتاريا ألسبا

لصحة البشرية أو احليوانية أو كذا محاية احلياة أو او 
  .كذا االخرتاعات املضرة بالبيئة  النباتية و

                                                             
 .64جالل وفاء حممدين، املرجع السابق، ص  1
 .53عبد السالم خملويف، املرجع السابق، ص 2 

ويظهر تشدد اتفاقية تريبس يف جمال االخرتاعات يف 
تفسري مضمون الشروط املطلوبة للحصول على الرباءة 

اليت  اشرتطت احلدة املطلقة  27/1من خالل املادة 
الخرتاع يف اخرتاع من الناحية املوضوعية بأن ال يكون ا

معروفا فعال قبل الكشف عنه مقارنة بالفن الصناعي 
السابق و من الناحية الشكلية  أال يسبق نشره أو 

  .3استعماله يف أي مكان داخل البلد العضو
وضعت إتفاقية تريبس احلد األدىن من مدة محاية 

من تاريخ تقدمي طلب  4سنة 20الرباءة و هو 
دورها، وتوحيد ليس من وقت صى الرباءة و احلصول عل
فاذ النىن للحماية غرضه مبدأ االعرتاف و احلد األد

  . الدويل للحق الطبيعي للمخرتع
  التقيد من منح التراخيص اإلجبارية: ثالثا

له حقوقا كما هو مقرر قانونا أن املخرتع خيول 
احتكار استغالله  خالل مدة استشارية على اخرتاعه و 

تمع به، احلم عليه رتبت أغلب و  اية مقابل انتفاع ا
املخرتع  التشريعات جزاء عدم االستغالل أو تقاعس

هو انقضاء احلق يف أو تعسف يف استعمال حقه، و 
الرباءة أو منح تراخيص إجبارية الستغالهلا يف أحوال 

كما أقرت النظم الداخلية مع االختالف يف   5 معينة
اتفاقية تريبس قللت طاقه، و شروط منح الرتخيص ون

ة الدول األعضاء يف املنظمة العاملية من صالحي
للتجارة يف التدخل لتقييد هذا احلق أو منح رخص 

إذ أوردت شروط تضمنتها االستغالل اإلجباري للرباءة 
  :، وهي31املادة 

دراسة الرتاخيص املمنوحة كل على حدة يف ضوء = 
ا الذاتية   .جدار

                                                             
 .354عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 3 
 .من إتفاقية الرتيبس 33أنظر املادة  4
ا التشريعات الوطنية كل حسب قانونه  5 األحوال املعينة حدد

من تريبس حصرت الشروط  31الداخلي، غري أن املادة 
 .الواجب توفرها للقيام بذلك
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قصر مدة الرتخيص يف حدود إجناز الغرض الذي = 
  .أجله منح من

عدم منح الرتخيص إال بعد التأكد من فشل = 
صاحب الرباءة على تنازل مساعي طلبه للحصول من 

  .بأسعار و شروط جتارية معقولةاتفاقي و 
  .عدم إطالقية الرتخيص املمنوح يف مدته و نطاقه= 
عدم جواز التنازل عن الرتخيص للغري فيما عدا = 

  .التنازل الداخلي يف املؤسسة التجارية
دفع تعويض لصاحب الرباءة عن كل ترخيص مع = 

مراعاة القيمة االقتصادية للرتخيص و إتاحة فرصة 
املنازعة يف التعويض املمنوح جلهة القضاء أو سلطة 

  .خمتصة أعلى من اجلهة املاحنة للرتخيص
اء بزوال الدواعي و األسباب =  خضوع الرتخيص لإل

  .حدوثها إذا مل يكن األرجح تكرار اليت اقتضتها
إعطاء صالحية رقابة مدى قانونية منح الرتاخيص = 

منفصلة و للمراجعة من جهة مستقلة أعلى و للقضاء أ
  .على السلطة املاحنة

ال يتسبب منح الرتخيص اإلجباري تقاعس املخرتع = 
 لك،يف استعمال الرباءة حمليا و ال جيوز إجباره على ذ

املستخدم يف قيام الدولة العضو باسترياد املنتجات و 
بذلك و  ة بشكل استغالل الرباءة حمليا،صنعها الرباء

اعترب الفقه أن اتفاقية تريبس ضيقت من منح 
  . 1الرتاخيص اإلجبارية

  حماية الدوائر المتكاملة: الفرع الثالث
سنتطرق من خالل هذا الفرع ملربرات محاية الدوائر 
املتكاملة ضمن العنصر األول،و الشروط الواجب 

ها إلقرار احلماية ضمن العنصر الثاين، والرتاخيص توافر 
اء احلماية ضمن العنصر الثالث   .اإلجبارية و إ

  مبررات حماية الدوائر المتكاملة و نطاقها: أوال
تنظيم احلماية اخلاص بالدوائر املتكاملة و تسمى أيضا 

، حيث أن حديث النشأة الرسومات الطبوغرافية،

                                                             
 .123 .السالم خملويف، املرجع السابق، ص بدع 1

ي خاص فيها حديثا، لوجي و العلمتطورها التكنو 
 يتحقق مللتطور حتم على الدول مواكبته، و هذا او 

اهدة ذلك يف املنظومات القانونية الدولية سوى يف مع
هي االتفاقية الوحيدة ، و 1989واشنطن املربمة سنة 

ال   .يف هذا ا
كما نعلم فإن أي مبادرة لتنظيم قوانني حلماية جديدة و 

نظمة التجارة العاملية ال ختلو من النقائص، لذا ارتأت م
ضرورة تعديل مستوى الرتسانة القانونية مع التطور 
التكنولوجي العايل السرعة خصوص يف جمال 

  .2اإللكرتونيات
لذا فإن ضرورة توفري احلماية يعود ألسباب عديدة و 

هي أن التصميم التخطيطي لدائرة متكاملة هو إدماج 
غري مكون صعدد كبري من الوظائف الكهربائية يف 

أن ابتكارها يتطلب ، كما وفق خطط وتفصيل ودقة
إمكانيات عالية، غري أن هذه جهودا كبرية و 

ا يقابلها سهولة يف استنساخها، الصعوبات يف ابتكاره
  .3هذا ما جعل التفكري يف محايتها ضرورةو 

اتفاقية تريبس نظمت احلماية القانونية للدوائر املتكاملة 
كما أحالت املواد من  78و  35،36،37: يف املواد

  . 4التفاقية واشنطن 07إىل  02
وبة لحماية الدوائر المتكاملة  الشروط المطل: ثانيا

  مدة حمايتهاو 
أجازت االتفاقية للدول األعضاء وضع الشروط 
الشكلية حسب ما تراه مناسبا وفق قوانينها الداخلية، 
حيث أن األغلبية تشرتط تقدمي صاحب احلق طلب 

ي االستغالل التجاري للتصميمات التسجيل ويكف
  . 5 لتوفري احلماية

                                                             
املقصود باحلماية هو التصميمات : الدوائر املتكاملة2 

 .التخطيطية هلا، و تسمى أيضا الرسومات الطبوغرافية
 .93جالل وفاء حممدين،املرجع السابق، ص 3 
  .IPICواشنطن، للدوائر املتكاملة، اتفاقية4 
 .من تريبس 38أنظر املادة  5
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ا االتفاقية بـ سنوات  10: مدة احلماية الدنيا حدد
  :حتسب كما يلي

بداية من تاريخ أول استغالل جتاري يف أي مكان  -أ
يف العامل أو من تاريخ طلب التسجيل، هذا خيص 

  .البلدان اليت تشرتط التسجيل ملنح احلماية
اريخ أو استغالل جتاري يف العامل بداية من ت -ب

  .بالنسبة للدولة اليت ال تشرتط التسجيل
  التراخيص اإلجبارية و إنهاء الحماية: ثالثا

اء احلماية بانتهاء  جتيز االتفاقية للدول األعضاء إ
سنة من بداية احلماية بغض النظر عن تقدمي  15

  .38طلب أو االقتناع به ، و هذا حسب املادة 
ت اتفاقية تريبس على عكس اتفاقية كما أضاف

واشنطن جواز منح الرتاخيص اإلجبارية ألغراض 
االستخدام الغري جتاري أو ملواجهة منافية غري 

  .1مشروعة
كما للدولة العضو احلق يف اختيار القانون اخلاص 
باحلماية و كيفية اختيار أسلوب احلماية سواء بقانون 

  .عةخاص أو بقانون املنافسة الغري مشرو 
الغري  جند أيضا أن اتفاقية تريبس تلزم املستخدمو 

الذي استغلها حبسن نية دفع شرعي للدوائر املتكاملة و 
ق يعادل الفوائد تعويض مناسب لصاحب احل

أن قد سبق و يكون ذلك كما لو أنه املتحصل عنها و 
  .2مت إبرام عقد ترخيص 

من اتفاقية تريبس مل تلغي  35املادة 
من اتفاقية  02فقرة  06دة يف املا االستثناء الوارد

، حيث حددت األعمال اليت ال تقتضي واشنطن
  :تصرحيا من املالك و هي

جيوز للغري استنساخ تصميم طوبوغرايف حممي كليا = 
أو جزئيا يف دائرة متكاملة دون ترخيص إذا كان 

                                                             
 تريبس 31أنظر املادة 1 
 تريبس 37أنظر املادة 2 

ألغراض شخصية أو تقييمية أو لغرض البحث العلمي 
  .3أو التعليم

رف الغري تصميم يتميز ابتكار من طإذا مت = 
على آخر قبله ذلك عن طريق االعتماد باألصالة و 

، جيوز ذلك دون أن يعترب اعتداء حممي كليا أو جزئيا
  .على صاحب ملك احلق األول

إذا مت ابتكار ختطيط لدائرة متكاملة بطريقة غري = 
الطريقة األوىل االعتماد على النفس جيوز لصاحبها 

  .  4يف ملكية الدائرة  التمسك حبقه
  

أسبقية تريبس في توفير الحماية : المطلب الثالث
  . لمجاالت خاصة

يف توفري احلماية إن اتفاقية تريبس كانت هي السباقة 
هو ما سنتطرق إليه ضمن هذا االت خاصة و 

  .املطلب
حماية المعلومات السرية و أحكام : الفرع األول

في التراخيص مكافحة المنافسة الغير مشروعة 
  التعاقدية

كيفية الفرع مفهوم املعلومات السرية و  يتضمن هذا
  .توفري احلماية

  مفهوم السر التجاري و مبررات حمايته: أوال
يتضمن العنصر محاية املعلومات السرية و كذا شروط 

  احلماية و طرق تطبيقها
  حماية المعلومات السرية: أ

ة تسمى أيضا السر التجاري الذي يتضمن كاف
مبا أن املعرفة وبكافة أشكاهلا، و  5 املعلومات السرية

ا  الفنية هي النواة األساسية لتحويل التكنولوجيا ومع أ
غري حممية بالرباءة بشكل جل عقود نقل التكنولوجيا 

                                                             
 .113فتحي نسيمة، املرجع السابق، ص  3
 .من تريبس 25راجع املادة 4 
تفاقية تريبس أطلقت عليه املعلومات الغري مفصح عنها أما إل5 

و أغلب الدول  -معلومات سرية –الرتمجة العربية بتسميتها 
 .تسميها األسرار التجارية
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يف املعامالت التجارية الدولية من الدول املتطورة حنو 
يع ورغم األمهية البالغة مل حيضى يف مج .الدول املتخلفة

االتفاقيات الدولية باحلماية ماعدا اتفاقية تريبس، 
حيث كانت وفق املبادئ العامة فقط،وهذا ما أعترب 

اليت تتميز و  1إجحافا يف محاية املعارف الفنية
  :باخلصائص اآلتية

ا النسبية و ليست املطلقة، و هي : سريةال - يقصد 
  .أساس احلماية

مبعىن آخر عدم يف شقها املتعلق باألصالة : اجلدة -
استطاعة رجل الفن الصناعي املختص الوصول إليها 

  .2إال ببذل جمهود يف زمن معترب و كلفة حمددة
  شروط الحماية و طرق تطبيقها: ب

ية اخلاصة من اتفاقية تريبس تضمنت احلما 39املادة 
طلوب صت على الشروط املنباألسرار التجارية، و 

أن للحماية جند و  .توفرها حلماية السر التجاري
  :طريقني

التزام الدول بضمان حقوق األشخاص الطبيعيني  -1
أو املعنويني من منح اإلفصاح عن املعلومات اليت حتت 
تصرفهم و رقابتهم بصفة قانونية لآلخرين أو حصوهلم 
عليها أو استخدامهم هلا دون احلصول على 
الرتخيص، و هذا إذا حتصلوا عليها بطرق غري نزيهة أو 

  .ت غري مشروعةممارسا
التزام الدول األعضاء أثناء تقرير الشروط احملددة  -2

للرقابة حبماية البيانات الغري مفصح عنها من 
ا  االستخدام التجاري الغري عادل، فال جيوز ألجهز

ا مقابل السماح بتسويق األدوية الرمسية إفشاء أسراره
املنتجات الكيماوية الزراعية اليت تستخدم مواد و 

  .ة هلا مع السريةجديد
هذا املبدأ له استثناء هو إذا تعلق األمر 

  .حبماية اجلهود أو إجراءات ضمان اخلدمات
                                                             

وإدارية قابلة جمموع معارف تكنولوجية وعلمية : الفنيةاملعرفة 1 
ا بشكل سري و   .غري مشمولة برباءة إخرتاعلإلنتقال وحيتفظ 

 123، ص يتالطيب زور 2 

تنافسية في الغير مكافحة الممارسات : ثانيا
  التراخيص التعاقدية

ن وفرت اتفاقية تريبس أمهية بالغة للمجال التجاري م
عليه فقد خصت خالل اإلطار الذي أنشئت فيه، و 

املمارسات اجلارية من خالل املنافسة املشروعة تنظيم 
حكم خاص هلا، فقد توافق األعضاء على أنه ميكن 
أن يرتتب عن الشروط املتعلقة بالرتاخيص يف جمال 

أثرا سلبا على فكرية تقييدا للمنافسة و حقوق امللكية ال
التجارة بصفة عامة،لذا فإن االتفاقية أجازت للدول 

أو اختاذ تدابري مالئمة تتفق األعضاء إصدار تشريعات 
مع اتفاقية تريبس ملنع املمارسات التعاقدية ذات األثر 

على املنافسة أو على مراقبتها، وهو ما خيدم السليب 
تستطيع أن تستفيد منها عند التعاقد الدول النامية و 

،  استخدام املعرفة أو السر التجاريعلى الرتخيص ب
منع هذه كافحة و ألي بلد اختاذ تدابري مل كما جيوز
تلزم كل البلدان األعضاء بالدخول يف و  3املمارسات

مشاورات بوجوب طلب مع أي عضو آخر لضمان 
  .4االمتثال هلذه التشريعات

حماية حقوق الملكية في قطاع : الفرع الثاني
  الزراعة و المواد الصيدالنية

نتطرق من خالهلما  يتضمن هذا الفرع عنصرين،
مث املواد  )أوال(يف قطاع الزراعة وق امللكية حلماية حق
  ).ثانيا(الصيدالنية 

  الحماية في قطاع الزراعة: أوال
قطاع الزراعة قطاع إسرتاتيجي كان حمل أخذ رد ما 

ورة من خالل اختالفها الدول املتطنامية و بني الدول ال
سعت هذه الدول املتطورة لتحرير ، ولقد على أمهيته

متكنوا سنة ، إذ 5وضع ضوابط ختدم مصاحلهاو 
من حترير القطاع  و إدراجه ضمن السياسة  1994

                                                             
 تريبس 02فقرة  46أنظر املادة  3
 تريبس 3فقرة  46أنظر املادة 4 
 .164أمحد عبد اخلالق، مرجع سابق، ص  5
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حيث تعدى التحرير أيضا ليشمل  .1 اجلديدة للتجارة
إمكانية محاية األصناف النباتية و السالالت الدقيقة 

النبات مث  بيولوجية للحصول على احليوان و بطرق غري
  .2اإلبقاء على بعض االستثناءات القليلة جدا

ال تريبس هي األوىل  حيث أن اتفاقيةو  يف هذا ا
الذي حيتوي على جزئيات كثرية التنظيمي اجلديد و 
  .أمهها ما سيتم ذكره

  :دوافع الحقوق في قطاع الزراعة: أ
  :هي بإجيازو 
  .خدمة ملصاحلها االقتصادية -
ت الضاغطة على الدول املتقدمة، تأثري اجلماعا -
  .املتمثل يف الشركات الكربىو 
  .األسواقاهليمنة على  -
محاية هذه احلقوق يقوي من اقتصاديات الدول  -

  .املتقدمة
ا - ل البحث العلمي يف جمال الغذاء هيمنة اخلواص 
  .الزراعةو 
تراجع السياسات االجتماعية ألغلب الدول،  -

  .خصوصا يف ظل تالشي القطب االشرتاكي
العمل على تشجيع العلم و البحث العلمي يف هذا  -

ال   .3ا
  .جيع املنافسة املشروعةتش -

  خصائص التطور في قطاع الزراعة: ب
التحكم ة يف جمال الكائنات البيولوجية و تطور الزراع -

  .فيها أكثر
تطور جمال أنسجة اخلاليا، اهلندسة الوراثية،  -

  .اإلستنساخ
  .حتسني السالالت و األصناف النباتية -

                                                             
  1994خالل جولة األرغواي سنة  1
 من إتفاقية تريبس  27املادة  2
يف  1996جانفي  29مطالبة الوزير األمركي للزراعة يف  3

خطابه لدى املعهد الوطين اهلندسي للبحوث الزراعية مينح 
ال  الشركات الباحثة يف هذا ا

  حتسني منو الكائنات الدقيقة  -
ا قد تؤثر على التوازن و  كل هذه اخلصوصيات لو أ

ا أصبحت حقيقة أو فعلية أدت  البيولوجي إال أ
  .4لضرورة محاية احلقوق النامجة عنها

الحماية المقررة من طرف اتفاقية تريبس في : ج
  مجال الزراعة

رغم أن إتفاقية تريبس هي اإلطار الدويل األول حلماية 
أن بعض  حقوق امللكية الفكرية يف جمال الزراعة إال

  .التشريعات الوطنية سبقتها يف ذلك
قد تضمنت اتفاقية تريبس هذه احلماية كما توسع و 

من نطاقها بواسطة براءات االخرتاع حيث متنح على 
أساس اخرتاعات منتوجات أو طرق إنتاج يف كل 

اال ت ويتم دون متييز مكان االخرتاع، وحتمي ا
ال القاعدة تسري على هذه داخليا وخارجيا، و  ا

تكون كذا األصناف النباتية اجلديدة و و  ،الزراعي
  :احلماية بإحدى الطرق التالية

  .محاية برباءة االخرتاع -أ
ذه األصناف -ب   .محاية بنظام خاص 
  .محاية باجلمع بني النظامني -ج
  :أقرت املادة إستثناءات هيو 
  .ضرورة احملافظة على النظام العام -
  .احلميدة ضرورة احملافظة األخالق -
  .محاية الصحة، احلياة البشرية، احليوانية، النباتية -
  .محاية البيئة -
  .طرق التشخيص و العالج للحيوان و اإلنسان  -
الطرق البيولوجية يف جوهرها إلنتاج حيوان أو  -

  .نبات
االت عليه اتفاقية تريبس وحدت احلماية يف كل و  ا

ناءات يف محاية األقل منوا استثومنحت الدول النامية و 
ال الزراعي   .ا

                                                             
 .189أمحد عبد اخلالق، املرجع السابق، ص  4



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يونيوالع/   املجلة ول  ISSN: 2507-7635/     2016دد

 

62 
 

حماية حقوق الملكية في مجال المواد :ثانيا
  الصيدالنية

  مت تقسيم هذا العنصر لثالث عناصر وفق األيت 
  صناعة الدواء وعالقتها بالملكية الفكرية: أ

تعترب صناعة الدواء من الصناعات احليوية 
ستوى العاملي وذلك واإلسرتاتيجية اهلامة على امل

  :ولصناعة الدواء خصائص هي .لسببني رئيسني
  سلعة غري قابلة لإلرجاع  -
  سلعة متطورة باستمرار  -
صناعة الدواء مرتبطة أساسا بالبحث العلمي  -
  ومعرفة فنية    ) أفكار(
  .صناعة الدواء يعترب أساسها سر جتاري -
بالتايل فهي تعترب اخرتاعات من جهة وأسرار جتارية و 

  .1ولذا وجب توفري احلماية هلامن جهة أخرى 
  :حماية الدواء في اتفاقية تريبس: ب

حددت اتفاقية تريبس شروط منح الرباءة ومحاية 
وأصبحت احلماية تشمل ، االخرتاعات بصفة عامة

أيضا طرق الصنع  واملنتجات الصيدالنية وخبصوص 
اإلنشاءات اخلاصة حباالت التشخيص وإنشاء 

ال للدول  النباتات واألحياء الدقيقة فقد تركت ا
، األعضاء وهلم كامل احلرية يف فرض أو وضع احلماية

غري أن االتفاقية مل تستثين النظريات العلمية 
ومن أهم ما ، إلنشاءات خالفا للمعاهدات األخرىوا

  :جاء يف اتفاقية تريبس يف جمال محاية األدوية هي
ع مبنح الرباءات  لكل اخرتا  2التزام الدول األعضاء* 

  .حققته الشروط املطلوبة و لو كان دواء
تعلقة إلقاء عبء اإلثبات اخلاص باالخرتاعات امل* 

الكيمياويات على املتهم على براءة بصناعة الدواء و 
  .3االخرتاع

                                                             
 .207مرجع سابق، ص  أمحد عبد اخلالق، 1
 .من إتفاقية الرتيبس 27أنظر املادة 2 
 .الرتيبس اتفاقيةمن  34ملادة أنظر ا 3

ستفيدة من الفرتات االنتقالية إلزام الدول األعضاء امل* 
اليت أعفيت من احلماية لتاريخ معني بقبول إيداع و 

لديها أثناء الفرتة االنتقالية و إلزامها مبنح الطلبات 
  .سنوات 05حق التسويق املطلق ملدة ال تقل عن 

منح الدول األعضاء امللزمة بتوسيع نطاق احلماية * 
  .سنوات 10و  05لفرتات بني 

  .، العالج لإلنسان و احليوانإنشاء طرق التشخيص* 
  .عدم االعرتاف باحلماية بأثر رجعي* 
  . 4سنة 20: دة الدنيا للحماية بـقد حددت املو 
االستثناءات الواردة على براءة االختراع على : ج

  :األدوية
من اتفاقية تريبس على وجود  30نصت املادة 

ر صاحب احلق بالرباءة الدوائية استثناءات على استئثا
قانونية ترد على هذا اليت تشمل ضمن تراخيص و 

  : حنصرها كما يلياالستثناء و 
  .ءات التجارب و البحوث العلميةثنااست -أ

تسويقه  استخدام الغري لالخرتاع بغرضتصنيع و   -ب
  .بعد انتهاء مدة الرباءة

  .االستخدام املسبق -ج
  .استنفاذ احلقوق -د
ترخيص  :تنقسم لنوعنيو : الرتاخيص اإلجبارية -هـ

نظرا لتعسف صاحب الرباءة الدولية يف : إجباري
هو و : للمنفعة العامةترخيص تلقائي ، و 5حق  استعمال

الرباءة الدوائية ألغراض عامة  باستغاللما يسمح 
  . حفاظا على الصحة العامة

  :خاتمة
تطرقنا من خالل هذا البحث لدراسة حتليلية التفاقية 

حلقوق امللكية الفكرية، وذلك  محاية اجلوانب التجارية
خالل التفصيل والتحليل يف نشأة االتفاقية  من

                                                             
 .الرتيبس اتفاقيةمن  33أنظر املادة  4
ا : االستغاللمدة 5  الرتيبس بثالثة سنوات من  اتفاقيةحدد

 .تاريخ الرباءة
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ا  ومربرات الدول املتقدمة وكذا معارضة ومضمو
ا يف أهدافها الظاهرة حيث متعنا جيد .الدول النامية هلا

الباطنة، وكذا آليات فرضها وهنا املقصود إنفاذها و 
ا، وما  وكيفية حل النزاعات من خالل اآللية اخلاصة 
تعلقها وارتباطها مبنظمة التجارة العاملية ما هو إال 

  .األقل منوا والدول النامية تأكيدا ملخاوف الدول
هاته الدراسة واليت أردنا أن تكون هي الشق األول 
ملوضوعنا من خالل الفحص والتدقيق يف الظروف اليت 
أحاطت مبيالد هذه االتفاقية، واليت أظهرت شكليا يف 
املادة السابقة على مساعدة الدول النامية يف نقل 

املادة يظهر املعرفة التكنولوجية، غري أن باطن هذه 
  .االختيارية ال اإللزامية للدول املتقدمة يف ذلك

اآلن وقد علمنا من الظروف السابقة، األهداف 
نفاذ فإن من الضرورة ربط كل ما وكيفية اإل

يف ستخلصناه من املبحث األول من البحث مبا جاء ا
، حيث تطرقنا املبحث الثاين وهو لب املوضوع

تفاقية تريبس بالوصف والتحليل ما جاءت به ا
خبصوص محاية عناصر امللكية الصناعية واليت عرفت 
محاية قبلها من طرف اتفاقيات أخرى سبقتها وأمهها 
اتفاقية باريس، غري أن االتفاقية موضوع البحث 
ا،  تعدت ذلك باعتمادها محاية أوسع من سابقا
وكذا كسر حدود جماالت أخرى كانت تعترب حمرمة 

ة أخرى تعترب خطا أمحر مينع على احلماية أو بعبار 
ى ذلك جتاوزه على أساس مربرات إسرتاتيجية تتعد

  .العتبارات إنسانية
زيادة على هذا مت اعتماد محاية املعلومات السرية أو 
ما يعرف بالسر التجاري والذي أعترب قبل اتفاقية 
الرتيبس أن إفشائه خيدم البحث العلمي والتطور 

ل تغيري اتفاقية تريبس التكنولوجي وعلى سبيل املثا
لألساس القانوين حلق الرباءة حق طبيعي منح سلطات 

التعسف والربح على حساب  أوسع ملالكه تصل حلد
هو مظهر من مظاهر تغليب النظرية املادية  ،اآلخرين

على النظرية املعنوية خبصوص محاية الفكر واألفكار 
وكذا اعتماد اإلتفاقية على منح الرباءة على طرق 

وبصفة  .صنع هو سابقة يف محاية صاحب احلقال
عامة جند أن اتفاقية تريبس وبغرض احلماية على 
ال الزراعي وال  املنتجات الصيدالنية وكذا على ا
سيما على األصناف النباتية وتشديدها يف منح 
الرتاخيص اإلجبارية وميوهلا الواضح للمبتكرين الذين 

ا  يتمركزون يف الشركات الكربى والدول املتقدمة، فإ
تعتمد . وى أداة لتطبيق آلية سيطرة جديدةمل تكن س

على القوة االقتصادية لتتعداها إىل القوة التكنولوجية 
 آلية لنقلها إىل العلمية اليت مل تعمل أبدا على توفري

  .الدول النامية
وما يؤكد هذا املد واجلزر الذي تكرس بعد إقرار 

صيدالنية وما تبعه من االتفاقية حلماية املنتجات ال
، وأوهلا إعالن 2005إعالنات آخرها إعالن الدوحة 

، الذي نتج عنه عدة مواقف أدت 2001الدوحة 
بالدول الكربى ملنح مراحل انتقالية جديدة ومنع احلق 
يف إصدار الرتاخيص لصناعة األدوية اجلنيسة رغم 

  .تقييدها بعدة شروط
توسيع نطاق زيادة على ذلك فقد قامت االتفاقية بو 

محاية العالمات ونتج عنه ما يعرف بعالقة اخلدمة غري 
أن متيز تريبس ظهر أكثر يف جمال محاية الشارات 
املميزة حيث أقرت محاية خاصة باملؤشرات اجلغرافية 

  .وال سيما ما تعلق بتجارة اخلمور
وكخالصة عامة نستطيع القول أن هذا املوضوع 

ا أعمق من هذا نظرا وبدقته ووفرة عناصره يتطلب حبث
لو امهة و ألمهيته، غري أننا من خالل هذا أردنا املس

بشكل جزئي إلثراء هذا املوضوع والذي يعترب ذو 
أمهية بالغة نظرا لتكبريه وجتاوزه جلميع احلدود اجلغرافية 

  .وغريها
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  التقديرية لإلدارةالصور الحديثة للرقابة القضائية على السلطة 

  )أ(بن شهرة العريب، أستاذ مساعد قسم 
  املركز اجلامعي تيسمسيلت

  :مقـدمـــــة
ال خيتلف من حيث جوهره عن أي عمل قانوين أخر سوى أَن ما مييزه عن بقية األعمال  اإلداريالقرار إن 

صا، من الفقهاء ال يعطون تعريفا خا ة املختصة، لذلك فان العديداإلداريالقانونية هو صدوره عن هيئة من اهليئات 
ا امللزمة اإلداريالقضاء للقرار التعريف السائد يف الفقه و و  ا هلا من سلطة مبقتضى مب. هو إفصاح جهة اإلدارة عن إراد

  .اللوائح يف الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانوين معني، حمققا ملصلحة عامةالقوانني و 
ا، ولذلك يعتربها اإلداريرة يف إصدار القرارات متثل سلطة اإلداو  ة املظهر الرئيسي يف مباشرة كافة نشاطا

ة عن طريقها ة اليت ال غىن عنها، خاصة إذا باشرت اإلدار اإلداريالسلطة  امتيازاتفقهاء القانون العام أهم و أخطر 
ا  من هنا بدت ضرورة العمل على فرض رقابة فعالة علىسلطتها التقديرية، و  . ةاإلداريأعمال اإلدارة، خاصة على قرارا

ا لإلدارة، و نتيجة  اتساعلضمان عدم خروجها على أحكام القانون خاصة أمام  نطاق السلطة التقديرية املعرتف 
ال، سيؤدي    . وضع قيود جديدة للسلطة التقديرية لإلدارة إىللذلك عرفت الرقابة القضائية توسعا هاما يف هذا ا

فيما تتمثل أهم الصور واملظاهر : فإن أهم تساؤل يتبني لنا من أن تكون هذه الدراسة إجابة عنه هو من هناو 
  .املستحدثة للرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة ؟

ل سوف نتعرض و هذه اخلطة املتكونة من مبحثني، ضمن املبحث األ نقرتح، إلجابة على هذه التساؤالتلو 
ال  إىل احلديثة يف الرقابة  االجتاهاتبعض مالمح  لاو نتنيف املبحث الثاين ، و اإلداريمفهوم السلطة التقديرية يف ا

  .القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة؟
في  السلطة التقديريةاهية م: المبحـــث األول
  المجال اإلداري

السلطة التقديرية أهم جوانب القانون          
ا حرية اإلدارة يف اإلداري، و  القرار،  اختاذتعرف على أ

، إذا كان القانون االختصاصاإلجراء عند وجوب  أو
جانب من الفقه  اعتربها، فقد 1ال ميلي مسلكا معينا

ا ضرورة  حيث لزومها حلسن  من اجتماعيةعلى أ
ضرورة من الضرورات اليت تقتضيها احلياة سري اإلدارة، و 

 بقصد تطبيق القاعدة العامة اليت ذلكاإلدارية، و 

                                                             
و الرقابة القضائية  التشريعي االحنرافحممد ماهر أبو العينني،  1

، دراسة تطبيقية، الكتاب الثاين، الطبعة األوىل على دستورية
. ، ص، املركز القومي لإلصدارات القانونية،القاهرة2013

211  

، كما أن هلذه السلطة التقديرية 2يصوغها املشرع
مربرات ومميزات، وهو ما نتطرق له من خالل املطالب 

  .التالية
  مفهوم السلطة التقديرية لإلدارة :لو المطلب األ

للسلطة التقديرية لإلدارة مفهوم واسع وآخر ضيق، 
  :نستعرضهما يف الفرعني التاليني

  المفهوم الواسع للسلطة التقديرية: الفرع األول
مبوجب هذا املفهوم، فإن اإلدارة متتلك حرية  و          

مصدر و . لتقدير مىت خوهلا القانون ذلككاملة يف ا
على هذا لتقدير مستقر يف إرادة املشرع، و ها يف اسلطت

فان أصحاب هذا الرأي ال يؤيدون رقابة  األساس
                                                             

التناسب يف اجلزاءات التأديبية قوسم حاج غوثي، مبدأ 2 
الرقابة القضائية عليه، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، و 

  .126 . ، ص2014، ، مصراإلسكندرية
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القضاء على السلطة التقديرية لإلدارة إال إذا كانت يف 
  .تعبريا و تطبيقا إلرادة املشرع باعتبارهاحدود ضيقة، 
  المفهوم الضيق للسلطة التقديرية: الفرع الثاني

أن القضاء،  إىليذهبون  جتاههذا االإن أنصار          
هو مصدر التقدير، فالسلطة التقديرية تظهر يف 

يرون أن . ة اليت ال ختضع لرقابة القضاءاإلداريالقرارات 
االختصاص املقيد ال يراقب إال  اإلداريالقاضي 
ذا فان السلطة التقديرية تبدأ من حيث لإلدارة، و 

  .1 اإلدارةتنتهي رقابة القضاء على قرارات 
أساسها مبررات السلطة التقديرية و : الثانيالمطلب 
  القانوني
إذا كانت السلطة التقديرية املطلقة هي حسب        

مفسدة مطلقة، فإن  أكتونالشهرية للورد قولة امل
السلطة املقيدة بالكامل هي كذلك نوع من الفساد ملا 

، إذا فوجود السلطة 2 تعنيه من شلل تام حلركة احلياة
اإلدارية أمر ال مناص منه  خاصة التقديرية يف احلياة 

  .ة يف جتدد و تطور مستمراإلداريأن األنشطة و 
مبررات السلطة التقديرية الممنوحة : لو الفرع األ

  لإلدارة
الفقه على أن للسلطة التقديرية لإلدارة مربرات  اتفق

  :من أمهها
  اإلداريمقتضيات النشاط و العمل : الأو 

مواكبة خمتلف التطورات  إىلإن اإلدارة اليوم مضطرة 
التطور العلمي  احلاصلة يف احلياة، خاصة مع

امها ذا ال ميكن لإلدارة القيام مبهالتكنولوجي، و و 
هي مكبلة مبوجب النصوص القانونية اليت تبت يف و 

أمورها، أن تفعل هذا و ترتك هذا، فهذا التطور يستلزم 
                                                             

لإلداري، ندوة  ماهر صالح عالوي، حدود السلطة التقديرية 1
، املنظمة العربية 2006بتونس  اإلداريالقضاء مبدأ املشروعية و 

 .200 .، صةاإلداريللتنمية 
، التقديريةلإلدارةالسلطة امي مجال الدين، قضاء املالئمة و س2 

 .، ص2010 :، مصر، سنةدار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية
13. 

من الفعالية، و ى مستوى من األداء و أعلعلى اإلدارة 
مث فإن املصلحة العامة لن تتوافق مع إدارة مربجمة 

  .السلوك
من  اإلداريالعمل استحالة تنظيم النشاط و : ثانيا

  طرف المشرع بالكامل
إن املشرع املتمثل يف الربملان ال ميكنه التنبؤ بأنشطة  

 إىلة اإلدارة اليت سوف متارسها يف املستقبل، باإلضاف
التطور اليت ختضع هلا اإلدارة، أنه ال ميكنه تتبع حركة 

ها تعقيد عدة أسباب، يكون على رأس إىلهذا راجع و 
تغري  إىلطوهلا، باإلضافة إجراءات سن التشريعات و 

  .الظروف اليت ميكن أن توضع فيها القوانني
  ضمانة الرقابة القضائية: ثالثا

حتكمية، إمنا هي إن السلطة التقديرية ليست سلطة 
سلطة قانونية ختضع مثل سائر سلطات اإلدارة للرقابة 

ا وال تتحقق هذه املشروعية إال إذ. على مشروعيتها
هو الدور الذي استهدفت حتقيق الصاحل العام، و 

اإلداري يف حدود خربته يأخذه على عاتقه القاضي 
  .باإلدارة العامة و نشاطها اتصالهمدى وقدراته، و 

  ادي عيوب السلطة المقيدةتف: رابعا
ال شك  أن تفادي عيوب السلطة املقيدة يكفي بذاته  

اإلدارة بقدر من السلطة  العرتافكسبب مقبول 
التقديرية، فإذا كانت السلطة املقيدة تبدو للوهلة 

حريات األفراد ضد تعسف وىل ضمانا حلقوق و األ
ا ليست يف كل األحوال حمققة ملصلحة  اإلدارة، إال أ

فراد، فضال عن املصلحة العامة فهي يف كثري من األ
ات وعراقيل بالنسبة وضع معوق إىلاحلاالت تؤدي 

  .3 اإلدارة إىل بطئ وارتباكتؤدي للمواطنني و 
  

                                                             
ية على سلطة خالد سيد حممد محاد، حدود الرقابة القضائ3 

وبلد دار ذكر  دون(، 2. طنة، ر التقديرية، دراسة مقا اإلدارة
 .165 .ص، 2012: سنة ،)نشرال
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القانوني لسلطة اإلدارة  األساس: الفرع الثاني
  التقديرية

بالسلطة التقديرية لإلدارة كسلطة قانونية،  االعرتافإن 
القانوين هلا، مبعىن معرفة  األساسيستلزم حتديد 

إليه قيام تلك السلطة، القانوين الذي يستند  األساس
  .التالية االجتاهاتيف هذا الشأن ظهرت و 
  فكرت تدرج القواعد القانونية: الأو 

 يةاو النمسيرى األستاذ كلسن و معه أنصار املدرسة 
تمع إمنا تتدرج فيما بينها يف  أن القواعد القانونية يف ا

على القاعدة مراتب خمتلفة، حبيث تقيد القاعدة األ
هذه األخرية تتضمن ختصيصا األدىن منها درجة، و 

كل  قاعدة قانونية يف   أنمبعىن أخر، وىل، و للقاعدة األ
هلا صفتني، فهي قاعدة منفذة التدرج القانوين بالدولة 

عدة األعلى منها درجة من ناحية صة للقاخمصو 
منشئة يف ذات الوقت للقاعدة األدىن منها مرتبة من و 

ناحية أخرى، وعلى ذلك ميكن القول حسب أنصار 
هذه املدرسة أن السلطة التقديرية لإلدارة جتد أساسها 

ألنه غالبا ما تكون .يف التدرج التنازيل للقواعد القانونية
تتطلب بالعمومية والتجريد، و لقاعدة األعلى متسمة ا

التحديد من جانب رجل اإلدارة،  بالتايل نوعا من
  .هذا ال يكون إال إذا كان هلذا األخري سلطة تقديريةو 

  نظرية الحقوق الشخصية: ثانيا
القانوين للسلطة  األساسمفاد هذه النظرية إن 

و عدم وجود حق شخصي  انتفاءالتقديرية لإلدارة هو 
مفاد هذا أنه يكمن يف عدم و  .دارةاإل اجتاهللفرد 

اإلدارة، ألنه مع  اجتاهوجود احلقوق الشخصية لألفراد 
قوق تصبح سلطة اإلدارة مقيدة، وجود هذه احل

أساس ذلك أنه يف حالة وجود هذه احلقوق و 
الشخصية اليت ميكن محايتها بالدعوى القضائية، 

 التزاميستطيع األفراد مطالبة اإلدارة بعمل ما بوصفه 
اإلدارة  اختصاصيقع على عاتقها، ومن مث يصبح 

أما يف حالة عدم  وجود حقوق . ا مقيدااختصاص
. إلزام اإلدارة بعمل ماشخصية فإنه ال ميكن هلؤالء

 لقانونية بينهم و بني اإلدارة،الرابطة ا النتفاءذلك و 
ذا جتد هذه األخرية نفسها يف حرية تامة ملباشرة و 

ااختصاص   .1ا
  كرة المشروعف: ثالثا

تقوم هذه الفكرة على أساس أن اإلدارة مبا تباشره من 
ن مشروعات األفراد أنشطة متعددة ال ختتلف كثريا ع

ا املختلفة عبارة  اخلاصة، مبعىن يئا أن اإلدارة العامة 
حد كبري املشروعات اخلاصة  إىلعن مشروع يشبه 

  .لألفراد
م لتلو  ك املشروعات مبا أن األفراد يتمتعون عند إدار

لإلدارة كذلك مبثل  االعرتافسلطة تقديرية، فإنه جيب 
  .2هذه السلطة

موضع السلطة التقديرية في القرار : الثالثالمطلب 
  اإلداري
هو معروف مخسة عناصر هي احملل  ماكاإلداري  للقرار 

إىل الشكل، باإلضافة والسبب واالختصاص، الغاية و 
القضاء على أنه ال يوجد قرار ما أمجع عليه الفقه و 

على  أوصادر عن اإلدارة مقيد يف كل عناصره، 
العكس تقديري يف كل هذه العناصر،ألنه من املتفق 

، 3عليه أن كل قرار إداري يدور بني التقييد و التقدير
هلذا فإن السلطة التقديرية قد تظهر يف بعض عناصر 

  .ر، كما قد ختتفي يف البعض األخاإلداريالقرار 
موضع السلطة التقديرية في عناصر : لو الفرع األ

  القرار الخارجية
الشكل مها العنصران اللذان االختصاص و إن عنصري 

يتصالن بكيفية ممارسة اإلدارة لسلطتها، لذلك وصفا 
  .بالعناصر اخلارجية

  و السلطة التقديرية لإلدارة االختصاصعنصر : الأو 
                                                             

 .169 .املرجع السابق، ص سامي مجال الدين، 1
 .175 .صنفس املرجع،  2
، احرتامهضمانات ضان حممد بطيخ، مبدأ املشروعية و رم 3

 ة،اإلدارياملنظمة العربية للتنمية مطبوعات ، اإلداريالقضاء 
 .24. ص2008مصر 
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ضمن هذا العنصر جند أن القانون هو الذي حيدد 
املؤهل اإلداري املختص و على وجه الدقة الشخص 

القرار من قبل شخص  اختاذالقرار،حبيث يؤدي  اختاذب
 إىلأخر  غريه دون أن يسمح له القانون بذلك 

جيب أن ميارس من قبل  االختصاصبطالنه، ف
ود اهليئة اليت حيددها القانون، أي وج أوالشخص 
ذا ال ونية سابقة حتدد من هو املختص، و قواعد قان

  .يكون لإلدارة يف خصوصها أي جمال للتقدير
  عنصر الشكل و السلطة التقديرية لإلدارة: ثانيا

، ليست االختصاصإن قواعد الشكل بعد قواعد 
سوى تلك القواعد اليت حتدد املظهر اخلارجي للقرار 

 أوكان فرديا ، و األصل أن القرار سواء  اإلداري
تنظيميا أنه ال خيضع ألية أشكال خاصة، غريأنه 

املشرع مثال  استلزمإذا . قد خيضع لذلك استثناءا
أن مير مبراحل حمددة قبل  أو. نشره أوتسبيب القرار 

  .اخذ رأي جهة معينة أوإصداره كإجراء حتقيق،
يرى بعض الفقه أنه يف غري حالة تقييد املشرع و         
شكل معني تتمتع اإلدارة حبرية تقدير  لتزامالإلدارة ب

واسعة يف إتباع الشكل املالئم و اإلجراء املناسب 
  .1اإلداريالقرار  ختاذال

موضع السلطة التقديرية في عناصر : الفرع الثاني
  القرار الداخلية

اإلداري هي السبب و احملل العناصر الداخلية للقرار 
الغاية، هلذا سوف نبني جمال السلطة  أوالغرض و 

  .التقديرية يف كل عنصر من هذه العناصر

                                                             
مع العلم أن هناك جانب فقهي يرى أنه  بصدد هذا العنصر  1

مقيدة  اإلدارةبسلطة تقديرية، و حسبهم أن  اإلدارةال تتمتع 
إال كان قرارها و بإصدار قرارها يف الشكل الذي حيدده القانون، 

م يرون يف الشكليات و  ا باطال، أل اإلجراءات اليت جيب مراعا
أي قرار األخت التوأم للحرية، وهي العدو اللدود  عند إصدار
حريات ، وذلك بغية احملافظة على حقوق و االستبدادللتحكم و 

 .صاملرجع السابق، سامي مجال الدين، ، اإلدارةاملتعامل مع 
 ).هامش مكرر( 96

  السلطة التقديرية لإلدارةعنصر السبب و : أوال
عنصر السبب يف القرار  اإلدارييعرف فقهاء القانون 

القانونية اليت حتمل  أوبأنه احلالة الواقعية  اإلداري
هو التدخل بقصد إحداث أثر قانوين و  اإلدارة على
الذي  االضطرابفاحلالة الواقعية مثاهلا . حمل القرار

يهدد النظام العام، ففي هذي احلالة متلك اإلدارة 
ا األقدر من غري  ها على سلطة تقديرية واسعة أل

 اعتبارهاعدم  اعتبارهاأوبالتايل تقديرها تقديرا سليما، و 
سببا يوجب تدخلها ما دام أن مثل هذا التقدير يقوم 

  .على وقائع مادية ثابتة
تكون اإلدارة يف موضع يسمح هلا  الضطراباتففي ا

ديدها للنظام ا أي مدى  العام  بتقدير مدى خطور
بالتايل يرتك هلا احلرية يف أكثر من أية هيئة أخرى، و 

تها، باإلضافة  ا خطورة  تقدير إىلالتصرف احلر 
الوقائع الثابتة تبقى كدرجة أخرية من قبل اإلدارة حىت 

يف ارات إدارية، و ما تراه مناسبا من قر  اختاذتعمل على 
على إعمال رقابته  اإلداريهذه احلالة يعمل القاضي 

احلل الذي مدى خطورة الوقائع و على تقدير اإلدارة 
أعطته من خالل إعمال رقابة التناسب كما هو يف 

ال هذه األخرية تعترب رقابة القاضي ، و 2التأدييب ا
ا تدخل يف إطار الرقابة على مدى  القصوى أل

  .املالئمة
اليت تشكل أساسا قانونيا أما عن احلالة القانونية و 

كمثال على ذلك الشروط اليت يتطلبها اإلداري و للقرار 

                                                             
ة اإلداريرارات على الق اإلداريفالرقابة اليت ميارسها القضاء  2

صور ) 03( خاصة املتعلقة منها باملسائل التأديبية تكون يف
هي رقابة على الوجود املادي للوقائع، و الرقابة الدنيا و : هي

على التكييف القانوين  الرقابة الوسطى و تتمثل هذه  الرقابة
املتمثلة يف الرقابة على مدى للوقائع وأخريا الرقابة القصوى و 

مع اجلرمية اإلدارةمالئمة العقوبة التأديبية املوقعة من جهة 
حممد سيد أمحد حممد،  ،أديبية املرتكبة من املوظف العامالت
العقوبة، املكتب اجلامعي لتناسب بني اجلرمية الـتأديبية و ا

 .393-392 .صصر، م،2008: سنة احلديث،
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القانون بغية احلصول على رخصة البناء، فهناك ما 
الرضوخ حلكم النص القانوين، فإن  على اإلدارة سوى

توفرت الشروط املطلوبة تعمل اإلدارة مباشرة و نزوال 
تصرف و . قانون على تسليم  رخصة البناءحلكم ال

االختصاص اإلدارة يف هذه احلالة يكون يف إطار 
يف هذه احلالة األخرية هناك بالرغم من ذلك و املقيد، و 

 اختيار جانب من الفقه من يرى أن لإلدارة حرية
حىت ميكن هلا تأجيل ختاذ قرارها و الوقت املناسب ال

  .الوقت الذي تراه مناسبا إىله اختاذ
  السلطة التقديرية لإلدارةعنصر المحل و : ثانيا

، األثر القانوين ل يف القرار بوجه عاميقصد بعنصر احمل
قرار  القرار مبجرد صدوره، ذلك أن لكل الذي حيدثه

ألثر القانوين الذي يرتبه ا، و 1إداري آثاره القانونية
يكون إما بإنشاء مركز  اإلداريعنصر احملل يف القرار 

وهذا ما مييز  عنصر . إلغائه أوتعديله  أوقانوين معني، 
عمال قانونيا عن حمل  اإلداريباعتبارهاحملل يف القرار 

كون دائما نتيجة مادية واقعية، العمل املادي الذي ي
ديري واسع ضمن هذا تتمتع اإلدارة مبجال تقو 

العنصر، مادامت القواعد القانونية مل تقييدها مبحل 
معني، أي مبضمون حمدد لألثر القانوين الذي يرتتب 

  .ها القراراختاذعلى 
تتجلى مظاهر السلطة التقديرية حيال عنصر احملل يف و 

عدم  أوثالثة مظاهر هي حرية اإلدارة يف التدخل 
ناسب للتدخل و أخريا الوقت امل اختيارالتدخل، حرية 

مضمونه، شريطة أن  أوفحوى القرار  اختيارحرية 
. جائز قانونايكون هذا املضمون ممكن عمال و 

للتوضيح أكثر نأخذ مثال ضمن املسائل التأديبية  و 
كان يرتك القانون جماال تقديريا لسلطة التأديب يف 
توقيع العقوبة املناسبة للجرمية املرتكبة من بني قائمة 

قوبات املنصوص عليها، ففي هذه احلالة يكون الع
                                                             

ضائية على التناسب بني رقابة القخليفة سامل اجلهمي، ال 1
يف جمال التأديب، الفضيل للنشر والتوزيع، ليبيا، اجلرمية العقوبة و 

 . 373 .ص

مقدار اختيار نوع و للسلطة التأديبية احلرية التامة يف 
شريطة أن . العقوبة اليت تراها مناسبة للجرمية املرتكبة

لعقوبات املنصوص عليها تكون هذه العقوبة ضمن ا
من مث فإنه  يعود هلا تقدير مناسبة األثر قانونا، و 

ما دامت أن القاعدة القانونية قد   القانوين لقرارها،
خلت  من حتديد هذا األثر، على أن تراعي يف مجيع 

رها مع أسبابه يف ضوء اخليارات األحوال توافق حمل قرا
  .2املالبسات احمليطةدائل اليت أتاحها هلا القانون، و البو 

 السلطة التقديرية لإلدارةعنصر الغاية و : ثالثا
النتيجة النهائية اليت يسعى  أويقصد بالغاية اهلدف 

يف ذلك يرى الفقيه و . إىل حتقيقهامصدر القرار 
، إمنا جتد  اجتماعيةالفرنسي فالني أن كل سلطة 

من حتقيق املصلحة  إليهوجودها الشرعي فيما  تسعى 
يؤكد بأنه البد لكل  )هوريو(كما أن العميد .3العامة

 ن غرض، هو شرطم  جتماعيةمؤسسة يف حياتنا  اال
 أوعليه فال ميكن  ألية هيئة وجودها اجلوهري، و 

مؤسسة أن  أوشركة  أومنظمة مجاعية، وال ألية مجعية 
املشرع من جانبه أو غرض حمدد، و تقوم من غري هدف 

أو بأخرى باإلعالن عن هذا يلزمها دائما بوسيلة 
إَال كانت  غري مشروعة إذا بقيت أهدافها الغرض، و 

  .سرية غري معلنة
يف القرار ) الغاية(اجلدير بالبيان ضمن هذا العنصرو 

رجل اإلدارة دائما يكون مقيد  أو، أن اإلدارة اإلداري
جيب عليه  باهلدف املسطر من طرف املشرع، والذي

أي أن الغرض من إصدار . حتقيقه لوحده دون غريه
القرار يف هذا اإلطار ال يكون  إال لتحقيق اهلدف 

  االختصاصعن  إال احلديثملخصص، وهنا ال يسعنا ا
ال، أما إذا مل  حيدد املقيد لرجل اإلدارة يف هذا ا

ترك لرجل اإلدارة حتقيق املشرع هدفا خمصصا و 
أمام عدة  األخرياملصلحة العامة، فهنا جند هذا 

                                                             
 . 380. املرجع السابق، ص سامي مجال الدين، 2
 .274 .ص، املرجع السابقخالد سيد حممد محاد، 3 
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. عليه يف إطار املصلحة العامة ممكنة مطروحة أغراض
حتقيق  غرض منها، لكل يف  إىليعمل على السعي  و 
اإلدارة ال  اختصاصطار سلطته احلرة، بذلك أن إ

ض، إال يف حالة ختصيص يكون مقيدا بالنسبة للغر 
تم هذا التخصيص من املشرع قد ياألهداف، و 

فيما عدا ذلك فإن و  ،نفسه؛وقد يتم عن طريق القضاء
يكثر حبسب  أواإلدارة أمامها من األغراض عددا يقل 

متارس حرية  ة وهياإلداريإال أن السلطة  .األحوال
ليست مطلقة من كل قيد، فقد تتمتع اإلدارة  ختياراال

اختيار غرض من عدة أغراض معينة يف  طة تقديريةبسل
  .1حمددة يف إطار املصلحة العامةو 

الحديثة في الرقابة  االتجاهات: المبحث الثاني
  التقديرية اإلدارةعلى سلطة 

القضاء  لاو حالسلطة التقديرية لإلدارة،  اتساعأمام 
النظريات للحد من و  التقنياتأن يبتكر بعض  اإلداري

ا  هذه السلطة، خاصة يف ظل التدخالت  اليت تقوم 
ال  االقتصادية  ، كاملشاريع  االقتصادياإلدارة يف ا

االت والتدخالت العقارية ،ألنه من املعروف يف هذه ا
ااإلدارة حرية كبرية يف التحرك و  جتد  القيام بتصرفا

ا تكون أمام جمموعة من القوانني تتميز باملرونة، مما  أل
خلي عن تلك الرقابة الت اإلداريإىلأدى بالقاضي 

حنو إقرار رقابة فعالة من خالل  جتاهاالالتقليدية، و 
ظرية اخلطأ الظاهر يف التقدير، ونظرية املوازنة لن ابتداعه

  . األضراربني املنافع و 

                                                             
يذهبون  اإلداريجتدر اإلشارة إىل أن أغلبية فقهاء القانون  1

أية سلطة تقديرية يف  اإلداريإىل أنه  ليست هناك يف القرار 
دائما  اإلداري،ألن القرار اإلدارةالغرض من قبل رجل  اختيار
الغرض املنصوص عليه يف القواعد القانونية،  باستهدافمقيد 

حىت يف احلالة اليت يغفل فيها النص القانوين ختصيص هدف 
احلرية يف  اإلدارة يكون لرجل معني لكل قرار، فال ميكن وال

بل البد أن .الغرض الذي يشاؤه دون تقييد الختيارالتقدير 
يستفاد الغرض املستهدف يف مثل هذه احلالة من القواعد العامة 

 .  اإلدارةرجل  اختصاصاليت تضع 

نظرية الخطأ الظاهر في  اعتماد: لو المطلب األ
 التقدير

قضائي حبت  اجتهادتعترب هذه النظرية نتاج عمل و 
يف فرنسا، دون أدىن متهيد من الفقه،  اإلداريللقاضي 

بل حىت دون تبشري يف مذكرات مفوض احلكومة كما 
ا   حدث بالنسبة للعديد من النظريات اليت أخذ 

ا هلذا سوف نقوم يف هذ ،2جملس الدولة الفرنسي
  .املطلب بالتعرف على هذه النظرية

تعريف نظرية الخطأ الظاهر في : لو الفرع األ
  التقدير

أن اجتهادات جملس الدولة الفرنسي مل تعط تعريفا 
عدم  لاو حيلنظرية اخلطأ الظاهر، ألنه دائما كان 

التدخل يف التقديرات اليت جتريها اإلدارة، إال إذا قامت 
كانت مبنية على   أوعلى وقائع مادية غري موجودة، 

 التاو حمخطا ظاهر وواضح، هلذا تقدم الفقه إلعطاء 
  .يبني اخلطأ الظاهر يف التقديرمن خالهلا و يعرف و 

بأنه أداة حتليل تسمح  3فقد عَرف الفقيه كرنبوست 
ا اإلدابرقابة أك رة يف ثر فعالية  للتقديرات اليت تقوم 

لى وصف الوقائع نه يقع غأاملسائل الفنية الدقيقة، و 
لزيادة رقابته و ملراجعة  اإلداريقد ابتكره القاضي و 

ا من الرقابة ا اليت كانت تتهرب    .اإلدارة يف تقديرا
 أن اخلطأ الظاهر جيب أن AUBY كما يرى األستاذ

بديهيا، حبيث يكون فادحا أي خطريا، وواضحا و 
  .ميكن معاينته حىت بالنسبة ملن هو غري خمتص قانونيا

أما العميد جورج فيدال فقد عَرف اخلطأ الظاهر بأنه 
  .اخلطأ اجلسيم ذي الصفة الظاهرة

                                                             
 األسبابعبد الكرمي حضرية، تطور الرقابة القضائية على  2

، مطبعة لإلدارة احمللية والتنميةاملغربية ، جملة اإلدارياملادية للقرار 
 .107 .ص، 2014أفريل  .، الرباط، عاملعارف اجلديدة

مراقبة السلطة التقديرية يعقوب يوسف احلمادي، القضاء و  3
. ط مصر، ،باإلسكندرية، منشاة املعارف لإلدارة، دراسة مقارنة

 .237 .ص، 2012 :سنة
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إذا من خالل هذه التعاريف نالحظ خطا جلي وبِني، 
طرة السليمة، حنو يتعارض مع الفارتكبته اإلدارة على 

بذلك استطاعت هذه حدود املعقول، و  زاو يتجو 
ية يف النظرية  أن تعيد صياغة مفهوم السلطة التقدير 

ا، لتصبح سلطة عاقلة و    .واعيةذا
أصل نشأة نظرية الخطأ الظاهر في : الفرع الثاني

  التقدير
جملس ( اإلداريإن هذه النظرية هي من إبداع القاضي 

جاءت كتتويج للمجهودات ، فقد )الدولة الفرنسي
التوازن و ا القاضي يف سبيل حتقيق العدل و اليت يقوم 

السلطة، إال أن هناك طائفة من وافق بني احلرية و الت
ألنه .الفقه ربطت هذه النظرية بأنظمة قانونية أخرى

م من األنظمة اليت طبقت هذه النظرية، و  حسب نظر
الغفلة  أوالقضاء السويسري الذي تبىن فكرة السهو 

كذا القضاء االجنليزي الذي كان يلغي الواضحة، و 
فكرة عدم املعقولية، بل إن هذا  استناداإىلالقرار 

اجلانب الفقهي يرى أن فكرة اخلطأ الظاهر كانت 
موجودة يف قضاء املنظمات الدولية، حيث أخضعت 
منظمة العمل الدولية القرارات الصادرة عن مديريها 

  .هذا القضاء إىلالعام 
معيار نظرية الخطأ الظاهر في : الفرع الثالث

  التقدير
الضابط  أويقصد مبعيار اخلطأ الظاهر، ذلك امليزان 

حىت يتمكن من  اإلداريالذي يستعني به القاضي 
الذي خلطأ الظاهر يف تصرف إداري ما، و تقدير قيام ا

نه أألنه عندما نقول  .1خيضع لرقابته ملنع كل تعسف
ا ألعماهلا  إصدار القرارات ( على اإلدارة عند مباشر

أن تقوم بتقدير الوقائع املادية تقديرا جيدا، ) ة اإلداري
غري منطقيا،ن يكون تقييمها للوقائع معقوال و أي أ

منايف للمنطق السليم، وأن ال يكون مشوبا خبطأ 
، غري أن هذا القول من الصعوبة بنيِّ واضح وفاضح و 

                                                             
 .724 .ص املرجع السابق،خالد سيد حممد محاد،  1

رض الواقع، ذلك لعدم وجود أيطبق على  أنمبا كان 
 أومعيار من خالله ميكن التأكد على ذلك التصرف 

مبعىن أخر  ،التقييم الذي جتريه اإلدارة معقوال أم ال؟
  .ن اخلطأ، خطا ظاهر يف التقدير؟أمىت ميكن القول ب

  المعيار اللغوي للخطأ الظاهر في التقدير: الأو 
يرى األستاذ فيدال أن اخلطأ الظاهر هو اخلطأ الذي 

 إليهيقفز أمامنا، حبيث ميكن مالحظته مبجرد النظر 
تعانة بأهل اخلربة االس إىل، دون احلاجة أول وهلةمن 

أويب (ذهب األستاذان   جتاهيف نفس االيف اكتشافه، و 
 أو) الظاهر(القول بان اخلطأ الواضح  إىل)دراجواو 

هو الذي يكون مرئيا حىت لغري  اخلطريو  اجلسيم
  .املختص من رجال القانون

حىت خذ بعض الفقه الفرنسي و أمن خالل هذا 
االصطالحي لصفة الظاهر،  أواملصري باملعيار اللغوي 

اليت تلحق كوصف باخلطأ الذي ترتكبه اإلدارة، يف 
اإليهتكييف الوقائع اليت تستند  أوتقدير    .ا يف قرارا

ير تقدن خالل املقارنة بني الوقائع و م اإلداريللقاضي 
التعرف على ماهية اإلدارة هلا ميكن له مالحظة و 

اخلطأ، إْن كان جسيما أم غري جسيم، فهو غري جمرب 
  . 2بان يقوم بتحليل متعمق لكي يتعرف على اخلطأ

  المعيار الموضوعي للخطأ الظاهر في التقدير: ثانيا
إجراء  إىل اإلداريمن خالل هذا املعيار يلجا القاضي 

دراسة و فحص لكافة عناصر املوضوع املطروح أمامه، 
إجراء حتقيق من خالل األطراف  إىلبل قد يلجا 

 حىت زيارة املواقع حمل النزاع إن كان أواحلاضرة أمامه، 
املوضوع متعلق برتاخيص البناء واختيار املواقع 

 من خالل هذا املعيار ال اإلداريفالقاضي .محايتهاو 
حظة عن بعد، املالقف عند حد عند جمرد املقارنة و ي

التقرير من خالل  إىلحبثه بل ميتد نطاق عمله و 
قد أَيد تعمقة للموضوع املطروح أمامه، و الدراسة امل

الدكتور حيي اجلمل املعيار املوضوعي، بعد اطالعه 

                                                             
 .728 .نفس املرجع، ص 2
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على جممل أحكام جملس الدولة الفرنسي، حيث يرى 
عناصر موضوعية تكشف أَن اخلطأ الظاهر يقوم على 

  .1عن اخللل يف التقدير
  .)الراجح(المعيار المختلط : ثالثا

املعيار  إىل القول أن املعيار اللغوي، و ذهب بعض الفقه 
املوضوعي، يكمل كل منهما األخر، الن القاضي 

من املعيارين،  بأيعندما ينظر يف النزاع قد يهتدي 
املنازعة املطروحة ل يف الفص إىلألنه يسعى يف النهاية 

ق للمواطن احلقو أمامه، ويأخذ يف حسبانه احلريات و 
العدل ال ميكن أن يتجسد الذي يبحث عن العدل، و 

رض الواقع والقضاء باملنطق أإىل إال من خالل النزول 
ى ال يهمل من جهة أخر السليم واحلكمة واملعقولية، و 

هدفها يف تسيري املرافق العامة اليت عمل اإلدارة، و 
  .حتقيق املصلحة العامة إىلدف 

الكشف عن اخلطأ إن كان بغية  اإلداريفالقاضي 
البحث و  2راق امللفإلىأو بِيَنا، يلجا ظاهريا  وجسيما و 

ارنة بني تقدير اإلدارة للواقع فيها، كما يعمل على املق
على العموم ر الذي صدر عنها يف هذا الشأن، و القراو 

اجيايب ال يهمه دور القاضي يف هذه احلالة دور 
االختالفات الفقهية بشان أي املعايري اليت يهتدي 

ال، و ألنه يف ا.ا ليس ألخري هو خَالق يف هذا ا
مبدأ التناسب إال أحد الوسائل القانونية اليت من 
خالهلا حيد من نطاق تقدير اإلدارة إذا خرجت عن 

 .مقتضيات املعقول السليم
بين المنافع نظرية الموازنة : يالمطلب الثان

  )مبدأ الحصيلة(األضرار و 

                                                             
التكييف للوقائع، جملة حيي اجلمل، رقابة جملس الدولة يف  1

 ، السنة4، 3. مصر، عاالقتصاد، احلقوق، القاهرة، القانون و 
 .444 .ص، 41

رمضان بطيخ، االجتاهات املتطورة يف قضاء جملس الدولة  2
لس موقف جماإلدارة التقديرية، و الفرنسي للحد من سلطة 

 .232 .ص، 1994دار النهضة العربية، الدولة املصري منها، 

يف  اإلداريجاءت هذه النظرية يف سياق تطور القضاء 
رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة يف جمال نزع 
امللكية من أجل املنفعة العامة، حيث درج القاضي 

يف فرنسا يف قضائه التقليدي على الوقوف  اإلداري
حة العامة يف قرار عند حد التأكد من توافر صفة املصل

شكل جمرد، بغض النظر عن الظروف نزع امللكية ب
ذه العملية، و  ما ميكن أن متس واالعتبارات احمليطة 
  .العامة أوباملصاحل األخرى سواء اخلاصة منها 

املنافع، أن يضع ذا تتطلب املوازنة بني األضرار و وهك 
يف  اإلداريالنامجة عن القرار  اآلثاراإلداريالقاضي 

ياه يف كفة، وأضراره يف كفة أخرى، اميزان العدالة، مز 
  .3ىل بالرعايةأو ذلك قبل أن يقرر أيهما و 

د بنظرية الموازنة بين المنافع المقصو : لو الفرع األ
  األضرارو 

ا قيام القاضي  نافع  بالرتجيح بني امل اإلدارييقصد 
بني األضرار املرتتبة على تنفيذ املرجو حتقيقها بالقرار و 

ا  هذا القرار، فإذا كانت نتيجة املوازنة اليت يقوم 
القاضي ترجيح املزايا، فإنه يرفض إلغاء القرار املطعون 

هو مايعين ية، و ختلف مناط تطبيق النظر  استناداإىلفيه، 
 إىلنتيجة املوازنة  انتهتمشروعية القرار، أما إذا 

قاضي حيكم بإلغاء القرار لعدم ترجيح األضرار فإن ال
  .مشروعيته

لذا فالقاضي يف هذه احلالة يقوم بتقدير مشروعية 
لعامة، فعليه التحقق عمل ما إذا كان يتعلق باملنفعة ا

يه الوقوف على ما يرتبه من كما علمن مزاياه وفوائده، و 
االعتبار كذا األخذ بعني أضرار على امللكية اخلاصة، و 

البيئية جتماعيةو االاالقتصادية و األضرار و األعباء املالية، 
إقامة موازنة بني هذه العناصر، ألنه ال و للمشروع،

                                                             
يف هذا الصدد كانت كذلك هذه النظرية وليدة مطالبات و  3

وسيلة جديدة  اإلداريفقهاء القانون العام من اجل تبين القضاء 
ا خاصة يف لإلدارة، و للحد من السلطة التقديرية  خمتلف تدخال

االت احلديثة ذات الصلة باأل سامي مجال  ،والعقاراتموال ا
 .  276 .ص، املرجع السابقالدين، 
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املشروع إذا جاءت األضرار  أوميكن إقرار العملية 
  .املصلحة اليت حتققهان املزايا و املرتتبة عليه أ كثر م

 اإلداريمراحل رقابة القاضي : الفرع الثاني
ار نظرية الموازنة بين لقرارات المنفعة العامة في إط

  المنافع و األضرار
اقتصادية قيمة ما ميلكه حق امللكية من قدسية و  أمام

بعملية املوازنة بني  اإلداري، يقوم القاضي واجتماعية
دف عقلنة ممارسة اإلع و املناف دارة  هلذا األضرار، 

ذلك بقيامه ببحث واقعي، آخذا النوع من القرارات، و 
ا، وما حتدثه من االعتبار بعني  الظروف احمليطة 

ما تعود به من فوائد،هلذا متر رقابة القاضي أضرار، و 
لقرار املنفعة العامة بناءا على هذه النظرية  اإلداري

  :1يمية مبراحل هييالتق
فعال بأن هناك منفعة  اإلدارييتأكد القاضي  :الأو 

عامة، أي أن هدف اإلدارة من قرار نزع امللكية هو 
  .أجل حتقيق املنفعة العامة فقط من

من أن نزع امللكية للعقار  اإلدارييتأكد القاضي  :ثانيا
اإلدارة أمر حتمي و الزم لتحقيق  الذي تطالب 
املنفعة العامة، مبعىن أن املشروع املزمع إقامته لن حيقق 
املنفعة العامة إال إذا أقيم يف ذات موقع العقار الذي 

  .ستنزع ملكيته
متثل قمة تطور الرقابة القضائية على قرارات هي و  :ثالثا

ال، حيث يقوم القاضي من التأكد اإلدارة يف هذا ا
يف مرحلة مبكرة من أن املشروع حيقق مزايا أكثر من و 

األخذ باحلسبان  إىلاألعباء اليت تكلفه، باإلضافة 
البالد مثال   باقتصادجماالت أخرى هلا عالقة 

خالل وجود وبناء خيل اليت سوف تدر من كاملدا

                                                             
،  897- 896 . صخالد سيد حممد محاد، املرجع السابق،  1

ق، مبدأ املوازنة بني التكاليف كذلك أنظر األستاذ العريب زرو 
يمية كأسلوب يالنظرية التق) بني املنافع و األضرار( املزايا و 

، 08 .ع، جملة جملس الدولة، اإلداريةحديث ملراقبة القرارات 
 .135-134 .ص، 2006

هل ميكن أن يلحق كذلك مثال  املشروع و تشغيله، و 
  أضرار البيئة أم ال؟

  أساس نظرية الموازنة: الفرع الثالث
إن نظرية املوازنة ولدت يف ظل نزع امللكية من أجل 

ذلك، كما جند أن  إىلاملنفعة العامة كما سبق اإلشارة 
العامة اليت تتيح املشرع الفرنسي مل يعرف فكرة  املنفعة 

 اختصاصقد أصبح ذلك التحديد من نزع امللكية، و 
وقائع كل نزاع من معطيات و  انطالقاالسلطة القضائية 

  .حداعلى 
كثريا ما يتعدى القضاء الفرنسي حتديد فكرة املنفعة و  

الذي تنوي  العامة، فيقف على تكاليف املشروع
فعة املراد ا بني املناملوازنة أحياناإلدارة إقامته، بل و 

قابلة املصاحل اخلاصة األخرى امل أواملصلحة حتقيقها، و 
املالحظ أن القضاء اليت ستهدر يف سبيل ذلك، و 

الفرنسي  قد توسع يف مفهوم املنفعة العامة  اإلداري
املرافق مع تطور وظائف الدولة بوجه عام و متاشيا 

  .العمومية بوجه خاص
س الدولة الفرنسي أن رقابة  جمل اإلداريهلذا يرى الفقه 

من خالهلا مبدءا جديدا يف ميدان  ابتدعأو تولد عنها 
ذلك مبناسبة قضية و مراقبة السلطة التقديرية لإلدارة، 

على مبدأ  اإلداريالقضاء  استقروهكذا  2 ليل الشرقية

                                                             
، وقد 249 .صاملرجع السابق، : ف احلمادييعقوب يوس 2

من نفس املرجع، وقائع  تلك  256أورد سيادته يف الصفحة 
القضية أن قرار جملس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 

يف قضية ليل اجلديدة هو أول  قرار تطبق  28/05/1971
إداري بإعادة ختطيط فيه نظرية املوازنة، حيث أنه صدر قرار  

دينة إىل شرق بقصد نقل اجلامعة من وسط املمدينة ليل، و 
املرور، يف املواصالت و  ازدحاماملدينة نظرا ملا يسببه وجودها من 

ألف طالب وهذا القرار  25مع إحداث حي سكين ألكثر من 
، بعدما وقعت منزال 250ى بنزع ملكية ما يقارب قض

عرضت القضية على من طرف أصحاب املنازل، و  احتجاجات
قرار إقامة املشروع صدر ألقضاء من طرف وزير اإلسكان الذي ا

، لالستئناف، أمام جملس الدولة 03/04/1968املؤرخ يف 
أنه ال ميكن (( ؛ فأصدر هذا األخري قرارا يتضمن حيثيات منها
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هو مبدأ يقضي هو مبدأ التوازن بني املصاحل، و  جديد
اهلدف املقصود د تناسب بني الوسيلة املستعملة و بوجو 

  .اإلداريمن العمل 
  معيار الموازنة بين المنافع و األضرار: الفرع الرابع

يقصد مبعيار املوازنة بني املنافع و األضرار، ذلك امليزان 
اإلداري كي الضابط الذي يستعني به القاضي  أو

مضار عملية ما، ففي جمال يتمكن من تقدير مزايا و 
العامة مثال، يبدو هذا عملية نزع امللكية للمنفعة 

ايا املرتتبة على هذه املعيار يف العوامل اليت تربز املز 
كذلك األضرار اليت قد تنجم عنها، حبيث العملية، و 

ء هذه العوامل إجراء املوازنة، يستطيع القاضي يف ضو 
  :1هيعليها و  عتمادهلذا وجدت عدة معايري ميكن االو 
  معيار التكاليف المالية: ال أو 

توجب على القاضي أن يأخذ يف احلسبان حيث يس
عند تقييم العملية، التكاليف اليت تتحملها اجلهة 

ما إذا كانت هذه اجلهة قادرة فعال ة للمشروع، و املنفذ
على التنفيذ، فالقاضي ال يكتفي عند تقديره هذه 
التكاليف، إمنا يأخذ كذلك يف احلسبان املبلغ املقدر 

  .التنفيذمن اجلهة القائمة على 
  معيار حق الملكية الخاصة: ثانيا

باملقارنة بني  اإلداريوفق هذا املعيار يقوم القاضي 
األضرار اليت قد تلحق بامللكية اخلاصة اخلسائر و 

كذا العوائد اليت قد باعتبارها من احلقوق املقدسة، و 
الفوائد أكثر ال  يدرها املشروع املراد إقامته، فإن كانت

إذا حسب . كان العكس يفعل ذلك  إنيلغى القرار، و 
  بعض الفقه يقوم القاضي بوضع احلقوق اخلاصة يف

ما جينيه املشروع من جهة يف كفة أخرى، أي كفة، و 

                                                                                 
نت األضرار على تقرير املنفعة العامة ملشروع ما، إال إذا كا

احلال األضرار  اقتضىإذا امللكية اخلاصة والتكاليف املالية،و 
تضمنتها مل تكن مفرطة مراعاة لألمهية اليت  اليت االجتماعية

 ....))تقدمها
 .904-898 .صحممد محاد، املرجع السابق، خالد سيد  1

املنفعة العامة املخولة فعة اخلاصة املتعلقة باألفراد، و املن
  .موع املواطنني

و البيئية المترتبة على  جتماعيةمعيار اآلثار اال: ثالثا
  القرار

 االعتبارعلى القاضي ضمن هذا املعيار األخذ بعني 
اليت ترتتب على  جتماعيةاألعباء االر و اآلثاالتكاليف و 

تنفيذ قرار نزع امللكية، سواء تلك اآلثار متعلقة باألفراد 
  .جتماعيةخمتلف عناصر احلياة االأو اجلانب البيئي و 

ومن أجل توضيح أكثر أنه يف فرنسا صدر قرار إنشاء 
ما ال مدينة نيس لربط هذه املدينة و سريع مش طريق

ا من كان من شأن هذا مناطق بدولة إيطاليا، و  حييط 
الطريق املقرتح إزالة جزء من مستشفى خاص 

بني  اإلداريفقد وازن القاضي . باألمراض العقلية
ة الثانيوىل احملافظة على الصحة العامة، و املنفعتني األ

واملرور داخل املدينة،  إنشاء طريق سريع يسهل التنقل
اليت وىل و ترجيح كفة املنفعة األ إىلقد انتهى القاضي و 

بقاء هي احملافظة على الصحة العامة، من خالل اإل
بالتايل ألغي القرار على كامل أجزاء املستشفى، و 

املتضمن نزع امللكية العامة نظرا لألضرار اليت  اإلداري
  .قد تنتج عن تطبيقه

عيوب اإلداري يوازن بني مزايا و وعموما فإن القاضي 
 أوقرارات اإلدارة بإعالن املنفعة العامة تبعا للمعايري 

ا  ، ال االجتماعيحقيقة الواقع  تالءمالقيم اليت يرى أ
ها اختاذتلك املعايري و القيم اليت تدعيها اإلدارة عند 

ة املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعاإلداريللقرار 
عند إعماله مليزان  اإلداريالعامة، كما أن القاضي 

 الواضح، ألنه اليم و اجلس تاو التفاملوازنة يأخذ بذلك 
املبالغ فيه بني املزايا يراقب سوى عدم التعادل املفرط و 

  .األعباءو 
إن املمنوع هو  اإلداريحسب  رأي بعض الفقه ألنه و 

كان غري املعقول، أما إذا   أوغري املنطقي  تاو التف
القاضي عن  امتنعمما يقبله العقل و املنطق،  تاو التف

عما جتريه اإلدارة عما تتخذه من أساليب، و  حماسبته
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ها ملثل هكذا اختاذألن اإلدارة عند . 1اتاختيار من 
املزايا اليت يها مراعاة التناسب بني العيوب و قرارات عل

ا، ألن هذا ال يعترب ـ  ميكن أن تظهر عند تنفيذ قرارا
جراءات الدولة يف أي التناسب والتوافق ـ من بني إ

احتقيق نظامها و  دف ، و 2سياد  إىلالذي من خالله 
  .املوجود بكافة عناصره االجتماعيالواقع  إىلالوصول 
  :خـاتمــة

ا اإلدارة إن موضوع السلطة الت قديرية اليت تتمتع 
الرقابة القضائية عليها ، يعد موضوع الساعة، ألن و 

ا التأكد اإلداري التقليدية و ة القاضي رقاب املقصود 
التكييف القانوين هلا، مل تعد و  من الوجود املادي للواقع

عصر، خاصة فيما خيص محاية حقوق تليب حاجات ال
اإلدارة اليوم ازداد حجم عملها حريات األفراد، ألن و 

واتسع نطاقه وجماله، خاصة يف جمال االقتصاد 
االت كلها متعلقة بصفة البيئة، هوالعقارات و  ذه ا

غري مباشرة باألفراد، هلذا كان البد للقضاء  أومباشرة 
 مواكبة هذه التطورات من أجل بسط رقابته اإلداري

مبادئ قانونية إجياد على السلطة التقديرية لإلدارة و 
ال ابتكار نظريات و و  أفكار تساعده على ولوج هذا ا

التقديري املمنوح لإلدارة، دون أن ينصب نفسه 
ا،  ا أومكا ألجل ذلك و  .أن يتعدى صالحيا

فكرة اخلطأ الظاهر يف التقدير ومبدأ املوازنة  وجدت
 اإلدارياألضرار حىت يراقب القاضي بني املنافع و 

ا إن كانت  رة تتسم باملنطق السليم والضرو تقديرا
التقديرية قد تستعملها اإلدارة املعقولية، الن السلطة و 

  . ياوتعصف باحلقوق واحلريات املكفولة دستور 
  
  
  
  

                                                             
 .903 -902 .ص حممد محاد، املرجع السابق، خالد سيد 1
 .156 .املرجع السابق، صحممد ماهر أبو العينني،  2
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  شريع الجزائريآلية االستعالم المالي للوقاية من تبييض األموال في التّ 

  )أ(، أستاذ حماضرعالق عبد القادر/كتورد ال
  اجلامعي تيسمسيلتاملركز 

  :مقدمة
ّدد يشكّ  ُ أمن وسالمة ومصاحل الفرد واجلماعة على ل اإلجرام ظاهرة سلوكية إنسانية ُمعّقدة، كانت والزالت 

مطية اجلديدة يف ارتكاب اإلنسان من اجلرائم اليت ظهرت مع بروز النّ  1حّد سواء، وال شك أن جرمية تبييض األموال 
ار يف املخّدرات والبشر وأعضائه، العمالة املهاجرة، اص واألموال، كالتهريب واالجتّ لسلوكات خطرية ماسة باألشخ

ريب الّسلع، والّتهرب الضرييب، تزييف  اإلرهاب، تزييف النقود، استغالل النفوذ، الفساد اإلداري، التسرت التجاري، 
ود الدولية، يف ظل العوملة والتطور ، خاصة وأن ُجّل هذه اجلرائم أصبحت ال تعرتف باحلد... 2بطاقات االئتمان

التكنولوجي الرهيب، الذي ساعد على حركة تدفق رؤوس األموال واستثمارها داخل وخارج احلدود؛ األمر الذي هّدد 
تمعات   .االستقرار واألمن والّسلم يف مجيع ا

                                                             
ا الطابع الشرعي، مفهوما حديثا   1 دف اكتسا تُعترب األنشطة اإلجرامية غري املشروعة اليت ُتستخدم فيها األموال يف استثمارات أخرى 

، 1930إىل  1920ذي ظهر بعد احلرب العاملية األوىل يف الواليات املتحدة األمريكية خالل الفرتة املمتدة من جلرمية غسيل األموال ال
عبد حممود هالل السمريات، عمليات غسيل األموال بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، دار الثقافة للنشر : يف ذلكيُراجع 

ف البعض تبييض األموال بأنه تلك اإلجراءات املّتبعة لتغيري صفة كما يُعرّ . 31. ، ص2009: ، عمان، األردن، سنة01. والتوزيع، ط
ا نشأت من مصدر مشروع متاما، يُراجع يف ذلكاألموال اليت مت احلصول علي عبد احلميد : ها بطريقة غري مشروعة، لتظهر من جديد وكأ

 . 233 -232. ، ص2005: ، اإلسكندرية، مصر، سنةالعوملة واقتصاديات البنوك، الدار اجلامعيةعبد املطلب، 
دراسة حول مفهومها ومعوقات الّتحقيق فيها وإشكاليات تنسيق اجلهود الدولية ملواجهتها " صقر بن هالل املطريي، جرمية غسل األموال  2
، درجة ماجستري يف العدالة اجلنائية، ختّصص التشريع اجلنائي اإلسالمي، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، "

 .  32. ، ص2004: السعودية، سنة الرياض،



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يونيوالع/   املجلة ول  ISSN: 2507-7635/     2016دد

 

76 
 

فكان . وبالتايل األمن القومي والدويل، وانعكس ذلك سلبا على الوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي
تمع الدويل وأعلن عن مكافحتها،   ا ا ة هذه الظاهرة، حيث أوصى بشأ تمعات كافة أن تعمل على ُجما لزاما على ا

ا كما عقد إزاءها مؤمترات وأبرم  ريعا دوليا استلهمت منه مجيع الدول مبادئ وقواعد شّكلت تش 1اّتفاقات بشأ
  .هة هذا الّنوع اجلديد من اجلرائمتشريعية وطنية يف مواج

، حيث بادر إىل 2إن املشرّع اجلزائري كان سّباقا يف ُمسايرة هذه الفلسفة القانونية اجلنائية الّردعية والوقائية 
صدر وحركة األموال، تضطلع جبمع املعلومات وحتليلها والّتأكد إنشاء هيئة ُمتخصصة يف االستعالم واالستخبار عن م

 02/127من مدى ارتباطها بتبييض األموال، وكان ذلك مبوجب التشريع الالئحي عن طريق املرسوم التنفيذي رقم 
، )Cellule de traitement du renseignement financier( 3املتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل 

املعدل واملتمم  4يتضمن الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما  05/01أصدر قانونا إطارا رقم  مث
، كما تكّفل عن طريق التّنظيم بتدعيم خلية ُمعاجلة االستعالم املايل بتعديل وتتمة الّتشريع 5 12/02باألمر رقم 

نظّم هلا سنة 
ُ
املتضمن شكل اإلخطار بالُشبهة ومنوذجه  06/05تنفيذي رقم مبوجب املرسوم ال 2006الالّئحي امل

                                                             
  : نذكر على سبيل املثال 1
للّرقابة املصرفية املشّكلة من ممثلي املصارف املركزية والسلطات اإلشرافية على مصارف اثين عشرة دولة ) سويسرا(توصيات جلنة بازل  -)أ

، واليت 1988ديسمرب  12تبييض األموال بتاريخ صناعية، اليت أصدرت بيانا يتضمن منع استخدام القطاع املصريف ألغراض غسيل أو 
  . دولة 27ازداد عدد املنضمني هلا لُيقارب الـ 

ديسمرب  20بتاريخ ) الّنمسا(اّتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الّتجارة غري املشروعة يف املخدرات واملؤثرات العقلية الّصادرة بفيّنا  -)ب
. ، ع.ج.ج.ر.، ج1995يناير  28املؤرخ يف  95/41: حفظ، مبوجب املرسوم الرئاسي رقم، واليت صادقت عليها اجلزائر مع الت1988

  . 29 -08. ، ص1995فرباير  15، املؤرخة يف 07
، املصادق عليها من طرف اجلزائر مع التحفظ مبوجب 1990ديسمرب  29اّتفاقية األمم املتحدة لقمع متويل اإلرهاب املعتمدة يف  -)ج

 -10. ، ص2001يناير  03: املؤرخة يف 01. ، ع.ج.ج.ر.، ج2000ديسمرب  23املؤرخ يف  2000/445م املرسوم الرئاسي رق
20 .  

لس األورويب بسرتاسبورغ  -)د   حول التعاون الدويل ملكافحة جرمية غسيل األموال،  1990نوفمرب  08بتاريخ ) فرنسا(اّتفاقية ا
، املصادق عليها  15/11/2000املنعقدة يف ) إيطاليا(نظمة العابرة للحدود الوطنية بالريمو اّتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل -)ه

 10: املؤرخة يف 09. ، ع.ج.ج.ر.، ج2002فرباير  05املؤرخ يف  02/55: بتحفظ، من طرف اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم
  . 84-61. ،  ص2002فرباير 

، واليت 2003أكتوبر  31فحة الفساد املعتمدة من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك يوم ملكا) الّنمسا(اّتفاقية فيّـّنا  - )و
أفريل  25املؤرخة يف  26. ، ع.ج.ج.ر.، ج2004أفريل  14املؤرخ يف  04/128صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

 . 39 -12. ص 2004
 . 2005جهة والوقاية من الظاهرة قبل سن القانون اإلطار الذي ينظم جرمية تبييض األموال سنة ملوا 2002حيث أوجد آلية تقنية سنة 2
، املتضمنة للمرسوم التنفيذي رقم 17-16. ، ص 2002فرباير  07املؤرخة يف  23. ، ع.ج.ج.ر.، ج2002أفريل  07املؤرخ  يف  3

 Cellule de traitement( 3ة االستعالم املايل وتنظيمها وعملها املتعلق بإنشاء خلية معاجل 2002أفريل  07املؤرخ  يف  02-127

du renseignement financier(  
 05/01، املتضمنة لألمر رقم 08-03. ، ص 2005فرباير  09املؤرخة يف  11. ، ع.ج.ج.ر.، ج2005فرباير 06املؤرخ يف  4

 .املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 2005فرباير  06املؤرخ يف 
 12/02، املّتضّمنة األمر رقم 12-06. ، ص 2012فرباير  15املؤرخة يف  08. ، ع.ج.ج.ر.، ج2012فرباير  13املؤرخ يف  5

 . املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 05/01املعدل واملتمم للقانون رقم  2012فرباير  13املؤرخ يف 
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املعدل واملتمم لنظريه السالف  2 08/275مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  2008، وسنة 1وحمتواه  ووصل استالمه 
املعدل واملتمم أيضا لنظريه  3 13/157مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  2013، وكذا سنة 02/127الذكر رقم 

  .02/127الّسالف الذكر رقم 
ستحدثة يف الّتشريع 

ُ
وعليه جاءت هذه الّدراسة لُتساهم يف كشف الّنقاب عن ماهية وحقيقة هذه اخللية االستعالماتية امل

ا، وتنظيمها وطبيعتها القانونية، ومهامها  ا، واإلجراءات اجلزائري؟ حماولني بداية حتديد مفهومها ونشأ وصالحيا
الواجب اتّباعها يف ذلك، ومن مث تقييم جناعتها وفعاليتها يف احلد من جرمية تبييض األموال باستقراء نتائج عملها يف 

  :ويكون ذلك وفق ثنائية حبثية كما يلي. الواقع

                                                             
سوم التنفيذي رقم ، املتضمنة للمر 12-06. ، ص2006يناير  15املؤرخة يف  02. ، ع.ج.ج.ر.، ج2006يناير  09املؤرخ يف 1 

 . املتضمن شكل اإلخطار بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل استالمه 2006يناير  09املؤرخ يف  06/05
، املتضّمنة للمرسوم التنفيذي رقم 19-18. ، ص2008سبتمرب  07املؤرخة يف  50. ، ع.ج.ج.ر.، ج2008سبتمرب 06املؤرخ يف 2

 . 02/127كر رقم املعدل واملتمم لنظريه الّسالف الذ  08/275
، املتضمن للمرسوم التنفيذي رقم 07-06. ، ص2013أفريل  28املؤرخة يف  23. ، ع.ج.ج.ر.، ج2013أفريل  15املؤرخ يف 3 

 . 02/127املعدل واملتمم أيضا لنظريه السالف الذكر رقم  3 13/157
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نشأة وتنظيم خلية ُمعالجة : المبحث األول
  ي وطبيعتها القانونيةاالستعالم المال

للكشف عن ماهية خلية ُمعاجلة االستعالم املايل 
املستحدثة يف القانون اجلزائري، يستوجب، بداية 
ا وحتديد مفهومها من جهة، مث الّتعّرض  الّتطرق لنشأ
لتنظيمها وطبيعتها القانونية من جهة ثانية، من خالل 

  . مطلبني اثنني على الّنحو اآليت
نشأة ومفهوم خلية معالجة : المطلب األول
  .االستعالم المالي

نتطّرق يف هذا املطلب إىل كيفية نشأة خلية ُمعاجلة 
االستعالم املايل يف ظّل القانون اجلزائري، مث حناول 
حتديد مفهوم هلذه اخللية، وذلك من خالل فرعني 

  .  اثنني كما يلي
  .نشأة خلية ُمعالجة االستعالم المالي: الفرع األول

يف إطار عدم االكتفاء باملواجهة اجلنائية الّردعية بتطبيق 
اجلزاء على مرتكيب جرمية تبييض األموال، واالّجتاه إىل 
إقرار سياسة وقائية، عمدت ُجّل الدول إىل إجياد 

ذه املهمة وبناء . آليات وهيئات ومؤسسات تضطلع 
اّتفاقية األمم على التزام اجلزائر دوليا مبصادقتها على 

ملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية ا
 11على إثر أحداث ،  و 1 2000لسنة ) بالريمو(

بالواليات املتحدة األمريكية، وإصدار  2001سبتمرب 
تمع بتاريخ  سبتمرب  28جملس األمن الدويل ا

عدة توصيات، أمهها ضرورة إنشاء وإجياد  2001
شراف على املصارف نظام داخلي شامل للرقابة واإل

هيئة  2002واملؤسسات املالية، أنشأت اجلزائر سنة 
 Cellule de(ُمسّيت خبلية معاجلة االستعالم املايل 

traitement du renseignement 
financier(،  جتدر اإلشارة إىل الّتنصيب الفعلي هلذه

                                                             
فرباير  05املؤرخ يف  02/55: مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1

فرباير  10املؤرخة يف  09. ، ع.ج.ج.ر. ، ج2002
 . وما بعدها 61. ، ص2002

، فقد نّصت املادة 2 2004اخللية تأخر إىل غاية سنة 
: " وم التنفيذي املنشئ هلا على أنهاألوىل من املرس

تُنشأ لدى الوزير املكلف باملالية خلية مستقلة ملعاجلة 
. 3" االستعالم املايل ُتدعى يف صلب النص اخللية 

يُفهم من ذلك أن السلطة التنفيذية هي اليت أوجدت 
ونّصبت هذه اخللية عن طريق التنظيم مباشرة ودون 

ا، االستناد إىل مرجعية قانون إطا ر خاص ومستقل 
مما يدل على االستجابة السريعة للدولة اجلزائرية 
للتوصيات واالتفاقيات الدولية يف إصدار النص 
الالئحي املنشئ هلا بالرغم من تأخر تنصبها الفعلي  

  . كما سبق القول
جتدر اإلشارة إىل أن املرسوم الّتنفيذي املنشئ خللية 

اجلزائر اشتمل  على واحد معاجلة االستعالم املايل يف 
وعشرين مادة فقط، ّحددت يف معظمها؛ النظام 
التأسيسي هلا، امسها، طبيعتها، مقّرها، مهامها 
ا، وأحالت  ا، وتشكيلتها نظام سري إدار وصالحيا

  .إىل الّتنظيم دائما مسألة الّتكفل بتنظيم أمورها التقنية
؛ سنة وقد تدخل الّتشريع الالئحي أكثر من مرة الحقا

بغية تعديل  2013، وسنة 2008، وسنة 2006
وتتمة املرسوم التنفيذي املنشئ هلذه اخللية، وإضافة 
أحكام جديدة لنظام االستعالم املايل، وهو ما 

  .  سنتعّرض له الحقا
مفهوم خلية معالجة االستعالم : الفرع الثاني

  .المالي
نظّم خللية االستعال

ُ
م لقد اكتفى التشريع اجلزائري امل

املايل يف تعريفه هلذه اخللية يف أول مرسوم تنفيذي 

                                                             
بن عيسى بن علية، جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل   2

ذكرة ماجستري يف علوم التسيري، ختّصص األموال يف اجلزائر، م
نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

: لسنة اجلامعية، اجلزائر، ا03التسيري، جامعة اجلزائر 
 . 146. ، ص2009/2010

أفريل املتضّمنة  07املؤرخة يف  23. ، ع.ج.ج.ر.ج  3
 . 16. السالف الذكر، ص 02/127:للمرسوم التنفيذي رقم
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بوصفها خلية مستقلة، ) 02/127: (ُمنشئ هلا رقم
وتسميتها مبؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية، 
ومستقلة ماليا، من خالل املادتني األوىل والثانية، أما 
القانون املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل 

؛ فقد مسّاها يف  05/01ا رقم اإلرهاب ومكافحتهم
ا هيئة ُمتخّصصة، : معرض حتديده لبعض املفاهيم بأ

اهليئة : " إذ جاء يف نص املادة الرابعة منه بأن
تخّصصة هي خلية معاجلة االستعالم املايل املنصوص 

ُ
امل

  . 1" عليها يف التنظيم الساري املفعول 
كما أن ذات القانون املتعلق بالوقاية من تبييض 

 05/01األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما رقم 
فرباير  13املؤرخ يف  12/02الّصادر مبوجب األمر 

عّدل هذا الّتعريف وأضاف له صفات 2012
مكرر منه  4وامتيازات، إذ جاء يف فحوى نص املادة 

بأن اخللية؛ عبارة عن هيئة وطنية مركزية متخّصصة، 
تاز بسلطة إدارية تضطلع مبعاجلة االستعالم املايل؛ ومت

مستقلة، وتتمتع بالشخصية املعنوية، وكذا االستقالل 
  .املايل، وتوضع لدى الوزير املكلف باملالية

وميكن لنا تقدمي تعريف هلذه اخللية على ضوء ذلك؛ 
ا هيئة وطنية مستقلة، أو مؤسسة ذات طابع إداري  بأ
موضوعة حتت وصاية وزارة املالية، مقرّها باجلزائر 

صمة، تضطلع مبهام استعالماتية استخباراتية حمددة العا
قانونا، يف جمال حركة األموال السيما تلك املشبوهة أو 
ا غري مشروعة ويُراد حتويلها لتكتسب  املوصوفة بكو
صفة املشروعية، عرب خمتلف املؤسسات املالية والوسائل 
املتاحة، أي حماولة تغيري طبيعتها من كسب غري 

  . مشروع مشروع إىل كسب
تنظيم خلية معالجة االستعالم : المطلب الثاني

  .المالي وطبيعتها القانونية

                                                             
. السالف الذكر، ص 05/01من القانون رقم  04املادة   1

04 . 

نتطّرق يف هذا املطلب الثاين إىل كيفية تنظيم الّتشريع 
اجلزائري خللية معاجلة االستعالم املايل من حيث 
هيكلتها التنظيمية واإلدارية، مث إىل حتديد طبيعتها 

نظم هلا، القانونية على ضوء ما جاء يف 
ُ
الّتشريع امل
  . وذلك من خالل فرعني اثنني على الّنحو اآليت

الهيكل الّتنظيمي واإلداري لخلية : الفرع األول
  .معالجة االستعالم المالي

تكّفل التشريع الالّئحي اجلزائري بتنظيم خلية معاجلة 
االستعالم املايل، حيث أوجد هلا تنظيما هيكليا إداريا 

ختصاصات املخّولة هلا قانونا، فقد يتناسب وطبيعة اال
بّني مرسومها التنفيذي املنشئ هلا هيكلتها اإلدارية، إذ 
ا تتشكل من جملس إداري يصل عدده  نّص على أ

، 2إىل ستة أعضاء يرأسه أحدهم ويسريه أمينا عاما 
غري أنه يف . جملس، رئيس، أمني عام: مبعىن أنه يوجد

ذي للتعديل خضع ذلك املرسوم التنفي 2008سنة 
الّسالفيت الذكر، إذ  10و  9والّتتمة، السيما املادتني 

أصبحت اخللية تتكون من جمموعة مصاحل باإلضافة 
لس  . املتواجدين من ذي قبل 3إىل األمانة العامة وا

وعليه نتوقف بقليل من التفصيل عند اهلياكل املشّكلة 
  : منها اخللية يف العناصر اآلتية

  .يةمجلس الخل: أوال
يُعّينون  -أعضاء ) 7(جملس اخللية يتكون من سبع 

سنوات قابلة ) 4(مبوجب مرسوم رئاسي ملدة أربع 
، أربع )1(رئيس : وهم -للتجديد ملرة واحدة فقط 

أعضاء ُخيتارون وفقا ملعيار الكفاءة والّتخّصص ) 4(
ال البنكي واملايل واألمين، قاضيني اثنني  ) 2(يف ا

زير العدل حافظ األختام بعد أخذ يُعّينان من طرف و 

                                                             
: من املرسوم التنفيذي رقم 10و  09حسب نص املادتني   2

 . 17. الذكر، صالسالف  02/127
السالف  08/275من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة   3

من املرسوم  09لت ومتّمت املادة ، اليت عدّ 18. الذكر، ص
 . 02/127: التنفيذي السابق رقم
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غري أنه . 1الرأي االستشاري للمجلس األعلى للقضاء 
أعضاء فقط ُجدد ) 6(يف هذا الشأن مت تعيني ست 

لعهدة  14/01/2016لس هذه اخللية بتاريخ 
  .2سنوات ) 4(تدوم أربع 

ُيالحظ أن الّتشريع اجلديد املنظم خللية االستعالم املايل 
لس، بعدما كانت أضاف عضوا  واحدا لتشكيلة ا

أعضاء يف السابق يف ظل ) 6(تتشكل من ست 
، كما أنه وّسع نوعا ما يف معيار 2002مرسوم 

لس باعتماده الكفاءة واخلربة  اختيار أعضاء ا
والّتخّصص يف جماالت البنوك واملالية واألمن والقضاء، 
بعدما كان مقتصرا على الكفاءة األكيدة وفقط يف 

الني املايل والقانوين، وحسنا ما جاء به التشريع ا
الالئحي يف هذا الشأن، حيث أن مصاحل األمن 
مبختلف أسالكها وقطاعات املالية والقضاء يُنتظر منها 
أن ُتضيف الّتجربة واخلربة والكفاءة والتقنية 
الختصاصات ونشاطات خلية معاجلة االستعالم 

  .املايل
التشريع اجلزائري اجلديد، من جهة أخرى ُيالحظ أن 

وحّدد من خالله مهام وجمال  3أضاف حكما جديدا 
اختصاص ونشاط جملس اخللية، عن طريق تقنية 

  :الّتداول حول املسائل التالية
مجع وتنظيم املعطيات واملستندات واملواد املتعلقة  -)1

  مبجال اختصاصه،

                                                             
املذكور  08/275من املرسوم التنفيذي رقم  04املادة   1

من املرسوم  10لت حكم املادة ، اليت عدّ 18. أعاله، ص
 . 02/127يذي السابق رقم التنف

 2016يناير  14مبوجب مرسوم رئاسي مؤرخ يف وذلك  2
يتضمن تعيني أعضاء جملس خلية االستعالم املايل، 

. ، ص2016يناير  17املؤرخة يف  03. ، ع.ج.ج.ر.ج
أمحد رميلي، حممد تغرامت، (، حيث يتعلق األمر بالسادة 14

 ).ن، رشيد بوقزينمجال الدين مازوز، العريب حسام، مقران حنو 
املذكور  08/275من املرسوم التنفيذي رقم  05املادة   3

 . مكرر 10نت إضافة املادة ، اليت تضمّ 18. أعاله، ص

إعداد برامج سنوية ومتعددة الّسنوات لنشاط  -)2
  ة،اخللي

  إعداد وحتضري مشروع ميزانية خاص باخللية،   -)3
توضيح اإلجراءات الواجب إتّباعها الستغالل  -)4

ومعاجلة تصرحيات االشتباه وتقارير التحقيقات 
  والّتحرّيات، 

تنفيذ كل برنامج من شأنه أن يدعم وحيفز عمل  -)5
لس يف جمال اختصاصه،   ا

مع اهليئات  تطوير عالقات الّتبادل والّتعاون -)6
واملؤسسات وطنية كانت أو أجنبية تنشط يف نفس 

ال   .ا
  .رئيس الخلية: ثانيا

يرأس جملس خلية معاجلة االستعالم املايل رئيسا يُعّني 
مبرسوم رئاسي على غرار باقي األعضاء وبنفس 
الشروط واملعايري، وقد حّدد التشريع اجلزائري الالئحي 

م رئس هذه اخللية مها 4 2008اجلديد الصادر سنة 
  : وكّلفه مبا يلي

اء املهام يف الوظائف اليت مل تتقّرر  -)1 تعيني وإ
طريقة أخرى للتعيني فيها، وذلك يف حدود القوانني 

  .األساسية السارية املفعول
ضمان نشاط املصاحل والتنسيق التام فيما بينها،  -)2

واإلشراف عليها، والسهر على السري احلسن للخلية 
، وممارسة السلطة السلمية على مجيع موظفي عامة

  اخللية بصفته رئيسا هلا،
اقرتاح التّنظيم والنظام الداخليني للخلية والسهر  -)3

  على تنفيذمها، 
ضمان تنفيذ القرارات املتخذة يف جملس اخللية  -)4

  والعمل على حتقيق األهداف املوكلة هلا،

                                                             
السالف  08/275من املرسوم التنفيذي رقم  06املادة   4

للمرسوم  01مكرر  10املادة  ، اليت أضافت)19. الذكر، ص
 . 02/127: التنفيذي السابق رقم
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ثيلها أمام رفع الّدعاوى القضائية باسم اخللية ومت -)5
السلطات واهليئات الوطنية واإلدارية، وإبرام الّصفقات 

ا،   والعقود واالّتفاقيات بامسها وحلسا
تقدمي وعرض احلصائل الّتقديرية واحلسابات  -)6

اإلدارية واحلصيلة السنوية لنشاطات اخللية على وزير 
  . املالية بعد موافقة جملس اخللية

  .مصالح الخلية: ثالثا
نّظم  08/275لّتشريع الالئحي اجلديد رقم أوجد ا

ُ
امل

خللية معاجلة االستعالم املايل املعدل واملتمم لنظريه 
مصاحل تساعد ) 4(، أربعة 02/127السابق رقم 

جملس اخللية يف مهامه، نستعرض هذه املصاحل اإلدارية 
كما   1والتقنية مع املهام املوكلة هلا مبوجب القانون 

  :يلي
؛ وتضطلع جبمع حقيقات والّتحاليلمصلحة التّ  -)1

املعلومات والعالقات مع املراسلني وحتليل تصرحيات 
  .االشتباه وتسيري الّتحقيقات

؛ وتضطلع بالعالقات مصلحة الشؤون القانونية -)2
  .مع النيابة العامة واملتابعة القانونية والتحاليل القانونية

ع ؛ وتضطلع جبممصلحة الوثائق وقواعد البيانات -)3
املعلومات وتشكيل بنوك للمعطيات الضرورية لسري 

  .شؤون اخللية عامة
؛ وتضطلع بالعالقات الثنائية مصلحة الّتعاون -)4

واملتعّددة األطراف مع اهليئات أو املؤسسات األجنبية 
  .      الناشطة والعاملة يف نفس نشاط وعمل اخللية

الطبيعة القانونية لخلية معالجة : الفرع الثاني
  .االستعالم المالي

إن الّتكييف القانوين خللية معاجلة االستعالم املايل، 
يقتضي البحث يف األساس القانوين املنشئ هلا، حيث 

منحها طابع  02/127أن التشريع الالئحي رقم 

                                                             
السالف  08/275من املرسوم التنفيذي رقم  07املادة   1

من املرسوم  15لت ومتّمت املادة ، اليت عدّ 19. الذكر، ص
 . 02/127: التنفيذي السابق رقم

املؤسسة العمومية اليت تتمّتع بالشخصية املعنوية 
واالستقالل املايل مع وضعها حتت الوصاية املباشرة 

وقد واجه هذا الّتكييف القانوين نقدا . 2لوزير املالية 
من طرف بعض الفقه القانوين لكونه جاء غامضا 

ا مؤسسة 3وجمردا  ، وألنه اكتفى بتعريف اخللية بأ
نشاطره بدورنا، حبيث ميكن أن  عمومية، األمر الذي

ينصرف معىن املؤسسة العمومية إىل أي صنف من 
أصناف املؤسسات العمومية؛ فقد تكون ذات طابع 
اقتصادي جتاري أو صناعي، أو ثقايف، بالرغم من أن 
نية التشريع ال تتجه إىل ذلك يف آخر املطاف عند 
 تفسرينا وحبثنا عن نوايا ومقاصد هذا الّتشريع، فكان

  .من األجدر رفع هذا الّلبس والغموض بداية
وعلى هذا األساس تدخل املشرع اجلزائري سنة 

مبناسبة تعديل القانون املتعلق بالوقاية من  2012
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما رقم 

فرباير  13املؤرخ يف  12/02مبوجب األمر  05/01
 ملا أضاف حكما جديدا من خالل املادة 2012

مكّرر تضّمن تعريفا للهيئة املتخصصة، اليت هي  04
ا سلطة إدارية  ّ خلية معاجلة االستعالم املايل؛ بأ
متخصصة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، 

، وهو ما أّكده 4وتوضع لدى الوزير املكلف باملالية 
ملا   2013التنظيم مرة أخرى من خالل تعديل سنة 

صفة وامتياز السلطة اإلدارية املستقلة، منح هذه اخللية 

                                                             
من املرسوم التنفيذي رقم  2و  1حسب نص املادتني  2

 . 16. املنشئ هلا، والسابق ذكره، ص 02/127
مكافحة تبييض األموال، ، دور البنوك يف تدريست كرمية  3

رسالة دكتوراه يف العلوم، ختّصص قانون، كلية احلقوق والعلوم 
السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، نوقشت 

 . 201، 200. ، ص2014ديسمرب  01: بتاريخ
املذكور أعاله،  12/02مكرر من األمر رقم  4تُراجع املادة   4

 . 09. ص
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  وأبقى على متّتعها بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل
1 .  

ما ُيالحظ أن املشرع اجلزائري بالرغم من استدراكه 
للّنقص الذي شاب التشريع املنشئ هلذه اخللية، 
ومنحها االمتيازات والّصفات اليت حتتاجها لالضطالع 

جه، على غرار كل اهليئات مبهامها على أحسن و 
واملؤسسات الشبيهة، إال أن حتقيق اخللية لنتائج 
ملموسة هو الذي يؤكد استقالليتها وفعاليتها، بالّنظر 
لفصل املشرع يف كل معايري وضوابط هذه االستقاللية 
املتمثلة يف منحها عنصر وامتياز السلطة اإلدارية، 

ع بالشخصية وعنصر االستقاللية واحلرية، وعنصر الّتمتّ 
املعنوية، وعنصر االستقالل املايل، مبوجب أحكام 
ا أن تعّزز اضطالعها  وقواعد قانونية صرحية من شأ

  .    باملهام اليت ُوجدت من أجلها
مهام وصالحيات خلية معالجة : المبحث الثاني

االستعالم المالي وفعاليتها في الحد من تبييض 
  األموال

خلية معاجلة االستعالم استكماال للكشف عن ماهية 
املايل يف التشريع اجلزائري، نتطّرق يف املبحث الثاين من 
ا من جهة،  هذه الّدراسة إىل حتديد مهامها وصالحيا
وتقييم فعاليتها للحد من جرمية تبييض األموال من 
جهة ثانية، وذلك من خالل مطلبني اثنني على النحو 

  .  اآليت
خلية معالجة  مهام وصالحيات: المطلب األول

  .االستعالم المالي
لقد حّدد التشريع اجلزائري مهام وصالحيات 
واختصاصات خلية معاجلة االستعالم املايل، وأوجد هلا 
نظاما خاصا باإلخطار بالشبهة، وبّني مراحل عمل 
خلية معاجلة االستعالم املايل، وهو ما نقف عند يف 

  .فرعني اثنني

                                                             
 13/157من املرسوم التنفيذي رقم  2حسب نص املادة   1

 . 06. ، السالف الذكر، ص2013أفريل  15املؤرخ يف 

ت الّرئيسية لخلية المهام والصالحيا: الفرع األول
  .معالجة االستعالم المالي

تضطلع خلية معاجلة االستعالم املايل مبهمة رئيسية 
من املرسوم  04حسب الفقرة األوىل من نص املادة 

مبكافحة متويل  02/127التنفيذي املنشئ هلا رقم 
وقد أضافت نفس املادة يف . اإلرهاب وتبييض األموال

يات ال تقل أمهية عن الفقرات املوالية مهام وصالح
ا تكملها وتصب يف نفس اهلدف املنوط  األوىل، أل

  :ا، وهي على التوايل
استالم تصرحيات االشتباه اخلاصة بعمليات  -)1

متويل اإلرهاب أو تبييض األموال املرسلة إليها من 
  ،2طرف اهليئات واألشخاص املعّينني واحملّددين قانونا 

تصرحيات االشتباه بإتباع القيام مبعاجلة  -)2
تاحة،

ُ
  واستخدام كل الطرق والوسائل املناسبة امل

إرسال عند االقتضاء ملف حالة االشتباه إىل  -)3
القضاء املختص إقليميا، يف حالة ما إذا كانت الوقائع 

  اليت متت معاينتها قابلة للمتابعة اجلزائية،
اقرتاح أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون  -)4

تعلق مبكافحة متويل اإلرهاب وتبييض موضوعه ي
اإلرهاب، ويف هذا الّصدد جتدر اإلشارة إىل أن اخللية 

نص تنظيمي  –عن طريق جملسها  -قامت باقرتاح 
تضّمن شكل اإلخطار بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل 
استالمه، وقد صدر ذلك مبوجب املرسوم التنفيذي 

هو ما ، و 3 2006يناير  09املؤرخ يف  06/05رقم 
فرباير  06املؤرخ يف  05/01أّكده أيضا القانون رقم 

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل  2005
اإلرهاب ومكافحتهما، بنّصه يف الفقرة الرابعة من 

                                                             
كأشخاص طبيعيني ومعنويني يف الفقرتني   ذكورونوهم م  2

 05/01من القانون رقم  19األوىل والثانية من نص املادة 
املتعلق بالوقاية من تبييض األموال  2005فرباير  06املؤرخ يف 

 .ومكافحتهما ومتويل اإلرهاب
يناير السالفة الذكر،  15املؤرخة يف  02. ، ع.ج.ج.ر.ج  3

 . 12 -06. ص
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ُحيّدد شكل اإلخطار : " ... على أنه 20املادة 
بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل استالمه عن طريق 

  . 1" رتاح من اهليئة املتخّصصة التنظيم بناء على اق
ويف تقديرنا أن مثل هذه األعمال تعترب حبق ذات 
طبيعة تنظيمية وتفصيلية وتقنية حمضة، وبالتايل من 
صميم اختصاص أعضاء جملس خلية معاجلة 
م ذوي دراية شاملة يف  االستعالم املايل، السيما وأ

  .  الشؤون املالية والتقنية والقانونية
اّختاذ اإلجراءات الضرورية للوقاية من كل وضع و  -)5

أشكال وصور متويل اإلرهاب وتبييض األموال والعمل 
  .على كشفها

جتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري أضاف خللية 
معاجلة االستعالم املايل بعض املهام والصالحيات، من 
خالل قانون الوقاية من تبييض األموال ومتويل 

يف  2005، الصادر سنة اإلرهاب ومكافحتهما
الفصل الثالث حتت عنوان االستكشاف، والفصل 
الرابع حتت عنوان الّتعاون، ومنه ميكن لنا الّتطّرق 

  : لبعض هذه املهام كما يلي
تضطلع خلية معاجلة االستعالم مبهمة حتليل  -)1

ومعاجلة املعلومات الواردة إليها من طرف الّسلطات 
الشبهة اليت خيضع هلا املؤهلة، وكذلك اإلخطارات ب

من القانون  19األشخاص واهليئات املذكورة يف املادة 
05/01 2.  
تقوم اخللية بتسليم وصل اإلخطار بالشبهة  -)2

وتقوم جبمع كل املعلومات والبيانات اليت تسمح 
باكتشاف مصدر األموال أو الطبيعة احلقيقية 
للعمليات موضوع اإلخطار، كما تقوم بإرسال امللف 

كيل اجلمهورية املختص إقليميا طبقا للقانون، يف لو 
                                                             

، 2005فرباير  09املؤرخة يف  11. ، ع.ج.ج.ر.ج  1
 . 06. السالفة الذكر، ص

من القانون املتعلق بالوقاية من تبييض  15حسب نص املادة 2 
. األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، السالف الذكر، ص

06 . 

ا حيتمل ارتباطها  حالة ما إذا كانت الوقائع املصرح 
  .3جبرمية تبييض األموال أو متويل اإلرهاب 

ميكن هلذه اهليئة املتخّصصة؛ أي اخللية أن  -)3
ساعة، على  72تعرتض بصفة حتفظية وملدة أقصاها 
طبيعي أو معنوي  تنفيذ أية عملية بنكية ألي شخص

تقع عليه شبهات قوية لتبييض األموال أو متويل 
اإلرهاب، مع تسجيل هذا اإلجراء على اإلشعار 

علما أنه ال ميكن اإلبقاء . 4بوصل اإلخطار بالشبهة 
على هذا التدبري التحفظي اليت تأمر به اهليئة 

  .5املتخّصصة بعد انقضاء تلك املدة إال بقرار قضائي
الّتعاون الدويل وتبادل املعلومات حول يف إطار  -)4

دف إىل تبييض األموال أو  ا  العمليات اليت يبدو أ
متويل اإلرهاب، مع مراعاة مبدأ املعاملة باملثل، للخلية 
أن تعلم وتطلع هيئات الدول األخرى اليت متارس نفس 
املهام، مع ضرورة احرتام االّتفاقيات الدولية واألحكام 

خلية املطبقة يف جمال محاية احلياة اخلاصة القانونية الدا
  .  6وتبليغ املعطيات الشخصية 

نظام اإلخطار بالُشبهة ومراحل عمل : الفرع الثاني
  .خلية معالجة االستعالم المالي

ختضع خلية معاجلة االستعالم املايل لنظام خاص يف 
توصُّلها حباالت مالية مشبوهة، وتتبع يف ذلك مراحل 

                                                             
من القانون املتعلق بالوقاية من تبييض  16طبقا لنص املادة  3

. األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، السالف الذكر، ص
06 . 
من القانون املتعلق بالوقاية من تبييض  17وفقا لنص املادة 4 

. األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، السابق ذكره، ص
06 . 

القانون املتعلق بالوقاية من تبييض من  18نص املادة حسب  5
. األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، السالف الذكر، ص

06. 
القانون املتعلق بالوقاية من  26و  25عمال بنص املادتني  6

من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، السابق ذكره، 
  .07. ص
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من صميم أعماهلا، لذلك كان من معينة، يعترب 
  .الضروري مبا كان الّتطّرق هلا يف عنصرين

  .نظام اإلخطار بالُشبهة: أوال
إن خلية معاجلة االستعالم املايل تعمل وفق نظام 
دقيق، ووفق مبدإ الفصل بني الّسلطات 
واالختصاصات، تفاديا حلاالت الّتداخل والّتعارض، 

إخطار من جهات إذ ال ميكن هلا أن تتحّرك إال ب
وهيئات حمّددة ومعّينة طبقا للقانون، حيث أن هذا 
األخري منح حق اإلخطار للكثري من اهليئات 
واجلهات، ذكرهم املشرع اجلزائري كأشخاص طبيعيني 

 05/01من القانون رقم  19ومعنويني يف نص املادة 
املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 

  : م على التوايلومكافحتهما، وه
البنوك واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد  -" 

ة األخرى وشركات  شا
ُ
اجلزائر واملؤسسات املالية امل

التأمني ومكاتب الّصرف والّتعاضديات والّرهانات 
  واأللعاب والكازينوهات، 

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم يف إطار مهنته   -
ليات إيداع أو مبادالت أو أو بإجراء عم/باالستشارة و

توظيفات أو حتويالت أو أية حركة لرؤوس األموال، 
السيما على مستوى املهن احلرة املنظمة، وخصوصا 
مهن احملامني واملوثقني، وحمافظي البيع باملزايدة وخرباء 
احملاسبة ،وحمافظي احلسابات والسماسرة والوكالء 

ليات اجلمركيني، وأعوان الّصرف والوسطاء يف عم
البورصة، واألعوان العقاريني ومؤسسات الفوترة، وكذا 
جتُّار األحجار الكرمية واملعادن الّثمينة واألشياء األثرية 

  ".والّتحف الفّنية 
جتدر اإلشارة إىل أن التشريع الالئحي اجلزائري نّظم 
شكل اإلخطار بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل 

املؤرخ  96/05قم استالمه، مبوجب املرسوم التنفيذي ر 
املتضمن ألحكام بّينت تفاصل  2006يناير  09يف 

هذا النوع من اإلخطارات بالشبهة ومضمونه ومنوذج 
لوصل استالمه، من خالل ملحقني اثنني؛ األول جاء 

 Déclaration de(حتت عنوان اإلخطار بالشبهة 

soupçon( والثاين حتت عنوان وصل استالم ،
 Accusé de réception de la(اإلخطار بالُشبهة 

déclaration de soupçon(1 ،  
  .مراحل عمل الخلية: ثانيا

إن صالحية تلقي اإلخطارات بالُشبهة من اختصاص 
خلية معاجلة االستعالم املايل دون سواها، وقد حّدد 
التشريع اجلزائري صراحة اجلهات املكلفة وجوبا 

من  19باإلخطار بالُشبهات املالية مبوجب املادة 
القانون املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل 
اإلرهاب ومكافحتهما، فعند تلقي اخللية ألي إخطار 
بشبهة مالية، تُباشر مهامها املوكلة هلا قانونا، وذلك 

  .  وفق مراحل أساسية نوجزها فيما يلي
  .مرحلة اإلخطار بالُشبهة - )1

ال ميكن للخلية مباشرة مهامها دون تصريح مسبق 
لوجود حالة مالية مشبوهة، إذ ال ميكن أن تتحّرك من 
ا هيئة تقنية  تلقاء نفسها دون إخطار ُمسبق، مبا أ
ومتخّصصة، وحسنا ما أقرّه التشريع اجلزائري يف هذا 
الشأن على غرار باقي تشريعات الدول اليت تبّنت هذا 

املتخّصصة يف معاجلة االستعالم  النوع من اهليئات
  . املايل، تفاديا ألي اعتداء على احلقوق واحلريات

  .مرحلة الّتحقيق - )2
بعد تلقي اخللية للّتصريح باإلطار بالُشبهة، تنتقل إىل 
مرحلة ثانية وهي معاجلة تلك املعلومات والتدقيق فيها 
ومتحيصها، حىت تّتضح إمكانية حتويلها إىل شبهة قوية 

سسة، عن طريق رسم معامل ومراحل حركة مرور ومؤ 
األموال املشبوهة، وبالتايل الوصول إىل مصدرها األول، 
وينبغي يف هذه املرحلة إعداد الوثائق الثبوتية 
واملعلومات الضرورية لذلك، مبعىن أن اخللية تعمل على 
حتويل جمّرد الشبهة إىل حقيقة ويقني بشرط توافر كل 

                                                             
ملذكور ا 06/05املرسوم التنفيذي رقم : يُراجع يف ذلك 1

 . 12-08. أعاله، ص
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ا جرمية فعالاألركان واملواصفات  . واألدلة الكافية بأ
وفيما عدا ذلك؛ أي يف حالة عدم صحة االشتباه 

  . 1فتقوم اخللية حبفظ امللف
  .مرحلة المتابعة القضائية - )3

عند مجع األدّلة والقناعات واكتمال أركان ومواصفات 
هذه اجلرمية، تنتقل خلية معاجلة االستعالم املايل إىل 

رار حتويل امللف إىل القضاء آخر مرحلة وهي اّختاذ ق
، ويكون ذلك عن طريق جملس اخللية 2املختص

  . وبالتداول
جتدر اإلشارة إىل اإلحصائيات الّرمسية املتعلقة بعدد 
اإلخطارات بالشبهة أخذ منحى متزايدا منذ سنة 

تاريخ تقدمي اخللية ألحد  2012إىل غاية  2005
ىل القضاء فإنه  تقاريرها، وبالّنظر لعدد امللفات احملالة إ

قليل جدا، حيث أنه وعلى سبيل املثال يف سنة 
إحالة  00إخطارا مقابل  11مت تسجيل  2005

إخطارا  66مت تسجيل  2007للقضاء، ويف سنة 
مت  2009إىل القضاء، ويف سنة  02مقابل إحالة 

إحالة للقضاء، ويف  00إخطارا مقابل  328تسجيل 
ابل إحالة إخطارا مق 1576مت تسجيل  2011سنة 
مت تسجيل  2012إىل القضاء، ويف سنة  00

كما . 3إحاالت للقضاء  03إخطارا مقابل  1373
إخطارا  661تلقت اخللية  2014أنه خالل سنة 

بالشبهة من وذلك من طرف بعض البنوك واملؤسسات 
  .  املعنية

                                                             
 . 220. تدريست كرمية، املرجع السابق، ص  1
املعدل  05/01: من القانون رقم 16وفقا لنص املادة   2

من  04، وكذا نص املادة 06. واملتمم السابق ذكره، ص
 . 16. السالف الذكر، ص 02/127: املرسوم التنفيذي رقم

تدريست كرمية، : مت استقاء هذه اإلحصائيات ونقلها عن  3
واملستقاة بدورها من تقرير . 221. املرجع السابق، ص

عرب املوقع  2012نشاطات خلية معاجلة االستعالم املايل سنة 
 ctrf, Rapport d'activités(: االلكرتوين للخلية

-http://www.mf12, -année 2012,PP.11
ctrf.gov.dz( 

فعالية خلية معالجة االستعالم : المطلب الثاني
  . المالي للحد من تبييض األموال

إن احلديث عن فعالية خلية االستعالم املايل يف 
اجلزائر، يعين وضع القواعد القانونية املنشئة واملنظمة هلا 
ا على مواجهة خمتلف  على احملّك، يف تقييم مدى قدر

، رها اجلديدةالنشاطات اإلجرامية واحلد من صو 
وباعتبارها جرائم منظمة يستلزم تظافر اجلهود دوليا 
ووطنيا ملنح وتكريس الفعالية امليدانية ملكافحة األنشطة 

كما أن جرمية تبييض . اإلجرامية ذات الطبيعة املالية
ز استقرار األمن  األموال أصبحت تضرب و
ّدد استقرار القطاع ا   االقتصادي بالدرجة األوىل، كو

املايل ومؤسساته املالية والّصناعية والّتجارية، بفعل 
تعّرضها لفقدان الثقة واالئتمان والّسمعة وما إىل ذلك 

  .4من تبعات 
وميكن القول أن اإلحصائيات املذكورة أعاله تربز 
الفارق الشاسع بني عدد اإلخطارات وعدد امللفات 
احملالة على القضاء املختص، إذ ميكن قراءته من 

يتني؛ إما أن عدد اإلخطارات غري مؤسسة، وبالتايل زاو 
ا وهو االحتمال  مآهلا البطالن ومن مث حفظ ملفا
الراجح واألكثر قوة، وإما أن اخللية ال تقوم مبهامها 
وهذا مستبعد يف ظل نظامها القانوين اجلديد، ومع 
ذلك يبقى الّتهرب من مراقبة االستعالم املايل وارد 

  . نون والتهّرب من املراقبةبالتحايل على القا
ومنه، فإن فعالية خلية معاجلة االستعالم املايل يف 
اجلزائر حتكمه نشاطات هذه اخللية مستقبال، مع 
األخذ يف احلسبان عامل الزمن وعدد حاالت اإلخطار 

مع اإلشارة إىل أن . بالشبهة املقدمة هلا واملؤسسة
من أحسن الّنظام القانوين للخلية يف اجلزائر يعترب 

األنظمة القانونية املنظمة ملثل هذه اهليئات واألجهزة 
املختّصة يف االستعالم املايل ومعاجلتها، بالّنظر 

                                                             
 . 37دريست كرمية، املرجع السابق، ص، ت 4
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: للتعديالت األخرية املستحدثة واملتممة سنة سنوات
2005 ،2006 ،2008 ،2012 ،2013      .  
  :خاتمة

بالّنظر لطبيعة جرائم األموال اليت أصبحت تُقلق 
تمعات ك افة داخليا وخارجيا، على عدة مستويات؛ ا

األمين واالقتصادي واالجتماعي وحىت السياسي، 
زيلة لكل 

ُ
السيما إذا أخذنا بعني االعتبار أثار العوملة امل

تسارع، 
ُ
احلواجز االقتصادية، والّتطور الّتكنولوجي امل

خاصة يف جمال االّتصال والّنقل الذي طور من منط 
حكم للجرمية  هذه اجلرمية وساعد على

ُ
يف الّتنفيذ امل

  .عصر ما يسمى باالقتصاد الرقمي
أن التشريع اجلزائري استجاب للتشريع خنلص إىل القولب

الدويل بإقراره لنظام االستعالم املايل من خالل إجياد 
هيئة وطنية متخّصصة يف مكافحة تبييض األموال، 
بالّرغم من الّصعوبات املتواجدة يف امليدان، كضعف 
الّرقابة املالية وتراجع مردودها يف ظل تزايد حركة 
األموال وتنامي اجلرمية املنظمة واستخدام الّتكنولوجيا 

وملواجهة هذه اجلرمية . يف تنفيذها والّتهّرب من رقابتها
على اجلزائر رفع حتدي أكرب لضمان فعالية هذه اخللية 

وعلى ضوء ما تقدم ميكن لنا أن نوصي مبا  .مستقبال
  :  يلي

العمل على تطوير وعصرنة أنظمة الّرقابة الداخلية  -
، ومحلها على )البنوك(واخلارجية لكل املؤسسات املالية 

  .   اإلخطار الوجويب حتت طائلة اختاذ إجراءات ردعية
توعية موظفي املصارف وتدريبهم على معرفة  -

ال   . واكتساب تقنيات املكافحة والوقاية يف هذا ا
تفعيل ودعم إجراءات مراقبة املعاملة املالية خارج  -

األطر القانونية واملؤسسات املالية، وتقصي آثار 
العمليات املشبوهة وفق تقنية املبلغ النقدي احملدد 

  . سلفا
متابعة حركة رؤوس األموال يف املعامالت الّرمسية  -

  . باملؤسسات املالية، وغري الّرمسية املنتشرة بكثرة
ا  ل اجلهات املكلفة باحتم - إلخطار قانونا مسؤوليا

هامها يف على املؤسسات املالية االضطالع مب،و كاملة
  . شأنهذا ال

دعم آلية الّرقابة بتوفري اإلمكانيات البشرية واملادية  -
  . والتقنية احلديثة

معاجلة االستعالم املايل خلية توسيع صالحيات  -
ليت ميكن أن وربطها مبختلف املؤسسات واملصاحل ا
  . تفيذ يف عملها وتسهيل مهامها باستمرار

ا ال منح اخللية است - زااللت قاللية أكثر السيما وأ
.موضوعة حتت وصاية وزارة املالية

تكييف التشريع الوطين مبا يتماشى والتشريعات  -
  .املايلالدولية وجتارب الدول الرّائدة يف جمال االستعالم 

توسيع اختصاصات وصالحيات خلية معاجلة  -
االستعالم املايل إىل كل النشاطات اإلجرامية املالية 

  . مهما كان نوعها
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  جهود مجلس األمن لتعزيز اإلصالحات اإلجرائية المتصلة بالجزاءات

  سردوك مجال، باحث يف الدكتوراه
  1اجلزائر أستاذ مؤقت جبامعة

  :مقدمة
تمع الدويل بانتظام متزايد على نظام جزاءات األمم املتحدة بوصفه األداة غري العسكرية األكثر  يعتمد ا
فعالية اليت تتيحها هذه املنظمة من أجل معاجلة التنوع املتزايد للتهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان، واليت 

  .أسلحة الدمار الشامل، واالنتهاكات اليت ترتكب ضد حقوق اإلنسانتشمل اإلرهاب، وانتشار 
الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان وكذلك التبعات اإلنسانية للجزاءات االقتصادية الشاملة، حفزت  وإن 

تفادي  ، اليت ترمي إىل1 جملس األمن والدول بزيادة اجلنوح إىل اعتماد ما يسمى باجلزاءات احملددة اهلدف أو الذكية
اجلزاءات االقتصادية الشاملة العشوائية األثر، من خالل استهداف أفراد حتديدا يعترب دورهم حيويا يف اختاذ القرارات 

  .2املتأثرة قصدا بالتدابري القسرية 
أن اجلزاءات احملددة اهلدف واملوجهة ضد األفراد املشتبه يف تورطهم يف  3كما يعرتف على نطاق واسع   

تمع الدويل يف حماربة اإلرهاب، وعلى الرغم من ذلك فان نشاط إرهايب ، تشكل أداة فعالة يف اجلهود اليت يبذهلا ا
نظرا الفتقارها إىل الشفافية واىل مراعاة األصول يف . اجلزاءات الفردية أثارت العديد من الشواغل املتصلة حبقوق اإلنسان

  .إجراءات اإلدراج يف القوائم والشطب منها

                                                             
ني متت صياغة فكرة العقوبات الذكية على املستوى الدويل يف تسعينات القرن العشرين، وذلك مبشاركة العاملني يف املراكز العلمية واملسؤول 1

دراسات عاملية، مركز اإلمارات  بيرت رودولف، ترمجة عدنان عباس علي، العقوبات يف السياسة الدولية،: راجع. يف الدوائر السياسية
  .7ص، 2007للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، 

ينظر إىل اجلزاءات احملددة األهداف أو الذكية بوصفها أشكاال جديدة من التدابري القسرية الرامية إىل ممارسة الضغط على أشخاص أو   2
ا متلك سلطة صنع القرار يف احلكومات املستهدفة، أو على أشخاص يعتربون ضالعني يف اإلرهاب  أو غري ذلك من  كيانات يعتقد أ

قد أن سلوكهم غري حمبذ، وقد تشمل هذه اجلزاءات جتميد األصول أو حظر السفر على األفراد أو مجاعات أو كيانات أشكال العنف، ويعت
يف البلدان املستهدفة، وقد استهدف أيضا سلعا حمددة لتمنع تصديرها من الدول املستهدفة أو دخوهلا إليها مثل املاس أو السلع 

  .7، ص A/HRC/28/74ثيقة رقم الو . الكماليات، أو احلظر على األسلحة
  .ت حقوق اإلنسان يف األمم املتحدةاإلقليمية والوطنية وهيئاالسيما احملاكم 3
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واستجابة لتلك الشواغل، انصبت اجلهود الدولية على حتسني نظام اجلزاءات احملددة اهلدف من خالل 
والشك أن جملس األمن هو هيئة فريدة، ميارس صالحيات متميزة يف . إدخال عملية مراعاة األصول القانونية يف نظامه

الواجب أن يكون النظام الدويل لإلجراءات القانونية الواجبة فيما يتصل  جمال فرض اجلزاءات، وبالتايل أليس من
قسم موضوع الدراسة إىل نوعلى ضوء اإلشكالية . باجلزاءات فريدا أيضا؟ وما مدى فعالية النظام اخلاص باجلزاءات ؟

تعزيز جملس  ،)مبحث أول( إشكالية تطبيق معايري حقوق اإلنسان املتعلقة باإلجراءات يف سياق اجلزاءات ؛مبحثني
  .)مبحث ثاين( األمن لإلصالحات اإلجرائية املتصلة باجلزاءات والتحديات الناشئة

إشكالية تطبيق معايير حقوق : المبحث األول
  اإلنسان المتعلقة باإلجراءات في سياق الجزاءات

حياول هذا احملور، أن يسلط الضوء على 
جملس األمن يف مراعاة الضمانات حدودوسلطات 

اإلجرائية، واملعايري الدولية ذات الصلة، وهذا ما 
  : سأعرضه يف النقاط التالية

حدود وسلطات مجلس األمن في : المطلب األول
  مراعاة الضمانات اإلجرائية

إن التنازع يف حدود وسلطات جملس األمن يف مراعاة 
القائم بني  الضمانات اإلجرائية، جيد أساسه يف اجلدل
ذه اجلزاءات وهذا ما . االجتاهني املتقابلني املتعلقني 

  :أبينه فيما يلي
  السلطة التقديرية لمجلس األمن :الفرع األول

تشكل اجلزاءات احملددة األهداف أداة هامة، يستعني 
ا جملس األمن يف ممارسة مسؤوليته الرئيسة عن صون 

السابع من السالم واألمن الدوليني مبوجب الفصل 
  .ميثاق األمم املتحدة

من ميثاق األمم املتحدة، ميكن  39ووفقا للمادة 
لس األمن أن يفرض تدابري تنطوي على استخدام 
القوة أو ال تنطوي عليه يف احلاالت اليت تشكل على 

ديدا للسلم واألمن الدوليني   .األقل 
وعلى الرغم من أن جملس األمن هيئة سياسية يف املقام 

ألول وليس هيئة قانونية، فهو يضطلع مبهام شبه ا
تشريعية وشبه قضائية على حد سواء يف السياق 

من امليثاق على  103 و 25وتنص املادتان . 1احلايل
                                                             

1 Voir :Jeremy Matam Farrall, United 
Nations sanctions and the rule of law, 

لس  امتثال الدول للمقررات امللزمة الصادرة عن ا
املتخذة مبوجب الفصل السابع، وإن استتبع ذلك 

ا مبوجب معاهدة د ونظراً . 2ولية أخرىانتهاك التزاما
، 3إىل وجود قرينة يف القانون الدويل ضد تنازع املعايري

فقد وضعت اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق 
دف إخضاع قراءة قرارات  اإلنسان مبدأ تفسري 
لس  جملس األمن الفرتاض مفاده أنه مل تكن يف نية ا

  .4انتهاك احلقوق األساسية
دابري اليت تتخذها الدول وبناء على ذلك، فإن الت

بصفة غري انفرادية، بل على أساس قرار يستند إىل 
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ميكن أن تربر 
قانونيا حىت وان تعارضت مع االلتزامات التعاهدية أو 
                                                                                 
(Cambridge, Cambridge University Press, 
2007); Jose Alvarez, International 
Organizations as Law-Makers (New York, 
Oxford University Press, 2005). 
2 Voir Cour internationale de Justice, 
Questions d’interprétation et d’application de 
la Convention de Montréal de 1971 résultant 
de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya 
arabe libyenne c. États-Unis d’Amérique et 
Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni, 
C.I.J. Recueil 1992, vol. 1 , p. 16, par. 42, et 
p. 113, par. 39; Cour internationale de Justice, 
Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, C.I.J. 
Recueil 1984, p. 392, par. 107; Her Majesty’s 
Treasury (Respondent) v. Mohammed Jabar 
Ahmed and others (FC) (Appellants) [2010] 
UKSC 2, [2010] 2 AC 534, par. 11. 

  .37، الفقرة A/CN.4/L.682الوثیقة رقم انظر  3
4 Voir: CCPR/C/94/D/1472/2006, (Sayadi et 
Vinck c. Belgique), opinion individuelle de Sir 
Nigel Rodley; Cour européenne des droits de 
l’homme, Al-Jedda c. Royaume-Uni, demande 
no 27021/08, arrêt, 7 juillet 2011 (Grande 
Chambre), par. 101 et 102. 
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قواعد القانون الدويل العريف يف حد ذاته، إال إذا بلغ 
  .ةهذا التعارض حد انتهاك القواعد اآلمر 

ومع التسليم على حنو واسع أن سلطات جملس األمن 
فإن . خاضعة مليثاق األمم املتحدة والقواعد اآلمرة

غياب آليات استعراض رمسية قد يبدو مشكلة 
مستعصية أمام وضع أي ضوابط عملية على توسع 

لس يف تفسري سلطاته   .ا
وعلى ضوء هذه اخللفية فإن هذا االجتاه يرى يف سياق 

ا متاثل غريها اجلزاءا ت املفروضة على حقوق األفراد، أ
من اجلزاءات اليت يفرضها جملس األمن، إال فيما يتعلق 
باجلهة اليت يستهدفها، وعند وضع تلك التدابري يف 
ذلك السياق، يكون من الصعب القبول بفكرة أن 

ا من الطابع هذا العنصر الواحد يغري بشكل م
اأو العملية ا األساسي للجزاءات ومن مث فان . حمليطة 

هذا االجتاه يبدي رفضه ألي نوع من القيود اإلجرائية 
اخلاصة أو االستعراض اخلاص، وخاصة إشراك هيئة 

  .خارجية ال تندرج ضمن إطار ميثاق األمم املتحدة
ولقد أكدت جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 

بان جتميد األصول ال يستلزم ) 1999( 1267
إلجراءات اجلنائية الوطنية، وان الدول ملزمة تطبيق ا

اسم فرد أو كيان إىل  بتجميد األصول فور إضافة
نه ال توجد سلطة تقديرية للمحاكم الوطنية أالقائمة، و 

ام ألسباب  .1يف هذا الصدد أي أن اإلدانة أو اال
جنائية ليسا شرطني سابقني لإلدراج يف القائمة، 

تظار ريثما يتسىن الشروع وليست الدول حباجة إىل االن
يف إجراءات إدارية أو مدنية أو جنائية على الصعيد 
الوطين حبق الفرد أو الكيان، أو ريثما يتسىن استكمال 
تلك اإلجراءات حىت تقرتح إدراج اسم يف القائمة، 

                                                             
وجهة إىل رئيس امل 2005ديسمرب  1انظر الرسالة املؤرخة  1

جملس األمن من رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما ) 1999 1267

ما من أفراد وكيانات، الوثيقة رقم  ، S/2005/761يرتبط 
  .3ص 

فالتأخر يف تنفيذ اجلزاءات ال يؤدي إال إىل منح فرصة 
  .2للتحايل على اجلزاءات

اه ليس مقتنعا بان اآللية الوحيدة لتحقيق فان هذا االجت
ليدية املستخدمة يف هذه الغاية تنحصر يف التدابري التق

سيما اإلجراءات املرتبطة بوجه عام أي نظام، وال
  . بالعملية اجلنائية أو العقابية

وبالنسبة هلذا االجتاه، فان اقرتاح احد أشكال 
جملس االستعراض أو مشاركة هيئة خارجية يف قرارات 

األمن ينظر إليه بأنه خيالف الطبيعة األساسية واجللية 
لس   .3لسلطات ا

  منظور حقوق اإلنسان : الفرع الثاني
هناك خماوف من أن سلطة جملس األمن على اختاذ 
قرارات بشأن إدراج أمساء يف القائمة، دون قيامه 
باستعراض مستقل، سيمكن فرادى الدول األعضاء 

فيذية ذات عواقب بعيدة املدى من اختاذ قرارات تن
دون اخلضوع الستعراض قضائي حملي ودون التقيد 

فقد قامت بعض . مبعاهدات حقوق اإلنسان امللزمة هلا
الدول يف املاضي بطرح أمساء أفراد وكيانات إلدراجها 

. يف القائمة املوحدة وسيلة لقمع املعارضة السياسية
لشديد ونتيجةلذلك، تعرض نظام اجلزاءات للنقد ا

لسنني عديدة، من قبل املفوضية السامية حلقوق 
اإلنسان، واملقرر اخلاص، وطائفة واسعة من احملاكم 

  .واهليئات القضائية الوطنية واإلقليمية
فاجلزاءات الفردية قد خترق من خالل جتميد احلسابات 
املصرفية لألفراد املشتبه فيهم باإلرهاب أو زعماء 

يف حماكمة عادلة إذا مل النظام املستهدفني، حقهم 
تكن لديهم اإلمكانيات املناسبة لالعرتاض على هذه 

                                                             
 .S/2005/760انظر الوثيقة رقم  2
جملس يرى البعض أن كل حماولة ملناقشة مشروعية قرارات  3

لس إلحالل السلم الدويل . األمن، يشكل عائقا على مهام ا
باسيل يوسف باجك، العراق وتطبيقات األمم املتحدة : انظر

، مركز دراسات الوحدة )2005ـ 1990(للقانون الدويل 
  .72ـ70ص ص ، 2006العربية، بريوت، 
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. القرارات، وكذلك حقهم يف اخلصوصية ويف امللكية
فضال على رفض منحهم استحقاقات الضمان 
م على  م على العمل، وقدر االجتماعي، وتقييد قدر

وتتداخل هذه اجلزاءات بشكل  . السفر حمليًا ودولياً 
احلق يف حرية التنقل، وحقوق امللكية، واحلق كبري مع 

وقد يكون تأثري . يف اخلصوصية جبميع مظاهرها
اجلزاءات على الشخص املدرج امسه يف القائمة وعلى 

، كما ال ميكن قياس ما يتكبد هؤالء 1 أسرته شديداً 
. األشخاص من تكلفة فادحة جراء تشويه مسعتهم

اء األفراد يف وعالوة على ذلك، وملَّا كان إدراج أمس
القائمة مبوجب النظام احلايل غري حمدد املدة، فقد 
ينجم عن ذلك، يف واقع األمر، استمرار إدراج أمسائهم 

اية  .إىل ما ال 
وبالتايل ميكن أن ينتهك األثر املستهدف هلذه 

حقوق هؤالء األفراد " اخلاصة بكل فرد"اجلزاءات 
الشامة  أكثر من أن تنتهكها اجلزاءات االقتصادية

  .2الالحمددة
، فهياكله التقليدية 3ومبا أن جملس األمن هيئة سياسية

لصنع القرار تفتقر إىل اآلليات اإلجرائية الالزمة حلماية 
وهذه احلقوق مكرسة . األصول القانونية الواجبة للفرد

يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وهي تتجلى 
وبعض . عمومًا يف النظم القانونية الوطنية واإلقليمية

األصول القانونية  املتعلقة مبراعاة” األساسية“احلقوق 
ا حاليًا باعتبارها من قواعد القانون الدويل  معرتف 

 nemo debetالعريف، مبا يف ذلك املبدأ األساسي 

                                                             
1Voir Her Majesty’s Treasury (Respondent) 
v. (Mohammed Jabar Ahmed and others (FC) 
(Appellants) [2010] UKSC 2, [2010] 2 AC 
534, par. 6; Cour européenne de justice, affaire 
C-340/08 R (M et al.) c. Trésor britannique, 
arrêt du 29 avril 2010 (4e Chambre). 

  .11ـ10ص ص، A/HRC/19/33الوثيقة رقم انظر 2
3 Voir :  Hans Kelsen, “Collective Security 
and Collective Self-Defence under the 
Charter of the United Nations”, 42 American 
Journal of International Law, (1948). 

esse judex in propria sua causa ) ال
  .4)جيوز ألحد أن يكون قاضياً يف دعواه

إذ ينظر هذا االجتاه بصفة أساسية إىل النتائج املرتتبة 
األمن، أي اجلانب العملي  على إجراءات جملس

للجزاءات، وهذا النوع من التدابري يستدعي وجود 
أنواع من احلماية وإجراءات الطعن اليت حتيط عادة 

ويرى أن آثاره . ذه اإلجراءات مهما كان أصل اجلزاء
تطابق اآلثار املرتتبة على األحكام اليت تصدرها احملاكم 

سس اإلجرائية وبالتايل ينتظر أن تكون األ. احمللية
ة  ا مشا واألصول القانونية اليت جتب مراعا

  . لإلجراءات احمللية، إن مل تتطابق معها
الوحيدة لتحقيق  اآلليةن أفهذا االجتاه مقتنع ب

اإلجراءات القانونية الواجبة تنحصر يف التدابري 
التقليدية املستخدمة يف أي نظام داخلي، والسيما 

عام بالعملية اجلنائية أو اإلجراءات املرتبطة بوجه 
  .العقابية

المعايير الدولية الخاصة : المطلب الثاني
  بالضمانات اإلجرائية

ميكن أن حنصر أهم هذه املعايري الدولية اخلاصة 
  :بالضمانات اإلجرائية مبا يلي

  المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان: الفرع األول
هناك اعرتاف متزايد من احملاكم اإلقليمية والوطنية 
وهيئات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، أن غياب 
ضمانات حقوق اإلنسان يف النظام الدويل للجزاءات 

                                                             
4 Voir :CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 (1994), 
par. 8; Theodor Meron, Human Rights and 
Humanitarian Norms as Customary Law, p. 96 
et 97 (Clarendon, 1989); Association 
internationale du barreau, International 
Terrorism: Legal Challenges and Responses: A 
Report by the International Bar Association 
Task Force on Terrorism, p. 71 (2004); Luis 
Condorelli, « Conclusions » in Les évolutions 
de la protection juridictionnelle des 
fonctionnaires internationaux et européens  
– développements récents. G. M. Palmieri, éd., 
p. 359 (Bruxelles, 2012); rapport intersectoriel 
du Conseil de sécurité. 
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ضد األفراد ميكن أن يشكل انتهاكا حلقوقهم، مما يثري 
. هذا الوضع مسائل خطرية متعلقة حبقوق اإلنسان

 الدويل املعايري اإلرشادية وقد حدد الفقه القانوين
املتصلة بذلك، لضمان عدالة وشفافية اجلزاءات 
الفردية، اليت تقتضي من اإلجراءات املتعلقة بنظام 
األمم املتحدة للجزاءات احملددة، أن تتميز بالشفافية 
وتستند إىل معايري واضحة وتلتزم مبعيار أدلة مناسب 

جود آلية وواضح ومطبق بشكل موحد، باإلضافة إىل و 
ا تسهيل وصول  إعادة نظر فعالة ومستقلة من شأ

وجيب أن تشمل . األفراد والدول املعنية إليها
اإلجراءات العادلة والواضحة حق الفرد يف أن يبلغ 
بالتدابري املتخذة ضده، وان يعرف احلجج املقدمة 
ضده، وحقه يف تقدمي دفاعه إىل اهليئة املختصة باختاذ 

هلة زمنية معقولة، واحلق يف إعادة القرار يف حدود م
ا آلية إعادة نظر تتميز بالكفاءة  نظر فعالة تقوم 
واالستقالل، وحق الشخص يف وجود من ميثله يف 

  .مجيع اإلجراءات، وحقه يف وسيلة انتصاف فعالة
ومع ذلك، ففيما يتعلق مبظهر االستقالل، ذهبت 

تحدة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لألمم امل
” سيطرة أو توجيه“أن خضوع اجلهاز القضائي لـ 

تتعارض مع فكرة احملكمة “اجلهاز التنفيذي 
وذهبت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان . 1”املستقلة

باملثل إىل أن وجود شرط يقضي بتصديق جهاز 
تنفيذي على األحكام اليت تصدرها هيئات شبه 

إلغائها يتعارض مع  قضائية وامتالكه لسلطة تغيريها أو
وال يعتمد هذا . 2احملكمة املستقلة” أساس فكرة“

املبدأ على التصور بأن وجود تلك السلطة ميكن أن 
ا ذلك  يؤثر بشكل غري مباشر على الطريقة اليت يقوم 

جمرد “ويكفي . 3اجلهاز مبعاجلة القضايا والبت فيها
                                                             

  .19، الفقرة CCPR/C/GC/32انظر  1

 ECHR, Findlay v. United Kingdomانظر  2
(1997), 24 EHRR 221.  

 ECHR, Van de Hurk v. Netherlandsانظر  3
(1994), 18 EHRR 481 45، الفقرة.  

سلطة تنفيذية إللغاء قرار تصدره هيئة شبه ” وجود
االستقالل ” مظهر“ائية لتجريد ذلك اجلهاز من قض

ا تلك  الالزم مهما كان اخنفاض الوترية اليت متارس 
السلطة، وبغض النظر عما إذا كانت ممارستها كانت، 

ميكن حىت أن تكون، حمل خالف يف أي قضية   أو
  .4 بعينها

  المعايير التي اقترحها األمين العام: الفرع الثاني
الرمسية لالمني العام فانه لضمان  ووفقا للورقة غري

عدالة وشفافية اإلجراءات ، حيب أن تشمل املعايري 
  :األساسية األربعة التالية

لس تدابري ضده أن  :أوال حيق للشخص الذي اختذ ا
ذه التدابري وان يعرف أسباب اختاذها يف اقرب  يبلغ 

وينبغي أن يشمل . وقت ممكن وبقدر اإلمكان
اإلخطار بيانا باحلجج املقدمة ضده ومعلومات بشأن 

ويتطلب . تقدمي طلبات إعادة النظر واالستثناءات
ق وواضح ملعايري تقدمي بيان واف بالوقائع حتديد مسب

  .اإلدراج يف القائمة
حيق هلذا الشخص تقدمي دفاعه على اهليئة  :ثانيا

املختصة باختاذ القرار، بتقدمي دفوع خطية يف حدود 
يشمل ذلك احلق القدرة  أنوينبغي . مهلة زمنية معقولة

على االتصال املباشر باهليئة املختصة باختاذ القرار، 
 األمانة العانة، وكذلك ورمبا عم طريق مركز تنسيق يف

وينبغي وضع حدود . احلق يف أن يساعده أو ميثله حمام
  .زمنية للنظر يف القضية

هلذا الشخص احلق يف إعادة نظر جتريها آلية  :ثالثا
وستتوقف فعالة تلك اآللية على . إعادة نظر فعالة

ا على توفري وسيلة  نزاهتها ودرجة استقالهلا وقدر
أو /يف ذلك إلغاء التدابري وانتصاف فعالة، مبا 

  .التعويض، بشروط معينة حتدد فيما بعد
ينبغي مبجلس األمن، رمبا عن طريق جلانه، أن  :رابعا

يعيد النظر بصورة دورية ومن تلقاء ذاته يف اجلزاءات 
                                                             

 ECHR, Bryan v, United Kingdomانظر  4
(1995), 21 EHRR 342 38، الفقرة. 
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الفردية احملددة اهلدف، وخباصة جتميد األصول، بغية 
من تقليل خطر انتهاك احلق يف امللكية وما يتصل به 

وينبغي أن يتناسب توتر عملية إعادة . حقوق إنسان
. النظر هذه مع احلقوق واملصاحل املثأثرة باجلزاءات

وتشري الورقة غري الرمسية أيضا إىل انطباق تلك العناصر 
  .1 على الكيانات، مع إدخال التغيريات الضرورية

تعزيز مجلس األمن لإلصالحات : المبحث الثاني
  بالجزاءات والتحديات الناشئةصلة اإلجرائية المت

إن نظام اجلزاءات الذي وضعه جملس األمن قد تطور 
على مر الزمن، وقد أدخلت عليه حتسينات كبرية من 

غري أن هناك . حيث اإلجراءات القانونية الواجبة
شواغل كثرية تشكل حتديات لتنفيذ اجلزاءات، وهذا ما 

  :سأناقشه فيما يلي
اإلجرائية المتصلة اإلصالحات : المطلب األول

  بالجزاءات
يطبق يف الوقت احلاضر ستة عشر نظاما للجزاءات 
عمال بقرارات جملس األمن املتخذة يف إطار الفصل 

  .السابع من ميثاق األمم املتحدة
وإن التحسينات اإلجرائية املتصلة باجلزاءات املفروضة 
مبوجب قرارات جملس األمن، قد نشأ يف ضوء اجلدل 

ئر بشأن نظم اجلزاءات اليت فرضها جملس الدويل الدا
نظام اجلزاءات الدويل الذي يطبق على األمن، السيما 

أنشئ مبوجب األفراد املرتبطني بالقاعدة وطلبان الذي 
، وعدل ) 1999( 1267قرار جملس األمن 

مبجموعة من القرارات املتالحقة، وكلها تطلب إىل 
ن مجيع الدول، يف تعاملها مع أي شخص أو كيا

أو طالبان وفق ما  بالقاعدة أو بأسامة بن الدن مرتبط
، أن تنفذ اجلزاءات، مبا 1267حددته جلنة القرار 

فيها جتميد األرصدة واحلظر الدويل على السفر وحظر 
  .توريد األسلحة

                                                             
  S/PV.5474الوثيقة رقم  1

 2001ففي أعقاب إضافة الكثري من األمساء يف عام 
من أمساء األفراد  200إىل القائمة، ما يقرب من 

يانات، جلب النظام املتبع على جملس األمن والك
، ركزت على انعدام 2 انتقادات وشكاوي سياسية

الشفافية بشأن حتديد األفراد والكيانات وإدراج 
أمسائهم على القائمة، وعلى عدم مراعاة األصول 

  .القانونية الواجبة
تمع الدويل بصورة موجزة عام  ووردت خماوف ا

احلقوقيني البارزين املعين يف تقرير فريق  2009
باإلرهاب ومكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان التابع 

فقد أشار هذا الفريق إىل . 3 للجنة احلقوقيني الدولية
وجود إمجاع تقريبًا على انتقاد النظام بالطريقة اليت “

ا حالياً  ، ووافق جملس اجلمعية الربملانية ”ُيطبق 
خيرق املبادئ “ت األوروبية الرأي بأن نظام اجلزاءا

ولذلك ” األساسية حلقوق اإلنسان وسيادة القانون
  .4مبؤسسة دولية” غري جدير“فهو 

اعتمد جملس األمن كثريًا من  2001فمنذ عام 
اإلجراءات اجلديدة الرامية إىل حتسني كفاءة وفعالية 

وبعض هذه . نظام اجلزاءات املفروض على القاعدة
لدول األعضاء من اإلجراءات تصّدت إىل ما يساور ا

كما أصبح الكثري من . شواغل بشأن عدالة النظام
هذه اإلجراءات اجلديدة ممارسة راسخة بالنسبة إىل 

. نظم اجلزاءات األخرى الصادرة عن جملس األمن
واحلق أن نظام القاعدة بات أقرب إىل منوذج ُحيتذى 

                                                             
؛ 44و  22-17، الفقرات A/HRC/16/50الوثيقة رقم انظر  2

-55، الفقرتان A/65/258؛ و 16، الفقرة A/63/223و 
57.  

جلنة احلقوقيني الدولية، تقييم الضرر واحلث على اختاذ  3
البارزين املعين باإلرهاب تقرير فريق احلقوقيني : إجراءات

جنيف، جلنة احلقوقيني (ومكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان 
  ).2009الدولية، 

  .117- 116. املرجع نفسه، ص 4
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لوضع املعايري، سواء فيما يتصل بتطوير إجراءاته أو يف 
، واليت متثل بالتأكيد 1 ابريه اخلاصة باجلزاءاتصقل تد

أكثر التغيريات اليت أدخلها جملس األمن حىت اآلن، 
سواء من ناحية االبتكار أو من ناحية اجلسارة بالنسبة 

  .لسائر التغيريات اإلجرائية
ويف أعقاب دعوة اجلمعية العامة جملس األمن عام 

" ةإجراءات عادلة وشفاف"بان يضمن وجود  2005
لتطبيق نظامه الدويل للجزاءات على األفراد، أدخلت 

سعيا إىل  1267حتسينات عدة على نظام القرار 
وتشمل تلك . التغلب على مواطن الضعف

لس مركز تنسيق مكلف برفع  التحسينات إنشاء ا
وضرورة أن تقدم الدول األطراف . 2األمساء من القوائم

األمساء يف بيانات مفصلة عن احلالة قبل إدراج 
، وضرورة أن تقدم اللجنة موجزا سرديا ملربرات 3القوائم

إدراج األمساء يف القائمة، وبذل املزيد من اجلهود 
حملاولة إبالغ الفرد بإدراجه يف القائمة، واستعراض 

يونيه  30مجيع األمساء املدرجة يف القائمة حبلول 
2010 4.  

من وميثل آخر تدبري اختذ لتحسني إجراء جملس األ
املتعلق بوضع أمساء يف القائمة ورفعها منها يف اعتماد 

لس . 2009يف ديسمرب  1904القرار  فقد أنشأ ا
 5مبقتضى هذا القرار، مكتب أمني املظامل 20يف املادة 

ليساعد جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
                                                             

  ).2009( 1904على حنو ما طرحه قرار جملس األمن  1
  ).2006( 1730قرار جملس األمن  2
  ).2006( 1735قرار جملس األمن  3
  ).2008(1822قرار جملس األمن  4
أن تنشئ اللجنة آلية مراجعة  2006اقرتحت سنة  الدامنرك 5

مستقلة يف شكل أمني للمظامل ميكنها أن تقبل االلتماسات 
ا  مباشرة من األطراف املدرجة أمساؤها يف القائمة واليت تدعي أ
ا غري قادرة على احلصول على  أُدرجت ظلمًا يف القائمة وأ

وتكون ألمني املظامل سلطةالنظر يف .شطب امسها من القائمة
هذه االلتماسات وكذلك احلاالت األخرى اليت تثار مببادرة منه 

ا   .وتقدمي توصية لتتخذ اللجنة إجراء بشأ

عند نظرها يف الطلبات الواردة من ) 1999( 1267
ب فيها مقدموها شطب أمسائهم من أفراد وكيانات يطل

  . قائمة األفراد والكيانات اخلاضعني للجزاءات
على جدول زمين صارم إلجراء  1904وينص القرار 

املراجعة مبجرد حصول مكتب أمني املظامل على طلب 
برفع أمساء من القائمة، مع مرحلة أولية جلمع 

م، املعلومات تستلزم من أمني املظامل، يف مجلة ما تستلز 
اإلقرار بتلقي طلب رفع األمساء، وإبالغ امللتمس 
باإلجراء العام لتجهيز طلبات رفع األمساء، واجلواب 
عن األسئلة احملددة من امللتمس بشان إجراءات جلنة 

، وإحالة طلب رفع األمساء إىل فريق 1267القرار 
لالستزادة من  1267الرصد املنشأ عمال بالقرار 

لية بعد ذلك شهرين من املعلومات، وتدوم العم
اللقاءات تشمل إمكان إجراء حوار بني أمني املظامل 

وعلى أمني املظامل من مث . وامللتمس والدول األعضاء
أن يقدم تقريرا شامال إىل اللجنة يوضح فيه أهم 
احلجج املتعلقة بالطلب ويلخص مجيع املعلومات، 

وينص القرار أيضا ". عند االقتضاء"وحيدد مصادرها 
ى أن التماسات رفع األمساء من القائمة اليت مل تعد عل

إىل امللتمس ستحال إىل هيئات منها هيئات األمم 
  . املتحدة املعنية باملوضوع

أما اإلجراءات املتبعة لرفع االسم من القائمة من قبل 
يف ) 2006(1730مركز التنسيق املنشأ عمال بالقرار 

ملفروضة على إطار نظم اجلزاءات غري نظام اجلزاءات ا
تنظيم القاعدة ، فهي تعتمد اعتمادا شديدا على 

الدولة (موافقة أو معارضة الدول القائمة باالستعراض
، وال )صاحبة اقرتح اإلدراج، دولة املواطنة، دولة اإلقامة

ختصص فيها مرحلة جلمع املعلومات، وال يتخذ فيها 
قرار رمسي، وال تقدم فيها أي أسباب للفرد أو الكيان 

ولذلك السبب، فان عدد . الذي قدم االلتماس
مما . االلتماسات املقدمة اليت مت قبوهلا يعد قليال للغاية

يستوجب القول أن هذه النظم تفتقر إىل مراعاة 
  .اإلجراءات القانونية الواجبة
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ولقد عزز جملس األمن مكتب أمني املظامل باختاذ 
 2083و) 2011( 1989القرارات التالية 

ويقدم أمني املظامل ). 2014( 2161و) 2012(
توصيات بشأن طلبات الرفع من القائمة إىل اللجنة 

ويف . املعنية باجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة
حالة توصية أمني املظامل بشطب أمساء أفراد من 
القائمة، ترفع تلك األمساء ما مل تقرر اللجنة، بتوافق 

مل حتل املسألة إىل  اآلراء، إبقاءها يف القائمة أو ما
ا لس للتصويت بشأ   . ا

وعلى الرغم من هذه اإلصالحات فقد أقرت اجلمعية 
العامة بضرورة مواصلة ضمان تعزيز اإلجراءات العادلة 
والواضحة مبوجب نظام جزاءات األمم املتحدة املتعلق 
باإلرهاب قصد فعاليتها وشفافيتها، ورحبت وشجعت 

لدعم هذه األهداف، مبا  جهود جملس األمن اجلارية
فيها عن طريق إنشاء مكتب أمني املظامل ومواصلة 

  .   مراجعة مجيع أمساء األفراد والكيانات يف النظام
التي تواجه نظام التحديات : المطلب الثاني

  الجزاءات 
أدى التضارب بني إجراءات جملس األمن والتزامات 

ادية على الدول األعضاء حبماية احلقوق املدنية واالقتص
حد سواء إىل نشوء عوائق سياسية وعقبات قانونية 

  .أمام تنفيذ جزاءات األمم املتحدة
ودفعت هذه الشواغل إىل تقدمي طعون قانونية أمام 

  . هيئات قضائية وطنية يف أحناء خمتلفة من العامل
ويوضح القرار الذي اختذته احملكمة األوروبية العامة يف 
قضية قاضي ضد املفوضية األوروبية هذه التحديات 

فقد ألغت احملكمة الئحة املفوضية األوروبية . عمليا
املنفذة لقرارات جملس األمن ومقرراته املتعلقة بنظام 
اجلزاءات احملددة اهلدف اليت انطبقت على مقدم 

اضي، الن الالئحة انتهكت حقه يف الطلب، السيد ق
وقالت احملكمة أن حق السيد قاضي يف . الدفاع

مراجعة قضائية فعالة قد انتهك بسبب عدم احلصول 
على النحو الواجب على املعلومات واألدلة املستعملة 

ضده، مشرية باخلصوص إىل أن جملس األمن ال يرى 
 من املناسب اآلن إنشاء هيئة مستقلة ونزيهة تكون

مسؤولة عن النظر والبث يف اإلجراءات املتخذة ضد 
قرارات منفردة للجنة اجلزاءات عندما يتعلق األمر 

كما ال تؤثر آلية جهة . باملسائل القانونية والوقائعية
التنسيق وال ديوان املظامل يف املبدأ القائل بان رفع اسم 
شخص من قائمة جلنة اجلزاءات يستلزم توافق أراء 

وتظل مسالة األدلة اليت ميكن الكشف . نةأعضاء اللج
عنها للشخص املعين ترجع برمتها لتقدير الدولة اليت 
اقرتحت أن يدرج يف قائمة جلنة اجلزاءات، وال توجد 
أي آلية تضمن توفري معلومات كافية للشخص املعين 
تسمح له بالدفاع عن نفسه بفعالية، بل ال حيتاج إىل 

وية الدولة اليت ط لبت إدراجه على قائمة جلنة إبالغه 
  .1اجلزاءات

وقالت احملكمة أن اعتبارات القرار السابق حملكمة 
العدل األوروبية تظل صحيحة رغم إنشاء جملس األمن 

ال ميكن مساواة "آلية تنسيق ومكتب أمني مظامل ألنه
ذلك بتوفري إجراء قضائي فعال ملراجعة قرارات جلنة 

أن هناك خرقا حلق  ووجدت احملكمة أيضا". اجلزاءات
مقدم الطلب قي امللكية نتيجة التطبيق العام لتدابري 

ا   .التجميد ومد
كما أكدت كل من احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
وحمكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب، يف أحكام 
أخرى تتعلق بنظام اجلزاءات املفروضة على تنظيم 

مفروضة على القاعدة وتتصل أيضا بنظام جزاءات 
احد البلدان، انه لدى تنفيذ تدابري األمم املتحدة، 
تظل اإلجراءات اليت تتخذها الدول األعضاء خاضعة 
الستعراض قضائي كامل للتثبت من مدى اتفاقها مع 

. القواعد األساسية لإلجراءات القانونية الواجبة
وتشمل تلك القواعد األساسية، ضمن ما تشمله، 

                                                             
، قاضي ضد املفوضية األوروبية، T-85/09:رقم القضية 1

سبتمرب  30 ،)ةالدائرة السابع(احملكمة األوروبية العامة 
  .128، الفقرة 2010
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يف أن يستمع إليه وحقوقه األخرى، احرتام حق الدفاع 
احلق يف االطالع على امللف، رهنا مبراعاة ما تستلزمه 
املصاحل املشروعة من حفاظ على السرية، واحلق يف 
التثبت من أسباب أي قرار، واحلق يف وسيلة انتصاف 

وميكن احلد من تلك احلقوق شريطة أن يتوخى . فعالة
بدأ التناسبية، فيما هذا احلد غاية مشروعة، وان حيرتم م

يتعلق بأمور عدة من بينها مدة التدابري، وأال خيل 
  . 1جبوهر احلق املعين

وقد بدأ أيضا أشخاص مدرجون يف قوائم نظم 
اجلزاءات يطعنون يف إدراج أمسائهم وفقا لإلجراءات 
لس اليت  القانونية اليت اتبعت تنفيذا لقرارات ا

احملكمة األوروبية فصلت  2013ويف نوفمرب . تناولتهم
حلقوق اإلنسان يف قضية الدليمي وشركة مونتانا 
مانيغمانت ضد سويسرا املتصلة بقرار جملس األمن 

وأعلنت دائرة احملكمة أن ). 2003( 1483
اإلجراءات اليت يتبعها مركز التنسيق مل توفر محاية 

وأحيلت القضية الحقا إىل . مكافئة للحقوق األساسية
  .لتنظر فيهاالدائرة العليا 

وإذا كانت التحسينات اإلجرائية اليت أدخلت مبوجب 
وتعيني أمني املظامل وعمله اجلاري متثل  1904القرار 

تطورات اجيابية ومهمة، وتشكل إقرارا بالشواغل اليت 
أعربت عنها احملاكم الوطنية واإلقليمية بشان احلقوق 
األساسية لألشخاص واملؤسسات الذين فرضت عليهم 

ا مل تستطع تبديد الشواغل املتعلقة اجلز  اءات، فإ

                                                             
1 Voir : Cour européenne des droits de 
l’homme (Grande Chambre), Nada c. 
Suisse, Requête no 10593/08, arrêt du 
12 septembre 2012; Cour européenne des 
droits de l’homme (Deuxième Section), 
Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. 
Suisse, Requête no 5809/08, arrêt du 
26 novembre 2013; Cour de justice de 
l’Union européenne, Commission 
européenne et autres c. Yassin Abdullah 
Kadi, affaires jointes C-584/10 P, C-
593/10 P et C-595/10 P, arrêt du 18 juillet 
2013. 

وهي شواغل . 2مبراعاة األصول القانونية كما ينبغي
  .أفضت إىل تلك االنتقادات والتحديات

وما دامت احملاكم الوطنية واإلقليمية ترى أن جزاءات 
األمم املتحدة املزمع فرضها على أفراد تقصر عن الوفاء 

لقانونية الواجبة، فان باملعايري الدنيا لإلجراءات ا
السلطات الوطنية قد جتد نفسها غري قادرة، من 
الناحية القانونية، على تنفيذ هذه اجلزاءات تنفيذا  

وهذا الوضع يهدد التطبيق . كامال على الصعيد الوطين
  .املوحد واملعمم جلزاءات األمم املتحدة

فزيادة تعزيز ضمان إجراءات نزيهة وواضحة يف تدابري 
ات الصادرة عن جملس األمن، ميكن أن يساعد اجلزاء

الدول على جتنب التحديات املاثلة أمام تنفيذها 
  .لتدابري اجلزاءات والتغلب عليها

والشك أن فعالية اجلزاءات تتأتى من مشروعيتها، 
وبالتايل فان املشروعية تتوقف على عدالة اإلجراءات 
م  وتوفر سبل االنتصاف لألشخاص الذين يلحق 

  .3رر ظلما من جراء هذه اجلزاءاتالض
ويف هذا السياق أكد املقرر اخلاص أنه ال يزال يشعر 
بالقلق من أن اإلجراءات املنقحة للشطب من القوائم 
ال تفي باملعايري الالزمة لضمان جلسة استماع عادلة 
وعلنية أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحيادية تكون 

 1904 ومبوجب القرار. منشاة مبوجب القانون
، ال تتمتع أمينة املظامل بسلطة اختاذ )2009(

القرارات فيما يتعلق بإلغاء قرار إدراج يف القائمة اختذته 
وكذلك فان أمينة املظامل غري مكلفة بتقدمي . اللجنة

توصيات إىل اللجنة، وال تزال قرارات الشطب من 
القائمة تتخذ بشكل سري وبتوافق آراء هيئة سياسية 

 1267األمن املنشأة عمال بالقرار جلنة جملس (
                                                             

سان انظر تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلن 2
عن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق 

، A/HRC/16/50مكافحة اإلرهاب، الوثيقة رقم 
 .11ص

  .5، ص S/PV.5474انظر الوثيقة  3
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، ال نتيجة إلجراء فحص قضائي أو شبه )1999(
وعالوة على ذلك، ال تزال إمكانية . قضائي لألدلة

حصول أمينة املظامل على املعلومات تتوقف على مدى 
استعداد الدول للكشف عن معلومات، فالدول قد 
ختتار حجب املعلومات لضمان أمنها أو مصاحلها 

وال يزال النظام يفتقر إىل الشفافية نظرا لعدم . ىاألخر 
إلزام اللجنة بنشر تقرير أمينة املظامل بالكامل أو 
الكشف عن املعلومات بشكل كامل إىل مقدم 

ومن دون صالحيات اختاذ القرارات ال . االلتماس
ميكن أن تعترب أمينة املظامل حمكمة باملعىن املقصود يف 

 اخلاص باحلقوق املدنية من العهد الدويل 14املادة 
  .1 والسياسية

ولقد أكدت أمينة املظامل من جهتها أيضا على انه ال 
، ت للتحسني على آلية أمني املظاملتزال هناك جماال

نه ينبغي مواصلة اجلهود املبذولة حنو إقامة آلية أكثر أو 
انفتاحا، يتاح هلا قدر كاف من اإلفصاح عن 

ماية السرية، مما سيظهر املعلومات، اليت ختضع دائما حل
كما أكدت على أن . قوة وعدالة آلية أمني املظامل

ديد داخلي يتمثل يف عدم  ديد لآللية هو  اكرب 
وجود مكتب دائم داخل هيكل األمم املتحدة وعدم 
توافر أوجه احلماية املؤسسية الستقالليته، وبالتايل فان 

ق مواطن الضعف اهليكلية ميكن أن تسئ إىل احلقو 
ا اآللية، سواء كانت حقوق  اهلامة اليت ينبغي أن تصو
مجاعية يف األمن أو حقوقا فردية، وميكن أيضا أن تضر 
عموما بعدالة وفعالية ومصداقية هذا االجناز اهلام 

  . لس األمن 
وبصورة أعم، وعلى حنو ما الحظت املفوضة السامية 

ى حلقوق اإلنسان، فإن قدرة األفراد والكيانات عل
االعرتاض على إدراج أمسائهم يف القائمة على الصعيد 

                                                             
  .23ص ، A/65/258الوثيقة رقم  1

الوطين يقيدها التزام الدول األعضاء مبوجب املادتني 
  .2من ميثاق األمم املتحدة 103 و 25

فاحملاكم الوطنية واإلقليمية واهليئات املنشأة مبعاهدات، 
إذ تسّلم بأن ال اختصاص خيول هلا مراجعة قرارات 

ا لس يف حد ذا ، فهي قد ركزت باألحرى  3ا
اهتمامها على التدابري التنفيذية، بتقييم توافقها مع 

وقد . املعايري األساسية لإلجراءات القانونية الواجبة
الطعون القانونية الناجحة املشكلة  أبرزت سلسلة من

بإبطال تشريعات التنفيذ، أو إعالن عدم مشروعيتها، 
  .وهلذا السبب حتديداً 
ىت اآلن أي حكم من األحكام ولئن مل يطعن ح

لس بشكل مباشر، فإن أثرها  القضائية يف قرارات ا
. متثل يف جعل تلك القرارات غري قابلة للتنفيذ فعلياً 

وإذا تعذر تنفيذ التدابري قانونيًا على الصعيدين الوطين 
واإلقليمي، فإن منطق الطابع العاملي للجزاءات 

لس إقرارًا صر  .يتهافت حيًا بأن الطعون وقد أقر ا
القانونية احمللية واإلقليمية على تنفيذ نظام اجلزاءات 

  .4 دد فعاليته

                                                             
  .19، الفقرة A/HRC/16/50انظر  2
 C-415/05و C-402/05 Pانظر القضيتني املشرتكتني  3
P القاضي ومؤسسة الربكات الدولية ضد جملس ، ياسني عبداهللا

االحتاد األورويب ومفوضية اجلماعات األوروبية، حمكمة العدل 
؛ 287، الفقرة 2008سبتمرب /أيلول  3، )الدائرة العليا(األوروبية 

الصيادي وفينك ضد ( CCPR/C/94/D/1472/2006و
؛ واجلدة ضد اململكة املتحدة، الطلب رقم 2- 7، الفقرة )بلجيكا

، )الدائرة العليا( 2011يوليه /متوز 7، احلكم، 27021/08
، 10593/08؛ وندى ضد سويسرا، القضية رقم 76الفقرة 

، 2012سبتمرب /أيلول 10حمكمة حقوق اإلنسان األوروبية، 
، وخزانة صاحبة اجلاللة 20والرأي املوافق للقاضي ماليفريين، الفقرة 

) جبهة متحدة(خرون ضد حممد عبداجلبار أمحد وآ) املدعى عليه(
  ،]2010) [املدعون(

UKSC, [2010] 2 AC 534 151، الفقرة.  

، الفقرة احلادية عشرة )2010( 1989انظر قرار جملس األمن  4
  .من الديباجة
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  :خاتمة
إن العواقب الوخيمة احملتملة للجزاءات احملددة اهلدف 
على حقوق اإلنسان، تؤكد أمهية ضمان أن تتقيد 
إجراءات إدراج أمساء األفراد والكيانات يف القوائم 

رمًا مبقتضيات األصول القانونية ورفعها منها تقيدًا صا
  .املرعية

وإذا كانت إجراءات رفع األمساء من القائمة، اليت 
اسُتحدثت مؤخراً، متثل خطوة مهمة يف اجتاه وضع 
إجراءات عادلة وواضحة، فإن اهلوة بني نظام القرار 

واملتطلبات املتعلقة باألصول القانونية يف  1267
احلاجة إىل املزيد من القانون الدويل حلقوق اإلنسان و 

إن اللجوء إىل مراجعة . اإلصالح الشامل تظل قائمة
قضائية أو شبه قضائية مستقلة ال يزال منعدمًا، سواء 

تعلق األمر مبراجعة قرار بإدراج أمساء يف القائمة أو 
  .رفض طلب رفع أمساء منها

وقد أفضت عدة أحكام قضائية سلبية ضد نظام 
م الصادر عن احملكمة األوروبية اجلزاءات، مبا فيها احلك

حلقوق اإلنسان، إىل تقويض الشرعية املفرتضة للنظام 
فإن مل يكن باإلمكان تنفيذ التدابري . وإنفاذه الفعلي

بصورة قانونية على الصعيدين الوطين واإلقليمي، فإن 
. منطق الطابع العاملي للجزاءات سيصبح غري فعال

لس األمن من إجياد حل يتفق مع  ولذلك ال بد 
  .معايري حقوق اإلنسان امللزمة للدول األعضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يونيوالع/   املجلة ول  ISSN: 2507-7635/     2016دد

 

98 
 

  حرية وحق الوصول إلى المعلومات

  جودي زينب،
  ، جامعة املديةباحثة يف الدكتوراه

  مقدمـــة
من مؤسسات اإلعالم من التلفاز وحمطات اإلذاعة والصحف، واملسرح تعترب وسائل اإلعالم بأنواعها 

الوسيط لنقل املعلومات إىل الشعب، وتعد حرية ونزاهة وسائل اإلعالم صورة من صور واملنشورات وفن الكاريكاتري، 
ناء منظومة املساءلة باعتبارها شريكا على تعزيز حق املعرفة، واإلسهام يف قيام احلكم الصاحل، وب الدميقراطية احلقيقية

اأ حدأالفعالة اليت يشكل التحقيق الصحفي يف قضاياها    .برز جتليا
سيطرة، فقد جاء يف ميثاق املؤمتر  أواحتكار  أوتدخل  أوعن أي ضغط  مبنأىتكون  أنلذا كان لزاما 

  :املتحدة وهي لألممالعام  األمني أعلنهااحلرية جمموعة من املبادئ اليت  ألصواتالعاملي 
  رفض الرقابة املباشرة وغري املباشرة على النشر؛ -
، وللجمهور اإلخبارحرية عملها وحصوهلا على  -

 حرية احلصول على املعلومات؛
 إىلاخلاصة  اإلعالمحرية وصول مؤسسات  -

 احلكومية؛ اإلعالموسائل  إليهااملعلومات اليت تصل 
تتمتع  أناحلكومية جيب  اإلعالموسائل  -

 باستقاللية حتريرية، ومفتوحة ملختلف وجهات النظر؛
لدخول  تأخريلإلعالمييناألجانباملوافقة بدون  -

 البالد ونقل املعلومات؛
، وتوفري اإلعالمينيالتخلص من القيود على عمل  -

 .1احلماية الالزمة هلم
 اإلعالميهناك معوقات تواجه العمل  أنغري 

يف  نهأال الكشف عن اجلرمية فمثال جند خاصة يف جم
منحت جلنة جوائز الشفافية  2001من عام  أكتوبر

قضوا يف سبيل القضاء على  أربعةأفرادالدولية للسالمة 
يف كثري من . 2القتل أعمالالفساد، ومل تتوقف 

                                                             
التنمية،  إىل، احلكم الصاحل الطريق  صالح حممد الغزايل 1

موقع مجعية الشفافية الكويتية  9، ص2007
http://www.transparency.org.kw/ تاريخ،

  .27/06/2016الدخول 
، لبريتو كاردوسو حمقق من املزمبيقكارلوس ا:  الصحافيون هم 2

، بينما كان حيقق يف اكرب عملية تزوير 2000اغتيل يف نوفمرب
جورج جونغادز فصحفي من  أمامصرفية يف تاريخ البالد، 

مل وسائل  دورها كرقيب، وعوضا  اإلعالماحلاالت 
عن ذلك ترتبط ارتباطا وثيقا بالقادة والزعماء 
 السياسيني، ومنه التعمل على كشف اجلرائم، فقد

ا البنك الدويل  أظهرت  اإلعالموسائل  أندراسة قام 
اليت متلكها الدولة ال تكشف عن اجلرائم، ففي الشرق 

ميلك الوزراء عددا من احملطات اليت ال تذيع  األوسط
كما هو احلال يف ايطاليا عن تضارب املصاحل، و  أخبارا

اليت ميلك فيها رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوين الذي 
يسيطر على معظم حمطات التلفزة، وقد تعهد حبل 
قضية تضارب املصاحل بني دوره السياسي ومصاحل 

تعرض الصحافيني للسجن النتقادهم اإلعالم، وسائل 
 أنلتشريعات الوطنية عليها القادة السياسيني فمعظم ا

تضع مسودة عمل وتطبق حرية تناول قوانيني 
  . 3املعلومات 

                                                                                 
يف برناجمه على شبكة  وكرانيا سلط الضوء على فساد احلكومةأ

 رأسهقطع  إذ، فتم قتله بشكل وحشي اإلخباريةاالنرتنت 
نوربرت  إىل، وبالنسبة 2000 عاميف  دسيباالحرق جسده أو 

زونغو وهو حمقق من بوركينافاسو ورئيس حترير جريدة 
تويف احد  2001، وغي عام 1998االندبندينت،قتل عام 

الت االغتيال وهم حيققون الذين تعرضوا حملاو  األربعةالصحافيني 
تقدمي التقرير العاملي للفساد : الفساد، انظر بيرت ايغن أعماليف 

  .5. ص ،2003عام 
منظمة  ،2003، تقدمي التقرير العاملي للفساد لعام بيرت ايغن 3

 الشفافيةالدوليىة،
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موضوع الوصول إىل  أنوعليه من املالحظ 
املعلومات يعد حقا من الواجب ان ميارس حبرية دون 
أية قيود، ومن خالل هذا الطرح ميكن طرح اإلشكال 

ما هي نتائج وضع قوانني تكرس حرية حق : التايل
تمع املدين يف  صول إىل املعلومات؟ وماالو  هو دور ا
  .كذل

 تفعيل حرية الوصول إلى المعلومات :أوال
  لمحة تاريخية عن حرية المعلومات -1
يف العامل يف مملكة  األولقر قانون حرية املعلومات أ

، كما مت االعرتاف باحلق يف 1766السويد يف العام 
القرن  أواخراملعرفة يف فرنسا عن النفقات احلكومية يف 

واملواطن،  اإلنسانحقوق  إعالنيف ) 18(الثامن عشر
قانونا  أقرتوكانت كولومبيا هي الدولة التالية اليت 

 إقرارب، والحقا قامت فلندا 1888شامال يف العام 
، والواليات املتحدة 1951قانون خاص يف العام 

، والدمنارك والنرويج 1966العام األمريكية
، واسرتاليا وكندا 1987، وهولندا العام 1970العام

  .1 1982 ونيوزيلندا العام
لقد برز على املستوى الدويل الكثري من الصكوك 

اليت تنص على احلق يف  اإلنسانالدولية اخلاصة حبقوق 
ا  لألمماجلمعية العامة  أقرتاملعرفة فقد  املتحدة يف دور

من  أساسيحرية املعلومات هي حق :" أنعلى  األوىل
، ومبثابة اختبار لسائر احلريات اليت اإلنسانحقوق 
حلقوق  العاملي أناإلعالن، كما 2"املتحدة األممتكرسها 

                                                                                 
http://www.transparency.org ،2003 ،أملانيا 

  . 6، ص
، احلكومة الشفافة،   ديفيد بانيسار، ترمجة ناتايل سليمان 1

حول حكم القانون، املعهد الدميقراطي الوطين  أحباثسلسلة 
  .7ص ،2007للشؤون الدولية، بريوت، لبنان، 

،موقع 1946ديسمرب من العام  14املؤرخ يف  59/1القرار 2 
  www.un.orgاالمم املتحدة

، وكذا 3علوماتكفل احلق يف البحث عن امل  اإلنسان
  ، كما ذكر 4 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

 أناملتحدة املعين حبرية التعبري  لألمماملقرر اخلاص 
من احلق يف  يتجزأاملعلومات هو جزء ال  إىلالوصول 

  .حرية الكالم
تمع الدويل  املعلومات  إىلالوصول  بأمهيةوقد اقر ا

املتحدة ملكافحة الفساد  األمم، فاتفاقية أخرىلدواعي 
، تدعو احلكومات 2003 5املصدق عليها يف العام 

 كآليةاملعلومات   إىلالسماح للمواطنني بالوصول  إىل
  .ملكافحة الفساد

على املستوى الداخلي فقد اعترب عدد كبري من  أما
املعلومات يف  إىلالدساتري الوطنية حرية الوصول 

  .األساسيةاسية احلقوق السي اإلنسانأومصاف حقوق 
هناك مخسني دولة قد  2003واالهم هو انه يف العام 

قوانني شاملة تتعلق حبرية املعلومات او بالوصول  أقرت
                                                             

ديسمرب  10الصادر بتاريخ  اإلنسانالعاملي حلقوق  اإلعالن 3
  املتحدة األمم، وثائق 1948

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الصادر العام  4
  املتحدة األمم، وثائق 1966

الناس على  إبالغمن االتفاقية حتت عنوان  10املادة  تنص 5
ا  األساسيةتتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ :" أن لقانو

الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ماقد يلزم من 
اتدابري لتعزيز الشفافية يف  العمومية، مبا يف ذلك ما يتعلق  إدارا

بكيفية تنظيمها واشتغاهلا وعمليات اختاذ القرارات فيها، عند 
  :تشمل التدابري مايلي أناالقتضاء، وجيوز 

  متكن عامة الناس من احلصول ولوائح  إجراءاتاعتماد
اعند االقتضاء على معلومات عن كيفية تنظيم  العمومية  إدار

واشتغاهلا وعمليات اختاذ القرارات فيها، وعن القرارات 
م عامة الناس، مع والصكوك الق يالء املراعاة إانونية اليت 

م الشخصية  .الواجبة لصون حرمتهم وبيانا
  عند االقتضاء من اجل تيسري ، اإلجراءاتاإلداريةتبسيط

 .السلطات املختصة اليت تتخذ القرارات إىلوصول الناس 
  نشر معلومات ميكن أن تضم تقارير دورية عن خماطر

ا العمومية   .الفساد يف إدار
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جملس  آالف، ففي اليابان وحدها اقر حنو ثالثة إليها
  .1بلدي حملي مراسيم متعلقة حبرية املعلومات

  حرية المعلومات أهمية -2
 2003البنك الدويل يف دراسة جرت يف العام  أعلن

احلكومات اليت تتمتع بشفافية اكرب، حتكم بشكل :" أن
لوجود جمموعة واسعة من مؤشرات احلكم،   أفضل

التنظيمية، والفساد،  األعباءاحلكومي، و  األداءكفعالية 
واملساءلة، وحكم القانون، ) الرأيعن (وحق التعبري
لعقود، وخماطرمصادرة ، وفسخ ااإلداريةوالكفاءة 

  "امللكية
القوانني املتعلقة حبرية املعلومات،  أنفقد ثبت عموما 

  :تدر على املواطنني واحلكومات معا منافع مجة تربز يف
تتزايد  إذ: حتسن املشاركة يف العملية الدميقراطية -

قدرة الشعب على املشاركة يف العملية الدميقراطية حني 
ت احلكومة حيصل على معلومات عن نشاطا

  .وسياستها
 أنأكثرفمن املرجح : زيادة الثقة يف احلكومة -

موضوعية وقابلة للتربير،  إلىأسبابالقرارات تستند 
اتأيتعرف الشعب  إذاوتعزز الثقة باحلكومة  على  أ

جلنة القانون يف نيوزلندا مثال يف  رأتقدر توقعاته، فقد 
املواكبة افرتاض نشر االستشارات :" أن 1997العام 

لرسم السياسات يف النهاية مبوجب قانون حرية 
املعلومات قد حسن يف نظرنا نوعية هذه االستشارات 

 ".وزاداها شفافية
املمارسات املشوبة  أمامتضاؤل الفرص املتاحة  -

 أداةتعترب التشريعات املتعلقة حبرية املعلومات : بالفساد
الفساد،  مكافحة اآليلةإىلرئيسية ضمن جمموعة التدابري 

اباعتبار  تلزمي   إىلالداعية  األسبابتقتضي توثيق  أ
 .2 العقود وسواها من العمليات املالية، وتربيرها

                                                             
  .8ص  املرجع السابق، احلكومة الشفافة،: ديفيد بانيسار 1
الدولية الصادر عن منظمة الشفافية  2003راجع تقرير العام  2

  .حول الفساد يف العامل

سوء استخدام  ألشكالالتصدي  إمكانية -
تسمح قوانني حرية املعلومات للحكومات :  السلطة

يف البلدان ذات النظام الدميقراطي احلديث، مبساعدة 
تمع يف فهم املما نت على يد القادة رسات اليت كاا

مل بضحايا التعسف، ففي املكسيك قام أالسابقني، وما 
، بنشر مجيع امللفات 2002الرئيس فوكس يف العام 
يف السابق، حبيث تسىن  اإلنساناملرتبطة بانتهاك حقوق 

 .الذين اختفوا أحبائهاتعرف مصري  أنللعائالت 
اليت  كثرية هي البلدان :حتسني فعالية احلكومة -

قوانني حرية املعلومات قد حسن من  أعلنتأنإقرار
 .األداءمستوى التنسيق، وتطوير السياسات وفعالية 

تشكل  إذ: حتسني حفظ السجالت احلكومية -
 أن، حبيث اإلصالحاتاإلداريةحرية املعلومات جزءا من 

 .حق االطالع يكفل دقة السجالت
فنشر املعلومات عالنية : حتسني السلوكيات العامة -

حتسني  إىلحيث الفاعلني يف القطاع اخلاص  أنميكن 
م ابتعادا عن االنتقادات واخلسائر  .سلوكيا

القوانني املتعلقة  إقرارن أمن ش: زيادة الشفافية -
مزيد من االنفتاح على  إىليفضي  أنحبرية املعلومات 

نشر القسم  أنالنشاطات احلكومية، فتدرك احلكومات 
موقعها أو من املعلومات ال يضري بوظائفها  األوفر

 .3السياسي
ظهر حديثا مفهومالتجارة االلكرتونية ، حيث  -

عندما تندمج اإلدارة الرشيدة بتكنولوجيا 
ا احلوكمة "نصبح بصدد مفهوم   املعلوماتوتطبيقا

، ومتثل E-Governance "الرشيدة االلكرتونية
تداوهلا وإتاحتها قضية الوصول إىل املعلومات وحرية 

 .4للمواطنني ركناأساسياً لإلدارة االلكرتونية الرشيدة
 أساسياالسجالت واملعلومات شرطا  إىليعترب الوصول 

 أنمن شروط احلكومة احلديثة، فمن شان هذا الوصول 
                                                             

  .10-9ديفيد بانيسار، احلكومة الشفافة،املرجع السابق،ص  3
حالة (واحلوكمة الرشيدة اإلحصائيةطارق نوير، تعزيز القدرات  4

  .5ص املرجع السابق، ،)مصر
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يسهل املعرفة واملناقشات العامة، وهو يوفر محاية 
، اإلدارةاالستعمال، وسوء  إساءةضدعمليات  أساسية

يعود بالفائدة على احلكومات  أنوالفساد،كما ميكن 
فيمكن لالنفتاح والشفافية يف عملية صنع  -نفسها
 باألعمالتساعد يف تطوير ثقة املواطن  أنالقرار 

  .1احلكومية، وحتافظ على جمتمع مدين ودميقراطي
 إلىمعايير اعتماد قوانين حرية الوصول  :ثانيا

  المعلومات
العامل عن املعلومات خبصوص تكشف احلكومات عرب 

موعة من  ا، فقد تعرضت احلكومات  نشاطا
الضغوط الداخلية واخلارجية العتماد قوانني حرية 

  -:املعلومات، ومن هذه الضغوطات
لعبت اجلماعة الدولية دورا  إذ: الضغط الدويل -

املعلومات، فقد وضعت  إىلمؤثرا يف تعزيز الوصول 
، ومنظمة أوروبااهليئات الدولية،كالكومنولث، وجملس 

التشريع  أو، مسودة بالتوجيهات األمريكيةالدول 
تطوير  2003يف سبتمرب أوروباالنموذجي، وقرر جملس 

البنك  أماحول هذا الوصول،  األوىلاملعاهدة الدولية 
 الدويل وصندوق النقد الدويل، فقد مارسا ضغوطات
على الدول من اجل اعتماد قوانني لتقليص الفساد، 

قابلية للمساءلة، وقد وقعت  أكثراملالية  األنظمةوجعل 
عشرات الدول على اتفاقية آرهوس اليت روجت هلا 

  .املعلومات البيئية إىلاملتحدة حول حق الوصول  األمم
زاد االستعمال : التحديث وجمتمع املعلومات -

العامة وجمموعات الشركات  اليومي لالنرتنت من طلب
تمع املدين على املعلومات، وقد   إىلاحلاجة  أدتوا

املسجلة والتحرك حنو احلكومة  األنظمةحتديث 
دائرة داخلية  إلىإنشاءااللكرتونية ضمن احلكومات، 

تعزز نشر املعلومات كهدف حبد ذاته، فمجتمع 
                                                             

وناتايل سليمان، حرية  األسعددايفيد بانيسار ترمجة نور  1
سجلة للحكومة حول العامل، القوانني امل إىلوالوصول  اإلعالم

 واملعهد الدميقراطي الوطين للشؤون الدولية،بريوت، لبنان، ماي
  .9،ص2006

املعلومات هو املطالب الرئيسي باالعتماد الناجح 
 .نونللقا
الدميقراطية  إىلاالنتقال  أدى: احلقوق الدستورية -

 إىلاالعرتاف حبرية الوصول  إىليف معظم البلدان 
، فتتضمن كل الدساتري تقريبا إنسايناملعلومات كحق 

املعلومات من اهليئات  إىلحقا لضمان حرية الوصول 
 .احلكومية

اليت سببها االفتقار  أدتاألزماتغالبا ما : الفساد  -
اعتماد القوانني لتجنب املشاكل املقبلة،  إىلافية للشف

وقد القت احلمالت املكافحة للفساد جناحا كبريا يف 
ا،   أمااألنظمةالدول االنتقالية اليت حتاول تغيري ثقافا

الدميقراطية فقد اعتمدت القوانني نتيجة محالت 
تمع املدين، وفضائح سياسية   .2 مستدامة على يد ا

 إلىنماذج لحماية الحق في الوصول   -1
  المعلومات 

املعلومات يف الدول  إىليسود ميل حنو توسيع الوصول 
لتشمل الشركات واملنظمات غري احلكومية اليت تؤدي  

، وحتتوي معظم أمهيتهكذلك دورا متزايدا من حيث 
القوانني على عدد من االستثناءات واليت تتضمن محاية 

ت الدولية، واخلصوصية القومي والعالقا األمن
  .3الشخصية، والسرية التجارية، والنظام العام

 اإلنسانحقوق  إعالنمن  14ففي فرنسا تدعو املادة 
وضع املعلومات عن املوازنة يف  إىل 1789الصادر عام 

 أمهيةحيق لكافة املواطنني تقرير :" متناول اجلميع
من خالل ممثليهم،  أوشخصيا  إمااملسامهة العامة، 

متقدميها مبطلق و  ، وقد "، ومعرفة غايات استعماهلاإراد
 1998وقعت فرنسا على اتفاقية ارهوس يف جوان 

  .4 2002وصادقت عليها وطبقتها يف جويلية

                                                             
  .10-9مرجع نفسه، ص  2
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من  32ت املادة نص إفريقياويف جنوب 
لكل فرد احلق يف الوصول ) 1:"(نهأعلى 1996دستور

ا الدولة -إىل أي معلومات  -أي معلومات حتتفظ 
ا شخص   أومطلوبة ملمارسة أي حقوق  أخرحيتفظ 

هلذا احلق، البد من سن تشريع  إنفاذا) 2( محايتها
يقر تدابري مقبولة لتخفيف  أنوطين حيتمل 

، وقد اقر "واملالية امللقاة على عاتق الدولة األعباءاإلدارية
 إىلنون تعزيز الوصول قا 2000الربملان يف فرباير

  .1 2001املعلومات الذي دخل حيز التنفيذ يف مارس
قانون حرية  2000ويف اململكة املتحدة اقر يف العام 

 إىلمينح لكل شخص احلق يف الوصول  إذاملعلومات، 
املعلومات احملفوظة لدى جمموعة واسعة من السلطات 
العامة، وقد وقعت على اتفاقية ارهوس يف جويلية 

19982.  
دخل قانون حرية  األمريكيةويف الواليات املتحدة 

حيز التطبيق يف  1966املعلومات الذي وضع يف العام
عليه تعديالت جذرية مبوجب  وأدخلت، 1967العام 

يف العام  أخرهاقانون حرية املعلومات االلكرتونية، كان 
شخص بغض النظر عن  ألي، وجييز القانون 1996

يطلب االطالع على  أنبلد منشئه  أوجنسيته 
سجالت حمفوظة لدى احلكومة الفدرالية مبا فيها الدوائر 

 أخرىالتنفيذية والعسكرية واهليئات احلكومية وكيانات 
 األبيضموظفي البيت  أواحملاكم  أوغري الكونغرس 

 األمنالعاملني مباشرة مع الرئيس، مبا فيها جملس 
كومية تلبية الوطين، يف املقابل يتحتم على الوكاالت احل

  .يوم عمل 20الطلب يف غضون 
سياسة عامة تقضي  بإتباعبوش تعهدت  أنإدارةغري 

 2001 أكتوبراملعلومات، و يف  إىلبتقييد الوصول 
 أناصدر وزير العدل جون آشكروفت مذكرة مفادها 

                                                             
  .90-89ص، رجع نفسهامل 1
  .103، صرجع نفسهامل 2

تتوىل الدفاع يف احملكمة عن أي  أنوزارة العدل جيوز 
  .هلا تربيرها أسسوكالة فدرالية حتجب معلومات على 

الواليات اخلمسني مزودة بقوانني تنص  أنومن املعلوم 
 أنالسجالت احلكومية، غري  إىلعلى حق الوصول 

باتت مهددة منذ  اإلعالمقوانني الدولة املتعلقة حبرية 
  .3اإلرهابسبتمرب بسبب املخاوف من  11 أحداث

حق وصول اإلحصاءات والمعلومات إلى   -2
  عليهاالمواطنينواالطالع 

وهو حق الوصول إىل ، الثاينبالنسبة للعنصر 
املعلومات، وحرية االطالع عليها من قبل املواطنني، 
جند أن حقالوصول إىل املعلومات، يعترب احد أهم 
العناصر الضرورية للحوكمة الرشيدة ولبناءنظام النزاهة 

لظاهرة  للتصدي، وهو مبثابة إسرتاتيجية وقائية القومي
تمعات، فمن الفساد ونتائ  الضروريجهالسلبية على ا

أن يطلع املواطن على معلومات احلكومة ، فىسبيل 
تمع  ، والدميقراطية، فاملعلومات تسهل املدينتطوير ا

تمع ، ويساعد االنفتاح املعرفةواحلوار لدى فئات ا
احلفاظ على ثقة فيعملية صنع القرار  يفوالشفافية 

  .أعمال احلكومة يفاملواطن 
تبني أن هناك العديد منأركان احلوكمة الرشيدة، 

فعليها بدون وبفحصها يتضح انه ال ميكن ت
  : توافرعنصرين أساسيني

ضرورة توافر إحصاءات ومعلومات : األول العنصر
كفء وفعال   قوميجيدة يتم إنتاجها من قبلنظام 

لإلحصاء واملعلومات ، حيث يعد جودة النظام 
وما ينتجهِمن إحصاءات ومعلومات جزءاً  اإلحصائي

 أساسيا للحوكمة الرشيدة اجليدة
(GoodGovernance).  

ىف حق الوصول إلىاملعلومات ، وحرية : الثاين العنصر
االطالع عليها من قبل املواطنني ، حيث حيتاج تفعيل 
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إحصائية " احلوكمة وضماحنسن تطبيقها إىل متطلبات 
معلومات  من خالل توفري" ومعلوماتية 

إليها من قبل وإحصاءاتشاملة وجيدة يسهل الوصول 
تمع ، حيث متثل قضية الوصوإلىل مجيع أفراد ا

املعلومات وحرية تداوهلا وإتاحتها للمواطنني ركنا 
وال نبالغ إذا قلنا أن هذين ، أساسيًا من أركان احلوكمة

 .احلوكمة الرشيدة " قلب " العنصرين ميثالن 
وقد كفلت العهود واملواثيقالدولية، وىف مقدمتها 

، والعهد )19املادة (حلقوق اإلنسان  العاملياإلعالن 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حق املواطنني الدولي

احلصول على املعلومات واالطالععليها، وقد أقرت  يف
ا األوىل من  يفاجلمعية العامة لألمم املتحدة   دور

 يساسأحق  هيحرية املعلومات " أن  1946العام 
 اليتمن حقوق اإلنسان، ومبثابة اختبار لسائر احلريات

 " .تكرسها األمم املتحدة
تمع  بأمهية الوصول إىل املعلومات الدوليوكذلك اقر ا

لدواع أخرى، فاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
، تدعو 2003عام  يفالفساداملصدق عليها 
ح للمواطنني بالوصول احلكومات إىل السما 

ا  وسائل مكافحة  إحدىإلىاملعلومات، على أ
الفساد، ويتالزم هذا احلق مع امتدادالثقافة الدميقراطية 
تمعات، من خالل ترسيخ  واتساع تأثريها داخل ا

باستقامةووضوح،  احلكمسيادة القانون، واملقدرة على
ز عرب نشر املعلومات واطالع املواطن عليها، وهنا ترب 

الشفافية واملساءلة واحملاسبة، لتجعل الفعل  ثالثية
حمكوما بضوابط  تقلل من فرصالفساد  السياسي

والتالعب، وحتول دون استغالل السلطة من خالل 
هيئة رقابةعلى مجيع السلطات  أيعدم استبعاد 

  .1)التنفيذية والقضائية والتشريعية(

                                                             
 واحلوكمة الرشيدة اإلحصائيةتعزيز القدرات  طارق نوير، 1
  .7ص املرجع السابق، ،)حالة مصر(

الوصول إىل  يفممارسةاملواطن حقه  أنجدير بالذكر 
املعلومات تعزز العالقة املتبادلة بني الدولة واملواطن 
،القائمة على احلقوق والواجبات، وحتديدا مسؤولية 
الدولة ، واإلدارة العامة جتاهاملواطن، حيث هناك أمهية  

احلصول على املعلومات من  يفكبرية حلق املواطن 
ا جتعل املوظف العام يقوم ب وظيفته املؤسساتالرمسية كو

 .أجواء شفافة تكشف عن مواطن اخلللوالتجاوز يف
ال أمامالوصول إىل املعلومات غياب  وال يعىن فتح ا

تنظم هذه العملية، بل  اليتاإلجراءات واملعايري 
يستتبعممارسة هذه احلقوق واجبات ومسؤوليات 
خاصة، وجيوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن 

، ويتم ذلك من شريطةأن تكون حمددة بنص القانون
خالل وضع تشريعات حمددة تنظم موضوع الوصوإلىل 

ا بيان ما ميكن االطالع عليه  واليتاملعلومات  من شا
توصف  اليتوسائل، واألمور أيمن قبل املواطنني وب

ديد األمن  ، حبيث القوميبالسرية أو ميكن إلفشائها 
 اإلدارياليبقى األمر خاضعا لتقديرات املوظف 

  .2 السياسيةوالسلطة 
 إلىنتائج وضع قوانين متعلقة بحرية الوصول  :ثالثا

  المعلومات
 إلىقوانين حرية وحق الوصول  أدبيات -1

  المعلومات
  قوانينحرية وحق الوصول إىل أنتشري األدبيات 

 : املعلومات، جيب أن يتضمن بعض العناصر التالية
جيب أن يكون حق الوصول إىل املعلوماحتقا لكل = 

 ،وليس مقصورا على املواطنني واملقيمنيشخص، 
يتم السماح للمؤسسات العامة برفض الكشفعن = 

كان هذا الكشف سيؤدى   أنحالة  يفمعلومات فقط 
 ،ملصلحةمشروعة ماديوجوهريإىل إحلاق أذى 

جيب إدراج تفوق أمهية املصلحة العامةللسماح = 
تفوق فيها  اليتاحلاالت  يفبالكشف عن املعلومات 

                                                             
  .8ص املرجع السابق، طارق نوير، 2
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املصلحة العامةاملرتتبة عن الكشف عن هذه  أمهية
قد يلحقه هذا الكشف  الذياملعلومات، من الضرر 

 ،باملصلحةالعامة
جيب أن تتم صياغة االستثناءات بشكل = 

 ،دقيقواستخدام مصطلحات حمددة وحمصورة
الطلبات إىل مؤسسة أخرىفقط  مقدميجيب إحالة = 
تقدمي الطلب إليها  اليتحالة عدم حيازة املؤسسة  يف

 ،باألساس على املعلوماتاملطلوبة
جيب أن تلزم مسودة القانون املؤسساتالعامة بإعطاء = 

األسباب الكاملة وراء كل رفض لطلب احلصول على 
فقط باإلشارة إىل االستثناء ذي تكتفيمعلومات، ال أن 

 ، العالقة
جيب أن تسمح مسودة القانون بتقدمي = 

ملعلومات من خالل الربيد طلباتاحلصول على ا
 أو شفويا أو كتابيا؛ االلكرتوين

جيب أن تنص مسودة القانون على إلزاماملؤسسات = 
بالرد على طلبات احلصول على املعلومات بأسرع 

يوم  15كالألحوال خالل   يفوقت ممكن، ولكن 
 ،1عمل
 اليتعلى مسودة القانون أن تنص على أن الرسوم= 

من األحوال أن تتجاوز  أيفييتم تقاضيها ال جيوز 
 التكلفة الفعلية لتوفرياملعلومات؛

جيب أن تكون التعيينات ملنصب املفوضالعام = 
للمعلومات عملية مفتوحة، ومتتاز بالشفافية، وتسمح 

تمع   فيها؛املدنيمبسامهة ا
جيب أن حتمى مسودة القانون املوظفينالذين يقومون = 

ملهام أعماهلم حبسن نية، ومن خالل ممارستهم 
بارتكاب خطا غري مقصوديتعلق بإفشاء معلومات 

 .2 سرية

                                                             
  .10-7ص املرجع السابق، طارق نوير، 1
  .مرجع نفسه 2

 إلىمنافع قوانين حرية وحق الوصول   -2
  المعلومات
املتعلقة حبرية املعلومات تدر على  قد ثبت أن القوانني

املواطنني واحلكومات معا، منافع كثرية نستعرضهاعلى 
 : التايلالنحو 

 .الصاحلة تعد شرطا أساسيا منشروط احلكومة -
حتث احلكومات على الكشفعن املعلومات ، خاصة  -

دعاوى الفساد، وكذلك تعزيز التشريع  يفعند التحقيق 
تدخل  الذي، واحلملة االنتخابية احلزيباخلاصبالتمويل 

إطار الشفافية ىف العمليةاالنتخابية  مبا يزيد من  يف
 .شرعية الربملان املنتخب

للمواطنني بفحص  يسمح االطالع علىاملعلومات -
 ،الوزارات( سة العامة بدقة، مثل أعمال املؤس

، ، واملؤسسات التشريعيةواإلدارات، واألجهزة
 .)اخل. ..احمللية  والقضائية والتنفيذية ، واهليئات

العملية الدميقراطية وفهم هذه فيحتسن من املشاركة  -
العملية، حيث تتزايد قدرة الشعب على املشاركة 

الدميقراطية حني حيصل على معلومات عن العملية في
ا العام حول فالوعي،نشاطات احلكومة وسياسا

األسباب الكامنة وراء القرارات املتخذة ميكن أن يزيد 
الدعم ويقلالملفاهيم اخلاطئة وخيفف سخط الشعب، 
هذا فضال عن أن قوانني حرية املعلومات متكنأعضاء 

 .أفضلالربملان ، إفرادا ، من اإلشراف بشكل 
تؤدى إىل تراجع إمكانيةصنع القرارات احلكومية  -

  انطالقا من بواعث مشكوك فيها، حيث من املرجح
يقدر هلا أن تنشر على فئات  اليتأن تستندالقرارات 

تمع، إىل أسباب موضوعية وقابلةللتربير، وتعزز من  ا
ا ست  يتأالثقة باحلكومة، إذا عرف الشعب أن قرارا

 .ه، وتكون عادلةعلى قدرتوقعات
أمام املمارسات  تسمح بتضاؤل الفرصاملتاحة -

، حيث تعترب التشريعات املتعلقة املشوبة بالفساد
جمموعة التدابري  حبريةاملعلومات أداة رئيسية ضمن

ا، باعتبار ملكافحة الفساد تقتضىتوثيق األسباب  أ
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 الداعية إىل إنفاذ العقود وغريها من العمليات املالية
 .رهاوتربي

متكن من حتسني فعاليةاحلكومة، حبيث تستطيع  -
حتسن تدفق املعلومات داخل  أنحرية املعلومات 

حني حتد شدة السرية من قدرة اإلدارات فياحلكومات، 
على بالتالياحلكومية على تشارك املعلومات، مؤثرة 

إقرار  أنأعلنت  اليتالبلدان  هيوكثرية . فعالية أدائها
قوانني حرية املعلوماتقد حسن مستوى التنسيق وتطوير 

  .السياسات
تؤدى إىل حتسني إدارةالسجالت احلكومية وزيادة  - 

دقتها، فقد أدى إقرار القوانني املتعلقة حبرية املعلومات، 
كثري من البلدان، إىل حتسني أساليب حفظ   يف

السجالت حتسينا ملحوظا، فيما تقوموكاالت حكومية 
ا، تلبية  يفبإعادة النظر  أسلوب حفظ سجال

 .للمقتضيات القانونيةاجلديدة
تؤدى إىل تدىن احلاجةإىل قوانني تنظيمية، وحتسني  -

السالمة العامة، فنظرا الن احلكومات تسمح كما 
هائالمن املعلومات املرتبطة بنشاطات القطاع اخلاص، 
فانه ميكن استعمال هذه املعلومات،كبديل إلقرار 

 .بعض القوانني التنظيمية
زيادة الشفافية، حيثمن شان إقرار القوانني املتعلقة  -

حبرية املعلومات أن يؤدى إىل املزيد من االنفتاح 
 1. النشاطات احلكوميةفي

 يفدور فعال لوسائل اإلعالم  هناك أندير بالذكر واجل
الوصول إىل املعلومات، فقيام وسائل اإلعالم 

دورها على الوجه األكمل، يتطلب بأشكاهلااملتنوعة ب
مقدمتها ضماحنرية العمل  أتيفيجمموعة من الشروط ي

هلا، وتسهيل مهمة وصوهلا إىل مصادر املعلومات ، 
ألنه ال جمال للحديث عنمحاربة الفساد واجلرمية 
ال أمام  املنظمة دون وجود صحافة حرة، وإتاحة ا

لسلطات اجلميع لتملك هذه الوسائل،واحلد من رقابة ا

                                                             
  .11ص  املرجع السابق، ديفيد بانيسار، احلكومة الشفافة، 1

 يفاحلكومية عليها، ويربز دور اإلعالم كوسيلة أساسية 
اطالعاملواطنني على املعلومات بشكل سهل واملشاركة 

عملية احملاسبة واملساءلةونشر الشفافية،  يفالفاعلة 
ظل  يفومتثيل مصاحل املواطنني والدفاع عنها، خاصة 

التعقيد الشديدللقضايا السياسية واالقتصادية 
تتطلب حبثا واطالعا واسعا  واليتية، واالجتماع

علىاملعلومات من مصادرها املختلفة ، وذلك حىت 
حمايدة حياهلا، ر اختاذ وجهة نظ العادييستطيع املواطن 

وهو ما يتطلب جهدا ووقتا وتكلفة ال يستطيع املواطن 
اجلهة املؤهلة  هيحتملها، ولذافان وسائل اإلعالم 

ذا اجلهد من البحث واجلمع للمعلوماتوتقدميها  للقيام 
  .إىل املواطن

دور المجتمع المدني في تطبيق قوانين حرية  :رابعا
 المعلومات

اكرب فئة تستعمل حرية  األفرادغالبا ما يكون 
قوية يف يد  أداةاملعلومات، وتشكل حرية املعلومات 

، وحيق للشركات الوصول األخبارالصحافيني لكتابة 
جمموعة من املعلومات اليت ميكن استعماهلا  إىل

بالنسبة  أماالعلمية،  كاألحباثجتارية   ألغراض
السياسية  األحزابفلها احلق غري انه قد حترم  لألحزاب

غري املمثلة يف احلكومة من احلصول على املعلومات 
املعارضة ما مينعها من ممارسة دورها  أحزابوهي 

تمع املدين من شرايفاإل ، كما تتكون مؤسسات ا
ظهورا بني من يستعمل حرية  األكثرالفئات 

القومي يف  األمناملعلومات، فقد تقدمت دائرة 
الطلبات، وحصلت على  بآالفالواليات املتحدة 

خبصوص انتهاكات  األمريكيةمعلومات من احلكومة 
يف املكسيك والشيلي والبريو، مث  اإلنسانحقوق 

يف متناول جلان تقصي احلقائق العامة يف تلك  عتهاوض
  .2 البلدان

                                                             
ص  ،املرجع السابق،...فيد بانيسار، احلكومة الشفافةدي 2

11-12.  
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تمع املدين  تضطلع بدور هام يف  أنفعلى منظمات ا
جمال تطبيق قوانني حرية املعلومات، فاملنظمات اليت 

تشكل مصدرا هاما  أنشاركت يف وضع القانون ميكن 
لتقدمي املشورة بشان تطبيقه وتساعد يف نشره واختبار 

 أن، وتثقيف العموم حول استعماله، وميكن أحكامه
بتدريب املوظفني احلكوميني ورجال  الشأنتقوم يف هذا 

، وتعقد إعالميةالقانون وعامة الشعب، والقيام حبمالت 
االختبارات وعمليات  وإجراءاملؤمترات واالحتفاالت، 

التقييم، وقد تقوم برفع دعاوى بامسها اخلاص 
  .1ا الغموضاليت يشو  إليضاحاألحكام

ال ميكن تصور الوصول إىل إعالم حر يف عاملنا العريب 
تمع املدين، لذا ينبغي حفز  من دون دعم من قوى ا
القوى على خوض معركة اإلعالم ملا فيه من خري لصاحل 
تمع املدين القائم على أسس دميقراطية  اجلميع، فا

تمع هو احلليف األول لإلعال م نزيهة وفاعلة لتطوير ا
احلر، وهو الذي جيب إن يزرع اجلرأة عند الصحفيني 
للمواجهة، وان يقوم بدور الدفاع عن هؤالء الذين 
يتعرضون للقمع، وان يتبىن محالت لتغيري القوانني 
املقيدة للحريات الصحافية، وهو اقدر حبكم مصلحته 
واتساعه،على توظيف وسائل اإلعالم يف معركة مواجهة 

  .2احلقائق واجلرائم 
  :خاتمــة

 إىل، لكل شخص احلق يف الوصول رخالصة األم
واالطالع عليها،  اإلحصاءاتاملعلومات واحلصول على 

 األمرهذا  أساسأن، على األمورللوقوف على حقائق 
املكفولة دستوريا لدى  األخرىحق مثله مثل احلقوق 

                                                             
املرجع  احلكومة الشفافة،: تفصيل ديفيد بانيسار كثرأل راجع 1

  .وما بعدها 29ص  السابق،
كيف منكن اإلعالم من حماربة الفساد؟،مركز :الفطافطةحممود 2 

 ،palestine.org-www.amanالشرف للصحافة والبحوث،
  .4 -3صرام اهللا 

  

الدول ومبوجب الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق 
  .اإلنسان

كما يعد هذا احلق مسامهة فعالة يف تكريس مفاهيم 
احلكم اليت تتبىن هذا الطرح،  أنظمةالدميقراطية لدى 

ممارسة احلق ال تكون باملستوى املطلوب وبالقدر  أنغري 
من احلرية والشفافية دون  إطارمل متارس يف  إذاالكايف 
ضغوط او تقييدات بالنسبة للمواطن العادي  أوقيود 

املختلفة  اإلعالملك بالنسبة لوسائل فضال عن ذ
 أوفعون مثن هذه احلرية دالذين غالبا ما ي وأفرادها
وعليه، خنلص إىل جمموعة نتائج، كما ميكن لنا  .املعلومة

  أن نوصي مبا يلي؛
وضمان حرية وصوهلا االحتكام إىل اإلحصاءات،  أن= 

ميثل أمر ذو أمهية قصوى لعملية التنمية  ،إىل املواطنني
واحلوكمة الرشيدة، وذلك بدال من اللجوء إلىاحلدس 

  .والتخمني الشخصي
تمع املدين =  يف جمال وجوب الدعم من قوى ا

وتوظيف وسائل اإلعالم يف  احلر إلىاإلعالمالوصول 
 .معركة مواجهة

جيب أن يكون حق الوصول إىل املعلوماحتقا لكل = 
  .فقط األفرادبعض  أوهيئة  أووليس لفئة شخص، 

وجوب تبين قانون خاص ينص على حرية الوصول = 
  .املعلومات يف اجلزائر إىل
جيب األخذ بعني االعتبار إمكانية توفريكمية معينة = 

من املعلومات جمانا ، ووضع استثناء حبيث   يتم إعفاء 
موعاتالعاملة للصاحل العام ، أو الصحفيني  بعض ا

 .من دفع الرسوم
جيب تقدمي العقوبات اجلنائية ضد األشخاصالذين = 

يقومون بشكل متعمد ومقصود بإعاقة الوصول إىل 
  .األشكال شكل منأي املعلومات ب



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يونيوالع/   املجلة ول  ISSN: 2507-7635/     2016دد

 

107 
 

  
ة في تعديالت   القانون التجاري الجزائري قراء

  ذات المسؤولية المحدودة الخاصة بالشركة 
  )أ(حماضر أستاذ ،بوراس حممد /كتورد ال

  املركز اجلامعي تيسمسيلت
  :مقدمة  
فهي النموذج املفضل  ،تداوالأكثر الشركات التجارية انتشارا و تعد الشركة ذات املسؤولية احملدودة من   

ا شركة هجينةو  ،للمشاريع التجارية املتوسطة شركات جتمع بني خصائص شركات األشخاص و  يعود هذا التفضيل لكو
حلصة اليت حمدودة بقدر افيها ن مسؤولية الشريك أذات املسؤولية احملدودة تتميز ب بناءا على ذلك فالشركةو .األموال

خبالف شركة التضامن اليت تعد مسؤولية  ،فال متتد هذه املسؤولية لتطول أموال الشريك اخلاصة ا،قدمها يف رأمساهل
وإجراءات تأسيسها بسيطة  ،ا بسيطكما أن رأمساهل.ديونه اخلاصة الشركة كما لو كانتقائمة عن ديون فيها الشريك 

ا النموذج األمذات املسؤولية احملدودة لذا توصف الشركة .ة كما هو احلال يف شركة املسامهةليست معقدو  ثل بأ
وبالنظر إىل تلك األمهية ختص ، ط اقتصادي لتحقيق النمو املنشودهي مطلب كل ختطيو  ،لالستثمارات املتوسطة احلجم

اأحكامهذه    .وجه االقتصادي للدولة، خيتلف حسب التالشركة بنظام خاص 
 26املؤرخ يف   75/59م املشرع أحكام الشركة ذات املسؤولية احملدودة مبوجب األمر ففي اجلزائر نظّ   

ضمن املشرع "ذات املسؤولية احملدودة يف الشركات "بعنوان الفصل الثاين  ،املتضمن القانون التجاري 1975سبتمرب 
بقي احلال و .591إىل املادة  564مادة من املادة  27ذلك يف عروفة عن هذا النوع من الشركات و األحكام العامة امل
ذا النوع من الشركات 1996كما هو إىل سنة   96/27جب األمر مبو  ،ليتدخل املشرع لتعديل األحكام اخلاصة 

الوحيد ، ليدرج تعديال هاما من خالل جواز إنشاء املؤسسة ذات الشخص 75/59األمر  املتضمن بتعديل ومتيم
املعدل  15/20رى مبوجب القانون ظل األمر على ما هو عليه إىل أن تدخل املشرع مرة أخو .وذات املسؤولية احملدودة

ديالت الواضح من تلك التعو .م الشركة ذات املسؤولية احملدودةليدخل تعديالت هامة على نظا 75/59املتمم للمر و 
بالنظر إىل احلاجة االقتصادية واالجتماعية  نشاط الشركةأن املشرع يرغب يف تبسيط وتسهيل إجراءات التأسيس و 

  .لذلك
جة على هذا النوع من الشركات يف هذا اإلطار تتمحور إشكالية هذا املقال، فما هي أهم التعديالت املدر و   

شرع اجلزائري يف تلك ما موقف التشريعات املقارنة مما ذهب إليه املوتفسريات هلا ؟ و إعطاء تربيرات هل ميكن ؟ و 
  .؟اجلديدةالتعديالت 

قسم نأن  ناارتأي ،ت باخلصوص تأسيس الشركةبالنظر إىل كون التعديالت املدرجة مسّ و  ،وملعاجلة هذه اإلشكالية
 تأصيل يف الثاين، و اخلاصة والشكلية لتأسيس الشركة تأصيل الشروط املوضوعيةمبحثني اثنني؛نبحث يف األولإىل دراسةال

وطنية د بنصوص قانونية كل ذلك يف إطار منهجية حتليلية مقارنة حبيث مت االستشها.الشروط املتعلقة برأمسال الشركة
.مقارنةو 
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الشروط الموضوعية الخاصة : المبحث األول
  الشكلية لتأسيس الشركةو 

توافر شروط موضوعية  عموما يلزم لتأسيس الشركة
العقد  خلصوص يف األركان املطلوبة لقيامعامة تتمثل با

النظام  راعاةمع م 1باعتبار أن الشركة كأصل تعد عقدا 
إىل جانب ، فاخلاص باملؤسسة ذات الشخص الوحيد

شروط تلك الشروط املوضوعية العامة جيب أن تتوافر 
متيز عقد الشركة عن باقي العقود،  موضوعية خاصة

تعدد الشركاء، تقدمي : وتتلخص تلك الشروط يف
ألرباح واخلسارة ونية ، اقتسام ااحلصص
ال  شروط شكلية أيضايشرتط لقيام الشركة و .االشرتاك

املشرع قد خصّ و .تقل أمهية عن الشروط السابقة
بعدة تعديل الشركة ذات املسؤولية احملدودة اجلزائري 

مست باخلصوص الشروط وتعديالت ريات يتغ
سنتطرق فيما و .وضوعية اخلاصة والشروط الشكليةامل

ت الشروط املوضوعية  مسّ يلي إىل التعديالت اليت
الشروط الشكلية ما عدا شرط تقدمي احلصص اخلاصة و 
  . ملبحث آخر تهالذي ترك

 ط الموضوعية الخاصةالشرو : المطلب األول
  .بتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

اخلاصة يتمثل يف إن أهم شرط يف الشروط املوضوعية 
قد خص املشرع اجلزائري هذا الشرط تعدد الشركاء، و 

دودة بتعديالت نربزها يف الشركة ذات املسؤولية احمل
  :فيما يلي

  .الشروط المتعلقة بالشركاء: الفرع األول
نتطرق أوال لتلك الشروط املتصلة بالشركاء، السيما 
احلد األدىن واحلد األقصى املطلوبني لتأسيس هذا النوع 

  . من الشركات، وعليه نستعرض ذلك كما يلي
  .الحد األدنى لعدد الشركاء :أوال

                                                             
 75/58ي رقم ر اجلزائمن القانون املدين  416دة انظر املا 1

 .املعدل واملتمم

دودة كأصل من تؤسس الشركة ذات املسؤولية احمل
يف  ذلك وفقا للقواعد العامةو  ،شريكني على األقل

ن يكونا أشخاصا اليهم بعد ذلك أو  2القانون املدين 
 تنصويالحظ أن بعض التشريعات .طبيعية أو معنوية

 03على أن يكون احلد األدىن لعدد الشركاء هو 
  05نص املادة  على غرار القانون اللبناين الذي شركاء 

على أن الشركة  35/67من املرسوم التشريعي 
 .3أكثرأشخاص أو  03احملدودة املسؤولية تعقد بني 

باعتبار التأثر اجللي  هاملسلك له ما يربر هذا غري أن 
الذي كان يشرتط  ،للقانون اللبناين بالقضاء الفرنسي

 03يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة أن يكون فيها 
السيما عندما تكون مؤسسة من  ،على األقل شركاء

ذلك  يف، و 4زوجني اعتمدا نظام الذمة املالية املوحدة 
  .تأكيد للطابع الشخصي للشركة

ال يطرح هذا اإلشكال بالنسبة للمشرع اجلزائري على و 
غرار التشريعات املتأثرة بالشريعة اإلسالمية اليت تأخذ 

تمادا على قوله انفصال الذمة املالية للزوجني اع مبدى
َتَمنـَّْوا َما َفضََّل اللَُّه ِبِه بـَْعَضُكْم َعَلى "تعاىل  َوَال تـَ

بـَْعٍض لِلرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء َنِصيٌب 
ِممَّا اْكَتَسْبَن َواْسأَُلوا اللََّه ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ اللََّه َكاَن 

ما تبناه املشرع اجلزائري هو و .5" ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما 
تلتزم املرأة " من القانون التجاري  08يف نص املادة 

ا حلاجات  التاجرة شخصيا باألعمال اليت تقوم 
ا    ... ".جتار

                                                             
 75/58رقم  املدين اجلزائريمن القانون  416انظر املادة  2

 .املعدل واملتمم
اعتربوه الفقهاء مسلك القانون اللبناين و انتقد العديد من  3

ية يف ، الشركات التجار غري مفهوم، انظر فوزي عطوي امسلك
القوانني الوضعية والشريعة اإلسالمية، منشورات احلليب احلقوقية، 

  .397 .، ص2005، بريوت، لبنان، 01 .ط
 .397.، صعطوي، املرجع السابقفوزي  4
 .من سورة النساء 32اآلية  5
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الشركة شخصا وحيدا هذه ميكن أن تضم نه أغري 
ؤسسة ذات الشخص الوحيد املب ئذوتسمى الشركة حين

الت اليت مست رغم التعديو ، ذات املسؤولية احملدودة
 إال أن التناقض ال يزال قائما بني هذا 1القانون املدين 

إمكانية إنشاء الشركة و  - القانون املدين - األخري
رغم حماولة املشرع اجلزائري االستعاضة  ،بشخص وحيد

عن ذلك التناقض بالنص على أن الشركة ذات 
د مؤسسة إال املسؤولية احملدودة ذات الشخص الوحي

يف نظرنا فانه جيب على و .يبقى غري كافأن ذلك 
املشرع اجلزائري التدخل لتعديل القانون املدين بشكل 
يتناسق مع ما أصبح موجود يف القانون التجاري على 

  .2غرار التشريعات املقارنة 
  .الحد األقصى لعدد الشركاء :ثانيا

دودة الجناز ختصص شركات ذات املسؤولية احمل
جل القوانني  تنصلك واملتوسطة لذاملشاريع الصغرية 

ا عدد حمدد من الشرك اء ، فإذا ما على أن يكون 
زاد الشركاء فيها و  رأمساهلا منىتضخم نشاط الشركة و 

ىل شركة مسامهة وجب حتويلها إ ،عن حد معني
األنسب قانونيا وتنظيميا لتلك املشاريع 

ختتلف التشريعات يف وضع احلد األقصى و .الضخمة
املؤرخ يف  66/537م رق نون الفرنسيفالقا ،له

املتعلق بالشركات التجارية نص  24/07/1966
مث تدخل املشرع  3شريكا  50 الشركاء هو عددأن على

وقد ساير .4شريك  100الفرنسي لريفع العدد إىل 
                                                             

 :رقم مبوجب القانون 2007سنة  آخر تعديل كان يف 1
 .الذي مس باخلصوص عقد اإلجيارو  07/05

انظر يف هذا اإلطار القانون املدين الفرنسي إذ تنص املادة  -2
 :فقرة منه 1832

" Elle peut être instituée- La société-  , dans les 
cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une 
seule personne ". 

املتعلق  66/537 :الفرنسي رقم من القانون 36نظر املادة ا 3
  .بالشركات التجارية

للقانون التجاري  2004نة ذلك مبوجب تعديل سو  4
 .الفرنسي

بل أن يرفع العدد ، أي ققبل تعديله - القانون الفرنسي
الشركاء يف هذه عدد بالنسبة ل - شريك 100إىل 

معظم التشريعات العربية املتأثرة به على غرار الشركة 
القانون املصري و  6القانون التونسي و  5القانون املغريب 

س احلد كما أخذت غالبية دول اخلليج العريب بنف.7
املشرع ك،يف هذه الشركة األقصى لعدد الشركاء

نما ذهبت بب.10السعوديو  9والبحريين 8القطري
قل من احلد األقصى أخرى العتماد عدد تشريعات أ

شريك  25، حيث يذهب املشرع العراقي إىل للشركاء
 .12خذ بنفس العدد فأوسايره املشرع السوري 11

نص يف فقد لمشرع اجلزائري أما الوضع بالنسبة ل
على أن احلد األقصى لعدد الشركاء  13السابق  القانون

هذا العدد و ، شريكا 20ركة ال يتجاوز الشهذه يف 
املادة يف نص ما ذهب إليه املشرع اللبناين إذ يتفق مع 

املؤرخ يف  35 اخلامسة من املرسوم التشريعي رقم
املتعلق بتعديل قانون التجارية الربية و 5/08/1967

                                                             
بشركة املتعلق  96/5قم من القانون ر  47انظر املادة  5

 باألسهموشركة التوصية شركة التوصية البسيطة التضامن و 
 .سؤولية احملدودة وشركة احملاصةالشركة ذات املو 
 .من جملة الشركات التجارية التونسية 93انظر الفصل  6
لسنة  159قانون رقم  1القانون رقم  من 04انظر املادة  7

 .بإصدار قانون شركات املسامهة1981
املتعلق  2015لسنة  11من القانون رقم  28انظر املادة  8

 .بإصدار الشركات التجارية
املتعلق  2001لسنة  21من القانون رقم  261 انظر املادة 9

 . بإصدار الشركات التجارية يف البحرين
ركات التجارية السعودي من نظام الش 151انظر املادة  10

 .2015لسنة 
املعدل  1997لسنة  21من القانون رقم  6ادة انظر امل 11

 .2004سنة 
املتضمن قانون  2001لعام  29 من املرسوم 66انظر املادة 12

 .الشركات
من القانون التجاري اجلزائري قبل  590انظر املادة  13

 .التعديل
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تعقد هذه الشركة بني ثالثة "   :على أنه اللبناين
على أن ال يتجاوز عدد الشركاء  ،أشخاص أو أكثر

غري أن ."يف حالة انتقال احلصص باإلرث  إال،العشرين
 20املشرع اللبناين أجاز أن يزيد احلد األقصى عن 

فإذا زاد عن ذلك  ا،شريك 30ليصل إىل  اشريك
سنتني إىل شركة  فحتويل الشركة يف ظر وجب 
قد رفع املشرع و .فإذا مل حتول وجب حلها ،مسامهة

احلد اجلزائري مبوجب التعديل األخري للقانون التجاري 
ما هو موجود يف األقصى لعدد الشركاء ليصل إىل 

  .اشريك 50هو معظم التشريعات و 
تبدو احلكمة يف رفع عدد الشركاء يف إعطاء مزيد من و 

عتبار أن با ،احلياة للشركة ذات املسؤولية احملدودة
 ،كات اليت تكون يف إطار العائلةمن شر الشركة يف الغالب

احلصص إىل الورثة  صور أن تتنقلبالتايل من املتو 
فتجنبا حللها رفع املشرع اجلزائري  ،الفروعواألصول و 

  .اشريك 50احلد األقصى لعدد الشركاء إىل 
قد وفق املشرع اجلزائري يف رفع احلد ، نايف نظر و 

باعتبار األمهية الكربى اليت هلذا  ،األقصى لعدد الشركاء
جمال حتقيق التنمية النوع من الشركات خاصة يف 

امتصاص البطالة والقضاء على  ،السيماصاديةاالقت
جتدر اإلشارة إىل أن اجلزاء املرتتب و .االقتصاد املوازي

كاء عن احلد األقصى احملدد هو عن زيادة عدد الشر 
قد اختلفت حتول الشركة إىل شركة مسامهة، و 

التشريعات أيضا يف األجل املمنوح للشركاء ملباشرة 
 1ألجل إىل سنتنيإجراءات التحويل بني من يطيل ا

 رّ أقوقد .2بني من يقصر األجل إىل سنة واحدة و 
جل حتويل الشركة أاملشرع أن حيتفظ بأجل السنة من 

  .إىل شركة مسامهة
 الشروط الشكلية لتأسيس الشركة: المطلب الثاني

  .ذات المسؤولية المحدودة

                                                             
 .غرار القانون املغريب واللبناينعلى  1
 .السوريعلى غرار القانون الفرنسي و  2

شركة ذات مسؤولية التتمثل الشروط الشكلية لتأسيس 
ا مشتمال أن يكون عقد التأسيس رمسي ؛حمدودة يف

يف و .على توقيعات الشركاء  أو من له تفويض منهم
الواقع فانه ليس هناك جديد خيص ذلك، غري أن 

ت اجلديدة ختص املشرع اجلزائري أتى ببعض التعديال
املراحل اخلاصة بتأسيس الشركة  من مرحلة هامة

او  ففي ظل .املتمثل يف ضبط رأمسال التأسيس اخلاص 
يشرتط لتأسيس اجلزائري النص القدمي كان املشرع 

أن تدفع و  ،أن يتم االكتتاب جبميع احلصص ؛الشركة
احلصص عينية أو نقدية هذه قيمتها كاملة سواء كانت 

أن بعض التشريعات املقارنة تساير مع اإلشارة إىل . 3
، إذ ال يزال املشرع يف تونس لكيف ذاجلزائري املشرع 

وهو ما  ،4ز ييمتيشرتط دفع قيمة مجيع احلصص دون  
غري أن املشرع .هب إليه املشرع يف السعودية أيضاذ

اجلزائري يف ظل التعديل األخري ميز بني احلصص 
واليت جيب أن تدفع قيمتها كاملة، وبني العينية 

ة اخلمس اليت جيب أن تدفع قيماحلصص النقدية و 
يدفع املبلغ املتبقي على و  ،حلظة التأسيس 1/5منها 

سنوات من  05مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل 
بأمر من تسجيل الشركة يف السجل التجاري و تاريخ 

نه جيب أن تدفع إف ؛ويف كل األحوال.5مسريها 
يدة احلصص كاملة قبل أي اكتتاب حلصص نقدية جد

ا املسلك يتفق هذو .حتت طائلة بطالن تلك العملية
ومع  ،6متاما مع ما ذهب إليه قانون التجارة الفرنسي 

نه يكتفي فقط أما ذهب إليه القانون املغريب مع 
 1/5قدمة حلظة التأسيس وليس بنسبة الربع امل

  .اخلمس
إن اهلدف من وراء ذلك التعديل هو تسهيل تأسيس 

نه يتماشى مع ما ذهب إليه قانون أكما   ،الشركة
                                                             

 .قبل تعديلها. ج.ت .ق 567انظر املادة 3
 .من جملة الشركات التونسية 97فصل انظر ال 4
 .بعد التعديل. ج. ت. من ق 567انظر املادة  5
 .منه 223/7انظر املادة  6
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نص على والذي  ،256يف مادته  لنافذالتسجيل ا
مثن نقل امللكية يف مجيع العقود  1/5وجوب دفع 

من هذا من جهة، و .وثقة املتضمنة نقل كامل امللكيةامل
جهة أخرى جعل املشرع اجلزائري من اإلشارة إىل 

ا أمرا رأمسال الشركة يف مجيع  الوثائق اخلاصة 
يان يكتفي بذكر ذلك يف ب بعد أن كان املشرع1إلزاميا

ن إف ،محاية للشركاء يف الشركة قيد التأسيسو .تسميتها
الشركة إن مل تأسس خالل ستة أشهر من تاريخ إيداع 

طلب من املوثق أن يفانه جيوز لكل مكتتب  ،األموال
 ،ن تعذر ذلك بالطرق العاديةإغ مسامهته، فسحب مبل

الستعجال للرتخيص له جيوز اللجوء إىل قاضي ا
هب إليه كل ذذا احلكم مع ما ويتفق ه.بسحب املبلغ

التونسي مع بعض من القانون الفرنسي واملغريب و 
ص القانون فبينما ي.التفاصيل اليت فاتت املشرع

ة يف السجل الفرنسي على إضافة حالة عدم قيد الشرك
كسبب موجب إلمكانية ،  أشهر 06التجاري خالل 

لت باقي التشريعات فضّ  ،سحب الشريك ملسامهته
إذا " ة أو عبار " إذا مل يتم التأسيس " رة استعمال عبا

" إذا مل تنشا الشركة " عبارة  أو "مل تتكون الشركة 
تشمل عدم القيد يف السجل كلها عبارات و 

ل القانون الفرنسي فضّ  جهة أخرى، منو .التجاري
احلديث عن مطالبة الشريك مباشرة من القضاء 

حلديث فضل القانون املغريب ا ،اسرتداد مبلغ املسامهة
ضائية، أما عن املطالبة العادية دون ذكر املطالبة الق

  .املطالبة القضائية مباشرة أقرّ القانون التونسي ف
ق بيانه فضل اجلمع بني كما سبأما املشرع اجلزائري و 

  .املطالبة العادية مث القضائية ، حيث أقرّ ذلك
 الشروط المتعلقة برأسمال الشركة: المبحث الثاني

  ذات المسؤولية المحدودة

                                                             
بعد . ج.ت .ق 566ن نص املادة م األخريةانظر الفقرة  1

 .التعديل

لكي ينعقد عقد الشركة عموما صحيحا ينبغي أن 
ا و يقوم كل متعا ذلك قد بتقدمي احلصة اليت تعهد 

الذي يعد الضمان العام لتشكيل رأمسال الشركة 
ة هكذا فيتكون رأمسال الشركة ذات املسؤوليو ائنيها، لد

احملدودة من األموال النقدية والعينية اليت يقدمها 
قد مست و .2يقسم إىل حصص متساوية الشركاء و 

التعديالت اجلديدة رأمسال الشركة ذات املسؤولية 
  :يليوفق ما ، وهو ما نتطرق لهاحملدودة

الشركة ذات  الحد األدنى لرأسمال: المطلب األول
  . المسؤولية المحدودة

إن رأمسال الشركة ذات املسؤولية احملدودة هو املصدر 
ى من جهة أخر روعها من جهة و األساسي لتمويل مش

منعا لتكوين شركات و .هو الضمان العام لدائين الشركة
 اشرتاط حد أدىن ومهية تتجه بعض التشريعات إىل

 مثال ، فيشرتط املشرع املصريلرأمسال الشركة
يشرتط املشرع اللبناين ، و 3جنيه مصري  50.000

بينما تتجه تشريعات أخرى .4ماليني لرية لبنانية  05
ري أو عدم حتديد رأمسال الشركة يف القانون التجا إىل

ا وإمنا حتيل حتديده إىل  ،قانون الشركات اخلاص 
لوائح تصدر يف الغالب عن وزارة التجارة أو أنظمة و 

قد كان القانون الفرنسي حيدد احلد و  .5وزارة االقتصاد 
مث  6فرنك فرنسي  20.000 بـدىن لرأمسال الشركة األ

قد كان أيضا املشرع اجلزائري و .حقاختلى عن ذلك ال
يقسم إىل دج و  100.000د األدىن لرأمسال ب حيد

دج على  1000حصص متساوية قيمة كل حصة 

                                                             
امعة اجلديدة، دار اجل ،حممد فريد العريين، الشركات التجارية 2

 . 441 .، ص2003اإلسكندرية، مصر، 
 .التنفيذية لقانون الشركات املصريانظر الالئحة  3
 .ر قانون التجارة الربية اللبناينانظ 4
 .كما هو احلال يف كل من األردن، سوريا، العراق  5
املتعلق بالشركات  66/537من القانون  35انظر املادة  6

 .التجارية
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بينما تتجه تشريعات أخرى إىل عدم حتديد  .1األقل 
وترك حتديده للشركاء يف الشركة،  2احلد األدىن لرأمسال 

املشرع  رسهكالذي اعتنقه القانون الفرنسي و  هو املنهجو 
يربر املشرع اجلزائري هذا و .اجلزائري يف التعديل األخري

  3:املسلك باحلجج التالية 
اليت من بينها فع العراقيل أمام إنشاء الشركة و ر  -

  .اشرتاط احلد األدىن لرأمسال
دج 100.000موجودا أي إن املبلغ الذي كان  -

  .يشكل الضمان العام لدائين الشركةال مبلغ ضئيل و 
حذف رأمسال األدىن سيؤدي إىل استقطاب إن  -

  .تثمارات و حتسني تنافسية اجلزائراالس
أن االجتاه العاملي يتجه إىل احلذف باعتبار أن  -

  .دولة يف العامل اجتهت إىل ذلك 112
إىل أن  ،رغم وجاهة تلك احلجج إىل حد كبريو 

 ،اهلاجس يبقي يف إلغاء ضمان العام لدائين الشركة
من جهة و  ،ضمان الدائنني من جهةال هو فرأمس

أخرى فان ترك الشركاء حيددون احلد األدىن حبرية من 
شركات ومهية غرضها    شانه أن يؤدي إىل خلق

ألجل تلك األسباب قدم بعض و .النصباالحتيال و 
لس  الوطين أثناء مناقشة القانون الشعيب أعضاء ا

تعديال يقضي باإلبقاء على احلد األدىن لرأمسال 
  .4لشركةا

الوضع العام يتجه إىل إلغاء اشرتاط احلد  كما أن
ت لكن بإعطاء الضمانا ،األدىن لتأسيس الشركة

 املشرع علىال يكفي أن ينص و الكافية لدائين الشركة 
لذا تتجه .ال الشركة يف مجيع الوثائقأن يشار إىل رأمس

                                                             
 .قبل تعديلها 566انظر املادة  1
 .دول اخلليج لى غرار التشريعات يفع 2
 09/12/2015عقدة يوم انظر حمضر اجللسة العلنية املن 3

 .05ية ملناقشات جملس األمة العدد ، جريدة رمسمبجلس األمة
 01/38/2015/انظر التقرير التكميلي حتت رقم ت ت  4

 ية ملداوالت جملس الشعيب الوطيناجلريدة الرمس 2015سبتمرب 
 .)اجلزائري(

ضمانات الالزمة لدائين العديد من الدول لوضع 
نص النظام السعودي للشركات التجارية قد الشركة، ف
جيب أن يكون رأس مال " : على أنه 160يف مادته 

الشركة عند تأسيسها كافيًا لتحقيق غرضها، وحيدد 
إىل  اره يف عقد تأسيس الشركة، ويقسمالشركاء مقد

اشرتاط أن حيث أن .... "حصص متساوية القيمة،
 نسبأالشركة كاف لتحقيق الغرض هو  يكون رأمسال

  .ضمان لدائين الشركة
الحصص التي تدخل في تكوين : المطلب الثاني

  .الشركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمال
ينقسم رأمسال الشركة ذات املسؤولية احملدودة إىل 

املادة  تنصساوية القيمة، ويف هذا اإلطار حصص مت
م إىل يقسو " ... : على أنه. ج. ت .ق من 566

الثابت وفق و ". متساوي امسيةحصص ذات قيمة 
القواعد العامة للشركات التجارية أن رأمساهلا يتكون 
من حصص ختتلف أنواعها إىل حصص نقدية أو 

قد تكون و .5حصص عينية أو حصص بالعمل 
سؤولية احملدودة نقدية أو احلصص يف الشركة ذات امل

ن احلصة أد ثار خالف فقهي وتشريعي بشقعينية، و 
فبينما .ل يقدمه الشريكيت تكون يف شكل عمال

ىل منع أن تكون احلصة يف بعض التشريعات إ تذهب
فيذية لقانون الالئحة التن تحظر حيث شكل عمل، 

ذلك، وينربي الفقه  69الشركات املصري يف مادته 
الشركة هو  نه يعود إىل أن رأمسالألتربير ذلك على 

تكون عناصره  فيجب أن ،هاينالضمان الوحيد لدائ
وهو ما ال يتصور إال بالنسبة  ،ز عليهاقابلة للحج

  .6للحصص العينية أو النقدية 
ىل منع إدخال إنفس السياق ذهب املشرع اللبناين يف و 

و الصناعة يف عداد مقدمات الشركة، إذ اخلدمة أ
 67/35 :من املرسوم التشريعي رقم 09املادة  تنص

                                                             
  26. ص ،املرجع السايقحممد فريد العريين،  5
 .443 .، صحممد فريد العريين، املرجع نفسه 6
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أو الصناعة ومينع إدخال إجارة اخلدمة  ..." : على أنه
أما عن تربير ذلك لدى الفقه ...."عداد املقدمات يف

اللبناين فيتجه إىل أن احلصص العينية أو النقدية جيب 
ا بالك احلال امل عند التأسيس فال يتصور    و الوفاء 

هذه الوفاء حبصة العمل من خدمة أو إجارة بصورة  
يف نفس اإلطار كان املشرع و .1كاملة عند التأسيس 

كون يف رأمسال الشركة حصص من الفرنسي حيظر أن ي
يف هذا اإلطار اعتربت حمكمة ليون يف و ، 2عمل 

حكم هلا انه من غري اجلائز اعتبار اخلدمات املقدمة 
الشخصي للشريك  عند تأسيس الشركة أو النفوذ

بينما تتجه بعض التشريعات إىل .3يف الشركة  حصة
ال الشركة من حصص من عمل إجازة أن يتكون رأمس

من جملة  97يف هذا اإلطار نص الفصلو  الشريك،
ميكن أن "  :على أنه الشركات التجارية يف تونس

تكون املسامهة يف الشركة عمال ويتم تقدير قيمتها 
وضبط نصيب ما ختوله من أرباح باالتفاق بني الشركاء 

امهة يف ضمن العقد التأسيسي، وال تدخل هذه املس
ذهب بعض هو ما أكدهو ."تركيبة رأس مال الشركة 

  .4الفقه 
يف تقدمي الشريك لعمله يف أما عن احلصة اليت تتمثل 

ال ضمنا عن الشركة، فال نرى هناك ما مينعال صراحة و 
الشركة ذات  تقدمي مثل هذا العمل للمسامهة يف

بينما تتجه بعض التشريعات . املسؤولية احملدودة
، فهي كأصل متنع أن ذ موقف وسطااختاألخرى إلى
يف املقابل إذا ولكن و  ،ل الشركة من عمليكون رأمسا

                                                             
 .402 .، صفوزي عطوي، املرجع السابق 1

2 l article 38 "Elle ne peuvent représenté des 
apports en industrie … 

 
فوزي نقال عن  1935مارس  15احلكم الصادر بتاريخ  3

 .402 .املرجع السابق ، ص ،عطوي
الشركات  ،حممد سامي، شرح القانون التجاريفوزي  4

، مكتبة دار الثقافة للنشر 03. مجالتجارية، األحكام العامة، 
  .213 .، ص1997والتوزيع، عمان، األردن، 

تعلق غرض الشركة باستغالل حمل جتاري أو مقاولة 
حرفية مت تقدميها كحصة للشركة أو إنشاؤمها من 

جاز ملقدمها أن يقدم حصته كعمل حينما  ،طرفها
قد و .النشاط مرتبط بتحقيق غرض الشركة يكون ذلك

املادة  ذلك مبوجبو  ،بىن املشرع املغريب هذا املسلكت
املتعلق بشركة التضامن  96.5قم من القانون ر  51

لتوصية باألسهم شركة اوشركة التوصية البسيطة و 
قد  و .سؤولية احملدودة وشركة احملاصةالشركة ذات املو 

ذلك شرع الفرنسي يتبىن نفس املسلك و كان امل
مبوجب تعديل القانون التجاري الفرنسي بالقانون 

املشرع الفرنسي لى لكن سرعان ما خت 5 596 -82
ال أمام احلصص عن ذلك التقييد و  ذهب إىل فتح ا

ذلك بدءا الشركةو  بعمل لتكون مكون من رأمسال
املعدل للقانون التجاري  2001/24بالقانون 

  .6الفرنسي 
مينع أن تكون  فقد كان،أما عن موقف املشرع اجلزائري

 567الشركة، إذ كانت املادة  حصة عمل يف رأمسال
أن متثل  ال جيوزو " ... :بأنه تقضي .ج .ت .من ق

أما بعد تعديل القانون .... "احلصة بتقدمي عمل 
أن فقد أباح  15/20جب القانون التجاري مبو 

ذلك مبوجب تشكل رأمسال الشركة من حصة عمل و ي
لذلك  اجلزائري قد أعطى املشرعو .مكرر 567املادة 

  : 7تربيرات تتجلى فيمايلي 

                                                             
التجار املتعلق بالزوجيني احلرفيني و  82/596القانون رقم  5

 RELATIVE AUXالعاملني يف الشركات العائلية
CONJOINTSD'ARTISANS ET DE 
COMMERÇANTS TRAVAILLANT DANS 

L'ENTREPRISE FAMILIALE 
املتعلق باجلزء التشريعي للقانون  912-2000األمر  6

 relative à la partie Législative duالتجاري الفرنسي
code de commerce  

 09/12/2015عفدة يوم انظر حمضر اجللسة العلنية املن 7
، 05جملس األمة العدد  ية ملناقشات، جريدة رمسمبجلس األمة

 . 27-26 .ص
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 شكل عمل مكرس يف القواعد أن تقدمي حصة يف -
  .العامة املمثلة يف القانون املدين

يزيد  ،أن فتح رأمسال الشركة على احلصص بالعمل -
ميكن من االستفادة من خربات من تبسيط تأسيسها و 

  .الشركاء
أن هناك اجتاه تشريعي جارف يهدف إىل دمج  -

  .العمل يف رأمسال الشركة
من أن العمل ال جيوز  ؛تفاديا لالنتقاد الذي قد يوجهو 

ديدا لدائين الشر  ، فقد كةاحلجر عليه مما يشكل 
جيب أن حتدد   ؛نهعلى أمكرر  567نت املادة بيّ 

أرباح يف القانون ما خيوله من كيفيات العمل وقيمته و 
ال يدخل  نهإاألساسي من جهة، ومن جهة أخرى ف

  .يف تأسيس رأمسال الشركة
  :خاتمة
العديد من التعديالت اهلامة  دخل املشرع اجلزائريألقد 

دف كان اهلو  ،ة احملدودةاخلاصة بالشركة ذات املسؤولي
تبسيط إجراءات األساسي من وراءها هو تسهيل و 

التأسيس بالنظر للدور الذي من املنتظر أن تلعبه هذه 
  .لشركة يف النشاط االقتصادي عموماا
نه أأمهية تلك التعديالت وفعاليتها إال من رغم على الو 

من الواضح أن املشرع أراد من وراء ذلك إجراء 
فلم يتطرق .ختص التأسيس حتسينات جزئية فقط

ة الشركة املشرع إىل اخلالفات الفقهية املتعلقة بفلسف
، فتسمية الشركة تثري إشكاال ذات املسؤولية احملدودة

فقهيا فتسمية الشركة ذات املسؤولية احملدودة  ال تنطبق 
كاء هم الذين مسؤوليتهم ذلك أن الشر  ،على املسمى

مل يشأ  ؛من جهة أخرىو .حمدودة وليست الشركة
عض األحكام اخلاصة بإدارة الشركة، املشرع أن يعدل ب

ن املشرع يف طور إعداد قانون أوقد يفسر ذلك ب
قد يتضمن مراجعة عامة لكل جتاري جديد 

ن التجربة العملية ستبني يف قادم إوعموما ف.أحكامه
  .اعة أو عدم فعالية تلك التعديالتام جناألي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يونيوالع/   املجلة ول  ISSN: 2507-7635/     2016دد

 

115 
 

ات الجزائية الجزائري" األمر الجزائي" نظام    المستحدث في ظل التعديل الجديد لقانون اإلجراء

  والمشكالت العمليةبين المبررات التشريعية  15/02رقم 

  الدكتوراه ، باحث يفذوادى عبداهللا
  جبامعة برج بوعريريج أستاذ مؤقت

  :ملخص
املعدل واملتمم  23/07/2015املؤرخ يف  02-15لقد استحدث املشرع اجلزائري نظام األوامر اجلزائية مبوجب األمر 

اليت سبقه الكثري منها يف تشريعه، وحىت وإن كان لقانون اإلجراءات اجلزائية حمتذيا يف ذلك حذو التشريعات املقارنة 
تضيها احملاكمة العادلة اليت من بينها الوجاهية والعالنية وحق الدفاع ، إال ق تهذا النظام يفتقر إىل بعض الضمانات اليت

ادخار وقت أن هذه العيوب العلمية ال تصمد أمام املربرات العملية اليت يستدعيها العمل القضائي ، واليت تكمن يف 
القضاء وجهده ونفقاته لدراسة القضايا ذات األمهية البالغة ، أما القضايا أو الدعاوى البسيطة وقليلة األمهية فيجوز 
للقاضي أن ينظر فيها بناء على حماضر مجع االستدالالت وطلبات النيابة ودون مرافعة مسبقة مث يصدر أمره بالغرامة ، 

سيطة مقابل اجلرمية البسيطة ، ولقد ضمن املشرع أيضا للخصوم إذا مل يقبلوا هذا األمر أن وتعترب عقوبة الغرامة عقوبة ب
 .يعرتضوا عليه وخترج القضية عندئذ من جمال نظام األمر اجلزائي إىل طريق احملاكمة وفقا لإلجراءات العادية

Résumé : 
Le législateur algérien a introduit un système de l'ordonnance pénale en vertu de 
l’ordonnance 15-02 du 23/07/2015 modifiant et complétant le code de procédure 
pénale, suivant l'exemple de la législation comparative que beaucoup lui y ont 
précédé. 
Bien que ce système manque de certaines des garanties requises par le procès 
équitable, y compris la contradiction, la publicité des audiences et le droit de la 
défense, cependant, ces failles scientifiques ne résistent pas devant les justifications 
pratiques exigées par l'activité judiciaire, qui repose sur le gain de temps de l’activité 
judiciaire, l'effort et les dépenses pour l'étude des affaires d'importance critique. 
Quant aux affaires simples et insignifiants, Le juge peut les examiner en fonctions des 
procès-verbaux de collecte des demandes du ministère public et de preuves sans une 
plaidoirie préalable, puis il rend son ordonnance avec une amende. La peine d’amende 
est une simple sanction par rapport à un simple crime. 
Le législateur a également garanti aux justiciables, s’ils refusent ce système, d’y faire 
opposer, alors, l’affaire sortira du champ du système de l’ordonnance pénale au 
procès conformément aux procédures ordinaires. 

  :مقدمة
لقد استحدث املشرع اجلزائي اجلزائري نظام األوامر 

 يوليو 23املؤرخ يف  02 - 15وجب األمر اجلزائية مب
، ملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائيةاملعدل وا 2015

 380مكرر إىل  380(وذلك مبوجب املواد من 
يف " من القسم السادس مكرر بعنوان ) 7مكرر

، وذلك من الفصل األول "إجراءات األمر اجلزائي
  ،من الباب " يف احلكم يف اجلنح"الذي حيمل عنوان 

  

  
، "ح واملخالفات يف احلكم يف اجلن " الثالث املعنون بـ

  ".يف جهات احلكم" وذلك كله يف  الكتاب الثاين 
تقل بذاته يف اإلجراءات ويعترب األمر اجلزائي نظام مس

اء اجلزائية ، وهو أحد البدائل اإلجرائية البسيطة إل
الدعوى العمومية بغري الطريق العادي الذي ينتهي 
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، ويعد طريقة فريدة ومتميزة يف تبسيط 1باحلكم 
إجراءات الدعوى على شكل ييسر طريق الفصل فيها 
وجيعلها ضمانا لسرعة يف ذلك دون املساس بضمانات 
التقاضي ، وذلك من خالل الفصل يف القضايا ذات 
األمهية الضئيلة من طرف قاضي خمتص دون اللجوء 
إىل مرافعة أو وجاهية بني اخلصوم بل يتم يف غياب 

من هذا النظام  ، وتكمن الفكرة األساسية2 املتهم
اإلجرائي يف أن القاضي اجلزائي بدال من إتباع الطريق 
العادي للمحاكمة يصدر أمرا بالعقوبة بناء على 
اطالعه على األوراق املوجودة يف امللف وذلك دون 

  .3 إجراء حتقيق أو مساع مرافعة
ونظام األوامر اجلزائية ال ينال من حقوق اخلصوم وال 

فقوة األمر اجلزائي تتوقف  ،حقهم يؤدي إىل إغماط
ائيا واجب  م  فلهم حرية قبوله فيصبح  على إراد
التنفيذ ،أو يعرتضون عليه فيسقط األمر ويعترب كأن مل 
يكن مث ترجع الدعوى إىل الطريق العادي هلا وفقا 

  . 4 إلجراءات احملاكمة العادية
وألن طبيعة األوامر اجلزائية ختـتلف عن طبيعة األحكام 

ة من اخلصائص اليت بررت وجوب تشريعها ، كما جبمل
أن هلا بعض العيوب و االنتقادات اليت وجهت هلا من 
جانب الفقه ، كما أن الطعن يف األوامر اجلزائية له 
أحكام وشروط ختتلف عن األحكام ، ولذلك فإن 

ا يف هذا السياق هي  هل : اإلشكالية اليت ميكن إثار
                                                             

قانون  اجلنائي يفاألمر حممد حممد املتويل أحد الصعيدي،  1
. ص،  2011مصر،  ، دار الفكر والقانون،اإلجراءات اجلنائية

14. 
األمر اجلزائي بني املزايا " ، مداخلة بعنوان خلفى عبدالرمحان 2

 12/11/2015مقدمة لليوم الدراسي املنظم يوم "  والعيوب
ون اإلجراءات اجلزائية لسنة جبامعة جباية حول تعديالت قان

 .2، ص2015
، دار شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، حممود حممود مصطفى 3

 .518، ص1988النهضة العربية، مصر، 
 شرح قانون اإلجراءات اجلنائية وفقا ألخر، فوزية عبدالستار 4

 .644، ص 2010دار النهضة العربية ، مصر ،  ،التعديالت

اء يعد نظام األوامر اجلزائية  بديال موازيا ومهما إل
الدعاوى العمومية اليت تنتهي بأحكام ؟، وهل 

املشرع للخصوم من خالل  أعطاهاالضمانات اليت 
هذا النظام تكفل حقوقهم ؟، وهل وازن املشرع بني 

، م يف حماكمة سريعة وناجزة من جهةحق اخلصو 
  .وحقهم يف حماكمة عادلة من جهة أخرى ؟ 

وسنحاول اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل      
: التطرق إىل مبحثني، فسنتناول يف املبحث األول

ماهية األمر اجلزائي وخصائصه، ويف املبحث الثاين 
  .سنتطرق إىل شروط األمر اجلزائي ومدى الطعن فيه

  ماهية األمر الجزائي وخصائصه: المبحث األول
اجلزائي وخصائصه يقتضي التطرق إىل ماهية األمر 

التطرق أوال إىل تعريف األمر اجلزائي وطبيعته القانونية 
مث التطرق إىل مربرات األخذ باألمر ، يف املطلب األول

  .اجلزائي وخصائصه يف املطلب الثاين 
  .ماهية األمر الجزائي: المطلب األول

سنتناول يف هذا املطلب تعريف األمر اجلزائي يف الفرع 
رق إىل الطبيعة القانونية لألمر اجلزائي يف األول ، مث نتط

  .الفرع الثاين 
  .تعريف األمر الجزائي: لفرع األولا

استحدث املشرع اجلزائري نظام األوامر اجلزائية لقد
 23/07/2015املؤرخ يف  02 -15مبوجب األمر 

، وبالرجوع ملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائيةاملعدل وا
املشرع مل يأت بتعريف لألمر  للنصوص املنظمة له جند

اجلزائي حمتذيا بالتشريعات املقارنة كالتشريع املصري 
نشري س، ولذلك فإننا تعريفهل والفرنسي اللذان مل يشريا

إىل خمتلف التعريفات الفقهية اليت حاول الفقه إعطائها 
  . يلألمر اجلزائ

بأنه أحد بدائل  فهناك من يعرف األمر اجلزائي
، وصورة من صور نظام اإلدانة دون ةالدعوى العمومي
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، فيتم النظر يف الدعاوى البسيطة أمام جهة 1مرافعة 
قضائية مبوجب أمر قضائي دون إتباع إجراءات 

  .احملاكمة العادية
وعرفه البعض على أنه أمر بتوقيع عقوبة على املتهم 

 ، وبغري حضوره وإبداء دفاعه أمام القضاءحماكمةدون 
2.  

أمر قضائي يفصل يف " :على أنهوهناك من عرفه 
موضوع الدعوى اجلنائية دون أن تسبقه إجراءات 
ن قوته بعدم  حماكمة جرت وفقا للقواعد العامة ، وتر

  .3"خالل امليعاد الذي حيدده القانوناالعرتاض عليه 
ويرى البعض أن األمر اجلزائي هو أمر يصدره القاضي 

 أو مرافعةبعد اطالعه على أوراق الدعوى دون حتقيق 
بالغرامة ، وهو تعبري  يقضي بالعقوبة اجلزائية حصريا

عن نظام اإلجراءات املختصرة اليت تستهدف تبسيط 
اإلجراءات وسرعة الفصل يف الدعاوى العمومية ، 
وذلك بالنسبة اليت يكون وجه احلق فيها ظاهرا ال 
ائيا من جانب احملكمة ، واليت  يستوجب حتقيقا 

ئي قد استقر خبصوصها على عقوبة يكون العمل القضا
  .4 الغرامة

قوم عليها توهناك من يعترب أن الفكرة اجلوهرية اليت 
نظام األوامر اجلزائية  هي أن أوراق امللف يف تشريع 

اجلرائم البسيطة يتضمن األدلة الكافية للبت فيها دون 
ن معاينات اللجوء إىل مباشرة اإلجراءات العادية م

، فإذا اطمئن القاضي إىل فعاتومساع الشهود ومرا

                                                             
، اجلنائي وجماالت تطبيقه األمر، احلسنيمجال إبراهيم عبد1
 .13، ص2011، منشورات احللىب احلقوقية ،بريوت ،1ط
، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، أشرف توفيق مشس الدين 2

، ص 2010، 2، ط2012دار النهضة العربية،  ،1اجلزء
637. 

شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ، دار ، حممود جنيب حسىن 3
 .1151، ص 2013، 2 ، اجلزء النهضة العربية

، دار املطبوعات اإلجراءات اجلنائية، حممد زكي أبو عامر 4
 .1065. ، ص1984 مصر، ،اإلسكندرية ،اجلامعية

األدلة فيصدر أمره بالعقوبة ، وإال يرفض إصدار األمر 
  .5 وحيكم بالرباءة
ميكن تعريف األمر اجلزائي على  ما سبقوعلى ضوء 

ى العمومية بالرباءة أو أنه أمر قضائي يفصل يف الدعو 
بالغرامة، دون أن يسلك فيه القاضي إجراءات احملاكمة 

م مبا يف امللف من أوراق الدعوى العادية ، فيحك
  .ه باحلكم بالغرامةتوطلبات النيابة  وتغلب فيه قناع

  .الطبيعة القانونية لألمر الجزائي: الفرع الثاني
جلزائي الطبيعة القانونية لنظام األمر اميكن القول أن 

املوضوعي الذي يأخذ يف اعتباره تتجهإىل مذهبني 
واملربرات العملية  العلة من تشريع األوامر اجلزائية

، والثاين هو الشكلي الواقعية اليت تقف وراء األخذ بهو 
  .6 الذي يعتمد على السلطة اليت ختتص بإصداره

ويطرح تكييف األمر اجلزائي صعوبات عديدة مردها 
إىل عدم اتساق هذا النظام مع املبادئ العامة املستقرة 

ه ثر أ ىفبه األمر اجلزائي مع احلكم ةويشتيف احملاكم
، وحيوز القوة باعتباره يفصل يف موضوع الدعوى

، االعرتاض عليهالدعوى إذا مل يتم ينهى و  التنفيذية
ولكنه خيتلف عن احلكم من حيث أن املشرع ال جييز 
إصداره إال يف حاالت معينة وال تسبقه حماكمة يف 

ا التقليدية   .7 صور
  . المذهب الموضوعي: أوال

لقد اختلف أصحاب املذهب املوضوعي يف تكييف 
 ، فمنهم من يرى أنه اجلزائيالطبيعة القانونية لألمر 

أنه مبثابة عرض للصلح على املتهم ، ومنهم من يرى 
، ومنهم من يرى بأنه حكم قضائي، ولكل قرار قضائي

  .8 من هذه االجتاهات الفقهية مربراته القانونية
                                                             

اإلجراءات  أصولاملرصفاوي يف ، حسن صادق املرصفاوي 5
، 1984 مصر، ،اإلسكندرية ،منشأة املعاف، اجلنائية

 .733ص
 .74، املرجع السابق ن صحممد حممد املتوىل امحد الصعيدى 6
 .1156، صحممود جنيب حسىن، املرجع السابق 7
 .75، صحممد حممد متوىل أمحد الصعيدى، املرجع السابق8
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احلكم اجلزائي مبثابة قد ذهب البعض إىل اعتبار ف
عرض للصلح على املتهم فإما أن يقبله وتنتهي 
الدعوى أو يرفضه وحياكم بالطريقة العادية ، وحينئذ ال 

ضى به األمر اجلنائي بعد أن ميكنه التمسك مبا ق
، واالعرتاض على األمر اجلزائي خيتلف عن رفضه

هم يغ املتاملعارضة يف األحكام الغيابية اليت ترفع بعد تبل
، فاالعرتاض إعالن املتهم بعدم وبعد احملاكمة العادية
ا املختصرة قبوله ما عرض عليه ، من احملاكمة يف صور

وإعالن منه على أن تكون حماكمته وفقا لإلجراءات 
  .1املعتادة يف احملاكمات

أما االجتاه اآلخر من املذهب املوضوعي فريى بأن 
نه يصدر من األمر اجلزائي عبارة عن قرار قضائي أل

هيئة قضائية، ويفصل يف نزاع معني من هذه اهليئة 
  .2 املخول هلا قانونا النظر فيه
ن األمر فريى أ هذا املذهبأما االجتاه الثالث من 

منهم من يرى أنه حكم و ، اجلزائي هو عبارة عن حكم
، ومنهم من ى شرط عدم اعرتاض املتهم عليهمعلق عل

يتالءم مع الطبيعة يرى أنه حكم ذو طبيعة خاصة 
العملية اليت أدت إىل استحداثه ، ومنهم من يرى أنه 
ائي إذا مل يعرتض عليه،  حكم غيايب عند صدوره و
ومنهم من يرى بأنه عرض للتسوية من السلطة 
القضائية عند صدوره وقبول اخلصم ينشئ له التزاما 

  .3تعاقديا واجب التنفيذ
ألمر اجلزائي هو وهناك يف نفس االجتاه من يرى بأن ا

يتحول إىل حكم له كل اآلثار املعتادة " مشروع حكم"
لألحكام إذا مل يعرتض عليه ،ذلك أن الفكرة اجلوهرية 
يف نظام األوامر اجلزائية أن القاضي يعرض على اخلصم 

                                                             
 .526،صحممود حممود مصطفى، املرجع السابق 1
، دار ىف قانون اإلجراءات اجلنائيةالوسيط ، أمحد فتحى سرور 2

 .1210. ص ،2012 القاهرة، مصر، النهضة العربية،
ىف  وأثرهاجلنائي  األمر، بد العزيز ميهوج جار اهللا الشمرىع 3

اء اخلصومة اجلنائية ىف دول جملس التعاون اخلليجى ، جامعة إ
 .53. ، ص2008، نايف للعلوم االمنية، رسالة ماجستري

يف موضوع الدعوى ،فله قبوله " مشروع تسوية "
تقاضي ونفقاته وجهد وبالتايل يوفر على نفسه أعباء ال

، وإذا رأى أن القاضي مل يتنب احلقيقة يف القاضي ووقته
، ه يف حاجة إىل مرافعة جتري أمامهالدعوى ، وأن

، املتهم أن من حقه أن يبدي دفاعه وخاصة إذا قدر
، أن مل يكنفله احلق يف االعرتاض على األمر فيصبح ك

عناصر "ي منذ صدوره يتضمن وبالتايل فإن األمر اجلزائ
اء أن قوته معلقة على عدم االعرتاض ، باستثن"احلكم

عند صدوره وهو " مشروعحكم"عليه ،فاألمر اجلزائي 
  .4إذا مل يعرتض عليه طبقا للقانون" حكم"

  .المذهب الشكلي: ثانيا
يرى هذا االجتاه بأنه إذا كان احلكم اجلنائي يعرف بأنه 

ا طبقا قرار تصدره احملكمة يف خصومة مطروحة عليه" 
، أو يف مسألة يتعني يف موضوعهاللقانون فاصال 

، فاحلكم اجلزائي 5" حسمها قبل الفصل يف املوضوع
، فاألول ضوء هذا التعريف يقوم على شرطني على

والثاين "احملكمة " يتعلق باجلهة اليت صدر عنها وهي
 يتعلق مبناسبة إصدار األمر اجلنائي ويتمثل يف

املطروحة على احملكمة طبقا اخلصومة اجلنائية "
، وهذان الشرطان يتوافران يف األمر اجلزائي، "للقانون

زائية فالقاضي خصه املشرع بسلطة إصدار األوامر اجل
، ومن مث فال إشكال يف توافر يف الوقائع املعروضة عليه

الشرط الشكلي للحكم اجلزائي، أما اجلانب املوضوعي 
لى القاضي ويفصل فهو الوقائع اجلزائية اليت تعرض ع

، وهي دعوى عمومية حقيقية أحد جزائي فيها بأمر
تمع ممثال يف النيابة العامةأطرافها  ، ذلك أن النيابة ا

ا تقدم طلبا بتوقيع العقوبة على املتهم بناء 
َ
العامة مل

، فهي ثبات األخرىعلى حماضر الضبطية أو أدلة اإل
متارس وظيفتها األساسية يف حتريك الدعوى العمومية 

                                                             
 .92حسىن، املرجع السابق، ص حممود جنيب 4

، دار النهضة النقض ىف املواد اجلنائية، أمحد فتحى سرور5 
 .41، ص 1997 مصر، ،العربية، القاهرة
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ت مع وتطلب توقيع العقوبة على بصفتها ممثلة ا
رم   .1 مرتكب الفعل ا

وخنلص هنا أن املشرع اجلزائري اعترب األمر اجلزائي 
حكما وحسم األمر ،وذلك ألنه نص على األوامر 

في إجراءات "اجلزائية يف القسم السادس مكرر بعنوان 
وذلك يف الفصل األول الذي حيمل " األمر الجزائي

وهذا اجتاه صريح "  الجنحفي الحكم في " عنوان 
من املشرع اجلزائري بأنه اعترب األوامر اجلزائية عبارة عن 

  ".حكم"
  .خصائص األمر الجزائي: المطلب الثاني

، التطرق ق إىل خصائص األمر اجلزائييقتضي التطر 
، مث ذ باألمر اجلزائي يف الفرع األولإىل مربرات األخ

  .اجلزائي وعيوبه يف الفرع الثاين مزايا األمرإىل 
العلة (مبررات األخذ باألمر الجزائي : الفرع األول
  ).من تشريعه

، ائية يفتقر إىل املربرات العلميةإن نظام األوامر اجلز 
ائم قرر هلا ألن هناك جر ن تدعمه املربرات العملية ولك

، وعناصرها بسيطة وواضحة املشرع عقوبات ضئيلة
، وقد اءات احملاكمة التفصيليةتطلب إجر فهي ال ت

، احلديثة هذه األنواع من اجلرائم تزايدت يف التشريعات
رائم وبالتايل فإنه خيشى إذا ما مت النظر يف هذه اجل

، أن تستغرق وقت القضاء  بالطرق اإلجرائية املعتادة
وبالتايل ينقص االهتمام باجلرائم ذات اخلطورة الكبرية 

  .2 فصل فيهااليت تتطلب وقتا كبريا لل
 كما أن أهم املربرات التشريعية لنظام األوامر اجلزائية

توفري الوقت للقاضي وللخصوم والشهود، وكذا  هي
  .3 توفري املصاريف يف الدعاوى قليلة األمهية

نحية والتعطل يف ويرى البعض أن تزايد القضايا اجل
ما يلجأ إليه املتهمون من تعمد  الفصل فيها بسب

                                                             
 . 92، صحممد حممد متوىل أمحد الصعيدى، املرجع السابق 1

 .1154، ص حممود جنيب حسىن، املرجع السابق2 
، القانون املصريمبادئ اإلجراءات اجلنائية ىف ، رؤوف عبيد 3

 .676، ص1982دار اجليل للطباعة، مصر، 

عرقلة سري الدعوى من خالل التخلف عن احلضور 
فيصدر احلكم غيابيا ، مث يرفع فيه املتهم معارضة وبعد 
ذلك يطعن باالستئناف مع أن أغلب هذه اجلنح ال 
يتغري منطوق احلكم فيها بني جهات التقاضي 

ية املختلفة ، وذلك ألن األدلة ثابتة فيها مبحاضر رمس
وليست املصلحة العامة وحدها اليت تتضرر من هذا 

العمل  البطء والتعقيد يف اإلجراءات واإلرهاق يف
ون ، بل حىت املتهمون يشعر واإلسراف يف الوقت واملال

، فاملالحظ أن بثقل ذلك على أنفسهم ومصاحلهم
أكثر املتهمني يتخلفون عن احلضور يف هذا النوع من 

األحكام يف وأعماهلم فتصدر  اجلرائم حرصا على وقتهم
م ، وكثريا ما ال يكلفون أنفسهم عناء الطعن غيا

باملعارضة ألن األحكام يف أغلب األحيان تكون 
  .4بالغرامة

شريع األوامر اجلزائية يكمن يف علة توهناك من يرى أن 
، وهو نظام يقوم على أساس فلسفي قانوينأن هذا ال

، السريعة الناجزة حتقيق العدالة إجراء توازن بني
ق الوصول إىل واختصار اإلجراءات الشكلية اليت تعي

تمع والفرد على تحقق ف، تلك الغاية املرجوة مصلحة ا
سيطة من حيث ، خاصة بالنسبة للجرائم البالسواء

دف هذه الغاية قامت موضوعها وكثرة عددها ، و
جلزائي يف تشريعات مقارنة كثرية باألخذ بنظام األمر ا

مع وضع ضمانات كافية ، د اجلنح واملخالفاتموا
  .5 بطريقة عادلة للمتهم تكفل له الوصول إىل حقه

وميكن اإلشارة هنا إىل أن القاضي يف نظام األوامر 
لية وأوراق امللف  يعتمد على احملاضر االستدال

، فهو يستغين عن املرافعات الشفهية، كالقاضي املدين
، فدور القاضي تيستلهم الدليل من هذه املستنداو 

                                                             
 .519، ص حممود حممود مصطفى، املرجع السابق 4
، قانون اإلجراءات اجلنائية معلق عليه مأمون حممد سالمة 5

 مصر، ،، مكتبة رجال القضاء، القاهرةالقضاء وأحكامبالفقه 
 .1083. ، ص 2005، 2اجلزء 
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اجلزائي يف نظام األوامر اجلزائية يشبه إىل حد كبري دور 
  .  املدين يف نظره للدعاوى املدنية القاضي

  .مزايا األمر الجزائي وعيوبه: انيالفرع الث
 إن املالحظ لنظام األمر اجلزائي باعتباره أحد الطرق

اء الدعوى اجلزائية من خالل نصوصه  املوجزة إل
التشريعية اليت نظمت حاالته وصوره ، ميكن أن يتبني 

ابوضوح جمموعة  ، من السمات العامة اليت يتميز 
قواعد العامة ومتيزه عن احملاكمة العادية اليت تتم طبقا لل

رق إىل ، ولذلك فإنين سأتطوتنتهي بصدور احلكم
  .ياإىل عيوبه ثان، مث أتطرق خصائص األمر اجلزائي أوال

  .خصائص األمر الجزائي: أوال
 .األمر الجزائي مجاله الجرائم البسيطة -)أ

إن قلة أمهية بعض اجلرائم البسيطة اليت ليس هلا أثر 
تمع هي اليت استدعت اللجوء إىل  خطري على ا
تشريع نظام األمر اجلزائي، وهذا ما أشار إليه املشرع 

اجلرائم  ، واعترب أنج.إ.مكرر من ق 380اجلزائري يف 
اليت تدخل يف نطاق األمر اجلزائي هي اجلرائم البسيطة 

  .اليت تشكل وقائع قليلة اخلطورة
ومن جهة أخرى فإن اجلنح ذات األمهية        

واجلنايات ال تكون حمل حتريك إلجراءات األمر 
 380قا لنص املادة اجلزائي وهذا مبفهوم املخالفة طب

أيضا حدد  والقانون الفرنسي ،ج.إ.مكرر من ق
األمر اجلزائي على  اليت تدخل يف نطاقاجلرائم اجلنحية 

ج وهي أربعة .إ.من ق  495سبيل احلصر يف املادة 
ح عشر نوعا على سبيل احلصر واليت منها مثال جن

  .1قانون املرور، أو جنح التقليد
 ).اختياري(األمر الجزائي إجراء جوازي  -)ب

إن معظم التشريعات املقارنة اليت تبنت نظام األوامر 
اء الدعوى  اجلزائية يف جماهلا التشريعي كطريق موجز إل

اجلزائي  العمومية تكاد تتفق على اختاذ إجراءات األمر 

                                                             
1 Laurence Lazeges-Cousquer . Traite De 
Procédure Pénale .Economica .Ed. 2013 . No 
1225 .P827      ، Frederic  Desportes 

، ولذلك فإنه ال ميكن كإجراء جوازي أو اختياري
يق ضرورة أو أنه يشكل اعتبار اللجوء إىل هذا الطر 

ومن مث ال جيوز له أن يقدم طلبا  ،حقا للمتهم
 الذي، ويرجع االختيار هنا إىل وكيل اجلمهورية لتطبيقه

 يفىف حتريك الدعوى العمومية  األصيلصاحب احلق 
  .2اجلزائي من عدمه  األمرإتباع إجراءات 

ج جند أن .إ.مكرر من ق 380وبالرجوع لنص املادة 
ئي أمرا املشرع اجلزائري اعترب أن اللجوء لألمر اجلزا

ميكن أن حتال من طرف " جوازاي ، فجاءت الصياغة 
، ومن مث فإن املشرع ترك حرية ..." وكيل اجلمهورية

ك إجراءات األمر االختيار وكيل اجلمهورية يف حتري
  . اجلزائي من عدمه

ويف التشريع املصري أيضا ترك املشرع حرية       
إصدار لعامة يف االختيار للقاضي أو رجل النيابة ا

، وذلك طبقا لنص املادتني األوامر اجلزائية
  .3من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري 323،324
 .األمر الجزائي يصدر بالغرامة فقط  -)أ

ال يصدر األمر اجلزائي بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة 
عقوبة الغرامة  تكميلية، بل جيب أن يتضمن احلكم 

أشار إليه املشرع يف ، وهذا ما كعقوبة أصلية وفقط
ج اليت . إ. من ق 02فقرة  2مكرر  380املادة 

  .نصت على أن القاضي يقضي بالغرامة أو بالرباءة
واملالحظ أن املشرع اجلزائري خيتلف عن بعض 
التشريعات اليت أجازت للقاضي أن يصدر عقوبات 
تكميلية مع عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية، كاملشرع 

أيضا رد املصاريف، والفصل يف املصري الذي أجاز 
  .الدعوى املدنية التبعية مع الدعوى العمومية

                                                             
، شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية، عبد الرؤوف مهدى 2

 .1066. ، ص 202مصر،  دار النهضة العربية، القاهرة،
، التعديالت خرآلقانون اإلجراءات اجلنائية املصري وفقا  3

 .82ص ،األمريية، املطابع  2007، 11الطبعة 
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ويف التشريع اجلزائري جيب أن يتطرق األمر اجلزائي إىل 
الدعوى املدنية ولكن بشرط إذا كانت ال تستدعي 
مناقشة وجاهية  ولكن الغموض الذي يثار هنا هو  
 كيفية تقرير القاضي اجلزائي لقيمة التعويضات يف

غياب طلبات الطرف املدين ألنه يصطدم بأهم املبادئ 
اليت ختضع هلا الدعوى املدنية وهي احلكم مبا مل يطلبه 

  .1 اخلصوم
 األمر الجزائي ال يخضع لإلجراءات العادية  -)ب

ا األمر اجلزائي هي  تعترب أهم ميزة أو خاصية يتسم 
عدم خضوعه لإلجراءات العادية للمحاكمة ،وذلك 

، ت واالقتصاد يف النفقاتتبسيط اإلجراءادف 
وبذلك يتحقق مبدأ السرعة يف اإلجراءات والفصل 
دون أن يتضرر أحد أطراف اخلصومة الذي كفل هلم 
املشرع حق االعرتاض على األمر اجلزائي عند عدم 

  .2قبوله
 380فبالرجوع إىل اإلجراءات املشار إليها يف املادة 

 تتضمن إجراءات ج وما يليها اليت.إ.مكرر من ق
األمر اجلزائي جندها ختتلف متاما عن إجراءات احملاكمة 
العادية ، فالقاضي يكتفي مبحاضر الضبطية دون 
ضرورة حتديد اجللسة أو مرافعة مسبقة كما نصت على 

من  2مكرر 380مكرر واملادة 380ذلك املادة 
  .ج.إ.ق

إجراءات األمر اجلزائي تكون دون حتقيق وعليه فإن 
ي ودون حضور املتهم أو حماميه وال يكون النطق ائ

  .3 به يف جلسة علنية

                                                             
 األمرال تطبق إجراءات "   04/ 1مكرر 380نصت املادة  1

إذا كانت مثة حقوق  -.هذا القسم  يفاجلزائي املنصوص عليها 
، ومبفهوم ."مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها 

ل ىف الدعوى اجلزائي يصدر بالغرامة ويفص األمراملخالفة فإن 
مناقشة وجاهية  األخريةال تستدعى هذه  اليتاحلاالت  يفاملدنية 

 .األطرافوحبضور 
 .6. ، صخلفى عبدالرمحان، املرجع السابق 2
 . 338. ، صاملرجع السابق ،مامون حممد سالمة 3

 .عدم إتباع القواعد العادية للطعن -)ج
م األوامر اجلزائية ومتاشيا نظرا للعلة من تشريع نظا

، فال ميكن السماح لألطراف مبباشرة حقوق معها
ة يف املعارضة الطعن من خالل الطرق العادية املتمثل

، ألنه إذا كانت الغاية املوجودة هي وغريهاواالستئناف 
، فإن فتح باب لسرعة يف الفصل وتبسيط اإلجراءاتا

الطعن سيؤدي إىل عدم حتقيق العلة من تشريع األمر 
 حتويل قضاياهم سيلجؤون إىل اجلزائي ، ألن اخلصوم

وهذا ما يؤدي إىل استغراق الوقت  ،إىل قضايا عادية
من استحداث نظام األوامر وهنا تنتفي العلة التشريعية 

 . 4 اجلزائية
  .عيوب األمر الجزائي: ثانيا

ا األمر اجلزائي  على الرغم من السمات اليت يتميز 
واليت أدت بأغلب التشريعات املقارنة لألخذ به و اليت 
يعترب املشرع اجلزائري من أواخر هذه التشريعات فلقد 

األخرية رأت ، فهذه 5سبقته له العديد من التشريعات
ئية اليت تعاين من فيه مزايا بالنسبة للجهات القضا

جلزائي متنفسا هلا من ، فيعترب األمر اتكديس القضايا
، فيتم التصرف يف القضايا السابقة دون هذا التضخم

مرافعة ودون إطالة للخصومات ودون تكاليف 
اباهظةوتستفيد ا  ،لدولة من الغرامات احملكوم 

لكن  مساوئ العقوبة السالبة للحرية،م ويتجنب املته
الكثري من رجال القانون يرون أن هناك عيوبا متس 
األمر اجلزائي تتغلب على حماسنه ويرى البعض ضرورة 

                                                             
 .25.، صمجال إبراهيم عبد احلسني، املرجع السابق 4

، والقانون 1865 :سنة ستحدثه القانون اإليطايل يفا5 
واللبناين ،1877 :يفي سنةملان، واأل1873 :سنة النمساوي يف

 :سنة يف، واللييب 1950 :يف سنة، والسوري 1948 :يف سنة
 :سنة يف، واملصري 1959 : سنة، واملغريب يف1953
 :سنة يفوالعراقي  ،1960 :سنة يف، والكوييت 1959
رجع محد الصعيدى، امليأأنظر حممد حممد متول، 1971
 .وما يليها 20. ، صالسابق
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تقييد العمل به يف أضيق نطاق ومن بني هذه 
  :1العيوب

حرمان المتهم من الضمانات المقررة في  -)أ
 .المحاكمات العادية

على حماضر الضبطية ال تكفي  إن حماكمة اخلصم بناء
للوصول للحقيقة اليت يتوخاها املتقاضي والقاضي، ألن 

سة من مساع القاضي يبين قناعته على ما يدور يف اجلل
، فاألمر اجلزائي يهدم مبدأ ال شهود ومرافعات وجاهية

،  وهو يصدر دون العلم الكاف 2عقوبة دون حماكمة 
  .3دفاع املتهمبعناصر الدعوى ، ودون االستماع إىل 

 .إهمال حق الدفاع -)ب
إن األخذ بنظام األوامر اجلزائية حيرم املتهم من        

مادام وأن احملاكمة تتم حقه يف اختيار دفاع يدافع عنه 
ه حىت االطالع على حماضر ، وال ميكنيف غيبته
، وهذا ما يشكل إهدارا  حلق مكرس دستوريا الضبطية

  .الدفاع يف املواثيق الدولية وهو حق
 .انعدام الرقابة الشعبية -)ج
إن اهلدف الذي شرعت من أجله العالنية هو ممارسة  

وأحكام الرقابة الشعبية على سري إجراءات احملاكمة 
، وعليه فإن األمر اجلزائي احملاكم واجلهات القضائية

مبالغ يف تبسيطه مما جيعله يضعف األثر الردعي لقانون 
  .4العقوبات

 .القيمة الردعية للعقوبةإضعاف  -)د
إن نظام األوامر اجلزائية يضعف من أثر العقوبة احملكوم 
ا وهي الغرامة وجيعلها أقرب إىل الضريبة منها إىل 

، كما أنه 5اجلزاء فهي غري قوية مبا يكفي لردع املتهم 
أمهل التطرق إىل إمكانية جلوء القاضي إىل صحيفة 

، ومن مث فإن السوابق العدلية قبل إصدار احلكم
                                                             

 .10، صخلفى عبدالرمحان، املرجع السابق 1
 .33، عبد احلسني، املرجع السابقمجال إبراهيم  2
 .1155 .، صالسابق ع،املرجحممود جنيب حسىن 3
 .11 .،صاملرجع السابق ،الرمحانخلفى عبد 4

 .518. ،صحممود حممود مصطفى، املرجع السابق5 

متعودي اإلجرام يدفعون الغرامة دون أي اكرتاث 
جلسامة العقوبة ، باإلضافة إىل أن األمر اجلزائي الذي 
يصدر على املتهم لن يسجل يف صحيفة السوابق 

  .6 العدلية
باألمر الجزائي  شروط الحكم: المبحث الثاني

  ومدى الطعن فيه
ومدى الطعن يقتضي التطرق إىل شروط األمر اجلزائي 

فيه التطرق إىل شروط األمر اجلزائي يف املطلب األول، 
مث نتطرق إىل الطعن يف األمر اجلزائي وذلك يف املطلب 

  .الثاين
  . شروط األمر الجزائي: المطلب األول

وط األمر اجلزائي يف إىل شر  سنتطرق يف هذا املطلب
 ، مث نتناول إجراءات األمر اجلزائي يف الفرعالفرع األول

  .الثاين 
  .شروط إمكانية إصدار األمر الجزائي: الفرع األول

هناك عدة شروط نص عليها املشرع يف نص املادة      
-15من األمر  7مكرر380مكرر إىل املادة  380
اجلزائية ميكن  املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات 02

  : إمجاهلا فيما يلي
عليها أن تكون الواقعة تشكل جنحة معاقب : أوال

أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن /بالغرامة و
  .سنتين

املادة  لقد أشار املشرع إىل هذا الشرط يف نص
، واعتمد يف هذا ج.إ.من ق 01مكرر فقرة380

وحدد العقوبة " جنحة "الشرط على حتديد نوع اجلرمية 
ا وهي  أو احلبس ملدة تساوي أو /و" الغرامة"احملكوم 
  ".تقل عن سنتني 

زائية ال ومبفهوم املخالفة فإن نظام األوامر اجل        
،كما ال يدخل يف نطاقه تدخل يف نطاقه اجلنايات

  .يها بعقوبة احلبس ألكثر من سنتنياجلنح املعاقب عل

                                                             
 .12. ، صخلفى عبدالرمحان، املرجع السابق 6



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يونيوالع/   املجلة ول  ISSN: 2507-7635/     2016دد

 

123 
 

واملالحظ ان املشرع اجلزائري مل يتطرق إىل املخالفات  
ولكن أعتقد اجلزائية عليها،  األوامرومدى تطبيق نظام 

نه جييز مباشرة إجراءات أيفهم منه على أن سكوته 
ا أقل جسامة من  اجلزائي بالنسبة األمر إليها أل
ا تدخل يف نطاق  أوىل، وعليه فمن باب اجلنح فإ

  .اجلزائية األوامر
  .أن تكون هوية مرتكب الجريمة معلومة: ثانيا

 02مكرر فقرة 380يشرتط املشرع اجلزائري يف املادة 
اجلزائية أن يكون مرتكب اجلنحة من قانون اإلجراءات 

اليت تدخل يف نطاق تطبيق األمر اجلزائي ذو هوية 
معلومة ، والعلة يف ذلك أن القاضي سيفصل من دون 
مرافعة مسبقة ومن مث فإنه ال يستطيع إصدار األمر 

رم ، كما أن املشرع نص يف املادة   380بدون هوية ا
ألمر ج على اشرتاط أن يتضمن ا.إ.من ق 04مكرر

  ".هوية املتهم"اجلزائي يف ديباجته بيانات من بينها 
الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على  :ثالثا

أساس المعاينة المادية ، وليس من شأنها أن تثير 
  .يةمناقشة وجاه

واملالحظ هنا أن املشرع ملا نص على هذا الشرط يف 
ج قصد اجلرائم .إ.من ق 03مكرر 380املادة 

ا على حماضر املعاينات م ن البسيطة اليت تعتمد يف ثبو
، مثل بعض اجلنح طرف بعض األعوان املؤهلني بذلك

مفتشي التجارة ، أو مفتشي العمل، أو  اليت ترفع من
، أو جنح التهيئة والتعمري اليت ترفع بعض اجلنح املرورية

من شرطة العمران، فكل هذه اجلنح تعترب حماضر 
ا مفتشو التجارة أو العمل أو  املعاينات اليت يقوم 

ال تقبل الطعن مصاحل اجلمارك حماضر إثبات للجنحة 
  .فيها إال بالتزوير

كما أن هذا النوع من اجلرائم أو اجلنح اليت تلعب 
ا ال تستدع ي حماضر املعاينات دورا أساسيا يف إثبا

، أو السماع إىل مناقشة وجاهية مثل مساع الشهود
حقائق مادية تصرحيات املتهم اليت ال ميكن أ ن تنفى 

  .ثابتة مبحاضر معاينة

الوقائع المنسوبة إلى المتهم قليلة الخطورة : رابعا
  .طويرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فق

مادام وأن املشرع اشرتط يف اجلرائم اليت تدخل يف 
تكون جنحا معاقبا نطاق تطبيق األوامر اجلزائية أن 

، فإن و احلبس ملدة تقل عن سنتني/مة أوعليها بالغرا
م معظم هذه اجلرائم ال تشكل خطورة على النظام العا

، ولذلك فإن معظم هذه إذا نظرنا للعقوبة املقررة هلا
اجلنح ال حيكم فيها القاضي إال بالغرامة ألنه تتكون يف 

ا جمرد جنحة بسيطة وقليلة  اخلطورة ذهن القاضي أ
، تحقق إال مبجرد غرامة وليس احلبسوأن الردع لن ي

ألن عقوبة الغرامة تتناسب مع بساطة اجلرمية وقلة 
ا  إذا ما مت مقارنتها مع اجلنح األكثر خطورة  خطور

رب واجلرح العمدي بالسالح مثل السرقة والض
تمع األخرية،  فهذه األبيض   .تشكل خطورة على ا
  .تهم بالغاأن يكون الم: خامسا

ج .إ.من ق 01مكرر 380لقد نص املشرع يف املادة 
على أنه ال تطبق إجراءات األمر اجلزائي على املتهم 
 إذا كان حدثا  ومن مث فإن املتهم الذي تطبق عليه

  .هذه اإلجراءات هو املتهم البالغ
وأعتقد هنا أن العلة من هذا احلظر هي احلماية 

لألحداث وذلك رع القانونية اليت أعطاها املش
، ووجوب متثيلهم مبحام للدفاع عنهم حلمايتهم

، تحقيق الذي يقوم به قاضي األحداثوإجبارية ال
  . تتناسب وإجراءات األمر اجلزائيوهذه الضمانات ال

ولقد نص املشرع الفرنسي على هذا الشرط أيضا 
واعترب أن الشخص الذي مل يبلغ سن مثانية عشر سنة 

  .1ال يطبق عليه األمر اجلزائييوم ارتكاب اجلرمية  
أن ال تقترن الجنحة بجنحة أو مخالفة : سادسا

  .أخرى ال تدخل في نطاق األمر الجزائي
 02 فقرة 01مكرر 380لقد اشرتط املشرع يف املادة 

ج على أنه جيب أن تقرتن اجلنحة اليت تدخل .إ.من ق
                                                             

1 Fréderic Despores .Laurence Laz rges-
Cousquer.Op.No 1226.P828.  



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يونيوالع/   املجلة ول  ISSN: 2507-7635/     2016دد

 

124 
 

يف نطاق األمر اجلزائي جبنحة أخرى أو خمالفة ال 
تدخل ضمن نطاق األمر اجلزائي ، وأعتقد أن العلة 
من هذا الشرط أن اجلنحة أو املخالفة إذا كانت ال 
تدخل يف نطاق األوامر اجلزائية واقرتنت باجلنحة اليت 

مر اجلزائية وقضى القاضي باألمر تدخل يف نطاق األوا
اجلزائي فإننا سنصل إىل إشكاالت عملية حول الطعن 

  .العلة من تشريع األوامر اجلزائيةتنتفيوالتنفيذ وحينئذ 
أال تكون هناك حقوق مدنية تستوجب : سابعا

  . مناقشة وجاهية
أعتقد هنا أن معظم اجلنح اليت يقصد املشرع 

ائية ، هي جنح ال تنشأ خضوعها إىل نظام األوامر اجلز 
فيها الدعوى املدنية أصال ، مثل اجلنح املرورية أو جنح 

نية فهي ال مفتشية العمل، وإن نشأت الدعوى املد
، ولذلك نص املشرع يف املادة تستدعي مناقشة وجاهية

ج على أنه ال .إ.من ق 03 فقرة 01مكرر 380
حقوق مدنية تستدعي مناقشة جيب أن تكون 

  .وجاهية
علة من هذا الشرط أنه إذا كانت حقوقا مدنية وال 

تستدعي مناقشة وجاهية فإنه تنتفي العلة اليت شرع من 
أجلها نظام األوامر اجلزائية وهي أن يفصل القاضي 
دون مرافعة مسبقة وذلك لتسريع اإلجراءات واقتصاد 
النفقات والوقت ، ولكن إذا كانت مربرات تستدعي 

إجراءات احملاكمة العادية  الوجاهية تنتقل الدعوى إىل
  .لجوء إىل األمر اجلزائي ومربراتهوتنتفي العلة من ال

  .أن تتم المتابعة ضد شخص واحد: ثامنا
لقد اشرتط املشرع اجلزائري أن تكون املتابعة عند   

اللجوء إىل إجراءات األمر اجلزائي ضد شخص واحد 
استثىن ، و ج.إ.من ق 07مكرر 380لك يف املادة وذ

واحدة وهي إذا كانت املتابعة تستدعي متابعة حالة 
املالحظ هنا الطبيعي مع الشخص املعنوي، و  الشخص

أن املشرع اجلزائري كان أكثر حتديدا للحاالت اليت 
ات األمر اجلزائي وضيق من تدخل يف دائرة إجراء

عكس املشرع املصري مثال الذي أجاز اللجوء  ،نطاقها

حالة تعدد املتهمني إىل إجراءات األمر اجلزائي يف 
  .1ج.إ.من ق 329وذلك يف نص املادة 

  .وبياناته إجراءات األمر الجزائي: الفرع الثاني
سنحاول التطرق يف هذا الفرع إىل إجراءات األمر     

توافرها يف  اجلزائي أوال مث التطرق إىل البيانات اليت جيب
  .األمر اجلزائي ثانيا

  .إجراءات األمر الجزائي: أوال
املؤرخ  02-15استحدث املشرع مبوجب األمر  لقد
املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات  23/07/2015يف 

ام املمثلة  اجلزائية حقا جديدا واختصاصا لسلطة اال
األوىل يف يف وكيل اجلمهورية على مستوى الدرجة 

، وذلك يف القضايا البسيطة حتريك الدعوى العمومية
، وذلك بإحالة ي حتقيقااألمهية واليت ال تستدع قليلة

ا  امللف الذي حيمل يف طياته حماضر الضبطية مع طلبا
 02 مكرر 380إىل قاضي اجلنح طبقا لنص املادة 

  .2 ج.إ.من ق
مل يبني كيفيات  02 -15ورغم أن القانون          

اإلحالة من وكيل اجلمهورية إىل حمكمة اجلنح  وهذا 
، القواعد العامةعلى أنه رجوع إىل السكوت يفهم 

فوكيل اجلمهورية بعد أن يتم تشكيل امللف حييل امللف 
بالعقوبة  التماساتهمرفقا بطلباته املكتوبة اليت تتضمن 
د جلسة، وال يتم إىل قاضي اجلنح  ولكن دون حتدي

يكتفي باحملاضر االستداللية  ، فالقاضياستدعاء املتهم
  .فقط
من  03 فقرة 02 مكرر 380ولقد نصت املادة     
ج على أنه إذا أرسل وكيل اجلمهورية امللف إىل .إ.ق

القاضي ورأى هذا األخري أن الشروط املنصوص عليها 
، فإنه يعيد ملف املتابعة قانونا لألمر اجلزائي غري متوفرة

للنيابة العامة الختاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون ومل 

                                                             
. ص ،حممد حممد املتوىل أمحد الصعيدى، املرجع السابق 1
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 .7. ، صخلفى عبدالرمحان، املرجع السابق 2
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هو مر وما أإلحالة هل تكون بناء على يبني كيفية ا
، واعتقد أن هذا النص يطرح إشكالية األمرعنوان هذا 

ة تدخل يف حالة إذا متسك وكيل اجلمهورية بأن املتابع
، فاملشرع هنا مل يبني يف هذه يف نطاق األوامر اجلزائية

، واعتقد هنا لة من اجلهة املختصة حبل اإلشكالاحلا
أنه كان على املشرع أن يلزم القاضي إذا رأى حاالت 

اجلزائي غري متوفرة باملتابعة أن يصدر أمرا برفض  األمر
، ومينح لوكيل مر اجلزائي أو أمرا بعدم القبولاأل

  .ة حق الطعن فيه أو االعرتاض عليهاجلمهوري
  .انات األمر الجزائيبي: ثانيا

من  03مكرر 380أشار املشرع يف نص املادة  
يت جيب أن يتضمنها األمر البيانات ال .ج.إ.ق

وباإلضافة إىل ذلك هناك بيانات تشري إليها ، اجلزائي
، وميكن 1القواعد العامة يف نصوص اإلجراءات اجلزائية

  : إمجال هذه البيانات يف
 .هوية املتهم وموطنه -
ا وتارخيها  -  .الواقعة اجلرمية ومكان ارتكا
انونية التكييف القانوين للواقعة والنصوص الق -

 .املطبقة
 .األمر اجلزائيالسلطة اليت أصدرت  -
 ..تاريخ صدور األمر اجلزائي والتوقيع عليه -
 .تسبيب األمر اجلزائي -
 .منطوق األمر اجلزائي بعقوبة الغرامة أو الرباءة -

  .الطعن في األمر الجزائي وحجيته: المطلب الثاني
أشار املشرع إىل طريق واحد للطعن يف األمر اجلزائي 

صوم وذلك يف عليه من طرف اخل" االعرتاض" وهو 
ج ، كما نص املشرع .إ.من ق 04مكرر 380املادة 

على أنه للنيابة حق االعرتاض على األمر خالل مدة 
هر عشرة أيام من يوم إحالته إليها ، وللمتهم مدة ش

، ولكن إذا مل يتم لالعرتاض عليه من يوم التبليغ

                                                             
 ،، املرجع السابقمحد الصعيدىأحممد حممد املتوىل  1

 .213ص

 االعرتاضأو مت  ،امليعادين االعرتاض عليه من هذين
األمر يصبح له ، فإن التنازل على هذا األخريعليه ومت 

، ولذلك فإنين سأتطرق يف الفرع قوة تنفيذية وحجية
، مث عرتاض على األمر اجلزائي وأحكامهاألول إىل اال

  .أتطرق يف الفرع الثاين إىل حجية األمر اجلزائي
عتراض على األمر الطعن بطريق اال: الفرع األول

  .الجزائي وأحكامه
ر ذا الفرع إىل تعريف االعرتاض على األمسأتطرق يف ه

، مث التطرق إىل النطاق اجلزائي وتكييفه القانوين أوال
لذين هلم احلق يف الشخصي لالعرتاض أي اخلصوم ا

  . االعرتاض ثانيا
عتراض على األمر الجزائي تعريف اال: أوال

  .وتكييفه
مل يتطرق املشرع إىل تعريف االعرتاض على األمر 

، كما أعطى الفقه عدة حماوالت لتعريفه اجلزائي وقد
كييف الطبيعة القانونية أنه مت االختالف حول ت

يف االعرتاض مث ، ولذلك فإنين سأحاول تعر لالعرتاض
  . طبيعته القانونية

 .تعريف االعتراض -)أ
تعبري اخلصم عن إرادته يف " يعرف االعرتاض على أنه 

إجراءات زائي وما سبقه من عدم قبول األمر اجل
، وعن رغبته يف أن جترى احملاكمة وفق القواعد مبسرتة

وهناك من عرفه على أنه إجراء قانوين ، 2"املعتادة 
يصدر من النيابة العامة أو باقي اخلصوم بغية التصريح 
اء الدعوى بطريق األمر اجلزائي والرغبة  بعدم قبوهلم إ

  .3 يف أن تتم احملاكمة بالطريق العادي هلا
وميكننا تعريف االعرتاض على أنه تعبري اخلصوم        

م يف عدم قبول األمر اجلزائي ورغبتهم يف أن  عن إراد
  .تسلك املتابعة الطريق العادي للمحاكمة

 .الطبيعة القانونية لالعتراض -)ب

                                                             
 .1169. ، صحممود جنيب حسىن، املرجع السابق 2
 .241، محد الصعيدى، املرجع السابقأحممد حممد املتوىل  3
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هناك ثالث اجتاهات فقهية خمتلفة حول الطبيعة  
  : القانونية لالعرتاض على األمر اجلزائي وهي

االعتراض على األمر الجزائي ليس : االتجاه األول
  .طريق للطعن فيه 

االعرتاض عليه ال يعد  ب هذا الرأي أنيرى أصحا
صوم عن عدم طريقا للطعن فيه وإمنا هو إعالن من اخل

، ورغبتهم أن جتري احملاكمة قبوهلم لألمر اجلزائي
بالطريق العادي ولذلك فإن هذا االجتاه  من الفقه 

  .1له" عدم قبول"العرتاض على األمر اجلزائي يعترب ا
جزائي هو االعتراض على األمر ال: االتجاه الثاني

  .صورة من صور رد المحكمة
يرى هذا االجتاه أن االعرتاض يقوم على أساس       
صورة من صور رد احملكمة أو رفض القضاء أنه فكرة 

  .2 دون حتقيق أو مرافعة
لى األمر الجزائي يعتبر االعتراض ع: الثالث االتجاه

  .طريق طعن
ويرى هذا االجتاه أن االعرتاض على األوامر اجلزائية هو 

، اخلاصة وأحكام متميزة خاصة بهطريق طعن له ذاتيته 
، وأن عدم النص لعربة حبقيقة اإلجراء واهلدف منهوا

كام يف على االعرتاض ضمن طرق الطعن يف األح
مصوغا دامغا لنزع  ، ال يعدقانون اإلجراءات اجلزائية

  .3صفة طريق الطعن عليه
وحنن بدورنا نؤيد االجتاه الثالث الذي يعترب االعرتاض 

، ألنه حىت طرق الطعن األخرى وهي ق الطعنطري
اس إعادة املعارضة واالستئناف والطعن بالنقض والتم

يف الباب املتعلق بطرق  النظر على الرغم من أن وردت
ريق أحكامه ومميزاته اخلاصة به، الطعن إال أن لكل ط

ومادام أن االعرتاض يهدف إىل إعادة نظر الدعوى 

                                                             
رع السابقيعبدالرؤوف مهد 1  . .1080. ،ص، ا
 .1092. ، صمامون حممد سالمة، املرجع السابق 2
. ص ،السابق ع، املرجحممد حممد املتوىل أمحد الصعيدى 3

244. 

و بذلك من جديد ويلغي األمر وجيعله كأن مل يكن 
  .يعترب طريقا للطعن والتظلم

النطاق الشخصي لالعتراض على األمر : ثانيا
  . الجزائي

النطاق الشخصي لألوامر  يقتضي التطرق إىل    
التطرق للخصوم الذين هلم احلق يف مباشرة ، اجلزائية

 380ولقد تطرق املشرع يف املادة ، يهاالعرتاض عل
ىل اخلصوم الذين هلم حق إج .إ.من ق 04مكرر

فإننا سنتطرق إىل كل خصم على ولذلك ، االعرتاض
  .حدى

 :النيابة العامة -)أ
لقد أجاز املشرع للنيابة العامة حق االعرتاض       

زائي وذلك طبقا لنص املادة على األمر اجل
ج اليت أشارت إىل هذا احلق .إ.من ق 04مكرر380

ا بعد إحالة امللف إليها خالل عشرة أيام يبدأ  سريا
  .يكون فور صدور األمر الذيو 

ومل يبني املشرع احلاالت اليت جيوز فيها للنيابة      
العامة مباشرة حق االعرتاض على األمر اجلزائي، ولكن 
هذا السكوت رمبا يفسر أنه رجوع للقواعد العامة وهي 

العامة  أن القاضي اجلزائي قضى مبا مل تطلبه النيابة
، أو أن القاضي اجلزائي قضى وهذا ما مل ترتضيه

تكون قيمها أقل أمر بعقوبة الغرامة ولكن  بالرباءة أو
  .من طلبات النيابة

 :المتهم -)ب
لقد نص املشرع على حق املتهم يف االعرتاض على 

من  02 فقرة 04مكرر 380األمر اجلزائي يف املادة 
ج واليت أشارت أن اعرتاض املتهم يكون خالل .إ.ق

  .شهر واحد يسري من تاريخ التبليغ ميعاد
املشرع مل يتطرق إىل حق املدعي املدين واملالحظ أن 

، واعتقد أن العلة من ائييف االعرتاض على األمر اجلز 
ذلك أن املشرع علق جلوء القاضي اجلزائي عند مباشرته 

ى املدنية إلجراءات األمر اجلزائي على شرط أن الدعو 
، ومنه فإنه من باب أوىل فإن ال تقبل مناقشة وجاهية
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له االعرتاض على األمر اجلزائي الطرف املدين ال جيوز 
حقه ال حيتاج إىل مناقشة وجاهية، ورضاء الطرف  ألن

ر ، ومن مث فإن املشرع أصاب ملا حظاملدين أمر مفرتض
  .باب االعرتاض على الطرف املدين

  .حجية األمر الجزائي: الفرع الثاني
تكمن قوة األمر اجلزائي يف أحد احلالتني إذا مل يعرتض 

أو اعرتض عليه خصم غري النيابة العامة عليه اخلصوم 
، ففي كلتا ظر اجللسة اليت حددت لنظر الدعوىومل حي

ائيا واجب التنفيذ احلالتني ، واألمر له يصبح األمر 
للقواعد  قوة  تكمن يف شقني وهي قوة تنفيذية وختضع

اء الدعوى العمومية ألنه ال جيوز العامة ، وقوة يف إ
ه القوة أن تتحرك الدعوى من بعد صدوره وحيازته هلذ

، وذلك ألن جل الفعل الذي صدر من أجله األمرأ
  .1هذا األمر اجلزائي أصبح عنوان حقيقة قضائية

قد أشار املشرع اجلزائري إىل ثالث حاالت حيوز فيها و 
ائيا وهي   : األمر اجلزائي القوة التنفيذية له ويصبح 

 380لمادة الحالة المنصوص عليها في ا: أوال
  .ج.إ.من ق 01فقرة  04 مكرر

ومفاد هذه احلالة أن املشرع اعترب أن مباشرة النيابة 
العامة لتنفيذ األمر اجلزائي وعدم االعرتاض عليه تنازل 
صريح منها على عدم االعرتاض، وبذلك حيوز على 

  .القوة التنفيذية وجيوز هلا مباشرة التنفيذ
 04مكرر  380 ةالحالة المنوه عليها بالماد :ثانيا

  .ج.إ.خيرة من قاألفقرة ال
وتعين هذه احلالة أن املتهم إذا مل يعرتض على األمر 
اجلزائي فإنه ينفذ وفقا للقواعد العامة لتنفيذ األحكام 
اجلزائية وتتوافر هذه احلالة إذا بلغ املتهم باألمر ومل 

، فهنا االعرتاض وانتهى ميعاد االعرتاض يباشر إجراء
إلجراءات تنفيذ لتنفيذية وينفذ وفقا األمر حيوز قوته ا
  .األحكام اجلزائية

                                                             
 .1177. ، صالسابق، املرجع جنيب حسىنحممود  1

 6 مكرر 380الحالة المنوه عنها في المادة : ثالثا
  .ج.إ.من ق

وتنحصر هذه احلالة يف اعرتاض املتهم على األمر 
اجلزائي يف امليعاد احملدد له وهو شهر واحد من تاريخ 
تبليغه ، ولكن املتهم يتنازل عن هذا االعرتاض ولكن 

، ففي يكون سابقا عن فتح باب املرافعة بشرط وهو أن
هذه احلالة يستعيد األمر اجلزائي قوته التنفيذية اليت 

  .توقفت مبجرد االعرتاض عليه
  :خاتمة

يبدو لنا من خالل عرضنا ملوضوع األوامر اجلزائية بني  
املربرات التشريعية واملشكالت العملية، أن املشرع 

ام األوامر اجلزائية مبوجب اجلزائري ملا استحدث نظ
املعدل  23/07/2015املؤرخ يف  02 -15األمر 

واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية، حمتذيا يف ذلك 
حذو معظم التشريعات املقارنة السيما التشريعني 
األقرب إليه ومها التشريع املصري والفرنسي، أراد بذلك 

ي تدخل يف أن يتبىن املربرات التشريعية هلذا النظام الذ
، وأراد من خالل جلرائم البسيطة والقليلة األمهيةدائرته ا

ذلك االقتصاد يف النفقات سواء بالنسبة للقضاء أو 
، والتفرغ إىل االهتمام ر وقت القضاءاملتقاضني وادخا

 بالقضايا ذات األمهية مقارنة بالقضايا البسيطة اليت
ائري بذلك ، واملشرع اجلز تدخل يف دائرة األوامر اجلزائية

مل يغمط حق اخلصوم يف الضمانات األساسية يف 
ن مبدأ الوجاهية وضمان حق احملاكمات العادية م

، ألن هذا النوع من اجلرائم تغلب عليه عقوبة الدفاع
الغرامة من جهة وأثبتت احلياة العملية أن الكثري من 

ت العادية هلذا النوع من املتهمني ال حيضرون املرافعا
م حيضرون دون دفاعحىت ، و اجلرائم ،  وإن حضروا فإ

كما أن املشرع ضمن للخصوم حق االعرتاض على 
األمر اجلزائي إذا قرر اخلصم عدم قبول األمر اجلزائي 

، واعتقد أن ويل الدعوى إىل احملاكمة العاديةومن مث حت
املشرع اجلزائري قد أصاب بانتهاجه هلذا النظام حىت 

، وذلك ألن شريعات املقارنةأخرا مقارنة بالتوإن كان مت
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مرفق القضاء والدفاع جيب أن ينحصر جهدهم 
ووقتهم على القضايا ذات األمهية اليت جيب أن 

تستغرق من الوقت الذي ميكن معه الوصول إىل 
  .ة اليت يتوخاها املتقاضي والقاضيالعدالة احلقيقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  العقار السياحي في الجزائر؛

  ظل النصوص القانونية والتنظيمية مفهومه وموارده في

  ،بن سديرة جلول
  لدكتوراه،باحث يف ا

  .خبميس مليانة أستاذ متعاقد جامعة التكوين املتواصل
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  :ملخص
ا، وخصوصًا يف  ظل الظروف إن حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر يفرض استغالل كافة املوارد اليت تزخر 

وهو األمر الذي أصبح يدفع إىل . الراهنة أمام تراجع عائدات اخلزينة العمومية، وذلك بسبب اخنفاض املداخيل البرتولية
البحث عن بدائل أخرى خارج قطاع احملروقات، واليت ُميكن أن يُعول عليها لتكون كمورد مايل ُمستقر للخزينة العمومية 

دائل العقار مبختلف تصنيفاته، باعتباره ثروة ال تزول، وخنص بالذكر يف هذا الشأن العقار للدولة، ولعل من بني هذه الب
السياحي، الذي يُعد أهم مصدر لالستثمار، خاصًة إذا علمنا أن اجلزائر تزخر مبوارد سياحية هائلة تتنوع وختتلف من 

م عناصر العقار السياحي ومكوناته، منطقة إىل أخرى حسب اختالف املناطق اجلغرافية للوطن، وخنص بالذكر أه
واملتمثلة يف مناطق التوسع السياحي من مؤسسات فندقية وشواطئ وسواحل، باإلضافة إىل املواقع السياحية اليت تشمل 

 .األماكن واآلثار التارخيية العقارية، دون أن ننسى أيضاً املناطق احملمية املفتوحة للجمهور

Résumé : 
Pour réaliser un développement durable en Algérie, il faut exploiter toutes les 

ressources qu’elle abonde notamment dans les conditions actuelles ou le trésor public 
connais une forte baisse des ses revenus et ceci est due à la baisse des revenus 
pétroliers. De ce fait, on doit faire appel à d’autres alternatives en dehors du secteur 
des hydrocarbures pour qu’elles soient une ressource financière stable pour le trésor 
public du pays. Parmi ces alternatives, figure le bien immobilier de tous ses types 
puisqu’il représente une ressource stable. De ces biens immobiliers, on trouve le bien 
immobilier touristique qui est une ressource importante d’investissement tout en 
sachant que l’Algérie possède des ressources touristiques énormes qui se varient et se 
diffèrent d’une région à une autre vu la variété des régions géographiques du pays. A 
cet égard, on fait mention aux principaux éléments du bien touristique et ses 
composants représentés par les régions d’expansion touristiques comme : les 
hôtelleries, les plages, les cotes ainsi que les sites touristiques qui englobent les lieux 
et les monuments historiques et immobiliers sans oublier également les zones 
protégées qui sont accessibles aux individus. 

 
  :مقدمة

يار املستمر يف أسعار البرتول الذي شاهدته إ ن اال
السنتني األخريتني، ويف بعض األحيان فاق كل 

قد أخلط كل األوراق املتعلقة مبجاالت التوقعات، 
التنمية املستدامة يف اجلزائر، ناهيك عن التأثر 

، بالديف األوضاع االجتماعية واالقتصادية للاملباشر 
من بني  زائر تعتربوذلك لسبب وحيد، وهو أن اجل

ا يف ُجمملها ترتكز على  الدول اليت تُ  مورد عد إيرادا
وهو األمر  .وحيد، أال وهي املداخيل البرتولية أساسي

الذي أدى إىل إتباع سياسة ترشيد النفقات العمومية، 
. أو باألحرى انتهاج ما يصطلح عليه بسياسة التقشف

ستمرار  يف إىل مىت يتم اال: لكن السؤال الذي ُيطرح
  . ؟ذلك 

راهن الذي متر به اجلزائر، يتطلب هذا الوضع ال إن
التفكري يف االعتماد على استغالل موارد أخرى 

يف الفرتة  بديلةخارج قطاع احملروقات، الذي أصبح
الذي يقتضي األمر وهو عول عليه كثرياً، ال يُ  احلالية

اليت متتلكها  األخرى ضرورة استغالل كل الثرواتب
متتلك ثروات  كما هو معلوم أن اجلزائراجلزائر، خاصة و 

هائلة، واليت من أمهها العقار مبختلف تصنيفاته 
جند العقار  باعتبارها ثروة ال تزول، ولعل من أمهها

عترب ميدان ال يستهان به يف جمال السياحي، الذي يُ 



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يونيوالع/   املجلة ول  ISSN: 2507-7635/     2016دد

 

130 
 

ول يُعالتنمية االقتصادية واالجتماعية، والذي ميكن أن 
  .ل للّثروة البرتوليةائبدن بني أهم اليكومنعليه ل

ومن هنا تكمن أمهية موضوع ورقتنا البحثية، وذلك 
نظراً ملا تتمتع به اجلزائر من موارد سياحية هائلة، واليت 
تتنوع وختتلف من منطقة إىل أخرى حبسب اختالف 

على الرغم من لذلك فإنه و . املناطق اجلغرافية للوطن
 جلزائري نظم العقار السياحي مبجموعة منأن املشرع ا

أن موارد العقار  النصوص القانونية والتنظيمية، إال
، وذلك مل ُتستغل على الوجه املطلوب ِفعلياً  السياحي

منا يقتضي راجع إلىإمهال حقيقة هذا املورد اهلام، مما
  .تهالتعريف حبقيقاألمر 

ق بالعقار وبالتايل ميكننا دراسة مثل هذا املوضوع واملتعل
السياحي باجلزائر، من حيث حتديد مفهومه وموارده يف 
ظل النصوص القانونية والتنظيمية اخلاصة به، وذلك 

ما املقصود بالعقار : من خالل طرح اإلشكالية التالية
السياحي؟ وما هي مكوناته وموارده يف ظل التشريع 

  .اجلزائري؟
تماد إن اإلجابة عن هذين التساؤلني اقتضت منا االع

على املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل 
الوقوف على أبرز النصوص القانونية والتنظيمية املنظمة 
للعقار السياحي يف اجلزائر، وذلك بدايةبتحديد مفهوم 

التعرض أوًال إىل التعريف العقار السياحي من خالل 
وأنواع السياحة  ،بالعقار السياحي وتبيان خصائصه

تشكيل العقار العقار، وكذا املتمركزة على 
مث التعرض ثانيًا إىل  ،)األول بحثامل(السياحي

  ).الثاين بحثامل(مكونات أو موارد العقار السياحي 
  مفهوم العقار السياحي :بحث األولالم

تعريف العقار إىل بداية  املطلبهذا  نتطرق يف
إىل  نتطرقمث  ،)الفرع األول(السياحي وخصائصه 

الفرع (أنواع السياحة املتمركزة على العقار 
لعقار السياحي تشكيال بعد ذلك إىل لنتطرق،)الثاين

  ).الفرع الثالث(

تعريف العقار السياحي : المطلب األول
  :وخصائصه

 تعريف العقار السياحي، مث نبنيحيث نعاجل هنا أوال 
ا ثانيا   .العقار السياحي أهم اخلصائص اليت يتميز 

  . تعريف العقار السياحي: الفرع األول
العقار السياحي عبارة مركبة من مصطلحني، األول 

كل شيء مستقر ":وهو مصطلح العقار واملقصود به
، أما 1"حبيزوثابت فيه وال ميكن نقله منه دون تلف

املصطلح الثاين فهو السياحي املشتق من السياحة 
ا اإلقامة املؤقتة لشخص خار واليت يُ  ج مكان قصد 

ال تتحول إقامته االعتيادية، طاملا أن هذه اإلقامة املؤقتة
 بنشاط اإلقامة هذه مرتتبط وطاملال ائمة،إقامة ق إىل

  2األجنيب هلذا حبارِ رْ دِ يُ 
أما بالنسبة للمشرع اجلزائري ما ينبغي اإلشارة إليه أنه 
مل يُعرف العقار السياحي، وهو ما يتضح من خالل 

ففي ظل . النصوص القانونية والتنظيمية املنظمة له
املتضمن تطبيق األمر رقم  3 75-66املرسوم رقم 

املتعلق باملناطق واألماكن السياحية،  4 66-62
منه، جند أن املشرع اجلزائري  13وحتديدًا يف املادة 

                                                             
املؤرخ يف  58 -75رقم  من األمر 683/01املادة  1

، املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم 26/09/1975
، الصادرة بتاريخ 78.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد

30/09/1975.  
حممد قويدري وسعاد دويل، حنو صناعة سياحية يف إطار رؤية  2

تنموية مستدامة ومسؤولية، امللتقى العلمي الدويل الثالث 
منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، جامعة : املوسوم ب

  . 03.، ص2011فيفري  15-14بشار، يومي
، يتضمن 1966أبريل  04املؤرخ يف  75-66املرسوم رقم  3

، 1966مارس  26املؤرخ يف  62-66األمر رقم تطبيق 
واملتعلق باملناطق واألماكن السياحية، اجلريدة الرمسية للجمهورية 

  .1966أبريل  08، الصادرة بتاريخ 28.اجلزائرية، العدد
، يتعلق 1966مارس  26املؤرخ يف  62- 66األمر رقم  4

باملناطق واألماكن السياحية، اجلريدة الرمسية للجمهورية 
  .1966أبريل  08، الصادرة بتاريخ 28.اجلزائرية، العدد
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اكتفى فقط بذكر احلقوق العقارية الواردة داخل 
وبقي األمر على حاله املناطق واألماكن السياحية، 

السالف الذكر،  62-66حىت بعد إلغاء األمر رقم 
املتعلق مبناطق التوسع  03-03مبوجب القانون رقم 

 20: ، حيث أنه ومبوجب املادة1واملواقع السياحية 
منه جند املشرع اجلزائري يُعرف العقار السياحي من 

  .خالل تبيان تشكيلته
ق للعقار السياحي، وأمام عدم وجود تعريف قانوين دقي

برزت بعض احملاوالت الفقهية القائمة على أساس 
استقراء ما هو وارد يف ظل جمموع النصوص القانونية 

  .والتنظيمية املنظمة للعقار السياحي
ومن هذه احملاوالت من عّرف العقار السياحي 

جمموع األراضي القابلة للبناء املوجودة داخل ":بأنه
مناطق التوسع السياحي واملواقع السياحية، واحملددة يف 
خمطط التهيئة السياحية، واليت متنح لصاحبها حق 
االستغالل السياحي يف حدود القوانني املنظمة لقطاع 

كل ما : " كما مت تعريفه أيضًا على أنه. 2"السياحة 
سياحة كالفنادق واملركبات هو ثابت يف جمال ال

السياحية واحلمامات اإلستشفائية، والقرى السياحية 
املنجزة يف إطار االستثمار، أو هو الوعاء من األراضي 
احملدد واملصنف على أنه سياحي ألجل استغالله يف 

 العقار السياحيف وهناك من عرّ . 3" جمال السياحة 
صة لألنشطة جمموعة األراضي واملباين املخت بأنهأيضاً 

من مناطق التوسع  زءاً شكل جُ السياحية اليت تُ 
                                                             

، يتعلق 17/02/2003املؤرخ يف  03/03القانون رقم 1 
مبناطق التوسع واملواقع السياحية، اجلريدة الرمسية للجمهورية 

  .19/02/2003، الصادرة بتاريخ 11.اجلزائرية، العدد
فضيلة عينني، النظام القانوين لالستثمار السياحي يف اجلزائر،  2

مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص ختصص قانون األعمال،  
-2010كلية احلقوق، جامعة سعد دحلب بالبليدة، 

  .96.، ص2011
آمال مشيت، العقار كآلية حمفزة لالستثمار، مذكرة ماجستري  3

ال، كلية احلقوق، يف القانون اخلاص ختصص قانون األعم
  .86.، ص2010جامعة سعد دحلب بالبليدة، جانفي 

اآلثار واملدن األثرية املعرتف  ، ُيضاف إليهاالسياحي
  .4بأمهيتها التارخيية أو الثقافية

لكي :خصائص العقار السياحي :الفرع الثاني
يستقطب العقار السياحي أي نوع من السياحة، البد 

واليت جتعل منه ُقطباً وأن تتوفر فيه مجلة من املميزات، 
سياحياً، أي ما يُعرف بالعقار السياحي، وهو ما ُمييزه 

ث تتمثل أهم عن غريه من العقارات األخرى، حي
  :خصائصه فيما يلي

وهي اليت تكون من صنع  :الجواذب الطبيعية -1
اخلالق عز وجل، كاملناظر الطبيعية الساحرة، من جو 

ت، السهول لطيف ومياه معدنية، اجلبال والغابا
ار، البحار والبحريات، النباتات واألحجار إىل  واأل

  :ومن أهم هذه اجلواذب الطبيعية جند. 5غري ذلك
يعترب املناخ من املوارد الطبيعية احليوية  :المناخ -أ

لرفاه اإلنسان وصحته ورخائه، واملقصود به وصف 
حالة اجلو السائدة يف مكان معني لفرتة زمنية طويلة، 

ن حيث درجات احلرارة ومدى متوسطها وذلك م
ا، وكذا األمطار ومواعيد  وسرعة الرياح وأوقات هبو
هطوهلا وحجمها يف خمتلف الفصول، إذ يعد كل ذلك 
من أهم العناصر البيئية اليت يقوم عليها املناخ، واليت هلا 

  . 6أمهية كبرية يف تنمية املناطق السياحية
طبوغرافية ملنطقة تؤثر اخلريطة ال: الطبوغرافيا -ب

معينة يف اختيار األماكن املناسبة لعناصر املشروع 

                                                             
خوادجية، حماضرات يف مقياس العقار  مسيحة حنان 4

-2015، 01الصناعي، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة
  .13.، ص2016

مىن حنيش، النظام القانوين واملؤسسايت للعقار السياحي يف  5
العقاري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، مذكرة ماسرت يف القانون 

  .11- 10.، ص2013-2012حيي فارس باملدية، 
خالد كواش، أمهية السياحة يف ظل التحوالت االقتصادية  6
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية )حالة اجلزائر(

-2003العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
  .24.، ص2004
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السياحي، وهي تتمثل يف طبيعة ونوع األرض من 
جبال ووديان، وكذا طبيعة الرتبة والشواطئ صخرية أو 

  .1رملية
توفر البيئة األساس احلقيقي للنشاطات  :البيئة -2

السياحية، وهي تشمل اإلطار اخلارجي الذي يضم 
يع العناصر الطبيعية والبيولوجية احلضارية والتارخيية، مج

اليت ُمتثل الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان مع 
الكائنات احلية األخرى من نبات وحيوانات يف تكامل 
وجتانس وانسجام، وتوازن يساعد على استمرار احلياة 

  .2 وبقائها
وهي عبارة عن تلك  :الجواذب غير الطبيعية -3

طناعية املنجزة من قبل اإلنسان، واملهيأة املعامل االص
واجلاهزة الستقبال الُسياح، كاملدن احلضارية، مدن 
املالهي، الفنادق واملطاعم وكذا األماكن الدينية، 
حيث تلعب هذه األخرية دورًا هامًا يف جذب 

 .  3الُسياح
أنواع السياحة المتمركزة على : المطلب الثاني

  :العقار
القانونية الواردة يف القانون رقم باستقراء النصوص 

، جند 4للسياحة املتعلق بالتنمية املستدامة 03-01
أن املشرع اجلزائري أورد أنواع عديدة للسياحة املتمركزة 

ومنها ما  ،، منها ما هي سياحة ثقافيةعلى العقار
تتعلق بسياحة األعمال واملؤمترات، وكذا السياحة 

ىل السياحة الرتفيهية الصحراوية واحلموية، باإلضافة إ
واالستجمامية، وهو ما سيتم التعرض ألهم هذه 

  :ما يلياألنواعك
  :السياحة الثقافية :الفرع األول

                                                             
  .املرجع نفسه 1
  .25.املرجع نفسه، ص 2
  .11.مىن حنيش، املرجع السابق، ص 3
، يتعلق 17/02/2003املؤرخ يف  03/01القانون رقم  4

بالتنمية املستدامة للسياحة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 
  .19/02/2003، الصادرة بتاريخ 11.العدد

كل نشاط استجمام يكون الدافع الرئيسي فيه "هي 
هو البحث عن املعرفة واالنفعاالت، من خالل 
اكتشاف تراث عمراين مثل املدن والقرى واملعامل 

ئق واملباين الدينية، أو تراث روحي مثل التارخيية واحلدا
  .5 "احلفالت التقليدية والتقاليد الوطنية أو احمللية

  :سياحة األعمال والمؤتمرات :الفرع الثاني
كل إقامة مؤقتة ألشخاص خارج منازهلم، تتم " وهي 

  . 6 "أساساً خالل أيام األسبوع لدوافع مهنية
السياحة الحموية والمعالجة بمياه  :الفرع الثالث

كل تنقل ألغراض عالجية طبيعية، " وهي  :البحر
بواسطة مياه املنابع احلموية ذات املزايا االستشفائية 

 .العالية أو بواسطة مياه البحر
ويستفيد منها زبائن حيتاجون إىل عالج يف حميط جمهز 

  . 7 "مبنشآت عالجية واستجمامية وترفيهية
كل إقامة "وهي  :السياحة الصحراوية :بعالفرع الرا

سياحية يف حميط صحراوي، تقوم على استغالل 
خمتلف القدرات الطبيعية والتارخيية والثقافية، مرفقة 
ذا احمليط من تسلية وترفيه  بأنشطة مرتبطة 

  .8 "واستكشاف
وهي  :السياحة الحموية البحرية :الفرع الخامس

ر يتمتع فيها كل إقامة سياحية على شاطئ البح"
السياح، زيادة على التسلية البحرية، بأنشطة أخرى 

  . 9"مرتبطة بالتنشيط يف احمليط البحري
 :السياحة الترفيهية واالستجمامية :الفرع السادس

كل نشاط استجمامي ميارسه السياح من خالل "وهي 
إقامتهم باملواقع السياحية أو باملؤسسات السياحية، 

                                                             
  .من نفس القانون 03/06املادة  5
تعلق بالتنمية امل 03/01القانون رقم من  03/07املادة  6

  .السابق اإلشارة إليه املستدامة للسياحة،
  .نفس القانونمن  03/08املادة  7
  .من نفس القانون 03/09املادة  8
  .من نفس القانون 03/10املادة  9
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لرتفيه واملواقع اجلبلية واملنشآت مثل حظائر التسلية وا
  . 1"الثقافية والرياضية
  :العقار السياحي تشكيل: المطلب الثالث
املتعلق مبناطق  03-03انون رقم بالرجوع إىل الق

وحتديداً  ،السابق اإلشارة إليه التوسع واملواقع السياحية
يتشكل :"منه واليت تنص على أنه 20: يف نص املادة

العقار السياحي القابل للبناء من األراضي احملددة هلذا 
الغرض يف خمطط التهيئة السياحية، ويضم األراضي 
التابعة لألمالك الوطنية العمومية واخلاصة، وتلك 

  ".التابعة للخواص 
عقار السياحي باستقراء نص هذه املادة يتضح لنا أن ال

يف اجلزائر يتشكل من ثالثة أنواع من األراضي احملددة 
وفقًا ملخطط التهيئة السياحية، وهي تشمل كل من 
األراضي التابعة لألمالك الوطنية العمومية، واألراضي 
التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة، باإلضافة إىل األراضي 

  :وهو ما نتعرض له فيما يلي. التابعة للخواص
لألمالك الوطنية  ةالتابع راضياأل :لفرع األولا

  :العمومية
واملقصود باألراضي التابعة لألمالك الوطنية العمومية 

املتعلق باألمالك الوطنية  30-90طبقًا للقانون رقم 
، تلك األمالك الوطنية العمومية 2املعدل واملتمم

املتكونة من احلقوق واألمالك املنقولة والعقارية اليت 
ملها اجلميع واملوضوعة حتت تصرف اجلمهور يستع

املستعمل إما ُمباشرًة وإما بواسطة مرفق عام، شريطة 
يئتها  أن تكيف يف هذه احلالة حبكم طبيعتها أو 
اخلاصة، تكييفًا مطلقًا أو أساسيًا مع اهلدف اخلاص 
هلذا املرفق، كما يدخل أيضًا ضمن األمالك الوطنية 

                                                             
  .من نفس القانون 03/11املادة  1
يتضمن  01/12/1990املؤرخ يف  90/30القانون رقم 2 

الك الوطنية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قانون األم
  .02/12/1990، الصادرة بتاريخ 52.العدد

 15د الطبيعية احملددة يف املادة العمومية الثروات واملوار 
  .3من نفس هذا القانون 

املتعلق باألمالك  30-90وبالرجوع إىل القانون رقم 
 15وحتديدًا يف نص املادتني  الوطنية املعدل واملتمم،

جند أن املشرع اجلزائري يُقسم األمالك  منه 16و
الوطنية العمومية إىل نوعني، النوع األول ما يعرف 

شواطئ البحر وتشمل لعمومية الطبيعية، باألمالك ا
النوع الثاين أما ، خرىوالبحريات واملساحات املائية األ

وتشمل ما يعرف باألمالك العمومية االصطناعية، 
املنشآت املخصصة الستقبال اجلمهور من حدائق 

فاألصل أن كال النوعني مها . عمومية ومنشآت ثقافية
ربان عقار ملك وطين عمومي، ويف نفس الوقت يعت

ا تضم أنشطة سياحية يُعترب العقار  سياحي، كو
 .4 حاضناً هلا

لألمالك الوطنية  ةالتابع راضياأل :الفرع الثاني
  :الخاصة

يتكون العقار السياحي التابع لألمالك الوطنية اخلاصة 
موعات اإلقليمية، من  سواٌء كان للدولة أو إحدى ا

واملواقع األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع 
السياحية، واليت قد تكون من ضمن األراضي اليت مت 
إلغاء ختصيصها أو تصنيفها كأراضي تابعة لألمالك 

ذه الصفة قابلة للبيع واإلجيار وميةالوطنية العم ، وهي 
والتبادل طبقًا التفاق ودي، إذا كانت ضرورية إلجناز 
برامج استثمارية حمددة يف خمطط التهيئة السياحية 

كما حددت املادتني . 5كالة الوطنية لتنمية السياحةللو 
املتعلق باألمالك  30-90من القانون رقم  18و 17

                                                             
املؤرخ يف  14-08املعدلة مبوجب القانون رقم  12املادة  3

 30-90، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 2008يوليو  20
واملتضمن قانون األمالك  1990ديسمرب  01املؤرخ يف 

، 44.لرمسية للجمهورية اجلزائرية، العددالوطنية، اجلريدة ا
  .2008أوت  03الصادرة بتاريخ 

  . 16.، صاملرجع السابقمىن حنيش،  4
  .17.، صاملرجع نفسه 5
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الوطنية املعدل واملتمم ُمشتمالت األمالك الوطنية 
  .اخلاصة

العقار السياحي التابع جتدر بنا اإلشارة إال أن و 
مجيع األحكام حتكمه لألمالك الوطنية اخلاصة، 

عنون بتكوين  املنصوص عليها ضمن
ُ
الفصل الثالث امل

 30-90األمالك الوطنية اخلاصة من القانون رقم 
، مع مراعاة 1املتعلق باألمالك الوطنية املعدل واملتمم

أيضًا األحكام اخلاصة بالعقار السياحي الواردة ضمن 
 .النصوص القانونية والتنظيمية املنظمة له

 يكون:للخواص راضي التابعةاأل :الفرع الثالث
العقار السياحي يف هذه احلالة يف شكل ملكيات 
عقارية خاصة، أي مملوكة للخواص، وامللكية العقارية 

حق التمتع والتصرف يف املال عبارة عن اخلاصة هي 
العقاري أو احلقوق العينية، وذلك من أجل استعمال 

  .2األمالك وفق طبيعتها أو غرضها
يف هذه  واصالعقار السياحي اململوك للخ بالتايل فإنو 

األراضي اليت تعود ملكيتها  احلالة عبارة عن تلك
ا ذات طابع سياحي، وتقع  األصلية للخواص، إال أ
داخل مناطق التوسع واملناطق السياحية، وتكون قابلة 
للبناء طبقاً ملا هو وارد يف خمطط التهيئة السياحية املعد 

الة أنه إذا دعت الضرورة تلجأ الوك كماطبقًا للقانون،  
  .3قتنائهاإىل االوطنية لتنمية السياحة 

فإنه يف هذه احلالة يُفرتض إما أن  ناءًا على ذلكوب
يكون العقار السياحي مبين أو قابل للبناء، أو يكون 
عبارة عن أراضي حتتوي على خصائص سياحية 
حممية، إال أنه يف الغالب األعم يكون العقار السياحي 

                                                             
املتعلق  90/30من القانون رقم  58إىل  38املواد : أنظر 1

  .السابق اإلشارة إليه ،بقانون األمالك الوطنية املعدل واملتمم
عمر محدي باشا، نقل امللكية العقارية يف ضوء آخر  2

التعديالت وأحدث األحكام، الطبعة الثانية، دار هومه، 
  .05.، ص2010اجلزائر، 

تعلق مبناطق امل 03/03من القانون  22/03املادة : أنظر 3
  .التوسع واملواقع السياحية، السابق اإلشارة إليه

ق وقرى سياحية، أو يف هذه احلالة عبارة عن فناد
محامات ومطاعم، مت إجنازها يف إطار االستثمار 

  .4السياحي من قبل اخلواص
  مكونات العقار السياحي :بحث الثانيالم

أهم األصناف املكونة  طلبذا املسنعاجل من خالل ه
للعقار السياحي، وذلك حسب ما هو منصوص عليه 
يف النصوص القانونية والتنظيمية املنظمة له، واليت 

مطلب (تشمل كل من مناطق التوسع السياحي 
مطلب (، واملواقع السياحية واملناطق احملمية )أول
  .)ثاني

  .مناطق التوسع السياحي: المطلب األول
وسع السياحي استنادًا لنص قصد مبناطق التيُ 

املتعلق  03-03من القانون رقم  02/01:املادة
كل منطقة أو : "مبناطق التوسع واملواقع السياحية

امتداد من اإلقليم يتميز بصفات أو خبصوصيات 
طبيعية وثقافية وبشرية وإبداعية مناسبة للسياحة، 

نشأة سياحية، وميكن مؤهلة إلقامة أو تنمية مُ 
 تنمية منط أو أكثر من السياحة ذات استغالهلا يف

  ".مردودية 
وعليه فإن ما ميكن استخالصه أن مناطق التوسع 
السياحي هي يف األصل عبارة عن أراضي غري مبنية أو 
قابلة للبناء حتتوي على مميزات طبيعية، أي إمكانية 
تشييد عليها منشآت سياحية واستغالهلا لتطوير أي 

مداخيل معتربة، ومن  رْ  تُدِ نوع من أنواع السياحة اليت
ذلك املؤسسات الفندقية جبميع أنواعها، أو أقطاب 

وهو ما . السياحة لالمتياز أو شواطئ أو مياه محوية
  :سنفصل فيه على النحو اآليت

  . المؤسسات الفندقية: الفرع األول
ا كل مؤسسة ُمتارس نشاطًا فندقياً، وذلك  ويقصد 

للهياكل األساسية من خالل كل استعمال مبقابل 

                                                             
  .18.مىن حنيش، املرجع السابق، ص 4
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ذا  املوجهة أساسًا لإليواء وتقدمي اخلدمات املرتبطة 
 .1النشاط

إال أنه ما ينبغي اإلشارة إليه أن عبارة املؤسسات 
الفندقية ال تنحصر يف الفنادق فقط، وإمنا هلا مفهوم 
واسع، حبيث تشمل وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 

، 2عدلةمنه امل 03:استنادًا لنص املادة 2000-46
الذي يعرف املؤسسات الفندقية وحيدد تنظيمها 

  :وسريها وكذا كيفيات استغالهلا مايلي
وهو هيكل إيواء مهيأ لإلقامة واحتماًال  :الفنادق -1

  .3إلطعام الزبائن
وهو عبارة : أو المحطة) الموتيل(نزل الطريق  -2

عن هيكل إيواء مبين خارج املناطق السكنية، يشتمل 
غرف على األقل ويوفر لزبائنه ) 10(على عشر 

الوجبات الرئيسية يف اليوم، ُحياذيه مباشرة طريق مفتوح 
  . 4حلركة مرور السيارات

وهي عبارة عن جمموعة هياكل إيواء : قرى العطل -3
ا تُوفر أجنحة  مبنية خارج املناطق السكنية، كما أ
سكنية تشتمل على شقق عائلية صغرية، باإلضافة إىل 

                                                             
املؤرخ يف  46-2000من املرسوم التنفيذي رقم  02ملادة ا 1

، يعرف املؤسسات الفندقية وحيدد تنظيمها 01/03/2000
وسريها وكذا كيفيات استغالهلا املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية 

، الصادرة بتاريخ 10.للجمهورية اجلزائرية، العدد
05/03/2000 .  

املؤرخ يف  227-09عدلت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  2
 46-2000، يتمم املرسوم التنفيذي رقم 29/06/2009

الذي يعرف املؤسسات الفندقية  01/03/2000املؤرخ يف 
وحيدد تنظيمها وسريها وكذا كيفيات استغالهلا، اجلريدة الرمسية 

، الصادرة بتاريخ 39.للجمهورية اجلزائرية، العدد
01/07/2009.  

 46-2000م التنفيذي رقم من نفس املرسو  04/01املادة  3
لذي يعرف املؤسسات الفندقية وحيدد تنظيمها وسريها وكذا  ا

  .، السابق اإلشارة إليهكيفيات استغالهلا
  .من نفس املرسوم التنفيذي 05املادة  4

اضية وثقافية وكذا مستوصف ميداين ومركز منشآت ري
  .5جتاري وحمطة بنزين

وهي األخرى عبارة عن : اإلقامات السياحية-4
هياكل إيواء تقع خارج املناطق السكنية يف أماكن 
مشرتكة تتمتع جبمال طبيعي خاص، ومتنح لإليواء يف 
شقق جمهزة باألثاث، كما توفر لزبائنها كل وسائل 

 .6النشاطات التجاريةالرتفيه وكذا 
وهي عبارة عن هياكل تقع خارج  :النزل الريفية -5

املناطق السكنية، حبيث يشتمل كل نزل على ست 
  .7غرف على األقل) 06(
يشتمل كل نزل عائلي على مخس  :النزل العائلية -6
  .8غرفة) 15(غرف إىل مخس عشرة ) 05(

وهي عبارة عن هياكل معدة  :الشاليهات -7
الزبائن يف احملطات البحرية أو اجلبلية، الستقبال 

  .9وتكون إما جمهزة باألثاث أو غري جمهزة باألثاث
تتكون املنازل  :المنازل السياحية المفروشة -8

  .10السياحية املفروشة من فيالت وشقق وغرف مؤثثة
وهي عبارة عن مساحات مهيأة : المخيمات -9

 .11لضمان إقامة منتظمة للسياح
تقام يف العادة جبوار طريق  :االستراحةمحطة  -10

الرحالت السياحية، وذلك ألجل متكني الُسياح 
وتشتمل حمطة السياحة على غرفة . العابرين من الراحة

مشرتكة على األقل، ُمهيأة من غرفة أو قاعة للطبخ 

                                                             
  .من نفس املرسوم التنفيذي 06املادة  5
  .من نفس املرسوم التنفيذي 07املادة  6
  .من نفس املرسوم التنفيذي 08املادة  7
  .من نفس املرسوم التنفيذي 09املادة  8
  .من نفس املرسوم التنفيذي 10املادة  9

  .من نفس املرسوم التنفيذي 11املادة  10
ذي ال 46-2000املرسوم التنفيذي رقم من  12املادة  11

يعرف املؤسسات الفندقية وحيدد تنظيمها وسريها وكذا كيفيات 
  .املعدل واملتمم، السابق اإلشارة إليه الهلااستغ
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واإلطعام، باإلضافة إىل غرفة أو صالة مع جتهيز صحي 
 .1مالئم
هي هياكل  :ة للفندقةالهياكل األخرى المعد -11

  .2مبنية مهيأة إلقامة الزبائن وإلطعامهم احملتمل
  .الشواطئ :الفرع الثاني

املتعلق مبناطق  03-03بالرجوع إلىالقانون رقم 
التوسع واملواقع السياحية وبالتحديد يف نص املادة 

منه، جند بأنه ميكن أن متتد املنطقة احملددة  08/02
ا من م ا على أ ناطق التوسع السياحي إىل واملصرح 

امللك الوطين العمومي البحري، أي أن الشواطئ ميكن 
والشواطئ يف مفهوم القانون .اعتبارها عقار سياحي

احملدد للقواعد العامة لالستعمال  02-03رقم 
، هي عبارة عن 3واالستغالل السياحيني للشواطئ

شريط إقليمي للساحل الطبيعي يضم املنطقة املغطاة "
ج البحر يف أعلى مستواها خالل السنة يف بأموا 

الظروف اجلوية العادية وامللحقات املتامخة هلا، واليت 
تضبط حدودها حبكم موقعها وقابليتها السياحية 
الستقبال بعض التهيئات، بغرض استغالهلا 

  .4"السياحي
  .الساحل :الفرع الثالث

يقصد بالساحل ذلك اجلزء الربي احملاذي للمياه 
ذو عرض قدره عدة كيلومرتات، والذي ميكن البحرية 

أن يتضمن أيضًا املياه اإلقليمية، باإلضافة إىل أنه 

                                                             
  .املرسوم التنفيذي نفس من 13املادة  1
املعدل  227-09رقم مكرر املرسوم التنفيذي  13املادة  2

الذي يعرف  46-2000لمرسوم التنفيذي رقم لتمم وامل
املؤسسات الفندقية وحيدد تنظيمها وسريها وكذا كيفيات 

  .إليه، السابق اإلشارة استغالهلا
، حيدد 17/02/2003املؤرخ يف  02-03القانون رقم  3

القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيني للشواطئ، 
، الصادرة بتاريخ 11.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد

19/02/2003.  
   .من نفس القانون 03/01املادة  4

يئته وتسيريه، يتطلب معرفة  وسط ديناميكي حتديده و
األنظمة البيئية اليت تكونه والتفاعل بينها والتحكم يف 

-02كما يشمل الساحل وفقاً للقانون رقم .5مسارها
مجيع اجلزر "، 6احل وتثمينهاملتعلق حبماية الس 02

واجلزيرات، واجلرف القاري، وكذا شريطًا ترابيًا بعرض 
  :أقله مثامنائة مرت على طول البحر، وهو يضم

سفوح الروايب واجلبال املرئية من البحر وغري  -
  املفصولة عن الشاطئ بسهل ساحلي،

السهول الساحلية اليت يقل عمقها عن ثالثة   -
داء من أعلى نقطة تصل إليها ابت)كلم3(كيلومرتات 
  مياه البحر،

  كامل األمجات الغابية،  -
  األراضي ذات الوجهة الفالحية،  -
كامل املناطق الرطبة وشواطئها اليت يقع جزء منها   -

يف الساحل ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه 
  .البحر

املواقع اليت تضم مناظر طبيعية، أو حتمل طابعا  -
  .7"تارخيياثقافيا أو 

  .المياه الحموية :الفرع الرابع
نظمها املشرع اجلزائري مبوجب أحكام املرسوم 

احملدد لشروط وكيفيات منح  69- 07التنفيذي رقم 
، حيث 8امتياز استعمال  واستغالل املياه احلموية

                                                             
يف القانون نصر الدين هنوين، احلماية الراشدة للساحل  5

، كلية احلقوق، يف القانون العام اجلزائري، أطروحة دكتوراه
  .08.، ص2011جامعة سعد دحلب بالبليدة، 

، يتعلق 05/02/2002املؤرخ يف  02-02القانون رقم 6 
حبماية الساحل وتثمينه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 

  .12/02/2002، الصادرة بتاريخ 10.العدد
  .القانوننفس من  07ة املاد 7
، 19/02/2007املؤرخ يف  69-07املرسوم التنفيذي رقم  8

حيدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغالل املياه 
، 13.احلموية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد

  .21/02/2007الصادرة بتاريخ 
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ا عبارة عن مياه جمذوبة انطالقا من نبع  عرفها على أ
أن تكون هلا طبيعي أو بئر حمفورة، واليت ميكن 

خاصيات عالجية نظرًا للطبيعة اخلاصة ملصادرها، 
ا الكيماوية ا الطبيعية ومكونا  .1وثبات مميزا

ويدخل يف ذلك أيضاً مبثابة مياه محوية مياه البحر اليت 
ميكن بعد معاجلتها ونقلها، أن تكون هلا خاصيات 

يندرج يف هذا اإلطار استعمال املياه كما أنه   .2عالجية
  :موية بواسطة إحدى املؤسستنياحل
ا وفقاً لنص املادة  :المؤسسات الحموية -1 يقصد 

احملدد لشروط  69-07من املرسوم رقم  05
وكيفيات منح امتياز استعمال واستغالل املياه احلموية، 
ا،  كل مؤسسة تستعمل املياه احلموية ومشتقا

  .ألغراض عالجية واستعادة اللياقة البدنية
وهي األخرى : المعالجة بمياه البحرمؤسسات  -2

ا وفقًا لنص املادة  من املرسوم التنفيذي  06يقصد 
احملدد لشروط وكيفيات منح امتياز  69-07رقم 

استعمال واستغالل املياه احلموية، كل مؤسسة 
تستعمل مياه البحر واملواد الطبيعية املستخرجة من 

اللياقة  البحر بعد معاجلتها، ألغراض عالجية واستعادة
  .البدنية

  .األقطاب السياحية لالمتياز :الفرع الخامس
األقطاب هي توليفة يف فضاء جغرايف معني للقرى 
السياحية لالمتياز، جمهز بتجهيزات اإلقامة، الرتفيه 
واألنشطة السياحية، وذلك كله يف إطار تعاون مع 
مشروع للتنمية اإلقليمية السياحية، وتستجيب 

لطلب السوق وتتمتع باالستقاللية  األقطاب السياحية
الكافية حىت تستطيع اإلشعاع على املستوى الوطين 

كما أن األقطاب السياحية متعددة األبعاد  .3والدويل
                                                             

  .من نفس املرسوم التنفيذي 02املادة  1
  .املرسوم التنفيذينفس من 03املادة  2
عبد القادر عوينان، السياحة يف اجلزائر اإلمكانيات واملعوقات  3
يف ظل اإلسرتاجتية السياحية اجلديدة ) 2000-2025(

، SDAT 2025للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

واألهداف، فهي مؤهلة لتصبح واجهات رمزية لوجهة 
اجلزائر، أي وجهة سياحية مستدامة تنافسية، ومبدعة 

عى املنهجي وأصلية ونوعية، وقد مت تصميم هذا املس
الذي أسفر عنه سبعة أقطاب سياحية لالمتياز، حبيث 
يتكون كل قطب سياحي من عدة مكونات وفقًا 
لقدراته وجاذبيته اإلقليمية، وذلك كله كاستجابة 

، وهذا ما جسده املخطط التوجيهي 4لطلبات الزبائن
 .5 2008للتهيئة السياحية لسنة 

اطق المواقع السياحية والمن: المطلب الثاني
عد كل من املواقع السياحية واملناطق احملمية تُ  .المحمية

جزء ال يتجزأ من مكونات العقار السياحي، واليت ال 
تقل أمهية هي األخرى مقارنة مبناطق التوسع 
السياحي، حبيث أحاطها املشرع اجلزائري أيضاً 

  .مبجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية
وفيما يلي نتعرض هلذين الصنفني كل على حدة،  

 ثانيا للمواقع السياحية، مث نتعرض أوالحيث نتعرض 
  .للمناطق احملمية

  . المواقع السياحية: الفرع األول
ا ويُ  كل منظر أو موقع يتميز جباذبية سياحية   "قصد 

بسبب مظهره اخلالب، أو مبا حيتوي عليه من عجائب 
بناءات مشيدة عليه،  أو خصوصيات طبيعية أو

عرتف له بأمهية تارخيية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية، يُ 

                                                                                 
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية 

-2012، 03وم التجارية، جامعة اجلزائر وعلوم التسيري والعل
  .320.، ص2013

رابح سعيداين وخالد مساين، النظام القانوين واملؤسسايت  4
للعقار املوجه لالستثمار يف اجلزائر، مذكرة ماسرت يف القانون 

-2012العقاري، كلية احلقوق، جامعة حيي فارس باملدية، 
  .30.، ص2013

يئة اإلقليم  5 املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لوزارة 
والسياحة والبيئة، األقطاب السياحية السبعة لالمتياز، الكتاب 

  . 2008الثالث، 
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والذي جيب تثمني أصالته واحملافظة عليه من التلف أو 
  .1"االندثار بفعل الطبيعة أو اإلنسان 

واملواقع السياحية من خالل ما هو وارد يف القانون رقم 
ا ، جند 2املتعلق حبماية الرتاث الثقايف 98-04 أ

تشمل يف العادة على األماكن واآلثار التارخيية 
ا مجيع املمتلكات الثقافية  العقارية، واليت يقصد 
العقارية، والعقارات بالتخصيص واملنقولة، املوجودة 
على أرض عقارات األمالك الوطنية ويف داخلها، 
اململوكة ألشخاص طبيعيني أو معنويني، واملوجودة  

وفية للمياه الداخلية واإلقليمية كذلك يف الطبقات اجل
الوطنية املوروثة عن خمتلف احلضارات املتعاقبة، 
باإلضافة إىل املمتلكات الثقافية غري املادية الناجتة عن 
تفاعالت اجتماعية وإبداعات األفراد واجلماعات عرب 

  .3العصور
وباستقراء النصوص القانونية الواردة يف القانون رقم 

السابق اإلشارة  ماية الرتاث الثقايفاملتعلق حب 98-04
صنف إىل عدة ، جند أن األماكن واآلثار التارخيية تُ إليه

  :وردها على النحو اآليتأصناف نُ 
إنشاء هندسي  هيعبارة عنو  :المعالم التاريخية -1

معماري منفرد، أو جمموع يقوم شاهدًا على حضارة 
معينة أو حادثة تارخيية، كما هو الشأن بالنسبة للمباين 
الفخمة ذات الطابع الديين أو العسكري، وكذا هياكل 
عصر ما قبل التاريخ من رسوم صخرية ونصب تذكارية 

  .4ومعامل جنائزية إىل غري ذلك
ي عبارة عن مساحات مبنية وه :المواقع األثرية -2

أو غري مبنية دومنا وظيفة نشطة، وتشهد بأعمال 

                                                             
مبناطق  املتعلق 03-03من القانون  02/02املادة : أنظر 1

  .التوسع واملواقع السياحية، السابق اإلشارة إليه
، يتعلق 15/06/1998يف املؤرخ  04-98القانون رقم  2

حبماية الرتاث الثقايف، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 
  .17/06/1998، الصادرة بتاريخ 44.العدد

  .القانون نفس من 02املادة  3
  .من نفس القانون 17املادة  4

اإلنسان أو بتفاعله مع الطبيعة، مبا يف ذلك باطن 
ا وهلا قيمة من الوجهة التارخيية أو  األرضي املتصلة 

 .األثرية أو الدينية أو الفنية
وتشمل املواقع األثرية على وجه اخلصوص احملميات 

  :5ائر الثقافيةاألثرية واحلظ
وتتكون من مساحات مل  :المحميات األثرية -أ

يسبق أن أجريت عليها عملية استكشاف وتنقيب،  
كما ميكن أن تنطوي هذه احملميات األثرية على مواقع 
ومعامل مل حتدد هويتها، ومل ختضع إلحصاء أو جرد، 
وقد ختتزن يف باطنها آثارًا حتتوي على هياكل أثرية 

  .6مكشوفة
وهي تلك املساحات اليت  :الحظائر الثقافية -ب

تتسم بغلبة املمتلكات الثقافية املوجودة عليها أو 
  .7بأمهيتها، واليت ال تنفصل عن حميطها الطبيعي

وهي عبارة عن جمموعات  :القطاعات المحفوظة -3
ل اث، نذكر منها على سبيالملعقارية حضرية وريفية

معات السكنية القصبات والقصور والقرى، وكذا ا
التقليدية املتميزة بغلبة املنطقة السكنية فيها، واليت 
ا املعمارية اجلمالية أمهية  تكتسي بتجانسها ووحد

  .8تارخيية أو معمارية أو فنية أو تقليدية
ا كل ويُ . المنطقة المحمية: لفرع الثانيا " قصد 

جزء من منطقة التوسع أو موقع سياحي غري قابل 
عي محاية خاصة قصد احملافظة على للبناء ويستد

  .9"مؤهالته الطبيعية أو األثرية أو الثقافية 

                                                             
  .من نفس القانون 28املادة  5
  .من نفس القانون 32املادة  6
  .من نفس القانون 38املادة  7
  .من نفس القانون 41املادة  8
مبناطق التوسع  املتعلق 03-03من القانون  02/03املادة  9

  .واملواقع السياحية، السابق اإلشارة إليه
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 02-11عترب كمناطق حممية طبقًا للقانون رقم وتُ 
االت احملمية يف إطار التنمية املستدامة ، 1املتعلق با

واليت ميكن أن تُفتح الستقبال اجلمهور اليت هلا عالقة 
الطبيعية، واملنطقة  حلظائر الوطنيةابالسياحة كل من 

، وهو ما نفصل فيه  وكذا منطقة العبور ،الفاصلة
  :كاآليت

وهي عبارة عن جمال   :الحظائر الوطنية الطبيعية -1
دف احلماية التامة  طبيعي ذو أمهية وطنية، ينشأ 
لنظام أو عدة أنظمة بيئية، كما يهدف أيضًا إىل 

ن نوعها ضمان احملافظة على املناطق الطبيعية الفريدة م
ومحايتها، حبكم تنوعها البيولوجي من خالل جعله 

  .2مفتوحة للجمهور للرتبية والرتفيه
وهي عبارة عن منطقة حتيط  :المنطقة الفاصلة -2

، أو جتاورها وتستعمل من أجل 3باملنطقة املركزية
أعمال إيكولوجية، مبا فيها الرتبية البيئية والتسلية 

التطبيقي واألساسي، والسياحة اإليكولوجية والبحث 
وهي مفتوحة أمام اجلمهور يف شكل زيارات اكتشاف 

 .4للطبيعة برفقة دليل
وهي األخرى عبارة عن منطقة  :منطقة العبور -3

حتيط باملنطقة الفاصلة وحتمي املنطقة املركزية واملنطقة 
الفاصلة، وتستخدم مكانًا لكل أعمال التنمية البيئية 

فيها بأنشطة الرتفيه والراحة رخص للمنطقة املعنية، ويُ 
  .5والتسلية والسياحة

                                                             
، يتعلق 17/02/2011املؤرخ يف  02-11القانون رقم  1

االت احملمية يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية  با
، الصادرة بتاريخ 13.عددللجمهورية اجلزائرية، ال

28/02/2011.  
االت احملمية امل 02-11من القانون رقم  05املادة  2 تعلق با

  .السابق اإلشارة إليه احملمية يف إطار التنمية املستدامة،
املنطقة اليت حتتوي على مصادر "يقصد باملنطقة املركزية تلك  3

؛ "نشطة املتعلقة بالبحث العلميفريدة ال يسمح فيها إال باأل
  . نفس القانونمن  15/02املادة : أنظر

  .من نفس القانون 15/03املادة  4
  .من نفس القانون 15/04املادة  5

اية  :خاتمة أن القول بإىل  ورقتنا البحثيةخنلصفي 
 ثروة ال تزول،فهو عالً العقار السياحي هو يف احلقيقة فِ 

ميدان ال يستهان به يف جمال الّتنمية  يعترب
ل ائبدن بني أهم الاالقتصاديةواالجتماعية،باعتبارمه

 فاجلزائر .اليت أصبح ال يعول عليها كثرياً  البرتوليةللّثروة 
يف ربوع هذا الوطن  من الناحية الفعليةإذا أمعنا النظر 
ومعامل أثرية  ،زخر مبناظر طبيعية ساحرةالشاسع، جندهي

شريط كذا و  تعود إىل آالف السينني ومناطق حممية،
تتخلله  كيلومرت،  1600ساحلي ميتد إىل أكثر من 

وسالسل جبلية ذات مناظر ساحرة  شواطئ وغابات
 اجلزائر األمر الذي يؤهل على طول الشريط الساحلي،

دولة سياحية رائدة يف إفريقيا  لئن تكون مستقبالً 
مما سوف ُيَشِجع لَِما ال  ،وحىت عاملياً  والّدول املتوسطية

عملية االستثمار يف العقار السياحي، وهو ما سوف 
 اخلزينة العموميةُيساهم دون أدىن شك يف متويل 

 ، وذلك إذا مت إيالؤه من الناحية القانونية تنظيمللدولة
لعقار السياحي على الوجه ا موارد ستغلحىت تُ  أكرب،

  املطلوب
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  المرفق العمومي بين تنوع معايير تقسيمه والمبادئ المتحكمة في سيره

  فرطاس الزهرة، باحثة يف الدكتوراه
 أستاذة مؤقتة جبامعة الشلف

  :ملخص
متليها االعتبارات التي األساسية القواعد من لعدد إخضاع املرافق العمومية الرأي الفقهي على استقر لقد 

نشاط املرافق العمومية و بالتايل اختالف طرق طبيعة نظرا الختالف ل كل شيء، و قب االجتماعيةالعملية والعدالة 
ا، أصبح من  مل مينع من إخضاع كل املرافق ملبادئ غير أن ذلك . سن قانون واحد حيكم املرافق مجيعاالصعب إدار

االفقه ة اتفق معين معايري تقسيم املرافق سيكون موضوع هذه املقالة مقتصرا على على هذا األساسو . والقضاء بشأ
  . بادئ املشرتكة املتحكمة يف سريهاكذا املالعمومية و 

Résumé 
L’opinion des juristes s’est stabilisé à soumettre les services publics à un 

grand nombre de règles de base dictées par les considérations pratiques et la justice 
sociale avant tout, et en raison de la nature différente de l’activité des services publics, 
ainsi leurs méthodes de fonctionnement, il devient difficile d’adopter une seule loi 
afin de régir tous les services. Mais cela n’a pas empêché de les soumettre à certains 
principes convenus par la jurisprudence et la justice. 

  :مقــدمــة
يتعلم الجماعة فهو االنعزال عن الفرد يستطيع ال 

حاجاته ورغباته قصد إشباع حيتك بأفرادها و
  ،في الحياةاالستمرار  على تعينه المختلفة التي 

العالقات التعامل تتطور واالحتكاك هذا وباستمرار 
إلى  أدىحينئذ أكثر تعقيدا مما األفراد لتصبح بني 

الجماعة ؤون تنظيم شو الدولة لتسيير ضرورة تدخل 
الصحة من األ:الثالثدلوالته مبللنظام العام جتسيدا 

طريق تطبيق جمموعة من وذلك عن العامة والسكينة 
مزاولتهم لسلوك األفراد عند القوانني املنظمة 

يضر ال م و حقوقهم مبا ألنشطتهم و ممارستهم حلريا
األفراد هو حياة الدولة في من صور تدخل و . الغير

ديد من اخلدمات األساسية الالزمة قيامها بأداء الع
بإشباع احلاجات العامة وذلك العامة المصلحة لتحقيق 

لوحده على النشاط الفردي يعجز لألفراد التي قد 
  . للنفع العام ة حتقيقا توفريها للكاف

بأداء اخلدمة العامة مبوجب الدولة للقيام تتدخل و 
  شاط اإلداري الذي  يتخذ مظهرين ومها الضبط الن
  

  
المرفق ية لدور الدولة و هو الصورة السلباإلداري و 

 .هو الصورة اإلجيابية هلذا الدورو العام  
لرئيسية الوظيفة القد أصبح املرفق العمومي مبثابة 

النشاط الفردي الخاص تتسع كلما نقص التي للدولة 
يف لألفراد خلاصة انشطة األزادت تضييق كلما و

مؤسس مدرسة املرفق  Duguit  دجيي فالفقيه ،الدولة
مومي تفسر كل الع املرفقفكرة أن  اعتبر العمومي، 
املدرسة، القانون هذه نظر وفي ، اإلداريالقانون 

جمموعة ة هي والدولمومي العقانون املرفق اإلداري هو 
دف في الدولة ، فهذه األخرية موميةالعمن املرافق 

اخلدمات األساسية إشباع احلاجات احليوية و إلى 
األفراد في ات متس اخلدمهذه كانت ولما ، مهورللج

م  و  حد كبري أداء عليها إلى يتوقف صميم حيا
م ا في ختضع الضروري أن ، كان من واجبا إدار

أمت على منها الغرض ن حتقيق يضمالقواعد من لقدر 
إخضاع املرافق الرأي الفقهي على استقر لهذا  .وجه
متليها التي األساسية القواعد من لعدد مومية الع

ل كل قباالجتماعية لعدالة االعتبارات العملية وا
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مومية العنشاط املرافق طبيعة ف نظرا الختالو . شيء
ا، أصبح من الصعب طرق بالتايل اختالف و  إدار

مل غير أن ذلك ،قانون واحد ليحكم املرافق مجيعا سن
الفقه معينة اتفق لمبادئ رافق مينع من إخضاع كل امل

  .االقضاء بشأو 
، فما هو ملرافق العمومية متنوعة و خمتلفةفإذا كانت ا

هل املبادئ ؟ و املعيار املعتمد لتقسيم هذه األخرية
املتحكمة يف سريها هي مبادئ مشرتكة مهما كان نوع 

  .املرفق العمومي؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا أن نقسم حبثنا إىل 

سيم فكرتني وفق خطة تشمل مبحثني، معايري تق
املرافق العمومية ضمن مبحث أول و املبادئ املتحكمة 

  .  يف سريها ضمن مبحث ثان
  معايير تقسيم المرافق العمومية: المبحث األول

ميكن تصنيف املرافق العمومية إىل عدة أنواع تبعا ملعيار 
املطلب ( التقسيم، سواء من حيث املعيار املوضوعي

أو من حيث ) الثايناملطلب ( ، املعيار اإلقليمي)األول
  ).املطلب الثالث(معيار أسلوب اإلنشاء

 .المعيار الموضوعي: المطلب األول
تقسم املرافق العمومية بالنظر إىل موضوع نشاطها إىل 

، مرافق عمومية )األول الفرع( مرافق عمومية إدارية
ومرافق عمومية اجتماعية ) لثاينالفرع ا( اقتصادية

الفرع ( مية مهنية أو نقابية مرافق عمو و  )الفرع الثالث(
 ).الرابع

  .المرافق العمومية اإلدارية: الفرع األول
ا املرافق العمومية اليت متارس نشاطا إداريا  يقصد 
حبتا يدخل يف صميم الوظيفة اإلدارية، هذا النشاط 

جوهريا يف داري الذي خيتلف اختالفا جذريا و اإل
الذي فراد، األمر طبيعته عن النشاط اخلاص لأل

مية اإلدارية حيتم خضوع هذه املرافق العمو يستوجب و 
استثنائي هو نظام القانون لنظام قانوين خاص و 

اإلداري الذي خيتلف يف قواعده عن قواعد القانون 

من أمثلة املرافق العمومية اإلدارية مرفق  1.اخلاص
  .الصحة، مرفق التعليم، مرفق العدالة و مرفق الدفاع

  .المرافق العمومية االقتصادية: الفرع الثاني
لقد ظهرت هذه املرافق بعد أن بدأت الدولة املعاصرة 

اليت كانت خل يف جماالت النشاط االقتصادي و تتد
تسمى هذه و . ل ذلك من اختصاص القطاع اخلاصقب

 املرافق كذلك باملرافق العمومية الصناعية والتجارية
)SPIC(تعلق ، و هو املفهوم الذي كرسه القانون امل

يف  1990أبريل  7املؤرخ يف  08-90بالبلدية رقم 
تكون املؤسسات العمومية : " 137/01نص املادة 

ذات طابع إداري أو صناعي أو جتاري وفقا للغرض 
عمومية عرفت املرافق ال". الذي أنشئت من أجله
ا جمموعة من االقتصادية أو التجارية و  الصناعية بأ
نشاطا يهدف إىل حتقيق  املرافق العمومية اليت متارس

حاجة عامة صناعية أو جتارية مثلها يف ذلك مثل 
هي ختضع و . ط الذي متارسه األشخاص اخلاصةالنشا

يف ذلك إىل مزيج من قواعد القانون العمومي و قواعد 
  .2القانون اخلاص

لتمييز املرافق العمومة االقتصادية عن غريها جيب 
  .3: الرتكيز على ثالث عناصر و هي

طبيعة قواعد القانون الذي خيضع هلا عمال املرفق، = 
ق خيضعون لقواعد القانون اخلاص فإذا كان عمال املرف

يعاملون كأجراء، فإن طبيعة املرفق هو مرفق اقتصادي و 
ء املرافق العمومية االقتصادية باستثناء القادة ورؤسا

احملاسبون العموميون التابعون للمرفق إذ اعتربهم و 
  .رورة خيضعون لقواعد القانون اإلداريالقضاء بالض

                                                             
، اجلزائر، 3، ط02عمار عوابدي، النشاط اإلداري، اجلزء  1

 .63و  62، ص 2005
دد 4ناصر لباد، الوجيز يف القانون اإلداري، ط 2 ، دار ا

 ،198، ص 2010للنشر و التوزيع، سطيف، اجلزائر، 
199.  

، منشورات  1مجيلة جبار، دروس يف القانون اإلداري، ط 
.168،ص  2014كليك، اجلزائر،  3 
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الطبيعة القانونية للعقود اليت تربمها هذه املرافق = 
العمومية، ذلك أن العقود املربمة من قبل هذه املرافق 
ختضع لقواعد القانون اخلاص، السيما قواعد القانون 

 .التجاري
النظام القانوين ملسؤولية املرافق العمومية االقتصادية = 

حتكمه قواعد القانون اخلاص وبالتايل فاملسؤولية الذي 
 .الناشئة عن العمل هي مسؤولية مدنية

 .المرافق العمومية االجتماعية: الفرع الثالث
هي املرافق اليت تستهدف حتقيق خدمات اجتماعية 

ز للجمهور مثل املرافق املخصصة لتقدمي إعانات ومراك
نوع من حيكم هذا الو . الضمان االجتماعي والتقاعد

املرافق مزيج من قواعد القانون العام والقانون اخلاص  
ا أمام القضاء اإلداري و  أحيانا أخرى كما متثلمنازعا

لقد اعترب القضاء الفرنسي يف . أمام القضاء العادي
املكلفة بتقدمي بداية األمر منازعات املرافق االجتماعية 

، منازعات إدارية غري أن تطور املساعدات العامة
بروز فكرة نظرة ملؤسسات الضمان االجتماعي و ال

األقساط اليت يلزم بدفعها املنتفعني من خدمات املرفق، 
جعلت القضاء اإلداري يرتدد يف كثري من األحيان من 

منازعات هذا النوع من املرافق  أن يتوىل الفصل يف
امتداد هذا التمييز أيضا للنظام القانوين و 

 08-08للقانون رقم حيث أنه ورجوعا .1اجلزائري
املتعلق باملنازعات يف  2008فيفري  23املؤرخ يف 

زع جمال الضمان االجتماعي جند املشرع قد و 
بني احملاكم االختصاص بني القضاء العادي و 

  .2اإلدارية
  .المرافق العمومية المهنية أو النقابية: الفرع الرابع

هذا النوع من املرافق تزاول نشاطا مهنيا أو نقابيا 
الغرض منه تنظيم املهن الرئيسية يف الدولة من قبل 

                                                             
   عمار بوضياف، الوجيز يف القانون اإلداري، دار رحيانة،  1

 .169ص دون سنة نشر، اجلزائر، 
، 2008مارس  02، الصادرة بتاريخ 11اجلريدة الرمسية رقم  2

 .07ص 

قابة املهنيني أنفسهم كنقابة احملامني، نقابة املعلمني، ن
ختضع هذه . إخل...الصيادلةاملهندسني، نقابة األطباء و 

قواعد القواعد، قواعد القانون العام و  املرافق ملزيج من
  .3القانون اخلاص

  .المعيار اإلقليمي: المطلب الثاني
فق عمومية يصنف هذا املعيار املرافق العمومية إىل مرا

الفرع (مرافق عمومية حمليةو ) الفرع األول( وطنية
  ).الثاين

  .المرافق العمومية الوطنية: الفرع األول
هي املرافق اليت تنشؤها السلطات اإلدارية املركزية، 
حيث متارس نشاطها على مستوى كافة أرجاء إقليم 

نية، ة الوطنية لإلدارة، املكتبة الوطالدولة مثل املدرس
لس الوطين االقتصادي   .خلا...ا

( المرافق العمومية المحلية: الفرع الثاني
  ).اإلقليمية

م هي املرافق اليت يقتصر نشاطها يف جزء من إقلي
دمات هذا ينتفع من خو . الدولة كالوالية أو البلدية
أمر تتوىل السلطات احمللية املرفق سكان اإلقليم، و 

تسيريه و اإلشراف عليه ألنه أقدر من الدولة، وأكثر 
فقانون البلدية . معرفة لشؤون اإلقليمها إطالعا و من

ومية تتمتع يعرتف حبق إنشاء مؤسسات عم
كذا الشأن بالنسبة لقانون و . بالشخصية املعنوية

  .4الوالية
جتدر اإلشارة أن املرافق العمومية الوطنية و املرافق 

بل أكثر  لية ليست منفصلة انفصاال تاما،العمومية احمل
ما حيدث بينهما التعامل مبا توجبه مقتضيات املصلحة 

  .العامة و مبا حيقق النفع جلمهور املنتفعني
  .معيار أسلوب اإلنشاء: المطلب الثالث

ا املرافق العمومية اإلجبارية ) األولالفرع ( يقصد 
  ).الثاينالفرع ( املرافق العمومية االختياريةو 

                                                             
.168مجيلة جبار، املرجع السابق، ص   3 

.171عمار بوضياف، املرجع السابق، ص   4 
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  .المرافق العمومية اإلجبارية: الفرع األول
ا ذات حيوية هي املرافق اليت تلزم ال دولة بإنشائها كو

ال ميكن االستغناء عنها و تشمل على سبيل املثال و 
الصحة العمومية، مرفق  مرفق الدفاع، مرفق

  .خلا...القضاء
  المرافق العمومية االختيارية: الفرع الثاني
لسلطة اإلدارية إنشائها من اليت ميكن لهي املرافق 

، كون هذه األخرية تتمتع بالسلطة التقديرية يف عدمها
  .ذلك

المبادئ المشتركة المتحكمة في : المبحث الثاني
  سير المرافق العمومية

تقوم املرافق العمومية على عدة مبادئ ، تضمن 
النجاعة يف سريها و تنظيمها، هي مبادئ و الفعالية 

و عليه فسيتم . ما كان نوع املرفق العموميمشرتكة مه
اليت تسمى أحيانا التطرق إىل ثالث مبادئ أساسية  و 

، )املطلب األول( هي مبدأ االستمراريةو  1بقوانني روالن
من مث و ) املطلب الثاين( مام املنتفعنيمبدأ املساواة أ

املطلب ( التعديل املرفق العمومي للتغيري  و مبدأ قابلية 
  ).الثالث

  .مبدأ االستمرارية: المطلب األول
الفرع ( ل معرفة مضمونه من خالل هذا املبدأ، سنحاو 

  ).الفرع الثاين( ضماناتهو ) األول
مضمون مبدأ استمرارية المرفق : الفرع األول

  .العمومي
يت تؤسس لنظرية املرفق يعد هذا املبدأ أحد املبادئ ال

ا و قيمتها احلقيقية يفالعمومي و   بناء تكسبها مضمو
قواعد القانون اإلداري، كما أن تطبيق هذا املبدأ 
باإلضافة إىل بقية املبادئ يؤدي إيل خلق العديد من 
األفكار القانونية اليت تساهم يف بناء قواعد الوظيفة 

  .2اإلدارية يف الدولة 

                                                             
.203 .ناصر لباد، املرجع السابق، ص  1 
  .171 .مجيلة جبار، املرجع السابق، ص 2

تمع أيا كان  تؤدي املرافق العمومية دورا كبريا داخل ا
ا  هذا يفرض أنو  .موضوع نشاطها تقدم خدما

للعامة بشكل مستمر و متواصل، فال ميكن أن نتصور 
توقف جهاز القضاء عن الفصل يف اخلصومات أو 

  .3توقف جهاز األمن عن أداء مهامه   أو مرفق الدفاع
مها االستمرارية دون يقوم هذا املبدأ على ركنني و 

، فتوقف أحد املرافق قطاع أو توقف و التنظيم احملكمان
حة العامة و سينجر عنه أضرار تلحق باملصل العمومية

تمع ال بد للدولة من إجياد لذا كان . حبقوق أفراد ا
زمات القانونية الكفيلة لتحقيق هذا يامليكاناآلليات و 

املبدأ و إعطائه الفعالية الضرورية والناجعة لتضمن 
  .عدم االنقطاعاتر و االنتظام و التو 

بدأ بقيمة دستورية لقد أصبغ املشرع اجلزائري هذا امل
املعدل و املتمم  1996يف دستور من خالل جتسيده 

الوزير " ، اليت تنص99/06هذا مبوجب نص املادة و 
األول يسهر على حسن سري اإلدارة 

من خالل  باإلضافة إىل قيمته تنظيمية.4"العمومية
 1988جوان  28املؤرخ يف  128-88املرسوم رقم 

ية بني الدولة و الشركة املتضمن املوافقة على االتفاق
منه  02الوطنية للنقل بالسكك احلديدية خاصة املادة 

تنفذ مجيع اخلدمات اليت تقدمها الشركة :" اليت تنص
ملرفق الوطنية للنقل بالسكك احلديدية حسب مبادئ ا

شروط اخلدمات و  ستمراريةاالعمومي، السيما يف جمال 
ا   .5"انتفاع املستعملني 

املؤرخ يف  280-95التنفيذي رقم ما يؤكد املرسوم 
املتضمن القانون األساسي  1995سبتمرب  17

" للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري

                                                             
  .177 .عمار بوضياف، املرجع السابق، ص 3
، 2016مارس  06، املؤرخ يف 01-16القانون رقم 4 

الصادرة  ،14املتضمن التعديل الدستوري اجلريدة الرمسية رقم 
  .19، ص 2016مارس  07بتاريخ 

، 1988جوان  29الصادرة بتاريخ ، 26اجلريدة الرمسية رقم  5
  .990ص 
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تلتزم " منه على هذا املبدأ 02يف نص املادة " سونلغاز
الكهربائية، والغازية مؤسسة سونلغاز بتقدمي الطاقة 

ا أن نقطاعات اليت من شأباستمرار فيما عدا اال
حتدث على إثر حوادث أو رداءة الطقس أو حالة 

  .1..."القوة القاهرة
ضمانات تجسيد مبدأ استمرارية : الفرع الثاني

  .المرفق العمومي
لتجسيد هذا املبدأ على أرض الواقع كان ال بد من 

تشمل الضمانات املقررة من و توافر ضمانات تكفله، 
من قبل مث الضمانات املقررة ) أوال(قبل التشريع

  ).ثانيا( القضاء
  .الضمانات التشريعية: أوال

هي الضمانات اليت نص عليها التشريع مبختلف تدرج 
  :قوانينه، و املتمثلة فيما يلي

يعرف اإلضراب : تنظيم ممارسة حق اإلضراب -1
على أنه اتفاق العاملني على االمتناع عن العمل لفرتة 

هداف معينة من الزمن بقصد حتقيق بعض األ
على هذا الجتماعية واالقتصادية والسياسية، و ا

األساس اعترب أنصار القانون اإلداري أن اإلضراب 
العمومي بأداء  يشكل خطرا حقيقيا على قيام املرفق

اطراد، األمر الذي دعاهم إىل خدماته بانتظام و 
مواجهة خطره بتحرميه قضائيا استنادا إىل قاعدة 

جملس الدولة  وعلى هذا األساس قدر. االستمرارية
الفرنسي حترمي اإلضراب يف املرافق العمومية و اعتربه 

  .2غري مشروع يربر تسرح القائمني به
لقد تبىن املشرع الفرنسي هذا الرأي مبوجب القانون 

، غري أنه عاد يف 1963جويلية  31الصادر يف 
مسح و  1983جويلية  13الصادر بتاريخ  القانون

يف حدود نطاق  للموظفني مبمارسة حق اإلضراب

                                                             
.1995سبتمرب  24الصادرة بتاريخ  54اجلريدة الرمسية رقم   1 

رياض عيسي، نظرية املرفق العام يف القانون املقارن، الديوان  2
  .16، ص 1984الوطين للمطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

ختتلف و . تصدر بتنظيم ممارسة هذا احلق القوانني اليت
مواقف الدول األخرى يف هذا الشأن حيث يعترب 
اإلضراب جرمية خيانة عظمى تصل عقوبتها إىل 
اإلعدام يف بعض الدول الشيوعية، بينما تلجأ بعض 
الدول إىل االعرتاف حبق املوظفني يف اإلضراب مع 

احلق، ووضع الضوابط اليت تكفل تنظيم ممارسة هذا 
. لعمومية على الرغم من اإلضراباستمرار سري املرافق ا

قد منع القانون املصري اإلضراب  اعتربه جرمية، يوقع و 
على مرتكبيها العقوبات املنصوص عليه يف قانون 

  .3العقوبات
ع اجلزائري، فقد تبىن هذا احلق أما فيما خيص املشر 

 1963ستور كمن يف دأحاطه بقيمة دستورية تو 
مت ختصيصه يف القطاع ، و 20مبوجب نص املادة 

مبوجب نص  1976ستور اخلاص دون العام يف د
مبوجب نص املادة  1989لكن دستور ، و 61املادة 

 1996كذا الشأن بالنسبة لدستور و  ،به اعرتف  54
. 4منه 71ذلك مبوجب نص املادة املعدل و املتمم و 

 02-90القانون رقم  قد جسد هذا احلق أيضا يفو 
املتعلق بالوقاية من  1990فرباير  06املؤرخ يف 

ارسة حق ممت اجلماعية يف العمل و تسويتها و النزاعا
 27 -91اإلضراب املعدل و املتمم بالقانون رقم 

تضمنت قواعده  ، و 1991ديسمرب  21املؤرخ يف 
  . 5كيفية ممارسة حق اإلضراب و إجراءاته و آثاره

إن االستقالة  : ممارسة حق االستقالةتنظيم  -2
كأحد أسباب انتهاء خدمة املوظف باإلدارة تعين رغبة 

ائيا بإرادته، قبل انتهاء املدة  املوظف يف ترك اخلدمة 
إلضراب هي بذلك ختتلف عن او . القانونية احملددة هلا

إن . هو التوقف عن العمل مع التمسك بالوظيفةو 
ستقالة عديدة، فقد األسباب اليت تدعو املوظف لال

                                                             
، دار النهضة 1أنور أمحد رسالن، وسيط القانون اإلداري، ج 3

  .361، ص 1998العربية، القاهرة، 
.15لسابق، ص ، املرجع ا01-16القانون رقم   4 
  .179عمار بوضياف، املرجع السابق، ص  5
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قد اعتبارات موضوعية خاصة بالعمل، و ترجع إىل 
وإذا كان . ظروف املوظف الشخصيةترجع إىل 

الشخص ال جيرب على تقلد الوظيفة كقاعدة عامة، 
فإنه ال ميكن كذلك إجباره كقاعدة عامة أيضا على 

  .1البقاء فيها رغم إرادته
 وقحقا من حقتعترب االستقالة عمال مشروعا و 

القضاء اإلداري يرى أن املوظف العام، غري أن الفقه و 
سري املرافق  هذا احلق مقيد مبدى تطبيق قاعدة

، األمر الذي يستوجب من طرادواالعمومية بانتظام 
املوظف عدم ترك املنصب قبل قبول هذه االستقالة من 

أي أن عالقة املوظف باملرفق العمومية . اجلهة املختصة
إمنا النه الصريح عن االستقالة و رد إعال تنقطع مبج

تنقطع هذه العالمة عندما ختطره اإلدارة بقبول 
  . 2االستقالة

إذا كان من حق كل موظف عام أن يرتك عمله 
الوظيفي، إال أنه حىت ال يضطرب دوام حسن سري 
املرافق العمومية جيب أن يبقى املوظف يف منصب 

تصة عمله حىت تقبل أو ترفض السلطة اإلدارية املخ
  . 3طلب االستقالة

املتضمن قانون الوظيفة،  03-06بالرجوع لألمر رقم 
إمنا ستقالة حتت عنوان حقوق املوظف و فإنه ال يورد اال

اء اخلدمة،  ورد ذكرها يف الباب العاشر حتت عنوان إ
قد اعرتفت بصريح العبارة أن  217إال أن املادة 

القانون، سه ضمن إطار االستقالة حق للموظف ميار 
على وجوب تقدمي  219و  218أكدت املادتني و 

طلب كتايب يعرب فيه املوظف عن رغبته يف قطع العالقة 
سلطة الوظيفية يرسل عن طريق السلم اإلداري لل

داء يلزم باالستمرار يف أاملخولة بصالحية التعيني، و 
                                                             

 اطرادو  بانتظامحمفوظ عبد القادر، مبدأ سري املرافق العمومية  1
وتطبيقاته يف اجلزائر، 

www.droitetentreprise.org ،10/01/2015   
  .16رياض عيسى، املرجع السابق، ص  2
  .77عمار عوابدي، املرجع السابق، ص  3

ستقالة فال مىت قبلت االعمله إىل غاية صدور القرار،و 
من ذات  220ألزمت املادة و . يهجمال للرتاجع ف

القانون السلطة املكلفة بالتعيني باختاذ قرارها خالل 
جيوز هلا يف إبتداءا من تاريخ إيداع الطلب، و شهرين 

حالة الضرورة القصوى للمصلحة العامة، أن تؤجل 
أي ( املوافقة ملدة شهرين بعد انتهاء األجل األول

ستقالة نافذة ائها تصبح االوبانقض) الشهرين األولني
  . 4فعلية و 

  .5الضمانات القضائية: ثانيا
لقد ساهم القضاء اإلداري يف فرنسا مسامهة كبرية يف 
إظهار النظريات اليت ختدم مبدأ حسن سري املرفق 
بانتظام و اطراد و يتجلى ذلك خاصة من خالل 

  .نظرية الظروف الطارئة و نظرية املوظف الفعلي
  : نظرية الظروف الطارئة-1

األصل يف جمال التعاقد أن العقد شريعة املتعاقدين و ال 
يعفي املتعاقد من التزاماته إال يف حالة القوة القاهرة و 
هي احلادث غري املتوقع الذي ال ميكن دفعه، و هذه 
ا على إطالقها يف جمال  القاعدة ال ميكن العمل 
العقود اإلدارية لذا أنشأ القضاء الفرنسي نظرية مسيت 

  .ية الظروف الطارئة دعت إليها ظروف موضوعيةبنظر 
  :  نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي-2

تعترب هذه النظرية فرنسية املنشأ، حيث أن املوظف 
الفعلي هي شخص ميارس اختصاصا إداريا معينا رغم 
وجود عيب جسيم يف قرار تعيينه شغله هلذه الوظيفة 

القانون  تقتضي مبادئو . التعينيأو لعدم صدور قرار 
ا صادرة عن غري ذي خمتص . إلغاء مجيع تصرفاته أل

غري أن القضاء وسعيا منه عدم ارتباك أداء اخلدمات 
طراد أضفى مشروعية على هذه إالعامة بانتظام و 

األعمال رغم العيب املذكور و ميز بشأن تأصيل هذا 

                                                             
  .حمفوظ عبد القادر، املرجع السابق 4

.183عمار بوضياف، املرجع السابق، ص   5 
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القرار بني حالتني حالة الظروف العادية وحالة الظروف 
  .االستثنائية

  .مبدأ المساواة بين المنتفعين: المطلب الثاني
) الفرع األول(  سيتم التطرق إىل تعريف هذا املبدأ

  ).الفرع الثاين(  كذا حمتواهو 
  .تعريف مبدأ المساواة بين المنتفعين: الفرع األول

يقصد باملساواة بني املنتفعني أمام املرافق العمومية، 
هلؤالء دون متييز ال التزام هذه األخرية بتقدمي خدمات 

ختلفة قد كرس هذا املبدأ يف الدساتري املو  .1مربر له
 1996ها دستور آخر اليت تعاقبت على اجلزائر و 

على  32لذي نص يف مادته ا، و 2016املعدل يف 
ال ميكن و . واطنني سواسية أمام القانونكل امل: "مايلي

أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد، أو العرق       
أو اجلنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، 

  ". شخصي أو اجتماعي
  .محتوى مبدأ المساواة بين المنتفعين: الفرع الثاني

) أوال( يف املساواة يف احلقوق يظهر هذا احملتوى
  ).ثانيا( ءاألعباواة يف حتمل االلتزامات و املساو 

  .2المساواة في الحقوق: أوال
ا واجب معاملة املرفق لكل املنتفعني معاملة  يقصد 

و تفضيل البعض على البعض اآلخر واحدة دون متييز أ
كذا املساواة يف االلتحاق بالوظائف العامة، فال جيوز و 

من حيث األصل فرض شروط تتعلق باجلنس أو اللون 
  .يفة معينةأو العقيدة لالستفادة من وظ

فااللتحاق بالوظائف العامة بات اليوم حقا دستوريا 
ذا احلق ال مينع  يتمتع به األفراد، غري أن التمتع 
املشرع من أن يضبط االلتحاق بالوظائف بشروط 

والسن وحسن ) اجلنسية(  حمددة تتعلق احلالة السياسية
كما يضبطه أيضا بإجراءات . غريهاالسرية و السلوك و 

  .كإجراء الدخول يف مسابقةمعينة  

                                                             
.205ناصر لباد، املرجع السابق، ص   1 
  .174عمار بوضياف، املرجع السابق، ص  2

  .3األعباءواة في تحمل االلتزامات و المسا: ثانيا
فيما خيص املساواة يف حتمل االلتزامات، ميكن ذكر 
على سبيل املثال املساواة أمام التزام اخلدمة الوطنية، 

املؤرخ  103-74من األمر رقم  1حبيث تنص املادة 
املتضمن قانون اخلدمة  1974نوفمرب  15يف 

إن اخلدمة الوطنية إلزامية بالنسبة جلميع : " لوطنيةا
 19ية واملكملني األشخاص املتمتعني باجلنسية اجلزائر 

"( هي على قدم املساواة جتاه اجلميع. عاما من عمرهم
من قانون اخلدمة العمومية رقم  03يقابلها املادة 

 48قم ، ج ر 2014أوت  9املؤرخ يف  14-06
و اليت تنص على  2014أوت  10الصادرة بتاريخ 

اخلدمة الوطنية إجبارية لكل املواطنني اجلزائريني :" أن
  ").البالغني من العمر تسع عشر كاملة

ملساواة أما فيما خيص األعباء، فهي تستهدف أساسا ا
ذلك مبوجب قاعدة مساواة أمام األعباء اجلبائية و 

  .اجلميع أمام الضريبة
العمومي قابلية المرفق مبدأ : المطلب الثالث

  .التعديلللتغيير و 
رته التجديد طرق إداظيم املرفق العمومي و يتطلب تن

متطلبات الصاحل العام،فعندما تنشأ والتغيري ليتالءم و 
ا ال تضع مبادئ أو قواعد أزلية  اإلدارة مرفقا معينا فإ

األوضاع بل ميكنها أن تتعداها لتتالءم و  لتسيريه،
  .4املتجددة و املتغرية

مطاطة تتغري فكرة املنفعة العامة فكرة مرنة و ملا كانت 
فق العمومية متكيفة بتغري الظروف فبالضرورة تكون املرا

ا، وهو ما يربر  يف وظيفتها والظروف اليت متر 
يؤسس لنظرية الظروف الطارئة يف العقود اإلدارية، و 

                                                             
  .206لباد، املرجع السابق، ص  ناصر 3
فق العامة الكربى، حممد فؤاد العشوري، حماضرات يف مادة املرا 4

السنة الرابعة قانون عام، كلية احلقوق مكناس، املغرب، السنة 
  .2004-2003اجلامعية 
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نظرية الظروف االستثنائية يف القانون اإلداري، سلطة 
  .1بالطرق اإلداريةتعديل و فسخ العقد 

على هذا األساس ميكن لإلدارة أن تتدخل لتغيري مرفق 
معني من أسلوب اإلدارة املباشر إىل االمتياز،كما 
ميكنها أن تتدخل لفرض رسوم على االنتفاع من 
خدمات املرفق أو الرفع من قيمتها إذا كانت مقررة 

كما ميكنها أن تشدد يف الشروط املطلوبة . أصال
ال جيوز ألحد بالعمل باملرفق العمومي، و لتحاق لال

املنتفعني أو العاملني أو املتعاقدين االعرتاض على ذلك 
ألن حق اإلدارة يف التغيري والتعديل ثابت ال يقيده إال 

  .2مراعاة للمصلحة العامة
لقد كرس املشرع اجلزائري هذا املبدأ يف مجلة من 

: ملثالالنصوص القانونية، نذكر من بينها على سبيل ا
 1988جويلية  4املؤرخ يف  131-88املرسوم رقم 

الذي و . عالقات بني اإلدارة و املواطنالذي ينظم ال
تسهر اإلدارة دوما على :" على ما يلي 6تنص مادته 

 .تكييف مهامها و هياكلها مع احتياجات املواطنني
". جيب أن تضع حتت تصرف املواطن خدمة جيدة

أن تطور ... ب عليهاو جي:"...21/3تضيف املادة و 
أي إجراء ضروري لتتالءم دوما مع التقنيات احلديثة يف 

  .3 "التنظيم و التسيري
   :خــاتمـة

تتواله العمومي كل مشروع تنشؤه الدولة و يعترب املرفق 
بنفسها أو حتت إشرافها و رقابتها إلشباع احلاجات 
اته األخرية كان ال بد للدولة من  العامة  ولإلملام 

على هذا األساس مت وزيع و تنويع املرافق العمومية و ت
االعتماد على معايري لتقسيمها فمن املعيار املوضوعي 

مومية إىل مرافق عمومية إدارية الذي يصنف املرافق الع
أخري لتقليدية وإىل مرافق اقتصادية و هي املرافق او 

أخري مهنية أونقابية، إىل املعيار اإلقليمي اجتماعية و 
                                                             

  .173جبار مجيلة، املرجع السابق، ص  1
  .15حممد فؤاد العشوري، املرجع السابق، ص  2
  .207ناصرلباد، املرجع السابق، ص  3

أخرى افق العمومية إىل  مرافق وطنية و صنف املر الذي ي
مل حملية أو إقليمية إىل معيار أسلوب اإلنشاء ويش

  .املرافق العمومية االختيارياملرافق العمومية اإلجبارية و 
أما بالنسبة للمبادئ املتحكمة يف سري املرافق العمومية 
فهي مبادئ مشرتكة بني كل املرافق العمومية مهما كان 

طراد إمرارية املرفق العمومي بانتظام و فمبدأ است نوعها 
بادئ الواجب توفرها يف كل مرفق هو من أهم امل

ن إحاطتها مبجموعة من ضمان فعاليتها كان ال بد مو 
هي الضمانات التشريعية و الضمانات الضمانات و 

نتفعني أمام باإلضافة إىل مبدأ مساواة امل. القضائية
التعديل قابليته للتغيري و  بدأكذا ماملرافق العمومية و 

يالحظ أن هذا األخري ويسمي أيضا مبدأ التكييف، و 
 ،بالغ من قبل السلطات العمومية بات حيظ باهتمام

هذا ما جتسد فعليا يف آليات حتسني اخلدمة و 
ع متطلبات اإلدارة العمومية، حىت يتسىن هلا تكييفها م

  .تقريب اإلدارة من املواطناإللكرتونية و 
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  مسؤولية طبيب العيادة الخاصة عن أخطاء استعمال 

  األدوات واألجهزة الطبية من الناحية القانونية

  عنقر خالد، باحث يف الدكتوراه، جامعة مستغامن
  أستاذ مؤقت باملركز اجلامعي تيسمسيلت

  :ملخص
عالقة مباشرة جبسم اإلنسان،إذ يتعني علي الطبيب إن مهنة الطب من أنبل املهن اإلنسانية،ملا هلا من 

احرتامه واحملافظة على أرواح الناس أثناء ممارسة واجباته  وذلك ألن مهنة الطب تفرض على الطبيب واجبا أخالقيا 
  .  بذل جهود صادقة يف عالج مرضاهوقانونيا يتمثل يف

لقد شهد الطب يف السنوات األخرية مجلة من التطورات املهمة  يف شيت ميادينه،منها ما هو متعلق بنمط 
العالج أو متعلق باألدوية،وكذلك األجهزة املستعملة واملتدخلة يف عملية التطبيب،كما ساهم هذا التطور يف ظهور 

ة الطبية اليت تفتقر إليها املستشفيات العامة،وهذا ال مينع العيادات اخلاصة اليت أصبح يرتدد عليها املرضى من اجل الرعاي
وقوع أضرار بالنسبة للمريض من جراء االستخدام اخلاطئ لألجهزة املتدخلة يف العالج،خاصة وأن املريض إذا مل يتوقع 

خاصة له وذلك من  الشفاء،فإنه يتوقع الرعاية اجليدة،وبالتايل فان املضرور من هذه األجهزة  الطبية جيب توفري محاية
أجل جرب الضرر الالحق به ومعرفة اجلهة املسئولة عن األضرار اليت يقع على عاتقها تعويض املضرور وهذا ما سيتم 

  . اإلجابة عنه
 :ــةممــقد

 يعترب احلق يف سالمة اجلسد،من أهم احلقوق اليت
ا اإلنسان،و  كرسها معظم املبادئ اليت ت منيتمتع 
يعد  وتسعا جاهدة حلمايته،لذاالتشريعات الدولية،

غري أنه ترد ،به انتهاكا حلرمة الكيان اجلسدي املساس
العرتاف مبشروعية أمهها ا،علي هذه القاعدة استثناءات

جسد يف جسم اإلنسان الذي يت ىالعمل الطيب عل
  .  1اجلراحيةتدخالت الطبيب العالجية و 

ألخرية شهد مجلة من الطب يف السنوات اإن 
 استعمالأصبح و ،التطورات يف شيت ميادينه العالجية

بعض اآلالت واألجهزة الطبية ضروري يف عملية 
م بالتدخالت العالجية من املتعذر القياو التطبيب،

ا ، و  وذلك لعبت هذه األجهزة دور فعال بدو
  جد نقاط  الطبيب أن يكشف ويصل إىل بتمكني

  
                                                             

الطبية وجزاء األعمال حق املوافقة علي  عبد الكرمي مأمون، 1
 :سنةمصر،  دار النهضة العربية، القاهرة، اإلخالل به،

  .19 .ص ،2006

األمهية البالغة  لرغم منوبا حساسة يف جسم اإلنسان
املخاطر املتأتية منها  ىهلذه األجهزة جيب أن نقف عل

،أو ما يرتكبه الطبيب من جراء اخللل املوجود فيها
لك لنقص يف تكوينه أو أثناء استعماهلا وذ أخطاء

وبالتايل فان املضرور الوحيد يف ،حداثة هذه األجهزة
يكون يف أنه  هذه العملية هو املريض نفسه الذي يتوقع

لذا جيب مأمن من أي خطر،وهو بني أيدي الطبيب،
هة املسئولة توفري محاية خاصة هلذا املضرور وتبيان اجل

املريض للمطالبة  من يعود ىوعل ،اخلطأ املرتكب عن
  .2أصابه من ضرر مابالتعويض ع

دراستنا حول  ومما سبق ذكره ارتأينا حتديد نطاق
هل ميكن الفصل بني خطأ طبيب ؛ اإلشكالية التالية

العيادة اخلاصة وفعل األدوات واألجهزة الطبية 
  .حدوث الضرر ؟املستعملة اليت تسببت يف 

                                                             
 ،ت املهنية للطبيب يف نظر القانونااللتزاما علي بداوي، 2

الفكر القانوين املسؤولية موسوعة  املدونة القضائية اجلزائرية،
 سنة النشر،ذكر دون  اجلزائر، ،للخدمات دار اهلالل الطبية،

  .30ص 
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 إىل املقالارتأينا تقسيم ،اإلشكاليةهذه  ىلإلجابة عل
طبيعة التزام طبيب  عنللحديث  ثينخصصنا األولمبح

ؤوليته عن أخطاء استعمال مس ىومد العيادة
خصصناه فجهزة الطبية أما املبحث الثاين األاألدواتو 

لتحديد مسؤولية طبيب العيادة اخلاصة عن أخطاء 
ا    .استعمال األجهزة واألدوات الطبية وأركا

 طبيب العيادة الخاصةطبيعة التزام : المبحث األول
مسؤوليته عن أخطاء استعمال األجهزة و  ىومد

  .األدوات الطبية
من  العيادات اخلاصة ىيرتدد عل لقد أصبح املريض

، الفتقار املستشفيات جل املعاجلة والرعاية الطبيةأ
إليها وهذا ال مينع من حدوث أخطاء طبية يف العامة 

تنال مما هو  ادات اخلاصة أثناء عملية التطبيب،العي
مقرر من التزامات لطبيب العيادة اخلاصة اجتاه مريضه 

جل لإلشارة فان ، مبقتضى عقد التطبيب املربم بينهما
األخطاء املمكن حدوثها أثناء العالج راجع يف 

 هي حتت إشراف الطبيب،و األساس لألجهزة املستعملة
كره ارتأينا تقسيم هذا مما سبق ذ  ،املعاجل ومراقبته

للحديث عن  خصصنا األولمطلبني  املبحث إىل
، أما املطلب الثاين بيعة التزام طبيب العيادة اخلاصةط

كلم عن مدى مسؤولية طبيب العيادة فخصصناه للت
اخلاصة عن أخطاء استعمال األدوات واألجهزة 

  .الطبية
  طبيعة التزام طبيب العيادة الخاصة   :المطلب األول

امة هي التزام الطبيب ببذل إذا كانت القاعدة الع
يها التزام إال أن هناك حاالت استثنائية يقع فعناية،

بتحقيق نتيجة تتمثل  هو التزام،الطبيب التزاما حمددا
بالسالمة ال يعين االلتزام االلتزام و  ،يف سالمة املريض

راء  ما من ج ىال يعرضه ألي أذأبل ب،بشفاء املريض
 .،أو ما يعطيه من أدويةستعمله من أدوات  وأجهزة

عاتق الطبيب رغم اتصاهلا  ىوحتدد التزامات أخرى عل
صار  الن عنصر االحتمال فيهاببعض األعمال الفنية 

ومثال ذالك  ضعيفا حىت كاد أن يتالشى أحيانا

واستعمال األدوات واألجهزة ، األعمال املخربية
وعدد حمدد من العمليات اجلراحية اليت طبية،ال

أصبحت اآلن من قبيل العمليات العادية اليت ال حتمل 
  فيها صعوبة خاصة الستبعاد عنصر االحتمال

  .1كعمليات اخلتان 
من ه الت احلديثة وما ينطوي علياآل الستخدامإن  

خماطر لإلنسان أثره واضح علي اجتاه القضاء املتزايد 
التوسع يف تفسري أحكام املسؤولية الشيئية انطالقا  إىل

من فكرة احلراسة ومسؤولية حارس األشياء عن 
وهذا ،األضرار اليت تلحق الغري بسببها أو مبناسبتها

كان له ،للمسؤولية املدنيةاالجتاه يف القواعد العامة 
يسلم إذ األثر الواضح يف نطاق املسؤولية الطبية،

القضاء بالتزام الطبيب بسالمة املريض من األضرار اليت 
تلحقه من جراء استخدام األدوات الطبية يف عمليات 

  .العالج و اجلراحة بشىت أنواعها
هي تلك اليت تنشأ نتيجة وجود ،واألضرار املقصودة

 ل باألجهزة واألدوات  الطبية  إذ يقععيب أو خل
مقتضاه استخدام اآلالت السليمة التزام  على الطبيب

  .2اليت ال حتدث أضرار باملريض
فال يعفي  ،وهذا االلتزام هو التزام بتحقيق نتيجة

ان العيب املوجود الطبيب من املسؤولية حىت لو ك
إال أنه يستطيع ،صنعها ويصعب كشفه باآللة يرجع إىل

بإقامة ،خلص من املسؤولية طبقا للقواعد العامةالت
الدليل على أن األضرار اليت وقعت ترجع إيل سبب 

  .3أجنيب ال يد له فيه

                                                             
دار اجلامعة اجلديد  املسؤولية الطبية، حممد حسن منصور، 1

  . 226 .ص،2011سنة  إلسكندرية،ا للنشر
دار  جرائم اخلطأ الطيب والتعويض عنها، شريف الطباخ، 2

  .254ص ،2003سنة  اجلامعي،اإلسكندرية،الفكر 
تزام يف القانون املدين اجلزائري، مصادر االل حاج العريب،لب 3

اجلزء  اجلزائر، دار هومه، إلرادية العقد واإلرادة املنفردة،ملصادر ا
  .866، ص 2015سنة  الثاين،
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من القانون املدين  1761وهذا ما تضمنه نص املادة 
هذا  انالفقه يطبقن القضاء و إاجلزائري، وبالتايل ف

األضرار الناجتة عن األدوات واألجهزة  ىااللتزام عل
ألنه يقع علي الطبيب التزام باستخدام  ستعملةامل

ذلك أن املريض وإن مل يكن األجهزة السليمة 
باستطاعته املطالبة بالشفاء وهذا أمر مؤكد ، فهو على 
األقل صاحب حق يف توقع سالمة األجهزة واآلالت 

  .2املستعملة أثناء عملية التطبيب
مدى مسؤولية طبيب العيادة : المطلب الثاني

الخاصة عن أخطاء استعمال األدوات واألجهزة 
  .الطبية

أن اآللة قد تدخلت ،من املالحظ يف وقتنا احلايل
إال أن يف عملية التطبيب بشكل ملحوظ وظاهر 

األجهزة أو بضرر بسبب تلك اآلالت املريض قد يصاب
وقد ثار خالف الفقه ،اليت يستخدمها الطبيب املعاجل

يب عن هذه مسؤولية الطب ىوالقضاء حول مد
  .اإلصابات

إخضاع مسؤولية  اء إىلذهب فريق من الفقهقد ف
الطبيب عن اإلصابات اليت حتدثها األجهزة الطبية 
لذات القواعد اليت ختضع هلا مسؤوليته عن األعمال 

املريض أن يثبت خطأ  ىوبالتايل عل،الطبية
والعالقة السببية بني هذا اخلطأ والضرر الذي الطبيب،

  .3أصابه
غري أن القضاء احلديث يسلم أيضا بأن الطبيبفضال 

خيضع بذل عناية  وفقا لألصول العلمية التزامه بعن 

                                                             
املتضمن القانون املدين  58 -75من األمر رقم  176املادة  1

إذا استحال علي املدين أن " املعدل واملتمم ، بنصها علي أنه
ضرر الناجم عن عدم ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بتعويض ال

لتنفيذ نشأة عن سبب ال ، ما مل يثبت أن استحالة االتزامه تنفيذ
ويكون احلكم كذلك إذا تأخر املدين يف تنفيذ التزامه  يد له فيه،

."  
.239ص رجع السابق،امل حممد حسن منصور،  2 
.255ص  ،السابقاملرجع  شريف الطباخ،  3 

مة املريض من األضرار املستقلة عن اللتزام حمدد بسال
وجعل لذي جاء من أجله وعلى غري صلة به،ا داءال

بوجه خاص تحقيق نتيجة وينطبق التزامابالتزامه هذا 
ق باملريض من األدوات أو األضرار اليت تلح على

واليت تقطع صلتها باألعمال الطبية ،األجهزة الطبية
ما يقوم  4اليت يصل حمل اللتزام بتأديتها بذل عناية أي

  .به الطبيب من أجل معاجلة املريض 
التطبيقات القضائية يف هذا وجند العديد من 

استئناف مونبوليه حيث قضت حمكمة الصدد،
لتهابات اليت حلقت باملريض عن اال،بمبسؤولية الطبي

األشعة بسبب  نتيجة لتعرض جلده بكمية زائدة من
كما قضت أيضا مبسؤولية خلل يف جهاز األشعة،

الطبيب عن احلروق اليت أصابت املريض ، نتيجة 
خروج هلب من املشرط الكهربائي أثناء املعاجلة رغم 

  .5عدم وجود تقصري من جانب الطبيب
أو الوفاة الناجتة  اللتهابات،كما يسأل الطبيب عن ا  

عن زيادة التعرض لألشعة بسبب خلل يف اجلهاز 
كذالك الوفاة الناجتة عن االنفجار الناجم عن ،املنظم

  .يرة من جهاز التخذير وكسر احلقنةالشرارة املتطا
ومتتد مسؤولية الطبيب لتشمل األضرار اليت تصيب 

بسبب  نتيجة سقوطه من فوق منضدة الفحص املريض
  .6، أو عند صعوده أو نزوله من عليهاهبوطها املفاجئ

إذن يسأل الطبيب عن األضرار اليت تسببها األجهزة 
 عنبسبب عيوب فيها أدت إيل انفجارها أو احنرافها 

تكون مسؤولية الطبيب هنا  ،عملها املرسوم هلا
وبالتايل ال ميكن تطبيق ،مسؤولية عقدية ال تقصريية

                                                             
الطبعة  الفعل املستحق للتعويض، علي فياليل، االلتزامات، 4

  .181ص  ،2012سنة  اجلزائر، الثالثة موفم للنشر،
مدى املسؤولية  تعويض احلوادث الطبية، ثروت عبد احلميد، 5

دار اجلامعة اجلديدة  عن التداعيات الضارة للعمل الطيب،
  .216ص  ،2007سنة مصر،  اإلسكندرية، للنشر،

.257ص  املرجع السابق، شريف الطباخ،  6 
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ن القانون املدين اجلزائري املتعلقة م 1381نص املادة 
أساس أن الطبيب يلتزم  ى،علمبسؤولية حارس األشياء

مبوجب العقد الطيب الذي يربطه باملريض بسالمة 
ية التطبيب وخلوها من األجهزة اليت يستعملها يف عمل

  .2هو التزام بتحقيق نتيجة ال بذل   عنايةأي عيب و 
العيادة  تحديد مسؤولية طبيب: المبحث الثاني

الخاصة عن أخطاء استعمال األجهزة واألدوات 
  . الطبية وأركانها

مع  يف الفرتة األخرية تعاقد األطباء لقد كثر
إذ ،أو إدارة الشركات أو املصانعاملستشفيات اخلاصة،

يلتزم الطبيب يف هذه احلالة مبقتضي العقد بعالج 
املرضي الذين يدخلون املستشفي أو العمال الذين 

ن الطبيب يقوم إوبطبعة احلال ف ،ن أثناء العمليصابو 
 بتقدمي خدمات ألشخاص مل يرتبط معهم بأي اتفاق

األمر الذي يستدعي حتديد مسؤولية  ومل خيتاروه،
والذي الطبيب من حيث العقد الذي يربطه باملريض 

،كما ينبغي حتديد عناصر يعترب اشرتاط ملصلحة الغري
ن مع ارتكابه اخلطأ قيام مسؤولية الطبيب اليت تتزام

ألدوات ،عند استخدامه لعملية التطبيب أثناء
وذلك ،بات تدخلها ضروريحبيث  ،الطبية واألجهزة

طالبة للماملضرور  من أجل إيضاح الطريق أمام
 إىلارتأينا ،مما سبق ذكرهحلقه من ضرر،مابالتعويض ع

 خصصنا األولمطلبني  إىلتقسم هذا املبحث 
للحديث عن مسؤولية الطبيب املعني من قبل العيادة 

فخصصناه للتكلم عن  املطلب الثايناخلاصة، أما 
أركان قيام املسؤولية عن أضراراستعمال األجهزة 

  .واألدوات الطبية

                                                             
املتضمن القانون املدين  58 -75من األمر  128/1املادة  1

كل من تويل حراسة " نه أواليت نصت علي  ،املعدل واملتمم
 ، يعترب مسؤوالالرقابةشيء وكانت له قدرة االستعمال والتسيري و 

  ...".  عن الضرر الذي حيدثه ذلك الشيء
.181ص  ،السابقاملرجع  ،علي فياليل  2 

مسؤولية الطبيب المعين من قبل : المطلب األول 
  العيادة الخاصة

 ىعل ا، بناءالعيادات اخلاصة جلوء املريض إىل حال
عقد إن ، فو ضمين بينه وبني إدارة العيادةعقد ول
فاء هو الذي حيكم العالقة بينهما،خالف االستش

  .شفىئحية اليت تربط املريض باملالالاألمر يف العالقة 
خيتلف عقد االستشفاء الذي يربط املريض   
، عن العقد الطيب الذي يتم بني العيادات اخلاصةب

فإذا كان األول بعالجه،املريض والطبيب الذي يقوم 
ادية للمريض أثناء عالجه موضوعه تقدمي اخلدمات الع

الثاين يكون حمله األعمال الطبية بكل ما  فإنوإقامته،
فهذه األعمال يسأل عنها الطبيب  ،حتمله من فن طيب

ويلتزم املريض بإثبات اخلطأ املرتكب  ،بصفة شخصية
ق عليها والذي يرتتب عن عدم تنفيذ االلتزامات املتف

  .3يف العقد الطيب
إيل العيادات اخلاصة للعالج إن املريض عند توجهه 

أو نه اختار الطبيب الذي ميارس فيها،فهو إما أ فيها،
ا فبمجرد قيام الطبيب  ،أنه اختار العيادة حبد ذا

 عيادة خاصة حيددها له، إىل األخصائي بتوجيه املريض
آخر ضمنيا ويبدي املريض موافقته يكون قد نشأ عقد 

  .4 بني املريض وإدارة العيادة اخلاصة
ومن ،تلتزم العيادة اخلاصة بتقدمي الرعاية الطبية الالزمة 

ا أثناء ممارسة العمل بني األعمال اليت ت قو 
والتأكد من صالحية الطيب،جتهيز اإلمكانيات املناسبة،

وتوفر الطاقم  ،األجهزة الطبية قبل التدخل اجلراحي
اء وممرضني د للطبيب املختص من أطبالطيب املساع

                                                             
.223ص  املرجع السابق، ،شريف الطباخ  3 
دار  اخلطأ، ة املدنية،املبسوط يف املسؤولي حسن علي الزنون، 4

  .465ص  ،2006سنة  األردن، عمان، وائل للنشر،
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وتلتزم بتقدمي اخلدمات الطبية أثناء التدخل اجلراحي،
  .1وأجهزة طبية تستدعيها حالة املريض من دواء

يعترب العقد الذي يربط الطبيب واملريض هو عقد  
اوليس عقدا جتاريا يتوخى من ورائه حتقيق الربح ، مدني

لى أتعاب ألن الطبيب حيصل من جراء عمله هذا ع
من مدونة أخالقيات  27ما نصت عله املادة وهو 
لكشف الالزم من الطبيب وبعد إجراء ا 2،الطب

يستدعي األمر يف أغلب ،حالة املريض ىاملختص عل
األحيان إدخال املريض إيل العيادة ملتابعة العالج  

ضي به الطبيب اجتاه مريضه وفقا ملا تق وحتدد التزامات
العقد علي زيادة بعض  ينصقواعد املهنة ما مل 

حلدود اليت حيدد فيها االتفاق أو إبقائها يف اااللتزامات،
مريض لميكن ل،فإذا أخل الطبيب بالتزاماته،لكذ

من فجانب ،أساس املسؤولية العقدية ىالرجوع عليه عل
اط ملصلحة اشرت  اأ ىالفقه يكيف هذه العقود،عل

بني الطبيب واملريض ما هي  باعتبار العالقة قائمةالغري 
إال عقد مت بني الطبيب وصاحب املستشفي 

تعهد يلتزم قبيل اجلهة فالطبيب امل،اخلاص
وهي إدارة املشفى بأن يعمل ملصلحة املرضي املشرتطة،

وهم املستفيدون من االشرتاط وهذا االشرتاط حصل 
م صلحة أشخاص غري معينني وقت العقد،مل مادام أ

  .3قت التنفيذقابلون للتعني و 
دعوى مباشرة مستمدة من  للمستفيدن إوبالتايل ف

يستعملها ضد املتعهد ليطالبه بتنفيذ ،العقد
                                                             

دراسة  دور اإلرادة يف العمل الطيب، جابر حمجوب علي، 1
ص  ،2000سنة  الكويت، لس النشر العلمي،جممقارنة،
115.  

 5املؤرخ يف  276 -92من املرسوم التنفيذي رقم  27املادة  2
يتضمن مدونة  ،1992يوليو  06وافق لـ امل 1413حمرم عام 

يوليو  08الصادرة يف  ،52عدد  ج ر، أخالقيات مهنة الطب،
مينع على الطبيب أو جراح األسنان " أنه  ىبنصها عل ،1992

حمل تباع فيه  إجراء فحوص طبية يف احملالت التجارية ويف أي
  " .مواد وأجهزة أو أدوية 

.116ص  ،السابقجابر حمجوب علي، املرجع   3 

ن مسؤولية الطبيب يف هذه إذلك ف ىوعل،التزاماته
  .4 احلالة تكون مسؤولية عقدية

 الطبيب من قبل مستشفي نيأما إذا كنا يف فرض تعي
هي عالقة ن عالقة الطبيب باجلهة اإلدارية إعام،ف

 وبالتايل فإنيمية الئحية وليست عالقة تعاقدية،تنظ
مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي يصيب من جراء 

ويف ،استعمال األجهزة الطبية هي مسؤولية تقصريية
هذا الفرض ال ميكن القول بوجود االشرتاط ملصلحة 

شفي بني الطبيب الذي يعمل يف املست ،املريض
دم وجود عقد بيتهما،ومن مثة لعالعام،وإدارة املستشفي 

تكون علي أساس املسؤولية التقصريية  تكون املساءلة
 .5 ال املسؤولية العقدية

 أركان قيام المسؤولية  عن أضرار: المطلب الثاني
 استعمال األجهزة واألدوات الطبية

املسؤولية املدنية النامجة عن أضرار  تتجسد أركان  
الطبية يف ثالثة  استعمال األدوات واألجهزة

 يسبب هذا اخلطأ أنو  يكون خطأ، هي أنعناصر،
،والبد أن تكون هناك عالقة سببية بني ضررا للمضرور

كل عنصر من   ىوالضرر وسوف نلقي الضوء عل اخلطأ
 .هذه العناصر

  الخطأ: أوال
 ببذل عناية، يقضى املبدأ العام بأن يلتزم الطبيب

ف الطبيب ذلك على املريض عبء إثبات ختل ويرتب
  عن الوفاء

بالتزاماته  بإقامة الدليل على إمهاله أو احنرافه عن  
  .6األصول املستقلة يف مهنته

                                                             
.88ص  ملرجع السابق،، احممد حسن منصور  4 
أحكام املسؤولية عن اجلرائم الطبية من الناحية  أمري فرج، 5

واملستشفيات واملهن املعاونة اجلنائية واملدنية والتأديبية لألطباء 
سنة  مصر، اإلسكندرية، العريب احلديث،املكتب  هلم،

  . 309ص  ،2011
.89ص  ،نفسهحممد حسن منصور،املرجع   6 



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يونيوالع/   املجلة ول  ISSN: 2507-7635/     2016دد

 

153 
 

يلتزم فيها الطبيب بتحقيق  أما عن احلاالت اليت
إثبات ،نه يكفي إلقامة مسؤولية الطبيبإف نتيجة،

عاتقه باإلضافة إيل حدوث  االلتزام الذي يقع عل
اليت ميكن اعتبار فيها الطبيب ومن بني احلاالت ،الضرر

الذي أحدث الضرر،وكذالك  حارسا للشيء غري احلي
يلتزم فيها الطبيب بضمان سالمة املريض  اليتاحلاالت 

تركيب الدم و تلك املتعلقة بنقل من كل ضرر آخر و 
يف هذا  جتدر اإلشارة األجهزة الصناعية واألسنان،

بالعيادة أن عقد االستشفاء الذي يربط املريض  املقام
املريض اخلاصة خيتلف عن العقد الطيب الذي يتم بني 

ميكن للمريض أن هذاو والطبيب الذي يقوم بعالجه،
يكون طبيبا كأن شخص واحد،يربم العقدين معا مع 

ا بناءا عل متول، 1 عيادة اخلاصةمالكالل اتفاق  ىإدار
فإذا كان العقد األول أي الذي يربط مع مالكها،

اخلاصة  موضوعه تقدمي اخلدمات  املريض بالعيادة
ن إادية للمريض أثناء عالجه وإقامته،باملقابل فالع

العقد الثاين والذي يربط املريض بالطبيب يكون حمله 
وهذه  مله من فن طيب،األعمال الطبية بكل ما حت

ويلتزم مال يسأل عنها الطبيب بصفة شخصية،األع
ب عن املريض هنا بإثبات اخلطأ املرتكب والذي يرتت

عدم تنفيذ الطبيب لاللتزامات املتفق عليها يف العقد 
  . 2الطيب

                                                             
املسؤولية املدنية للطبيب يف ضوء  ،أمحد حسن احلياري 1

دار الثقافة للنشر  ردين والنظام القانوين اجلزائري،القانون األ
  . 71ص  ،2008األردن ،سنة  عمان، والتوزيع،

ؤرخ يف امل ،204 -88املرسوم التنفيذي رقم  من 5أنظر املادة 
وط إجناز العيادات اخلاصة حيدد شر  ،1988أكتوبر  18

بنصها  1988أكتوبر  19الصادرة يف  42ج ر عدد وفتحها،
تسعني و ) 15(طاقة إستعاب بني مخسة عشر جيب أن تكون " 
  ". سريرا ) 90(
لنيل  ، مذكرةالطبيب أثناء التدخل الطيب أخط بوخرس بلعيد، 2

شهادة املاجستري يف احلقوق،جامعة مولود معمري،تيزي 
  .51ص  ،2011، سنة  ،وزو،كلية احلقوق والعلوم السياسية

يكفي ،مجرد إثبات الضرر يف مثل هذه الفروضف
وذالك حسب  ،النعقاد مسؤولية الطبيب أو املستشفي

نفسه  ىيستطيع الطبيب أن يدرأ عل وال،األحوال
  .3املسؤولية إال بإثبات السبب األجنيب

  الضرر:ثانيا 
وهو املكلف بإثبات ،هو مدعي التعويض يعد املضرور 

ا ومن ،دعواه أو إقامة األدلة علي صحتها وتوافر أركا
السهل إثبات الضرر من املشاهدة ، وحماضر التحقيق 

والضرر الذي يصيب املريض إما أن  ،واملعاينة واخلربة
 .كون مادي أو أديب أو االثنني معاي
  الضرر المادي -)أ

العمل  ىض عليعدم قدرة املر يف الضرر املادي  يتمثل
الكسب وفقد  ىعل من عدم مقدرته ذلك يستتبعوما 

 .4مصدر الدخل
ال  كما ميكن أن يرتتب عن الضرر يف ا

صيب الذمة املالية للشخص اخلسارة املالية اليت ت،الطيب
ويشمل هذا الضرر ما حلق املريض من  املضرور،

واإلقامة يف خسارة مالية كمصاريف العالج واألدوية 
ما  إىلباإلضافة  5 املستشفي ونفقات إصالح اخلطأ

فات الشخص املضرور من كسب خالل تعطله عن 
أي  ،العمل بسبب العالج وإصالح اخلطأ الطيب

أصال يف  هاالكسب أو انعدام ىإضعاف القدرة عل
 اإلصابات البدنية إىلوهذا راجع  حالة العجز،

توجب واحلروق األمر الذي يس التشوهات،ك
  .6تعويضه

                                                             
.867ص  ،، املرجع السابقبلحاج العريب  3 
.228شريف الطباخ ، املرجع السابق ، ص   4 

  .286ص  املرجع السابق، أنظر علي فياليل،
طباء والصيادلة مسؤولية األ عبد احلميد الشواريب، 5

 منشأة املعارف، ات املدنية واجلنائية والتأديبية،واملستشفي
  . 94، ص 2004سنة،  مصر، اإلسكندرية،

دراسة  لية الطبية يف اجلراحة التجميلية،املسؤو  منذر الفضل، 6
  .169ص  ،1995سنة  األردن،، عمان دار الثقافة، مقارنة،
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 مما ينتج عنه ضررا ماديا للورثةوقد يتوىف املريض     
الورثة أن يثبتوا بأن  ىذلك جيب عل،لنتيجة هذه الوفاة

م حنو مستمر ودائم وأنه  ىعل مورثهم كان يتكفل 
ن القاضي يقضي إف يهوبناءا عل،هو العائل الوحيد

قيمة حتديد وله السلطة التقديرية يف ،بتعويض
  .1التعويض

  الضرر المعنوي  -)ب
يلحق شرف  يقصد بالضرر املعنوي ذلك الذي 

رر فهو ضومركزه االجتماعي، اإلنسان ومسعته واعتباره
ال الطيب يصيب مصلحة غري مالية للمضرور، ويف ا

بفعل هو ما يصيب املريض يف شعوره وأحاسيسه 
جسم  املعاناة وآلالم الناجتة عن حمض املساس بسالمة

ريض أو إصابته أو عجزه نتيجة خطأ الطبيب أو امل
الطبية يف  عند استعماله لألدوات واألجهزة،اجلراح

لك يف شكل اآلالم ويظهر كذ عملية التطبيب،
ويتمثل والنفسية اليت ميكن أن يتعرض هلا،اجلسمانية 

أيضا فيما قد ينشأ من تشوهات وعجز يف وظائف 
وقد ،وخالل العالجاليت تتمادى بعد اخلطأ  ،2األعضاء

تستمر بعدها مما خيلق لدى املريض عقدا نفسية 
فهو ميس مبشاعر ،بل أكثر من ذلك،وشعورا بالنقص

املريض وعاطفته ومبكانته العائلية واملهنية واالجتماعية 
الذي ترتكه اإلصابة  خاصة إذا كان  مثل التشوه

نفسية  ىينعكس علمما موضعها بارزا كالوجه
املشرع اجلزائري قد تدارك النقص  ة فإنلإلشار  ،املضرور

ما خيص التعويض ياملوجود يف القانون املدين اجلزائري ف
وذلك مبوجب استحداث املادة عن الضرر املعنوي،

مكرر مدين جزائري بعد تعديل القانون املدين  182
جوان  20املؤرخ يف  10 -05مبوجب قانون رقم 

ل يشم" واليت نصت صراحة علي ما يلي  2005

                                                             
.310ص  املرجع السابق، أمري فرج  1 
.169ص  حممد حسن منصور املرجع السابق،  2 

التعويض عن الضرر املعنوي كل مساس باحلرية أو 
  .3 " الشرف أو السمعة

  عالقة السببية: ثالثا
ع الضرر للمريض وثبوت خطأ ال يكفي جمرد وقو 

د عالقة مباشرة بني اخلطأ بل جيب وجو  الطبيب،
وكان من  ،الضررطأ و ومىت أثبت املضرور اخل والضرر،

ن القرينة فإ ن ذالك اخلطأ أن حيدث عادة الضرر،شأ
توافر عالقة السببية بينهما تقوم لصاحل  ىعل

بإثبات أن الضرر وللمسئول نفي هذه القرينة،املضرور
  4قد نشأ عن سبب أجنيب ال يد له فيه

ينفي رابطة السببية إذا كان هو بدوره املريض أ وخط
أما إذا ساهم مع  الضرر، وحده السبب يف إحداث

 إىلذلك يؤدي ن إف،خطأ الطبيب يف وقوع الضرر
 أالطبيب بقدر نسبة خط ىاحملكوم به عل إنقاص
  .5املريض

فقد قضت حمكمة النقض ،إذا كان اخلطأ مشرتكاأما 
املصرية بأن تعدد األخطاء املؤدية إيل وقوع احلادث 

اخلطأ  أيا كان قدر فيه يوجب مساءلة كل من أسهم
ببا مباشرا ستوي يف ذلك أن يكون سياملنسوب إليه، 

نه جيب أغري  هذا احلادث، مباشر يف حصول أو غري
الوقوف عند السبب املنتج يف ،عند حتديد املسؤولية

  .إحداث الضرر دون السبب العارض يف رابطة السببية
كما جتدر اإلشارة إيل أن توافر رابطة السببية بني 

ليت تفصل قيها اخلطأ والضرر من املسائل املوضوعية ا
حكمها توافر هذه العالقة وأن تبني يف حمكمة املوضوع 

فإذا  ، وإال كان يف حكمها قصورا يستوجب النقض
كانت الوقائع تدخل حتت السلطة التقديرية لقضاة 

                                                             
. 116ص املرجع السابق، بوخرس بلعيد،  3 
.229ص  املرجع السابق، شريف الطباخ،  4 

يف شرح القانون املدين  ، الوجيزأنظر خليل أمحد حسن قدادة
 اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، مصادر االلتزام، ،اجلزائري

  .252ص  ،2005سنة  ،الطبعة الثانية ،اجلزء األول
.128ص  املرجع السابق، أمري فرج،  5 
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، فإن استخالص توافر عالقة السببية أو عدم املوضوع
توفرها، من مسائل القانون اليت ختضع لرقابة احملكمة 

لية ما ميكن للطبيب أن يدرأ عن نفسه املسؤو ك،1العليا
 . 2وبالتايل تنتفي رابطة السببية،بإثبات السبب األجنيب

  :ـةخــاتمـ
تدخل األجهزة واألدوات يف جمال الطب قدم إن 

ن الت بالنسبة لألطباء،حبيث كايالعديد من التسه
، ولكن إذا احنرف عملهم يف زمن قريب صعبا للغاية

يف استخدام هذه األجهزة الطبيب عن سلوكه املعتاد 
اليت أصبح تدخلها من مستلزمات الطب قد املتطورة،

أخطار أخري مل تكن متوقعة واليت  عرض املريض إىلي
ال ميكن فصل أضرارها عن مسؤولية طبيب العيادة 

التشريعات بصفة عامة واملشرع  ى،لذا جيب علاخلاصة
ذا اجلانب  صة،أن يويلاجلزائري بصفة خا اما كبري  ا

ا،علت املتعلق باألدوا  ىواألجهزة الطبية نظرا خلطور
من حيث تكوين األطباء السيما صحة اإلنسان 

ا  ن هناك بعض األجهزة املتطورة يكون ألالعاملني 
تكوين  حتتاج إىلاستعماهلا حساسا بالنسبة للمريض 

وأطباء العيادات  عمومااألطباء نوعي عليها لفائدة
 اسليم استخداما اخلاصة حتديدا من أجل استخدامها

 يف املقام األول،سالمة املريض  ىوصحيحة حفاظا عل
العيادات  ىعل هؤالء يرتددون أكثر فأكثر وان  خاصة

بل  أجل الرعاية الصحية اليت تقدمها،اخلاصة من 
ينضم هذه  وضع نظام قانوين خاص يكون من الالئق

املسألة تنظيما دقيقا جينب القضاة عناء البحث يف 
ؤولية بغية التأصيل هلا،ويبقى القواعد العامة للمس

املريض باعتباره الطرف املذعن يف هذه العالقةضحية 
  .جتاوزات العيادات اخلاص

لكن ذلك ال ينال قطعا من املبدأ العام باعتبار    
التزام طبيب العيادة اخلاصة،التزاما ببذل عناية كأصل 

                                                             
  .  865ص ،املرجع السابق العريب، بلحاج 1
  .128 ص ،نفسه املرجع أمري فرج، 2

بينما يقع  طباء،مع ما يف ذلك من محاية لأل عام،
محاية  التزامه بتحقيق نتيجة على سبيل االستثناء،

.استخدام اآلالت واألجهزة الطبية للمريض من خماطر
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Un moyen de lutte contre l’évasion fiscale 
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Introduction 
  
 Depuis l’instauration de l’impôt, les contribuables ont toujours tenté 
d’échapper à l’imposition de leurs bénéfices. Aujourd’hui, devant le nombre 
important d’impôts imposés par les gouvernements des différents pays, et leurs taux 
assez élevés, les investisseurs (hommes d’affaires et multinationales entre autres) 
cherchent par tous les moyens une échappatoire tout en restant dans la légalité vis-à-
vis des fiscs de leurs pays, ce phénomène est connu sous le nom de l’évasion fiscale 
qui peut être interne ou internationale. 

 L’abus de droit étant un moyen souvent utilisé pour des fins d’optimisation 
fiscale, reste méconnu de la plupart des codes fiscaux qui n’ont donné aucune 
définition pour le concept. La nature et l’origine prétorienne de la notion peuvent en 
être la cause.  

Il convient de préciser que le concept de l’abus de droit n’est pas défini en 
droit fiscal algérien, mais en droit civil àtravers son article 124 bis. Ce dernier 
prévoitque l’abus de droit constitue unefaute, s’il est exercé dans des cas bien précis1. 
Cette absence d’évocation de la notion d’abus de droit dans le CIDTA2 a conduit à 
l’exclusion et la méconnaissance du principe par l’administration fiscale algérienne 
qui ne l’a jamais évoqué ou utilisé qu’à partir de 2015.  

Utilisé pour échapper à l’impôt, l’abus de droit ne constitue pas une infraction 
à la loi fiscale, puisque le contribuable ne viole aucune loi ou disposition légale, 
cependant il contredit l’esprit de la loi qui pénalise toute manœuvre tendant à nuire 
aux autres pour en tirer un intérêt personnel.  

L’importance qu’occupe aujourd’hui le principe de l’abus de droit en matière 
fiscale et son usage très répandu entre les contribuables ont suscité plusieurs réactions 
et plusieurs interrogations sur l’usage du principe en matière fiscale? 

Nous tacherons dans cet article à présenter la notion de l’abus de droit en droit 
fiscal dans un premier chapitre, et dans le deuxième chapitre à la prévention de l’abus 
de droit.    

                                                             
1 - Selonl’article 124 bis du code civil algérien, il y a abus de droit dans les cas suivant : 

- Abus de droit dans le but de nuire à autrui ; 
- s’il tend à la satisfaction d’un intérêt dont l’importance est minime par rapport au 

préjudice qui en résulte pour autrui ; 
- si l’abus de droit a pour fin la satisfaction d’un intérêt illicite. 

2-  CIDTA : Code des Impôts Directs et des Taxes Assimilées.  
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Premier chapitre 

La notion de l’abus de droit en 
droit fiscal 

L’étude de la notion de l’abus 
de droit en général n’est pas une chose 
aisée, vu la difficulté de distinguer la 
limite existante entre l’usage légal du 
droit et l’abus de doit, et vu la relation 
étroite entre les deux usages. En effet, 
il est admis que l’abus de droit est le 
dépassement, l’excès et l’exagération 
dans l’utilisation de son droit. 

Le principe de l’abus de droit 
en matière fiscale est le principe qui 
permet à l’administration fiscale de 
requalifier certains faits figurant dans 
un acte établi par le contribuable. Il 
joue également le rôle de limite dans la 
gestion de l’entreprise, et ce dans le 
but d’empêcher les contribuables 
d’enfreindre la loi fiscale. De ce fait, 
on peut avancer que toute tentative de 
réduire ou d’éluder l’impôt, peut 
fortement se traduire en abus de droit, 
du moment que toute réduction 
d’impôt ou régime privilégié est 
soumis à une loi.  

Pour mieux comprendre la 
notion de l’abus de droit en matière 
fiscale, nous allons voir en premier le 
contenu de cette notion (Section 1) 
puis son application dans le domaine 
fiscal (Section 2).     

Section 1 : Contenu de la théorie de 
l’abus de droit en droit fiscal 

Comme toute théorie et tout 
principe, l’abus de droit est un concept 
qui permet de définir, par le service 
fiscal, les limites que le contribuable 
ne doit pas franchir dans les actes qu’il 
accomplit. L’étude du contenu de cette 
théorie à travers les approches 
doctrinales et jurisprudentielles (Sous 
section 1) et des critères de 
détermination des cas d’abus de droit 

(Sous section 2), nous permettront de 
mieux cerner le principe.    

Sous section 1: les approches 
doctrinales et jurisprudentielles de la 
théorie 

Utilisé comme instrument 
juridique de lutte contre l’évasion 
fiscale, la théorie de l’abus de droit a 
pour objectif le contrôle, par le service 
fiscal, de la qualification donnée par le 
contribuable à une opération qu’il 
entend réaliser et ses répercussions 
fiscales. Le contenue de cette théorie a 
fait l’objet d’études doctrinales (1) tant 
bien que jurisprudentielles (2).     

1 – La doctrine  

 Le Professeur Maurice 
COZIANE définit l’abus de droit 
comme le: « Châtiment des surdoués 
de la fiscalité. Bien évidement, ils ne 
violent aucune prescription de la loi et 
se distinguent en cela des vulgaires 
fraudeurs qui par exemple dissimulent 
une partie de leurs bénéfices ou 
déduisent des charges qu’ils n’ont pas 
supporté. L’abus de droit est péché 
non contre la lettre mais contre l’esprit 
de la loi. C’est également un péché de 
juriste, l’abus de droit est une 
manipulation des mécanismes 
juridiques là où la loi laisse la place à 
plusieurs voies pour obtenir un même 
résultat, l’abus de doit est l’abus des 
choix juridiques1». 

 Selon cette définition l’abus de 
droit ne constitue pas une infraction à 
la loi, puisque aucune loi ni article ne 
prévoit des sanctions contre ce genre 
de pratiques, mais l’infraction est 
plutôt constatée en ce que les actes et 
pratiques constitutifs de l’abus de droit 
vont au contraire des objectifs voulus 
dans cette loi, c’est ce que les juristes 

                                                             
1 - SADOUDI Ahmed, Droit fiscal, House 
print, Algérie,2014, p 117. 
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appellent une infraction à l’esprit de la 
loi.     

 On mentionne également que 
l’abus de droit en matière fiscale ne 
peut pas être intégré dans le rang de la 
fraude fiscale. En effet, dans ce dernier 
cas le contribuable tente de frauder la 
loi fiscale en utilisant des pratiques et 
des manœuvres frauduleuses, 
contrairement aux abus de droit où le 
contribuable cherche à investir dans les 
lacunes de la loi fiscale et les vides 
juridiques pour en tirer profit et 
optimiser sa fiscalité1, c’est pour cette 
raison que le professeur Maurice 
COZIANE l’a qualifié  de « Châtiment 
des surdoués de la fiscalité».  

 En ce qui concerne les 
composants de l’abus de droit, le 
contribuable peut abuser de son droit 
en deux cas. D’abord, en 
accomplissant des actes fictifs, c’est-à-
dire des actes qui n’existent pas en 
réalité mais enregistrés dans la gestion 
et la comptabilité de l’entreprise, donc 
concernés par l’imposition. Ces actes 
sont réalisés par le contribuable pour; 
soit éviter complètement le paiement 
de l’impôt, soit pour la réduction de 
l’impôt ou autrement dit pour des fins 
d’optimisation fiscale. Ces actes fictifs 
accomplis ne sont qu’une simulation 
pour tromper l’administration fiscale. 

En second lieu, le contribuable 
ne fait pas de simulation mais plutôt il 
réalise des actes réels en utilisant un 
montage juridique lui permettant de 
contourner les règles de droit fiscal sur 
lesquelles est fondé un système, qu’il 
juge, à forte pression fiscale.      

 2 – La jurisprudence  

                                                             
1 - BAZART Cécile, La fraude fiscale : 
Modélisation du face à face État-
contribuable, Thèse de Doctorat ès sciences 
économiques, sans année de soutenance, 
université de Montpellier I, France, P 15. 

 Le juge fiscal algérien n’a pas 
encore été sollicité pour trancher sur 
des cas d’abus de droit,pour la simple 
raison quejusqu’en 2014 la loi fiscale 
algérienne ignorait, jusque là, le 
principe de l’abus de droit. Après la 
promulgation de la loi de finance 2014, 
qui prévoit des dispositions de lutte 
contre l’évasion et la fraude fiscale 
internationales, la répression de l’abus 
de droit a été instaurée pour la 
première fois, en donnant à 
l’administration fiscale plus de 
prérogatives en matière d’appréciation 
des actes accomplis par les 
contribuables. L’article 25 de la loi de 
finance 2014 qui a créé l’article 19 bis 
du code de procédures fiscales2, 
permet à l’administration fiscale de 
remettre en cause la sincérité des actes 
ou des conventions conclus par le 
contribuable qui seraient en tout état de 
cause, fictifs et dissimulent le but 
d’éluder l’impôt.  

 Ce pouvoir donné à 
l’administration fiscale algérienne est 
assez large que ladite administration 
peut remettre en cause et requalifier les 
actes accomplis par le contribuable 
pour exiger le paiement de n’importe 
quel impôt, ne se limitant pas sur l’IR3 
ou l’IBS4, ou encore pour exiger le 
paiement des droits, des taxes et des 
redevances. Mais ce moyen procédural 
demeure peut utiliser par le fisc en 

                                                             
2- l’article 25 de la loi de finance de 2014 
énonce : « Il est créé au sein de la partie II, 
titre I, chapitre I du code de procédures 
fiscales un article 19 bis rédigé comme suit : 
Art 19 bis- Lors du contrôle des déclarations 
ainsi que les actes utilisés pour l’établissement 
de tout impôt, droit, taxe et redevance, 
l’administration fiscale est en droit de remettre 
en cause la sincérité des actes ou des 
conventions conclus par des contribuables, 
dissimulant la portée véritable d’un contrat à 
l’aide de clause tendant à éluder ou atténuer 
les charges fiscales.»     
3- IR : Impôt sur le Revenu.  
4- IBS : Impôt sur le Bénéfice des Sociétés.  
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raison de la difficulté de sa mise en 
œuvre1.  

 Il est à noter également que le 
législateur algérien, par l’introduction 
de ce principe dans le CPF2, tend à 
élargir et renforcer la lutte contre 
l’évasion fiscale par la répression des 
abus de droit. Pour donner plus 
d’efficacité à cette procédure, l’article 
19 bis du CPF, permet au service fiscal 
d’appliquer les deux critères : à savoir 
le critère d’abus de droit par 
accomplissement d’actes fictifs et le 
critère d’abus de droit par fraude à la 
loi, c’est ce qu’on peut déduire du 
dernier paragraphe de l’article précité : 
« … l’administration fiscale est en 
droit de remettre en cause la sincérité 
des actes ou des conventions conclus 
par des contribuables, dissimulant la 
portée véritable d’un contrat à l’aide 
de clause tendant à éluder ou atténuer 
les charges fiscales.»     

 De sa part, l’article 26 de la 
même loi, donne aux agents de 
l’administration fiscale le pouvoir de 
faire des vérifications approfondies et 
ponctuelles concernant un ou plusieurs 
impôts, dans le cadre de la contestation 
des actes et des conventions conclus 
par les contribuables et qui peuvent 
donner lieu à des fuites importantes 
d’impôts. Dans ce cadre, l’article 26 de 
la loi de finance 2014 prévoit que : « 
Les dispositions de l’article 20 bis du 
code des procédures fiscales sont 
modifiées, complétées et rédigées 
comme suit : 

Art 20 bis- Les agents de 
l’administration fiscale peuvent 
procéder à la vérification ponctuelle 
de comptabilité d’un ou de plusieurs 
impôts, à tout ou à partie de la période 

                                                             
1- EYSSARTIERPauline, La gestion de 
patrimoine privé à l’épreuve de l’abus de 
droit fiscal, Thèse de doctorat ès Droit, 
Université de Bordeaux, France, 2014, P8.  
2- CPF : Code de Procédure Fiscale.  

non prescrite, ou un groupe 
d’opérations ou données comptables 
portant sur une période inférieure à un 
exercice fiscale. 

 Il est également procédé â cette 
vérification lorsque l’administration 
fiscale remet en cause la sincérité des 
actes ou des conventions conclus par 
des contribuables, dissimulant la 
portée véritable d’un contrat à l’aide 
de clauses tendant à éluder ou atténuer 
les charges fiscales.»       

En droit fiscal français, l’abus 
de droit trouve ses racines dans 
l’article L.64 alinéa 1 du LPF3 qui 
énonce : «Afin d'en restituer le 
véritable caractère, l'administration 
est en droit d'écarter, comme ne lui 
étant pas opposables, les actes 
constitutifs d'un abus de droit, soit que 
ces actes ont un caractère fictif, soit 
que, recherchant le bénéfice d'une 
application littérale des textes ou de 
décisions à l'encontre des objectifs 
poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont 
pu être inspirés par aucun autre motif 
que celui d'éluder ou d'atténuer les 
charges fiscales que l'intéressé, si ces 
actes n'avaient pas été passés ou 
réalisés, aurait normalement 
supportées eu égard à sa situation ou à 
ses activités réelles.» 

Cet article donne, à 
l’administration fiscale, l’autorité 
d’écarter et de requalifier les actes 
accomplis par le contribuable dans le 
cadre de la lutte contre l’abus de droit, 
concernant tous les types d’impôts à 
travers lesquels le contribuable vise 
particulièrement à accomplir des actes 
fictifs et d’éluder ou au moins atténuer 
la charge fiscale. Ce pouvoir donné à 
l’administration fiscale est affirmé par 
le Conseil d’Etat français dans l’arrêt 

                                                             
3- Cet article a été modifié par la loi 
n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 

35. 
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JANFIN du 27/09/2006 : 
« Considérant qu’aux termes de 
l’article L. 64 du livre des procédures 
fiscales : Ne peuvent être opposés à 
l’administration des impôts, les actes 
qui dissimulent la portée véritable d’un 
contrat ou d’une convention à l’aide 
de clauses : (...) qui déguisent soit une 
réalisation, soit un transfert de 
bénéfices ou de revenus (...). 
L’administration est en droit de 
restituer son véritable caractère à 
l’opération litigieuse 1». 

C’est pour cette raison que la 
jurisprudence française a suivi un 
courant visant à élargir de plus en plus 
les domaines du recours, par 
l’administration fiscale, à l’application 
des procédures concernant l’abus de 
droit. En effet, le conseil d’Etat 
français dans un arrêt rendu le 10 juin 
1981 a déclaré que : « Lorsque 
l’administration use des pouvoirs 
qu’elle tient dans des conditions telle 
que la charge de la preuve lui 
incombe, elle doit, pour pouvoir 
écarter comme ne lui étant pas 
opposables certains actes passés par le 
contribuable, établir que ces actes ont 
un caractère fictif, ou, à défaut, qu’ils 
n’ont pu être inspirés par aucun motif 
autre que celui d’éluder ou atténuer 
les charges fiscales, et que l’intéressé 
s’il n’avait pas passer ces actes, aurait 
normalement supportées, eu égard à sa 
situation et à ses activités réelles2».  

Cette position a été ensuite 
suivie par les arrêts rendus par la 
même instance et par la Cour de 
cassation, ce qui met en évidence la 
volonté de lutter contre l’évasion 
fiscale, et l’enrichissement des 
interprétations des lois fiscales par des 

                                                             
1- CASTOGNÈDE Bernard, Précis de la 
fiscalité internationale, 3ème édition, PUF, 
Paris, 2001, p 249.  
2- SERLOOTEN Patrick, Droit fiscal des 
affaires, 3eme édition, Dalloz, Paris, 2003. p 27. 

arrêts jurisprudentiels, afin de réduire 
au maximum le recours aux actes 
fictifs et aux cas de fraudes aux lois 
fiscales par les contribuables. Cet 
élargissement se replie sur une 
conséquence assez importante en 
faveur du fisc. L’administration fiscale 
peut évoquer l’usage de l’abus de droit 
par le contribuable en deux cas : 

Lorsque le contribuable fait 
recours à des manipulations juridiques 
utilisant des actes fictifs. 

Lorsque le montage juridique 
accomplit par le contribuable est 
réalisé pour des fins purement fiscales, 
même si le caractère fictif n’est pas 
alors constater ou évoquer3.  

Sous section 2: les critères de 
détermination des cas d’abus de droit 

L’application de l’article L.64 
LPF n’exige pas la réunion des deux 
conditions à savoir le caractère fictif et 
l’intention d’enfreindre la loi. En 
d’autres termes, cet article instaure le 
critère alternatif non cumulatif, cela 
veut dire que si l’administration fiscale 
accuse le contribuable d’abus de droit, 
elle doit apporter la preuve sur 
l’existence de l’un de ces caractères. 

En revanche, si le service fiscal, 
n’arrive pas à démontré l’usage d’acte 
fictif, ou l’intention de frauder à la loi, 
il ne pourra dans ce cas se prévaloir du 
principe de l’abus de droit, même si les 
manœuvres juridiques adoptées par le 
contribuable donne lieu à une évasion 
fiscale.  

La question qui se pose dès 
lors, est que ; dans le cas de montages 
juridiques donnant lieu à un des 
résultats fiscaux multiples ou 
complexes, peut-on condamner le 
contribuable pour abus de droit ? Ou 
bien, précisément, de trancher que 

                                                             
3 - Idem.  
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l’opération est accomplie pour des 
raisons exclusivement fiscales ? 

La jurisprudence française n’a 
pas été de cet avis puisque dans un 
arrêt rendu par la Cour de cassation à 
l’occasion de l’affaire dite « RMC 
France1 », a précisé que l’effet multiple 
d’une opération fiscale ne veut pas dire 
que cette opération est réalisée pour la 
seule raison d’évasion fiscale2.  

 On constate que cette décision 
mène directement à limiter l’effet du 
principe de l’abus de droit, et rend de 
plus en plus difficile le recours à cette 
théorie. En effet, l’administration, dans 
de pareils cas, doit prouver les fins 
exclusivement fiscales de l’opération, 
ce qui veut dire que dans les cas ou cet 
objectif est associé avec d’autres, 
l’administration fiscale ne pourra pas 
requalifier l’opération en évoquant le 
principe de l’abus de droit3.     

L’application de cette décision, 
toute fois peut encourager l’évasion 
fiscale, du moment ou l’administration 
fiscale ne peut pas recourir au principe 
de l’abus de droit dans le cas des buts 
multiples, ce qui permet au 
contribuable d’associer à chaque fois 
des opérations à des fins autres que 
fiscales pour atteindre le seul objectif 
d’évasion fiscale. Ces opérations qui 
seront associées à cet objectif, peuvent 
être des opérations réalisées dans la 
légalité pour éviter tout soupçon, ce 
qui rend le contrôle et la détermination 
des objectifs visés par le contribuable 
très difficile et quasiment impossible 
pour les services fiscaux.     

                                                             
1- A noter que la société RMC France n’est pas 
la chaine de télévision française connue 
aujourd’hui, mais une SARL qui exerçait dans 
le domaine agricole dans les années 1990. 
2 -Cass. Com.10 décembre 1996, n°94-20070, 
Sté RMC France, Droit fiscal 1997, 
n°17,comm.471, P. DIBOUT, 
in :EYSSARTIER Pauline, op.cit, p 147. 
3 - SERLOOTEN Patrick, op.cit, p 27. 

Contrairement à cette vision, le 
Conseil d’Etat français continu à 
appliquer le principe de l’abus de droit 
de la manière traditionnelle et voit 
qu’il y’a abus de droit dans tous les cas 
d’actes fictifs et les cas de fraudes à la 
loi, et voit qu’il y’a abus de droit dans 
l’absence de réalité dans les cas d’actes 
fictifs et les cas de fraudes à la loi, en 
considérant que:           

Dans les cas d’actes fictifs : Il y 
a abus de droit, par acte fictif, lorsque 
les actes accomplis ne sont pas réels, et 
que le contribuable utilise des 
simulations dans le but de tromper 
l’administration fiscale. 

Dans les cas de fraude à la loi : 
L’abus de droit par fraude à la loi se 
définit selon  le critère du but 
exclusivement fiscal poursuivi par le 
contribuable, c’est le critère retenu par 
le Conseil d’Etat qui a affirmé qu’il y a 
abus de droit lorsque les actes passés 
ne représentent aucun but économique 
pour l’entreprise4. 

Section 2 : Application de la théorie 
de l’abus de droit 

 Pour engager la procédure de 
répression des abus de droit contre le 
contribuable, l’administration fiscale 
doit s’assurer de la réunion des 
conditions de son application (Sous 
section 1) dans des cas et des domaines 
bien définis (Sous section 2). Mais il 
faut signaler qu’avant l’engagement et 
l’application de la procédure, 
l’administration fiscale doit prouver 
l’existence d’un abus de droit, la 
charge de preuve (Sous section 3) lui 
est alors incombée.   

Sous section 1 : Conditions 
d’application du principe d’abus de 
droit  

                                                             
4 - CASTOGNÈDE Bernard, op.cit, p 250.  
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Il ressort du courant 
jurisprudentiel suivi en France, que le 
recours à l’application du principe de 
l’abus de droit contre le contribuable 
doit se reposer impérativement sur la 
réunion de trois conditions :  

A – Existence d’un acte  

L’administration fiscale ne peut 
se livrer à lutter contre l’abus de droit 
s’il n’a y a pas acte conclus par le 
contribuable, ce qui veut dire que dans 
ce cas, le fisc ne peut prétendre 
l’existence d’un abus de droit. En 
conséquent, le service fiscal ne peut 
suivre la procédure de répression des 
abus de droit en l’absence d’un tel 
acte, comme dans les cas où l’on ne 
peut se prononcer sur l’existence d’un 
acte ou d’un contrat, le cas des contrats 
verbalement passés par exemple. 

B – L’intention d’éluder l’impôt  

Comme seconde condition pour 
appliquer le principe d’abus de droit, il 
faut s’assurer que le contribuable avait 
l’intention d’éviter le paiement de 
l’impôt par les actes qu’il accompli. En 
d’autres termes, l’administration 
fiscale ne peut requalifier les actes que 
le contribuable a utilisé, dans le cas ou 
se dernier n’a pas utiliser d’artifices de 
simulation, et qu’il a tiré profit, non du 
caractère fictif des actes, mais de 
l’interprétation des actes déjà existant1.    

C – Le résultat  

Pour en finir avec la mise en 
œuvre de la procédure de répression de 
l’abus de droit, il faut que 
l’administration fiscale, prouve que les 
manœuvres adoptées par le 
contribuable l’on conduit à une évasion 
fiscale ou au moins à une réduction 
d’impôt. Ce qui laisse à dire que le 

                                                             
1- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU 
Philippe, Droit fiscal général, 3eme édition, 
Dalloz, Paris, 2001, p 149.   

contribuable à fait échapper, au fisc, un 
bénéfice ou une opération 
normalement imposable.La loi fiscale 
ne limite pas de seuil pour cette 
évasion, pourvu qu’il y est un manque 
à gagner pour le trésor public, soit la 
totalité d’un impôt imposable ou une 
partie de ce bénéfice ou de cette 
opération.   

Sous section 2 : Les domaines 
applications de la théorie de l’abus de 
droit 

 Les domaines d’application de 
la théorie de l’abus de droit sont très 
divers, mais ils reposent tous sur deux 
cas qu’ils partagent : le cas d’actes 
fictifs ou réputés être fictifs (1) et le 
cas d’actes passées pour des fins 
exclusivement fiscales (2). 

A – Le cas d’actes fictifs ou réputés 
l’être 

 L’acte fictif en matière d’abus 
de droit consiste à utiliser, par le 
contribuable, des moyens 
apparemment légaux en se servant 
d’un montage juridique n’ayant pas 
d’objectif économique, sinon le seul 
but de fuir, en partialité ou en totalité, 
l’impôt. Les actes fictifs prennent 
généralement la forme de simulation, 
genre d’une combinaison entre 
plusieurs contrats ou conventions de 
manière successive. Parmi les cas les 
plus courants dans ce cadre, le cas de 
contrat location-gérance donnant à la 
fin à une cession. Ce genre de contrat 
peut dissimuler en effet le transfert du 
fonds de commerce. Cette opération de 
transfert de fonds de commerce 
déguisée en contrat location-gérance, 
peut également donner lieu à une 
session complète du matériel si cette 
location se fait par le paiement de 
mensualités excessivement exagérées 
suffisantes pour financer l’acquisition 
du matériel. 
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Un contrat de crédit bail peut 
également être un acte fictif s’il est 
conclu pour une durée relativement 
brève et si la levée d’option s’effectue 
en contrepartie d’un prix 
anormalement bas. Dans ce cas, 
l’administration fiscale peut réclamer 
l’application de la procédure de 
répression des abus de droit sur la base 
que cette opération, qui est un crédit-
bail, constitue en réalité une vente à 
tempérament1.  

La dénaturation 
conventionnelle du contrat constitue 
aussi une simulation, donc un abus de 
droit, comme le contrat de crédit-bail 
qui prévoit le paiement de la majorité 
des redevances à la conclusion du 
contrat. Ce comportement est 
susceptible de changer et dénaturer 
complètement la nature du contrat 
crédit-bail qui de par sa nature donne 
lieu à un crédit non à une vente2. Dans 
de tels cas, l’administration fiscale 
engagera la procédure de répression 
des abus de droit qui fera subir au 
contribuable des redressements 
importants sans préjudice des pénalités 
et majorations de retard. 

B – Le cas d’actes accomplis à des 
fins exclusivement fiscales 

 Pour déterminer si un acte est 
accompli pour une fin exclusivement 
fiscale, il faut d’abord estimer son 
intérêt économique pour l’entreprise. 
Si se dernier ne lui représente aucun 
intérêt économique, c’est qu’il 
représente un intérêt fiscal, voire un 
intérêt exclusivement fiscal. Ce critère 
a été confirmé par la Cour de Justice 
Européenne qui opte parfois pour le 
but exclusivement fiscal3 et tantôt pour 

                                                             
1 - SERLOOTEN Patrick, op.cit, p 31. 
2 - Idem.   
3- Affaire n C-255/02 Halifax, DF 2006, n 16 
rendu le 21/02/2006, in : IONESCU Raluca 
Nicoleta née MOISE, L’abus de droit en Droit 
communautaire, Thèse pour le Doctorat en 

l’intérêt économique que l’acte 
accompli représente pour l’entreprise4.   

 Quand au Conseil d’Etat 
français, il applique le critère du but 
exclusivement fiscal pour motiver 
l’existence d’un abus de droit par 
fraude à la loi5.  

Sous section 3 : La charge de la 
preuve de l’abus de droit  

Tendant à requalifier les actes 
accomplis par le contribuable et leurs 
rendre leurs vrais caractères, 
l’administration fiscale doit porter la 
preuve sur le caractère fictif des ces 
actes, la charge de la preuve est 
supportée par les services fiscaux. 

Mais cette règle n’est pas 
absolue et ne met guère le contribuable 
à l’abri d’apporter des preuves sur 
l’authenticité des actes qu’il accomplit. 
L’article L.64 LPF permet à 
l’administration fiscale de consulter le 
comité consultatif pour la répression de 
l’abus de droit, qui lui fournit des 
consultations non obligatoires. Dans le 
cas ou l’administration respecte ces 
consultations, elle est déchargée de la 
preuve. Dans ce cas de figure, elle 
n’est pas obliger de prouver quoique se 
soit, et la charge de la preuve change 
de camp ; c’est le contribuable qui doit 
prouver l’existence des actes qu’il a 
passé. Mais dans le cas contraire, où 
l’administration ne se limite pas aux 
consultations rendues par le comité de 
répression de l’abus de droit, elle doit 
prouver ses prétentions, c’est ce que 

                                                                                 
Droit, Droit privée, Faculté de Droit, 
Université autonome de Barcelone, 2008, p 21.  
4 - Affaire n C-162/07 Ampliascientifica Srl, 
DF 2008, n 24, act. 184,  rendu le 22/05/2005, 
IONESCU Raluca Nicoleta née MOISE, 
op.cit, p 377.  
5-  CASTOGNÈDE Bernard, op.cit, p 250.  
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l’article L.64 édicte dans son troisième 
alinéa1.    

Mais pratiquement, on note que 
malgré le rôle et l’intérêt que 
représente l’avis du comité, le nombre 
de consultation qu’il rend reste très 
faible, du fait que les services de 
contrôle fiscaux ne le sollicitent que 
dans des cas très rares2.  

A son tour, le contribuable peut 
solliciter le comité à chaque fois qu’il 
reçoit des notifications, par 
l’administration fiscale, pour abus de 
droit, c’est ce que prévoit l’article 
L.64/2 LPF : « En cas de désaccord 
sur les rectifications notifiées sur le 
fondement du présent article, le litige 
est soumis, à la demande du 
contribuable, à l'avis du comité de 
l'abus de droit fiscal. L'administration 
peut également soumettre le litige à 
l'avis du comité ». Dans ce cas le 
contribuable n’est pas tenu de prouver 
l’existence des actes dont 
l’administration conteste l’authenticité, 
mais c’est elle qui doit apporter la 
preuve du bien fondé de l’existence 
d’un abus de droit3.    

Deuxième chapitre 

La prévention des abus de droit : 
Le rescrit fiscal 

 La théorie de l’abus de droit a 
pour but de lutter contre l’évasion 
fiscale interne et/ou internationale, 
l’administration fiscale l’applique dans 
les d’actes fictifs et les cas de fraude à 
la loi. Dans le souci de permettre aux 
contribuables de bonnes fois d’éviter 
les répercutions d’une telle théorie, la 
loi fiscale a envisagé la procédure du 

                                                             
1 -L’article64/3 LPF énonce : « Si 
l'administration ne s'est pas conformée à l'avis 
du comité, elle doit apporter la preuve du bien-

fondé de la rectification.»  
2 - SERLOOTEN Patrick, op.cit, pp32-33. 
3 - Idem. 

rescrit fiscal qui est une consultation 
faite par l’administration fiscale suite à 
la demande du contribuable pour 
prendre position sur la situation fiscale 
de ce dernier. Nous allons voir dans, 
un premier temps, la forme du rescrit 
fiscal (Section 1) avant de voir, dans 
un deuxième temps, la procédure et les 
garanties du rescrit (section 2). 

Section 1 : La forme du rescrit fiscal 

Les contribuables font recours 
au rescrit4 fiscal dans les cas qui 
peuvent engendrer des conséquences 
fiscales en leurs faveurs ou en leurs 
défaveurs, comme les situations où les 
contribuables tentent d’éviter un impôt 
ou bénéficier des mesures incitatives. 
Le rescrit sert de consultation et de 
garantie lorsque le fisc approuve ou 
valide les actes que le contribuable 
accomplit, contre l’application de la 
théorie de l’abus de droit5.   

Le rescrit fiscal permet 
également à l’administration fiscale de 
contrôler et de réguler toutes les 
situations fiscales entreprises par le 
contribuable. Ainsi, elle réduit les 
risques d’éventuels cas de fraude et 
d’évasion fiscale.  

Nous allons d’abord s’étaler sur 
la définition du rescrit fiscal (Sous 
section 1) puis à l’étendue du rescrit 
fiscal (Sous section 2), Avant de voir 
les conditions formelles de la demande 
du récrit fiscal  (Sous section 3).  

Sous section 1 : Définition du rescrit 
fiscal  

                                                             
4 - Le terme rescrit désigne en droit romain la 
réponse donnée par l’empereur aux questions 
adressées par les gouverneurs des provinces 
sur certaines difficultés à résoudre.     
5 - CASTOGNÈDE Bernard, op.cit, p 252.  
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L’article 2 du décret exécutif 
12-334 relatif au rescrit fiscal1 a définit 
le rescrit fiscal comme étant : «  une 
prise de position formelle de 
l’administration fiscale, saisie par un 
contribuable de bonne foi relevant de 
la compétence de la direction des 
grandes entreprises. Ce rescrit 
constitue une réponse précise et 
définitive à la demande du 
contribuable qui veut connaitre la 
fiscalité applicable à une situation de 
fait au regard de la législation fiscale 
en vigueur ». 

D’après le texte, le rescrit fiscal 
est la procédure par laquelle, le 
contribuable sollicite l’administration 
fiscale, plus précisément la direction 
des grandes entreprises,  pour prendre 
position sur sa situation fiscale vis-à-
vis de la législation au moment de la 
présentation de la demande2.   

On peut aussi le définir comme 
étant la technique qui permet au 
contribuable d’avoir l’avis de 
l’administration fiscale sur sa situation 
fiscale pour éviter tout éventuel 
redressement, le rescrit se fait selon la 
procédure détaillée dans les différentes 
lois fiscales. 

Sous section 2 : Etendue du rescrit 
fiscal 

 La prise de position sur une 
situation fiscale par l’administration 
fiscale étant son objectif, le rescrit 
fiscal peut-il avoir une étendue à 
d’autres situations similaire (1)? Et 
qu’en est-il de sa durée de validité (2)? 

1 - Etendue du rescrit à d’autres 
situations similaires  

                                                             
1 - Décret exécutif n°12-334 du 08 septembre 
2012 relatif au rescrit fiscal, JORADP 
50/2012. 
2 - SADOUDI Ahmed, op.cit, p 67.  

Une situation fiscale ne 
ressemble pas à une autre, de ce 
principe, un contribuable ne peut se 
prévaloir d’un avis émanant du service 
fiscal à l’occasion d’une demande de 
rescrit adressée par un autre 
contribuable, c’est dire que cette avis 
est destiné à clarifier une situation 
fiscale bien précise, et ne peut être 
appliqué sur d’autres situations 
quelque soit le degré de leur similarité.  

2 - L’étendue du rescrit dans le temps 

Dans le cas de promulgation 
d’une nouvelle loi qui contredit le 
contenu du rescrit, ce dernier restera 
applicable jusqu’à l’entrée en vigueur 
du nouveau texte qui n’aura pas d’effet 
rétroactif sur le rescrit déjà établi.  

L’étendue du rescrit est aussi 
valable pour toute la période dans 
laquelle l’administration fiscale ne 
change pas d’avis. Dans le cas 
contraire, le changement d’avis par 
l’administration fiscale doit être notifié 
au contribuable par l’émission d’un 
autre rescrit qui ne sera applicable qu’à 
partir de la date de sa notification. Ce 
changement d’avis ne doit pas toucher 
les avantages dont a bénéficier le 
contribuable dans le passé. A titre 
d’exemple, si un rescrit rendu par 
l’administration fiscale a permis au 
contribuable de déduire certaines 
charges, ces dernières ne pourront pas 
être réintégrées dans le calcul de son 
impôt pour la période couverte par 
l’ancien rescrit3.   

Sous section 3 : Les conditions 
formelles du rescrit fiscal 

La procédure du rescrit fiscal 
ne peut être suivie qu’avec la réunion 
de cinq conditions: 

A – L’objet de la consultation  

                                                             
3 - SADOUDI Ahmed, op.cit, p 68.  
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 La demande du contribuable, 
adressée à la DGE, doit concerner la 
portée des actes ou des conventions 
que le contribuable tend à conclure 
afin d’optimiser sa situation fiscale en 
ayant l’avis de l’administration fiscale 
et éviter ainsi de provoquer l’usage, 
par l’administration fiscale, de la 
procédure de répression de l’abus de 
droit. Donc l’objet de cette 
consultation doit se focaliser sur l’avis 
de l’administration fiscale à propos des 
conséquences que peuvent générer les 
actes conclus par le demandeur  et 
d’avoir l’accord du service fiscal1.    

B – Le moment de la demande  

La demande de l’avis de 
l’administration fiscale doit être 
adressée avant la signature du contrat 
ou de la convention par les parties2. 
Dans le cas ou la demande est envoyée 
après la conclusion du contrat, elle sera 
considérée comme une simple 
demande de renseignements qui ne 
mettra pas le contribuable à l’abri 
d’une éventuelle procédure de 
répression d’abus de droit3.   

C – Le contenu de la demande 

La demande du rescrit doit 
cerner tous les éléments substantiels de 
l’opération envisagée, pour permettre à 
l’administration fiscale d’avoir 
suffisamment d’informations pour 
qu’elle puisse prendre position sur les 
conséquences qui peuvent résulter de 
la conclusion du contrat ou de la 
convention. Cela suppose que le 
contribuable est de bonne foi et 
n’utilise aucun moyen frauduleux pour 
tromper le fisc et fausser ainsi sa 

                                                             
1 - GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU 
Philippe, Procédures fiscales, 2 eme édition, 
Dalloz, Paris, 2001, p 182.  
2 - SERLOOTEN Patrick, op.cit, p 36.  
3- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU 
Philippe, Procédures fiscales, op.cit, p 182.  

lecture et son appréciation sur la portée 
de l’opération envisagée4.   

L’article 4/2 du décret exécutif 
12-334 susvisé ajoute que : « La 
demande doit fournir une présentation 
précise, complète et sincère de la 
situation de fait en distinguant, le cas 
échéant, selon les éléments concernés, 
les catégories d’information 
nécessaires pour permettre à 
l’administration fiscale d’apprécier si 
les conditions requises par la 
législation fiscale sont effectivement 
satisfaites».      

D – le destinataire 

La demande doit être adressée à 
l’administration fiscale, direction des 
grandes entreprises, c’est ce que 
prévoit l’article 4 du décret exécutif  
12-334 su-cité. Contrairement au droit 
algérien, en droit français, c’est le 
service contentieux de la direction 
générale des impôts qui est chargé de 
l’étude de la demande du rescrit.     

E – La forme de la demande 

La demande du rescrit doit être 
explicite et claire, et doit être signée 
par, au moins, une des deux parties au 
contrat5.   

Section 2 : La procédure et les 
garanties du rescrit fiscal 

 Une foi les conditions précitées 
sont réunies, le contribuable peut dès 
lors engager la procédure du rescrit 
fiscal afin d’obtenir la vision de 
l’administration sur sa situation de fait 
et se mettre, dans le cas où ce rescrit 
lui est favorable, à l’abri de 
l’engagement, par le service fiscal, de 
la procédure de répression de l’abus de 
droit contre lui. La procédure du rescrit 

                                                             
4 - GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU 
Philippe, Procédures fiscales, op.cit, p 182.  
5 - SERLOOTEN Patrick, op.cit, p 36.  
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fiscal consiste à ce que le contribuable 
adresse une demande de rescrit à 
l’administration fiscale (Sous section 
1) pour bénéficier des garanties qu’il 
présente (Sous section 2). 

Sous section 1 : La demande du 
rescrit fiscal 

Pour demander un rescrit en 
matière fiscale, le contribuable doit 
respecter la procédure prévue par 
l’article 174 bis et 174 ter du code 
général des impôts, concernant la 
demande initiale et la demande du 
second examen (1) ces deux demandes 
doivent être adressées dans les délais 
impartis (2).  

1 – La demande initiale et la demande 
du second examen 

La demande initiale du rescrit 
fiscale (A) sert à demander l’avis de 
l’administration fiscale sur la situation 
de fait décrite dans cette demande. 
Dans le cas où l’administration fiscale 
ne répond pas favorable à la demande 
initiale, le contribuable peut adresser 
une demande de second examen (B).  

A- La demande initiale du rescrit 
fiscal 

Pour bénéficier de la procédure 
du rescrit fiscal, le contribuable doit 
adresser une demande préalable à 
l’opération qu’il entend réaliser. Cette 
demande doit être très explicite et 
décrit la situation de fait, elle doit 
également préciser le texte sur lequel 
l’administration fiscale doit statuer1.  

                                                             
1 - L’article 3 du décret exécutif 12-334 
énonce : « La demande prévue à l’article 174 
bis du code de procédures fiscales précise le 
nom ou la raison sociale et l’adresse du 
contribuable. Elle doit indiquer les dispositions 
fiscales que le contribuable entend appliquer. 
La demande doit fournir une présentation 
précise, complète et sincère de la situation de 
fait en distinguant, le cas échéant, selon les 
dispositions concernées, les catégories 

Pour les modalités de dépôt de 
la lettre, le contribuable peut l’adresser 
par voie de courrier recommandé, ou 
par la voie de dépôt direct auprès de la 
direction des grandes entreprises 
contre un accusé de réception2. 

Dans le cas ou la demande 
adressée par le contribuable s’avère 
incomplète et ne fournie pas tous les 
éléments nécessaires pour que la 
direction des grandes entreprises 
puisse prendre position et trancher sur 
sa situation fiscale, elle peut saisir ce 
dernier par courrier recommandé pour 
lui demander le complément 
d’informations qu’elle juge nécessaires 
avant sa prise de position formelle. Le 
contribuable doit communiquer ces 
informations selon les mêmes 
modalités que celles de la demande 
initiale3. 

A son tour, l’article 8/2 du 
même décret prévoit que lorsque la 
demande du rescrit est envoyée à un 
service, de la direction générale des 
impôts, autre que la direction des 
grandes entreprises, ce service doit la 
remettre à la DGE4 dans un délai de 7 
jours à compter du jour de sa 
réception, et doit tenir informer le 
contribuable.  

Une fois la DGE a toutes les 
informations nécessaires, elle doit 
prendre position et transmettre le 
rescrit au contribuable, dans un délai 
de 4 mois5 à compter du jour ou elle 
reçoit la demande ou les 
renseignements complémentaires le cas 
échéant6.  

                                                                                 
d’informations nécessaires pour permettre à 
l’administration  fiscale d’apprécier si les 
conditions requises par la législation fiscale 
sont effectivement satisfaites. »    
2 - Article 4 du décret exécutif 12-334. 
3 - Voir article 5 du décret exécutif 12-334.  
4- Direction Générale des entreprises.  
5 - Voir article 6/1 du décret exécutif 12-334. 
6 - Voir article 8 du décret exécutif 12-334.  
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2 - La demande du second examen 

Aux termes de l’article 174 ter 
du CGI, le contribuable dont la 
demande de rescrit n’a pas été 
satisfaite, peut adresser, dans un délai 
de deux (2) mois, une autre demande 
pour solliciter un second examen 
concernant sa demande, à ce titre 
l’article 174 ter prévoit que : « lorsque 
l’administration a pris formellement 
position à la suite d’une demande 
écrite, précise et complète déposée au 
titre de l’article 174 bis par un 
contribuable de bonne foi du ressort de 
la direction des grandes entreprises, ce 
dernier peut saisir l’administration, 
dans un délai de deux mois, pour 
solliciter un second examen de cette 
demande, à la condition qu’il 
n’invoque pas d’éléments nouveaux.» 

C’est ce que prévoit également 
l’article 11 du décret précité qui 
énonce que dans le cas ou la demande 
initiale du contribuable n’a pas été 
satisfaite et que la direction des 
grandes entreprises a pris une position 
autre que celle espérée par le 
contribuable, ce dernier peut adresser 
une autre demande pour solliciter la 
révision de la décision prise par la 
DGE.  

A cet égard, la nouvelle 
demande doit contenir les mêmes 
renseignements déjà présentés dans la 
première demande, car l’introduction 
de nouveaux éléments sera synonyme 
de description d’une nouvelle situation 
fiscale, c’est ce que prévoit l’article 11, 
dans son 2ème alinéa, du même décret1.   

Ainsi, la DGE va procéder à un 
second examen pour revoir et réétudier 
la situation décrite par le contribuable. 
Le second examen, comme l’énonce 
l’article 13du même décret  : « S’effectue 

                                                             
1- voir aussi l’article 174 ter du CGI alinéa 2.  

selon les mêmes règles et délais que 
ceux prévus pour la demandeinitiale» 

Cette seconde demande sera 
examinée par un collège composé, de 
six (6) membres, que le directeur 
général des impôts désigne par 
décision2. La délibération collégiale 
représente la réponse donnée par la 
DGE qui doit la notifier au 
contribuable3.     

2 - Les délais du rescrit 

Une fois la DGE reçoit la 
demande répondant à toutes les 
conditions su-citées, elle doit prendre 
la décision et délibérer dans les délais 
qui lui sont impartis. Dans ce cadre on 
peut distinguer entre deux cas de 
figure : le cas d’absence de réponse ou 
réponse après délais (A) et le cas de 
réponse dans les délais (B).  

A – Absence de réponse ou réponse 
après délais 

  L’administration fiscale 
dispose d’un délai de quatre (4) mois 
pour donner son avis, une fois le délai 
imparti est écoulé sans émission de 
consultation, une conséquence 
importante sera subie par 
l’administration fiscale. En effet, dans 
ce cas la DGE ne pourra plus engager 
la procédure de répression des abus de 
droit contre les actes, les contrats et les 
conventions concernés par la demande 
et conclus par le contribuable, et les 
procédures prévues pour la répression 
de l’abus de droit ne seront pas 
applicables, à moins que la DGE arrive 
à prouver que : 

- La demande soufrait d’un vice de 
forme ou de fond tel que l’inexactitude 
des renseignements fournis… 

                                                             
2- Article 14 du décret exécutif 12-334. 
3 - Article 15 du même décret.  
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  - L’incompatibilité de l’opération, 
constatée par le service fiscal après le 
contrôle avec ce qui a été présenté dans 
la demande du rescrit1.    

Il est à noter que malgré que la 
DGE dépasse le délai attribué, il en 
demeure qu’elle dispose de deux autres 
moyens pour faire une requalification 
pour l’opération objet de la demande : 

A – L’appréciation des éléments 
évoqués dans la demande est de la 
compétence de la DGE, ce qui lui 
permet de considérer que les éléments 
présentés dans la demande sont 
insuffisants et que le contribuable n’a 
pas fourni tous les renseignements 
nécessaires pour bien étudier l’étendue 
de l’opération. Dans de pareils cas, la 
DGE peut réclamer l’application de la 
procédure de répression des abus de 
droit2.  

  B- Dans le cas où la DGE ne fait pas 
recours à la procédure de la répression 
de l’abus de droit, elle peut alors 
recourir à d’autres moyens pour le 
redressement de l’opération. 
Autrement dit, la répression de l’abus 
de droit n’est pas le seul moyen dont 
dispose la DGE pour rectifier les actes 
accomplis par le contribuable3.  

B – Réponse dans les délais 

Si la DGE respecte le délai de 
quatre mois, on est alors confronté à 
deux suppositions : 

A – Lorsque la DGE répond 
défavorablement à la demande du 
contribuable, cette consultation n’a pas 
d’effet obligatoire pour ce denier, qui 
peut continuer à accomplir ces actes ou 
à conclure ces contrats objets de la 

                                                             
1- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU 
Philippe, Procédures fiscales, op.cit, pp 182-
183. 
2 - SERLOOTEN Patrick, op.cit, p 34. 
3- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU 
Philippe, Procédures fiscales, op.cit, p 183. 

demande à charge de prendre les 
risques de l’opération, chose qui ne le 
mettra pas à l’abri de se voir 
sanctionné par la procédure de 
répression de l’abus de droit. 

B-  Lorsque la DGE ne 
s’oppose pas aux actes engagés par le 
contribuable, elle ne pourra plus 
recourir à la répression de l’abus de 
droit à l’encontre du contribuable. 
Néanmoins, le service fiscal garde 
toujours le droit de faire des 
redressements ordinaires4.  

Sous section 2 : Les Garanties du 
rescrit 

On peut considérer le rescrit 
fiscal un moyen juridique visant un 
double objectif : orienter le 
contribuable d’un coté (A) et permettre 
à l’administration fiscale de surveiller 
et de recenser les opérations 
imposables afin de réduire les cas et les 
tentatives d’évasion fiscales d’un autre 
coté (B).     

A- Les garanties du rescrit fiscal pour 
le contribuable  

Cette garantie trouve son 
origine dans les termes de l’article 174 
bis qui énonce : « Il ne sera procédé à 
aucun rehaussement d’imposition 
antérieure si la cause du rehaussement 
poursuivi par l’administration est un 
différent sur l’appréciation d’une 
situation de fait au regard d’un texte 
fiscal par le contribuable de bonne foi 
du ressort de la direction des grandes 
entreprises, et s’il est démontré que 
l’appréciation faite par le contribuable 
a été admise par l’administration ». 

Le rescrit fiscal permet donc au 
contribuable de savoir le régime fiscal 
applicable sur son entreprise à propos 
d’une situation fiscal bien définie5, le 

                                                             
4 - Idem. 
5 - CASTOGNÈDE Bernard, op.cit, p 252.  
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rescrit que l’administration doit 
communiquer au contribuable se replie 
sur des garanties juridiques dans la 
limite du respect de contenue du 
rescrit1.              

En effet, le défaut de réponse 
dans les délais donne au contribuable 
la garantie d’éviter tout redressement 
fiscal visant l’opération décrite dans se 
demande de rescrit. Mais dans le cas 
où le service fiscal relève des 
anomalies dans la description faite par 
le contribuable, il doit mettre fin au 
rescrit qu’il a émis et revenir sur sa 
position pour établir un nouveau rescrit 
qui doit correspondre à la situation 
fiscale exacte du contribuable. Cette 
rectification prendra effet du jour de la 
notification du nouveau rescrit qui ne 
peut en aucun cas engendrer des 
redressements concernant les actes 
accomplis sous la garantie du premier 
rescrit2.   

Dans le cas où le contribuable 
ne se conforme pas à l’avis émis par 
l’administration fiscale, il ne sera pas à 
l’abri de subir un redressement dans le 
cadre d’un contrôle fiscal, du  

fait qu’il a agi contrairement à la 
conception faite par le fisc au sujet de 
sa situation.  

B – Les garanties du rescrit pour 
l’administration fiscale 

Sollicitée pour prendre position 
sur une situation fiscale bien définie, 
l’administration fiscale doit émettre 
une réponse suivant la procédure 
précitée, cette procédure se replie sur 
des conséquences importantes pour 
l’administration fiscale, donc sur la 
préservation de la matière imposable :  

   Si l’administration fiscale est 
saisie par une demande de rescrit, donc 

                                                             
1 - SADOUDI Ahmed, op.cit, p 67.  
2- www.mfdgi.gov.dz 

elle est informée au préalable des actes 
et de l’opération, à conséquences 
fiscales, que le contribuable tend à 
réaliser.  

La réponse donnée par le fisc se 
fait par délibération collective qui 
statue sur la conformité de l’opération 
envisagée aux règles du droit fiscal, ce 
qui donne à l’administration fiscale le 
pouvoir de requalifier l’opération en 
l’ajustant aux règles juridiques de droit 
fiscal. 

Ce pouvoir donné au service 
fiscal lui permet dans ces cas d’être à 
l’abri de toute tentative de fraude ou 
d’évasion fiscale puisque le dernier 
mot lui revient et que l’avenir de 
l’opération dépend de son appréciation 
et son approbation, à moins que le 
contribuable prenne le risque 
d’outrepasser le rescrit et mettre en 
péril sa situation fiscale.   

Conclusion:  

 Dans le souci de réimposer le 
flux important de revenus qui échappe 
à l’impôt, l’administration fiscale doit, 
pour appliquer la procédure de 
répression de l’abus de droit, supporter 
la charge de preuve. Elle doit prouver 
que les actes qui ont permis au 
contribuable d’échapper à l’impôt sont 
fictifs ou prouver que ces actes sont 
passés pour des fins exclusivement 
fiscales, ce qui n’est pas du tout en sa 
faveur, comme le mentionnent GEST 
et TIXIER : «La charge de la preuve 
constitue sans doute, sur le plan 
international, un handicape encore 
plus lourd que sur le plan interne3.» 

 Cette difficulté de prouver 
l’existence de ces actes où leur fin 
exclusivement fiscale, a conduit les 
administrations fiscales à écarter le 

                                                             
3 - GEST Guy, TIXIER Gilbert, Droit fiscal 
international, 2eme édition, Presse 
Universitaire de France, 1990, P 233.  
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recours à l’application de la procédure 
de répression des abus de droit que 
dans des cas très rares, à l’instar des 
directions des impôts en Algérie qui ne 
comptent, à présent, aucun cas de 
répression d’abus de droit depuis 2014, 
mais qui la compensent par la 
répression des cas de fraude fiscale, ce 
qui impose encore la création d’un 
comité d’abus de droit qui sera géré 
par des spécialistes comme en France.  

Agissant ainsi, a-t-on voulu 
restreindre l’immixtion et l’ingérence 
de l’administration fiscale dans la 
gestion des entreprises ? Privilégiant 
ainsi le principe de la liberté de 

gestion. Cette attitude s’avère trop 
clémente vis-à-vis des contribuables 
qui en profitent de plus en plus, 
donnant plus d’ampleur au phénomène 
de l’évasion fiscale, que le scandale 
des Panama papers a confirmé, ce qui 
ne va pas de soi avec le but principal 
de la théorie de l’abus de droit qui est, 
rappelons-le, lutter contre 
l’optimisation ou encore l’évasion 
fiscale, ce qui impose le renforcement 
de l’administration fiscale en matière 
de compétences humaines et de 
moyens mis à disposition, en 
introduisant plus d’articles dans les 
codes fiscaux qui traiteront de l’abus 
de droit 
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  تأثير القوى الخارجية على دور المجتمع المدني العربي

  ، باحث يف الدكتوراه، فاروق بلخريي
  .3جامعة اجلزائر 

  :مقدمة
اية احلرب الباردة  ، خاصة أن هذه وسريان النموذج الليربايل الغريبلقد طرأت العديد من التغريات بعد 

ابفعل القوة املخرتقة للحدود التقليدية اليت تتجسد يف ظاهرة  انتشرتالتغريات  ا و إفرازا ، وهو ما أدى العوملة و تأثريا
اخلارج ما جعل من التفاعل بني الداخل و  ،ة إقليمية و وطنية تتجاوز احلدودقيم جديدة تتضمن كيانات دولي انتشارإىل 

  .ة متيز هذا العصر عن بقية العصورمسة أساسي
تلقد  ، إذ مع التطورات التكنولوجية اهلائلة أصبح للمجتمع مع املدين نصيبه من هذا التفاعلأخذ مفهوم ا

 اعتبارهو مبفهوم الدميقراطية من جهة ارتباطهخاصة مع  االهتماماملدين امتداد خارجي عرب وطين، مما أكسبه نوع من 
على رأسها يد من القوى اخلارجية و ساس سعت العدالشريك املثايل لعمليات التنمية من جهة أخرى، وعلى هذا األ
يعترب العامل العريب  املناطق اليت تتميز بضعف نشاطه، و الواليات املتحدة األمريكية إىل نشر هذا املفهوم والتمكني له يف

ة بني ما مدى تطور العالق: ة اإلجابة على اإلشكالية التاليةمن بني هذه املناطق ، لذلك سنحاول يف هذا الدراس
تمع امل تمع املدين العريبما هي أهم التأثريات اليت متارسها تلك القو دين العريب و القوى اخلارجية ؟ و ا ؟ ى على دور ا

رئيسي  افرتاضوعموما تنطلق الدراسة من .تعاجل الدراسة يف جانبها الشامل منهجية متكاملة اعتمادوذلك من خالل 
تمع نشوء و  ارتباطمفاده  تطور داخلية، و استجابةالعتباراتاملدين العريب بالضغوطات اخلارجية أكثر منه عمل ا
تمع املات العالقة بني احلاكم و كيدينامي   . دين للخارج ويزيد من حدة التأثرياحملكوم وهو ما خيلق تبعية ا

تمع لة األوليسعى إىل حماو : الدراسة إىل ثالثة حماور أساسية وملعاجلة هذه القضية مت تقسيم التعريف با
تمع املدين العريبالثاين حناول من خالله معرفة أهم القوى اخلارجية اليت تسعى إىل التأثرياملدين، و  ، أما  على دور ا

تمع املدين داخل ة اكيالثالث فسيتم من خالله معرفة مدى التأثري الذي قد متارسه تلك القوى اخلارجية على دينامي
  . الدول العربية

  . مفهوم المجتمع المدني:أوال 
تمع املدين من أكثر املفاهيم اليت أثارت  يعد مفهوم ا

،حبيث يعترب من بني الباحثني و األكادميينيجدال كبريا
  .املصطلحات صعوبة من حيث التعريف بني
  تعريف المجتمع المدني -1
سنورد جمموعة من التعاريف اليت تناولت عدة جوانب  

  : حملاولة إزالة بعض اللبس من هذا املصطلح
رة عن جمموعة األبنية عبا" بأنه  حسين توفيقيعرفه = 

الثقافية والقانونية، و  واالجتماعية االقتصاديةالسياسية و 
إطارها شبكة معقدة من العالقات اليت تضم يف 

يف  االجتماعيةالتكنولوجية و  ت بني القوىاملمارساو 
تمع، ويتم ذلك يف إطار ديناميكي مستمد من  ا

خالل جمموعة املؤسسات اليت تنشأ ومتارس نشاطها 
 .1" بصفة مستقلة 

تمع املدين =  " يعرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ا
الدولة  بىنباملفهوم العصري الذي ال ينطبق على 

تمع قبل تشكل الدولة احلديثة وهو حيدد جماال . وا
ا وعن البىن التقليدية " متمايزا " عن السلطة وأجهز

والعالقات القائمة  االنتظامويشري إىل . املوروثة يف آن
على أساس مفاهيم معاصرة وعالقات تنتمي إىل عصر 

                                                             
تمع املدين، املؤسسات الكمية و "حسني توفيق،  1  "،الكيفيةا

تمع املدين و   يق الدميقراطية يف الوطن العريبدوره يف حتقا
) 1992،  1.ط مركز دراسات الوحدة العربية ،: بريوت (

  .69. ص
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 الدولة احلديثة، تستند إىل معايري املواطنة واملشاركة
نتظامات على أساس اخليارات الفكرية الطوعية واال

 . 1..." واجلماعية املهنية، اخل 
 ويعرف الكاتب رميوند هينيبوش= 

)Raymond Hinnebusch (  تمع املدين بأنه " ا
الطوعية التكوين واليت تبدو مستقلة  االحتاداتشبكة 

عن الدولة و اجلماعات األولية و لكن يف الوقت الذي 
وتشكيل  احتواءاالنقساماتاالجتماعيةتعمل فيه على 

ا تعمل على ربطها  تمع فإ منطقة عازلة بني الدولة وا
 .2"بالدولة وسلطتها 

ويف األخري ميكن  تبىن التعريف التايل على مستوى    
تمع املدين عبارة عن جمموعة من :" ه الدراسة هذ ا

 احلكومية، كالنقابات املهنية التنظيمات غري
، املختلفة االجتماعيةالعمالية واجلمعيات  االحتاداتو 

 االحتاداتواخلدماتية والقانونية و  واالقتصاديةالثقافية 
تمع الطالبية ودور ، هذه العبادة، وكل ما يرتبط با

عن سلطة الدولة  استقالليةالتنظيمات اليت تنشط يف 
معربة بذلك عن صوت األفراد واألعضاء بشكل أكثر 

 ."تنظيما 
  : خصائص المجتمع المدني -2

تمع املدين مبجموعة من اخلصائص واليت   يتمتع ا
، وميكن بني العديد من الباحثني اتفاقكانت حمل 

القدرة : عناصر أساسيةه اخلصائص يف أربعة إمجال هذ
  . التجانس، التعاقد، االستقاللية، على التكيف

ا قدرة منظمات : القدرة على التكيف: أوال ويقصد 
تمع املدين على مواجهة خمتلف التغريات البيئية  ا

عل معها ومع سواء الداخلية أو اخلارجية اليت تتفا

                                                             
تمع املدين يف لبنان ،كامل مهنا1 ملركز األردين للبحوث ، اا

  . 4. ، صاالجتماعية
2Raymond Hinnebusch , ‘’State and Civil in 
Syria,’’Middle East Journal,vol.47, (spring 
1993),pp.243-257. 

ا السياسية و   ، والتكيف ينقسم إىلاالجتماعيةتطورا
  :  3ثالثة أشكال رئيسية

التكيف / ج التكيف اجليلي/ ب التكيف الزمين/ أ
  .الوظيفي

إنه جمتمع مستقل إىل حد بعيد " : االستقاللية: ثانيا
، 4"باالستقالليةعن إشراف الدولة املباشر ، فهو يتميز 

ت ، وال مع املدين ال خيضع لسلطات الدولةمبعىن أن ا
تمع  أي جهة أو فرد أو مؤسسة معينة ، فمؤسسات ا
املدين البد أن تتمتع باحلرية يف أدائها لنشاطها 

 .5ووظائفها وعدم توجيهها من طرف جهات معينة 
ويقصد به تلك الفروع و الوحدات : لتعاقدا: ثالثا
، فكلما زاد عدد الفروع ئات املشكلة للمؤسسةواهلي

ؤسسة على كسب والء ة املونشاطها زادت قدر 
الذي يكسب األعضاء ، إىل جانب تعدد األهداف و 

  . 6املنظمة القدرة على التكيف 
بني خمتلف  االنسجاموهو ذلك : التجانس: رابعا

اهليئات املكونة للمنظمة وعدم وجود األعضاء و 
اليت قد تؤثر على نشاط  االنقساماتو الصراعات 

  . 7خصيةبأسباب ش ارتبطتاملؤسسة خاصة إذا ما 
  ات المجتمع المدني و أهم وظائفهمكون-3

تمع املدين بوجود جمموعة من املكونات إىل  يتميز ا
ن الوظائف وميكن إيرادها  جانب قيامه بالعديد م

  :كالتايل
                                                             

تمع املدين يف الوطن العريب،أمحد شكر الصبيحي 3  مستقبل ا
  ، )2000، 1. مركز دراسات الوحدة العربية ، ط: بريوت ( 

  . 32،33. ص ص
تمع املدين و  4 التحول الدميقراطي يف احلبيب اجلنحاين، ا

، مطبعة النجاح اجلديدة: البيضاء الدار( الوطن العريب
  .33. ، ص)2006

االجتاهات  :النظم السياسية العربية ،حسن توفيق إبراهيم 5
. مركز دراسات الوحدة العربية،ط: بريوت( احلديثة يف دراستها

  .185. ، ص)2005، 1
  . 36. شكر الصبيحي ، مرجع سابق ، ص 6
  .  37. املرجع نفسه ، ص 7
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 :مكونات المجتمع المدني= 
تمع املدين حس ب وظائفها وميكن تتعدد مكونات ا

  :إيضاحها كالتايل
  :األحزاب السياسية/ أ

منظمة  اجتماعيةتعترب األحزاب السياسية مجاعات " 
، من تويل حكومة بلد ما كليا أو جزئياتسعى إىل 

 اعتبار، وعلى 1"يف العادة  االنتخاباتخالل خوض 
تمع املدين هو تلك التنظيمات الطوعية سواء  أن ا

، واليت اجتماعيةأو  اقتصاديةثقافية أو سياسية أو 
نظيمات ، كمختلف التتعمل خارج إطار الدولة

ليت تعرب باألساس عن صوت ، واالنقابية املهنية وغريها
األحزاب  اعتبار، فإنه حسب هذا املفهوم ميكننا األفراد

تمع املدينالس ، وذلك نسبة إىل ياسية أحد مكونات ا
تلك العالقات الديناميكية اليت جتمع بني خمتلف 

، حمددةحزاب اليت تعمل وفق برامج التنظيمات واأل
ا  وهناك من يرى   ،2ودون تدخل الدولة يف نشاطا

و مكون من أن األحزاب السياسية ليست جزء أ
تمع املدين ، فإنه يبين تصوره على أساس مكونات ا

تمع السياسي  تمع املدين و ا النظام  –التمييز بني ا
 ، فاألحزاب حسب هذا-السياسي والنظام احلزيب

هو ما خيرجها من ىل السلطة و الرأي تسعى للوصول إ
تمع املدين   .3دائرة ا

                                                             
رشا مجال . ، ترعلم السياسة األسس، "ستيفن دي تانسي" 1
،  )2012، 1.الشبكة العربية لألحباث والنشر، ط :بريوت (

  .312. ص
تمع املدين قراءة أولية ،علي عبد الصادق 2 : القاهرة(  مفهوم ا

 2004، مركز احملروسة للنشر واخلدمات الصحفية واملعلومات
  .60،61. ص ،)
، أخذ احلوار املتمدن" ،املدين و توجهاته" علي عبد الواحد،  3

:  أخذ من
http ://www.ahew.org/debat/show.art.a

sp?aid=53427  ،تصفح املوقع بتاريخ :
22/04/2014.  

األول  االجتاهعلى العموم فإن الرأي الغالب مييل إىل و 
األحزاب السياسية قوى مدنية  اعتبارمن خالل 

يم عايل، تعرب عن آراء األفراد وسياسية ذات تنظ
م لتحو  تمع املدينتوجها   . مل بذلك أهم شروط ا

  :املنظمات غري احلكوميةاجلمعيات و / ب
ال التنموي  يرتبط نشاط املنظمات غري احلكومية با

، ويف هذا اإلطار صنف البنك الدويل بالدرجة األوىل
نظمات حملية وهي هذا النوع من املنظمات إىل م

ت وطنية تنشط يف نطاق ، منظمااالنتشارحمدودة 
منظمات عاملية يتسع نشاطها  إىل الدولة ككل، و 

غري وجيب التفرقة بني املنظمات . الدولية  الساحة
تؤسس " فاألوىل  ،احلكومية  واملنظمات الشعبية

دور الوساطة بني أصحاب تقوم بخلدمة اآلخرين و 
الثانية فهي ترتبط ، أما "حاب القرار أصاملصاحل و 

  .   4تسعى إىل حتقيق مصاحلهمبفئات معينة و 
    : ةالنقابات العمالية و اإلحتادات املهني/ جـ

تمع  تعترب النقابات العمالية من املنظمات املركزية يف ا
ا املدين ، فهي أكرب فضاء نسبة إىل األدوار اليت تقوم 

خارج هياكل الدولة تعرب عن جممل القوى الوطنية أو 
، وتكمن أمهية عبية أكثر من أي إطار تنظيمي آخرالش

هذا التنظيم يف كونه حيافظ على الوحدة الوطنية 
تمعقوة تأثريه على الدولة و بسبب  ، كما أنه يشكل ا

تمع املدين   . 5روح ا
  :وظائف المجتمع المدني

  :دين نذكر أمههامنيز عدة وظائف للمجتمع امل
تمع/ أ   :التوازن بني قوة الدولة و قوة ا

من البد  االستبدادو وتفادي التسلط  االستقرارلتحقيق 
تمع ، فرتاجع قوة خلق ذلك التوازن بني الدولة وا

يؤدي إىل تنافس غري و  االستقراراألوىل قد يهدد 
                                                             

تمع املدين املنظمات األهلية و " جامعة امللك عبد العزيز، 4 ا
، مركز اإلنتاج حنو جمتمع املعرفة"،ات املدنية التطوعيةواملبادر 

  . 6،7. ص ،18. اإلعالمي،  ع
  . 104 -103. ص شكر الصبيحي، مرجع سابق، 5
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تمع، و الس ضعف الثاين لمي بني خمتلف شرائح ا
ال أمام تسلط النظام فتضيع بذلك حقوق  يفتح ا

  . األفراد
  :حتقيق التنميةالشاملة/ ب

تمع املدين من خالل قدرته على تلبية  يتحدد دور ا
، اليت قد تعجز الدولة على توفريهاحاجيات األفراد 

تمع املدين  فمع التطورات الراهنة توسع نطاق ا
اسية والثقافية ليشمل كل األبعاد السي

، فتكمن أمهيته وفق هذا االقتصاديةواالجتماعيةو 
يقه التنمية يف التصور من خالل كونه يعمل على حتق

تمع سواء املادية أو البشرية ، مما جيعله يرتقى بدوره ا
  . 1إىل منصة الشراكة مع الدولة

  : إشاعة الثقافة املدنية/ جـ
تمع املدين على نشر ثقافة الدميقراطية اليت  يعمل ا

التنوع  واحرتام، التطوعيبط بروح العمل اجلماعي و ترت
الصراع بطرق سلمية وفق و إدارةالتنافس بني األفراد، و 

ة الشفافيوالتعاون، إىل جانب احملاسبة و االحرتامقيم 
أيضا الرفع من ثقافة والتأكيد على املبادرة الذاتية، و 

  . 2البناء املؤسسايت 
ة على دور أهم القوى الخارجية المؤثر  :ثانيا

  : المجتمع المدني العربي
التأثريات الصادرة عن القوى اخلارجية اليت متس أدوار 

تمع املدين العريب قد ترتبط بطبيعة هذا الفاعل -ا
تمع املدين العريب الذي ال ميكن فصله عن اجلانب  -ا

عليه حاضر هذه التارخيي كونه األساس الذي بين 
، مبعىن أن هناك العديد من الفواعل املختلفة اليت األمة

تمع املدين سواء بطريقة مباشرة أو قد تؤدي  مهام ا
تمع غري مباشرة من جهة أو قد تؤثر يف  نشاط ا

                                                             
تمع املدين وحتديات التنمية الدميقراطية زياد عبد الصمد 1 ، ا

  .150. ص ،يف عامل متغري
تمع املدين يف "، عز الدين معميش 2 اجلذور  اإلسالما

تمع املسلم مؤمتر ، "قوالضوابط واآلفا ( املتغرياتالثوابت و  ...ا
  .35-34. ص ،)10/2012مكة، 

إال أن  االنفصال، فرغم حماولة املدين من جهة أخرى
تمع املدين مازال معلقا بني اهلوية العربي ة اإلسالمية ا

كالقبيلة والعشرية   -املؤسسات التقليدية تأثريات و 
تمع األ العديد من املفكرين  اعتربهالذي هلي و وأيضا ا

 –بية كبديل للمجتمع املدين احلديث يف املنطقة العر 
 –املعاصرة  االجتماعيةوبني التطورات السياسية و 
تمع املدين كمفهوم غريب  هذا التذبذب يف حتديد  –ا

تمع املدين العريب ساهم يف عرقلة  أسس و مرتكزات ا
ور، فالدارس للمحيط العريب مسريته حنو الفعالية والتط

ة املؤثرة يف سريورة التفاعالت القوى الداخليو 
العالقات املختلفة يالحظ مدى التأثري الكبري الذي و 

 االجتماعيمتارسه القوى التقليدية سواء على اجلانب 
، فالعقلية السائدة يف املنطقة حىت الثقايفالسياسي و  أو
إن مل و  قبليالزال يطغى عليها البعد العشائري و ما

أو كما يصفها  -اجلهوية تكن كذلك فإن القرابة و 
تمع املدين  ترسم -البعض بالزبائنية  أحد مسات ا

أهم القوى  إىلوعلى هذا األساس فإن التطرق .العريب
تمع املدين العريب قد يؤدي اخلارجية يف عالقا ا مع ا

ال  إىل أمام معرفة جوانب النقص والقصور، فتح ا
تمع املدين العريب مبا يتماشى حماولة تعديل طبيعة او 
  . البيئة الداخلية للمنطقة العربيةطبيعة و 

الوحدات (ومنه فإن القوى اخلارجية أو الفواعل الدولية 
) سياسية أو التكتالت اإلقليمية أو منظمات دولية 

، ختتلف يف ا تأثري كبري على الساحة العربيةاليت هل
آخر نسبة إىل عدة عوامل قد  إىل تأثريها من فاعل

ة أو األهداف املرجوة ترتبط إحداها باإلسرتاتيجية املتبع
، ومن أهم تلك القوى العملأسلوب أو طريقة و 

  : مايلي
  :الواليات المتحدة األمريكية= 
، سعت الواليات أن أصبحت القوة العاملية األوىل بعد

إرساء و يكيةإىل نشر منوذجها الليربايل املتحدة األمر 
تمع يف  قواعده على خمتلف املستويات وحتقيق قوة ا

، دولة أقل" لدولة و ذلك حتت شعار مقابل قوة ا
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( هنري كيسنجرويف هذا الصدد يقول " جمتمع أقوى 
Henry Kissinger (  وزير اخلارجية األمريكي

هناك منوذج " أحد أهم احملللني العامليني أن السابق و 
يضمن املستقبل أال وهو واحد يتسم بالكمال و 

" منوذجنا فقط و مسألة فرضه عامليا مسألة حتمية 
 The best in the » 1: فقال عبارته املشهورة 

West Is the best for Rest ».  
وعلى هذا األساس فقد سعت الواليات املتحدة 

وقيمها املختلفة بصورة  األمريكية إىل دعم الدميقراطية
يف عهد  1982منذ منطية متصاعدة  أساسية و 

 Ronald(رونالد ريغان الرئيس األمريكي 
Reagan ( الذي أشار يف خطابه يف الربملان الربيطاين

يتم تعزيز  إىل الطريقة واألسلوب الذي من خالله
منظمة " قد تبع هذا اخلطاب إنشاء الدميقراطية عامليا و 

مة حكومية ممولة من وهي منظ" الوقف الدميقراطية 
ها األساسي هو تعزيز ، هدفالكونغرسطرف 

يارومع . الدميقراطية  االهتماماالحتاد السوفيايت بدأ  ا
ا على مستوى العامل فتوسع بالدميقراطية و  متطلبا

نتقإلىل العديد اارجية األمريكية و املفهوم يف السياسة اخل
" كالوكالة األمريكية للتنمية الدولية"من املؤسسات 

، ويعد 2ا إىل املليار دوالر سنوياواليت وصلت نفقا
تمع املدين مؤشرا و  شرطا أساسيا للدميقراطية ، إذ ال ا

تمع املدين  ميكن دعم هذه األخرية دون تعزيز قوى ا
تمع املدين و  الرفع من مستوى الشراكة ، فنشاط ا

ينتج العادات احملبة الضرورية ملؤسسات " ميكن أن 
هلذا جند خمتلف مجاعات " دميقراطية مستقلة و فعالة 

تم " كالوكالة األمريكية للتنمية الدولية"الدميقراطية 

                                                             
: القاهرة( ما عليهاالعوملة ما هلا و ، حممد عبد القادر حامت 1

  .175. ، ص) 2005اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
، هل الدميقراطية قابلة للتصدير، زولتان باراين وربرت موزر 2
مجة والتوزيع، الرت جداول للنشر و : بريوت( مجال عبد الرحيم .تر
  . 38-35. ص، )2012، 1.ط

تمع املدين وبراجمه املختلفة  ، ويف هذا املقام 3بأدوار ا
للوكالة "النائب السابق كارول النكستر تقول 

" هيئة املعونة األمريكية  –" األمريكية للتنمية الدولية
كومية من أهم جماالت لقد أصبحت املنظمات غري احل

النشاط بالنسبة لوكاالت املساعدة من أجل التنمية 
األمريكي مبنظمات  االهتمامهذا ما يبني مدى ، و 4"

تمع املدين حيث أضحت من أهم املكونات القا درة ا
  . على التأثري و إحداث التغيري

  :األوربياالتحاد= 
للعالقة مع تتخذ العالقات العربية األوربية وجها مغايرا 

عوامل أبرزها  الواليات املتحدة األمريكية حبكم عدة
ىل ، إعرفة األوربية باخلصوصية العربيةاملالعامل التارخيي و 

، كما أن أوربا تعد من جانب التقارب اجلغرايف بينهما
أبرز املناطق املستهدفة من طرف املهاجرين العرب، 

 العربيةأين تعترب الدول  االقتصاديعلى غرار العامل 
، كل هذه العوامل املمول الرئيسي ألوروبا بالطاقة

  .تطور العالقات العربية األوربية سامهت على
ومن جهة أخرى فقد تزايدت املبادرات األوربية جتاه  

، لرامية إىل إحداث إصالحات خمتلفةالعامل العريب و ا
تمع املدين   ودفع عجلة التنمية والدميقراطية و تنشيط ا

 االهتمام" للدميقراطية وكله يدخل يف مفهوم كأساس 
مت اإلعالن عن  1991، ويف "لدور اجلوار األوريب 

تبين مفهوم دعم الدميقراطية وحقوق اإلنسان على 
، ومنذ ذلك ياسة اخلارجية لالحتاد األوريبمستوى الس

بالدميقراطية يف املنطقة العربية ،  االهتماماحلني تصاعد 
" وهذا ما يظهر من خالل املبادرات املختلفة كمبادرة 

ادرة ، ومب"إحياء سياسة دول حوض املتوسط 
  . 5، وعملية برشلونة الدميقراطية و حقوق اإلنسان

                                                             
  . 77. ، صاملرجع نفسه 3
  . 412. ، صعبد القادر حامت، مرجع سابق 4
آفاق التحول الدميقراطي يف العامل العريب ودور ، أمحد باي 5

حة دكتوراه يف التنظيم السياسي واإلداري، أطرو (العوامل اخلارجية
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يز الدميقراطية يف العامل ومن خالل الدعوة إىل تعز 
يز عالقاته مع ، فإن االحتاد األوريب يقوم بتعز العريب

تمع املدين العريب من خ الل دعم املنظمات غري ا
حرية وسائل  الثقافات و النهوض باحلوار بنياحلكومية و 

مدير اجلوار يف  ميكائيل كولر، وقد أوضح اإلعالم
جني خمتلفني " قسم املعونة األوربية للتنمية أنه  يوجد 

تمع املد – وجعله ين ودعمه أوهلما يتمثل يف تعزيز ا
  وثانيا جعل  ،أكثر قوة على البقاء

  .1"املنظمات غري احلكومية شريكة يف احلوار 
دول اجلوار ة الشراكة بني االحتاد األوريب و إن عالق

إقامة شراكة شاملة مبنية على " ترتكز أساسا على 
حقوق اإلنسان اللذين  امرت احو عيم الدميقراطية تد

يف العالقات بني أوروبا  يشكالن عنصرا أساسيا
ا املتوسطني و  فوجود جمتمع مدين نشيط   2"جريا

، وبالنسبة مبستوى الدميقراطية االرتقاءيؤدي إىل 
تمع املدين يشمللالحتاد  ل اجلهات ك" األوريب فإن ا

الرحبية واليت ال تؤمن غري الفاعلة غري احلكومية و 
ون لتحقيق الالحزبية اليت ينتظم فيها املواطنبالعنف و 

م املشرتكة سواء كانت سياسية أو  أهدافهم وغايا
يف هذا اإلطار قام و " أو ثقافية  اجتماعيةأو  اقتصادية

                                                                                 
. ص،)2009- 2008جامعة اجلزائر،  ،قسم العلوم السياسية

150،151 .  
تمعالتع، يورو ميد 1 املدين يف البحر األبيض  اون مع ا

  :أخذ من، حتد جديد بالنسبة لالحتاد األورويب: املتوسط
-http://www.enpi

info.eu/mainmed.php?id=37024&id_ty
pe=1&lang_id=470  بتاريخ ،مت تصفح املوقع

:07/07/2014.  
مذكرة ( املتوسطية –خلفية الشراكة األوربية ، أمحد كاتب 2

دولية، قسم العلوم السياسية والعالقات ماجستري يف عالقات 
  . 90. ، ص) 2000،2001، 3الدولية، جامعة اجلزائر

االحتاد األوريب بوضع إطار عمل طموح للتفاعل مع 
تمع املدين يف املنطقة    . 3ا

  :)البنك الدولي (المالية الدولية المؤسسات = 
ما جيعل املؤسسات املالية الدولية ذات أمهية كبرية يف 
ا على التأثري يف خمتلف  هذه الدراسة هو قدر
السياسات سواء الصغرية أو الكبرية، ما ارتبط منها 

أو  االجتماعيأو السياسي أو  االقتصاديباجلانب 
، وميكن اإلشارة إىل املؤسسات املالية حىت الثقايف

البنك الدويل، : لعامل العريب كـا الدولية الناشطة يف
، الوكالة الدولية التمويل، مؤسسة صندوق النقد الدويل

، بنك األوريب االستثمار، بنك االستثمارلضمان 
حبيث وصل . ، بنك التنمية اإلسالمياإلفريقيالتنمية 

إمجايل قيمة القروض اليت منحتها هذه املؤسسات 
ر ليام 100إىل أكثر من  1950جمتمعة منذ عام 

، من دوالر يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
مليار دوالر يف الفرتة بني  22ضمنها أكثر من 

2003-2007 4 .  
متزايدا من طرف  اهتماماشهدت السنوات األخرية 

تمع املدين ، املؤسسات املالية الدولية مبوضوع ا
طنني من خالل تقليص دور وتوسيع نطاق مشاركة املوا

تمع املدين والقطاع اخلاصزيادة دو الدولة و  ، وهذا ر ا
 عنه البنك الدويل من خالل تلك العناوين ما عّرب 

، "جعل الدولة أكثر قربا من الناس "املستخدمة مثل 
حتقيق الالمركزية و إعادة " ،  "التحول إىل احملليات "

نطاق العالقة بني البنك الدويل  اتسع، وقد 5"التفكري 

                                                             
تمع املدين إلحتاد األوريب،ا 3 اإلحتاد يف ، بعثة احلوار مع ا

: أخذ مناجلمهورية اليمنية، 
http://eeas.europa.eu/delegations/yeme

n/eu_yemen/cvil_society_dialogue/inde
x_ar.htm   06/07/2014: ، مت تصفح املوقع بتاريخ.  

  .املرجع نفسه 4
احلكم الراشد ومشكلة بناء قدرات اإلدارة ، بومدين طامشة 5

  . 1. ، ص)كلية احلقوق : تلمسان( احمللية يف اجلزائر
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تمع املدينو  ، وهذا مايتبني املاضية  خالل السنواتا
تمع املدين الذين  من خالل تزايد ممثلي منظمات ا

، حيث بلغ عدد السنوية االجتماعاتشاركوا يف 
  .20111مشارك يف  600املشاركني حوايل 

تمع املدينلقد أدرك ال ، حبيث بنك الدويل أمهية ا
اليت جعله من بني الفواعل املشاركة يف املشروعات 

دمي األفكار و احللول املبتكرة ميوهلا عن طريق تق
إىل  ، وهو ما يؤديملناهج بغية حل املشكالت احملليةاو 

، وقد تطورت هذه العالقة حتسني األداء ورفع الفاعلية
عواملكالتطور يف جمال اإلعالم  نتيجة عدة

، تضافر اجلهود الدولية ملعاجلة خمتلف االتصاالتو 
، حتول ما زاد منو العالقات املختلفةقة القضايا العال

 انتشار، بالتنمية من الداخل إىل اخلارجام االهتم
حيث تناقل اخلربات والتكنولوجيا، مفهوم التبادل من 

ة يف الرغب اتساع ،دور العوملة يف تقليص املسافات
  . 2احلكم الراشدالدميقراطية و 

  .المنظمات الدولية غير الحكومية= 
الدولية اليت حدثت يف اآلونة األخرية دفعت التغيريات 

إىل ظهور فواعل جديد على الساحة وهي مايسميها 
تمع املدين "أو " بالفواعل غري الدوالتية " البعض  ا
مع ما  الذي تزايد تأثريه بشكل كبري خاصة" العاملي

ال أمام بعد جديد من يسمى بالعوملة ، اليت فتحت ا
الوطين ومن بني تلك  أبعاد السياسة وهو البعد عرب

ة الفواعل اليت ذاع سيطها يف أرجاء الساحة العاملي

                                                             
تمع ون واملشاركة بني البنك الدويل و التعا، البنك الدويل 1 ا

  . 2012 -2010السنوات املالية  الستعراضتقرير ، املدين
تمع املدين ومنظماتهعلي عبد الواحد 2 حمور : تمدناحلوار امل ،ا

: مواضيع وأحباث سياسية، أخذ من
http://www.ahewar.org/debat/show.art.

asp?aid=53427مت تصفح املوقع بتاريخ ، :
05/06/2014.  

، اليت أصبحت ذات املنظمات الدولية غري احلكومية
االت   .  3قوة تأثريية يف خمتلف ا

إن بروز هذه الفواعل كقوة مؤثرة يف املؤمترات العاملية  
مؤمتر "، ويف ريو دي جانريو" قمة األرض" ر كمؤمت

، يف بكني" مؤمتر املرأة "قاهرة، ويف ال" السكان 
زاد من ثقل هذه  4يف فيينا " مؤمتر حقوق اإلنسان"و

، فأصبح تأثريها ميتد إىل سياسات الدول املنظمات
واملنظمات احمللية املختلفة ، ويف هذا الصدد يرى 

جتمع أنه لوال البعد عرب الوطين للم  برهان غليون
تمع املدين العريب يف ، فااملدين العريب ملا وجد أصال

ا مقصوده مدين لتلك القوى اخلارجية وعلى رأسه
، فهو ينقل إىل هذه املنظمات الدولية غري احلكومية

تمع احمللي وشكواه إىل الساحة  األخرية مآسي ا
ها معايري عمله وصيغه وموارده يستمد منملية و العا

أهدافه وقوته وهذا نتيجة ذلك التخلف الشديد الذي و 
تمع املدين العريب وعدم وجود حتول دميقراطي  حييط با

  .5طبيعي يساعد على فك ارتباطه باخلارج 
طور الكبري لوسائل التكنولوجيا كما أن الت

للعوملة زاد من شفافية  الواسع االنتشارواالتصالو 
، عملية التواصل وتبادل املعلومات ، وسهلاحلدود

النسوية العاملية كمثال على  وميكن إعطاء احلركات
املساواة بني اجلنسني من ذلك، أين أصبحت املرأة و 

أهم القضايا اليت تدعو إليها املنظمات الدولية غري 
أة احلكومية ، خاصة يف ظل التمييز الذي تعاين منه املر 

، وهذا ما يؤكد على يف العديد من األوساط العربية
تمع املدينالتضامن ا ، وقد كان هذا العريب لعاملي مع ا

                                                             
الوطن  العوملة السياسية وخماطرها على، حممد أمحد السامرائي 3

  . 124 -110. ص ، جملة الفكر السياسي،العريب
  . 125 .، صاملرجع نفسه4 
تمعات العربية"، برهان غليون 5 تأثري "  ،العوملة و أثرها على ا

، ورقة تأثري العوملة على الوضع االجتماعي يف املنطقة العربية
تصادية  واالجتماعية لغريب اجتماع خرباء اللجنة االق إىلمقدمة 
  . 17. ، ص) 2005، بريوت (آسيا، 
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لدواعي أخالقية تنسجم استجابة" الدعم لقضايا املرأة 
 يفاق العام وتعميم القيم الكونية و نعتمع حركة اال

العنصري  رفض التمييزمقدمتها املساواة بني اجلنسني و 
، كما لعبت الضغوطات " اجتماعيةجتاه أي فئة 

ري اخلارجية وعلى رأسها ضغوطات املنظمات الدولية غ
احلكومية على احلكومات العربية دورا بارزا يف تطور 

ففي حماولتها " املنظمات احمللية املهتمة بقضايا املرأة 
اإلصالح  اجتاهللرد على الضغوطات اخلارجية يف 

عمدت الكثري من النظم التسلطية العربية إىل إبراز 
باملرأة إلضفاء صورة احلداثة و التقدمية على  اهتمامها

  . 1"ا سياسا
سعي القوى اخلارجية للتأثري على دور  ارتبطلقد 

تمع املدين يف ، أين العامل العريب مبا يسمى احلداثة ا
مطلبا عامليا سواء من طرف القوى  االرتباطأصبح هذا 

تمع املدين و اإلع الم العامليني، فحقوق اخلارجية أو ا
عن الدفاع املساواة بني اجلنسني، و  احرتاماإلنسان و 
، بل إن أصبح أمرا مفروضا على دول العاملاألقليات 

، ويتداخل هذه احلقوق قد يوجب عملية التدخلانتهاك
تمع املدين مع هذه احلقو  ، فضرورة إقامة قا

املؤسسات الطوعية و املستقلة عن سلطة الدولة باتت 
عنها العديد من اجلهات  قضية تسعى للدفاع

تمع املديناخلارجية يتميز بأمهية بالغة للدفاع  ، كون ا
  .2عن حقوق املواطن

   : حدود تأثر المجتمع المدني العربي:ثالثا 
ثالث  معاجلة هذا احملور يتم من خالل التطرق إىل

  :عناصر أساسية و هي كالتايل
وسائل و آليات تأثير القوى الخارجية على دور = 

  .المجتمع المدني العربي

                                                             
  . 19. ، صاملرجع نفسه 1
حمامي الشيطاندراسة يف فكر العفيف ، شاكر النابلسي 2

، ) 2005املؤسسة العربية للدراسة والنشر، : ريوتب(  األخضر
  .  112. ص

هناك العديد من الوسائل اليت تلجئ إليها اجلهات 
تمع املدين العريب أمههااخلارجية للتأثري    : على ا

  التمويل المادي-1
يعترب التمويل املادي أبرز و أفضل آليات التأثري على  

، وذلك على ات املدنية احملليةاإلطالق يف املنظم
تمع املدين العريب يفتقر إىل مصاد ر متويل أساس أن ا

، ى دعم نشاطاته و براجمه املختلفةحقيقية تعمل عل
كمة والتمييز ومع التضييق الذي متارسه السلطات احلا 

الدعم من قبل ، إىل جانب ضعف الواضح يف التمويل
األعضاء املنتسبني فإن الوجهة الشركات املختلفة و 

البديلة يف هذه احلالة تكون حنو الساحة الدولية، 
من القوى الكربى واملؤسسات املالية  حبيث تعترب كل

املنظمات الدولية غري احلكومية من أهم الدولية و 
تمع املدين العريب  مصادر التمويل بالنسبة ملنظمات ا

واحلوافز فهي تتلقى املساعدات املختلفة كالدعم املايل 
، وهذا ما يدفع الفواعل اخلارجية إىل غريهاواملنح و 

تمع املدين يف العامل العريب  حماولة التأثري على دور ا
ادي كونه يفتقر إىل جهات من خالل آلية التمويل امل

  .مصادر بديلةأخرى و 
  :الملتقيات والبرامج الموجهة-2

الربامج املختلفة من وسائل امللتقيات و تعترب الندوات و 
تمع املدين يف العامل العريبالتأثري على دور  ، وهو ما ا

التحول إلصالح السياسي و سه يف مبادرات انلم
االدميقراطي اليت  الكربى إىل جانب  القوى اعتمد
بالعمل  االرتقاء، وذلك بغية الفواعل األخرى

التأثري  الدميقراطي على الشاكلة الليربالية من خالل
ري حنو األفضل دفعها إىل التغيعلى املنظومة العربية و 

وقد تزايدت وترية هذه الربامج  ،حسب الرؤى الغربية
 2001سبتمرب  11تلفة بعد أحداث اللقاءات املخو 
، ألنظار تتجه صوب املنطقة العربيةاليت جعلت جل او 

من طرف خمتلف الفواعل  اهتمامفأصبحت بؤرة 
، يات املتحدة األمريكيةاخلارجية على رأسها الوال

قة أصبحت مصدرا لتوليد اإلرهاب أن املنطالسيما و 
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ديدا للمجتمع الدويل خاصة بعد التطرف و و 
 زمن ما يعرف األحداث اليت عاشتها الدول العربية يف

 االحنرافاتليت شهدت العديد من ، ا"بالربيع العريب "
موعات اإلرهابيةتنامو  هذا  ، وعلىي للعديد من ا

الربامج تعترب أحد األساس فإن تلك املبادرات و 
دف  حماولة السيطرة على  إىلاإلسرتاتيجيات اليت 

إحداث مجلة من التطرف والقضاء على اإلرهاب و 
فية من التغريات على مستوى البنية الفكرية و الثقا

، ويف هذا السياق خالل التدريب والتأهيل والتحسيس
تمع املدين العريب يف املنطقة كونه العامل  تربز أمهية ا

يل فإن بالتالنشر الوعي يف أوساط اجلماهري و  األساسي
تلك الربامج تستهدف بالدرجة األوىل ممثلي و أعضاء 

تمع املدين يف حماولة منهم لنقل اخلرب  ات املختلفة ا
  . تدريبهم و تأهيلهمو 

 ، املبادرة األمريكية أو ما أطلقومن بني هذه املبادرات
، والذي تسعى عليه مشروع الشرق األوسط الكبري

له إىل نشر القيم خالالواليات املتحدة األمريكية من 
احلرية الدميقراطية و ، حيث يؤكد املشروع أن الدميقراطية

،  حد كبري يف أرجاء الشرق األوسطمفقودتان إىل
وعلى هذا األساس فقد التزم املشروع مبجموعة من 

  : 1اإلجراءات وهي 
 .الزيارات املتبادلة و التدريب على الصعيد الربملاين= 
بالنساء اللوايت هلن رعاية معاهد تدريب خاصة = 

 .إهتمامات سياسية
 .مبادرة وسائل اإلعالم احلرة = 
 .تشجيع تبين مبادئ الثقافة و مكافحة الفساد= 
تمع املدين و العمل على =  تشجيع منظمات ا

تفعيل دورها السيما تلك الناشطة يف ميدان حقوق 
 .اإلنسان واملنظمات النسوية

   . مطالب حقوق اإلنسانالتقارير و -3

                                                             
  . 145. ، صباي، مرجع سابق 1

مطالب حقوق اإلنسان من آليات تعترب التقارير و 
تمع املدين يف العامل العريب س واء التأثري على دور ا

ن الوحدات أ، خاصة و بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
تمع السياسية حتاول جاهدة حت ا أمام ا سني صور

بالتايل فإن تلك التقارير الصادرة عن جهات الدويل، و 
هادات عن األوضاع الداخلية ميكن معينة حتمل ش

ل التأثري على كورقة ضغط من أج  استخدامها
، وهذا ما تستخدمه القوى السياسات احلكومية

الكربى و املؤسسات املالية الدولية اليت تقوم بإجراء 
، وعلى هذا البحوث و إعداد التقاريرراسات و الد

األساس تكون املساعدات سواء الفنية أو املادية اليت 
، وهو ما حدث ري وفق أسلوب املشروطية السياسيةتس

للجزائر يف فرتة التسعينيات اليت شهدت هجوما من 
تمع    .الدويل بضرورة جتاوز تلك األوضاعطرف ا

وقد مثلت التقارير أبرز شاهد على ما حدث يف تلك  
الفرتة األمر الذي دفع االحتاد األوريب وصندوق النقد 

مات الدولية غري احلكومية على الدويل إىل جانب املنظ
رأسها منظمة العفو الدولية  إىل املطالبة بأخذ التدابري 

، وهو طريةاخل االنتهاكاتمنع تلك  الالزمة من أجل
تمع املدين وذلك على  ما كان له انعكاسا على دور ا

مارس أدى إىل انتهاء تلك أساس أن الضغط امل
ازر ال أمام اا املختلفة و إشراك حلريات ، فاحتا ا
تمع املدين الذاألفراد ي شهد ، وهذا ما أعاد إحياء ا

، كما أن الدارس ملرحلة غيابا طويال يف هذه الفرتة
التحول يف اجلزائر يالحظ الكم اهلائل من اجلمعيات 
املختلفة اليت تأسست بعد اإلصالحات السياسية 

تالناجتة عن حماولة حتسني اجلز  ا يف ا مع ائر لصور
ختلفة بشأن التخفيف من الضغوطات املالدويل و 

  . احرتام حقوق اإلنسان
ويف نفس الوقت فإن التقارير تعترب من بني احلجج     

لة اليت تستخدمها املنظمات احمللية ضد سلطات الدو 
، فإن خاصة يف ظل التطور اإلعالمي والتكنولوجي

التشهري بتلك التقارير قد يشوه صورة الدولة أمام 
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تمع الدويل وعلى هذا األساس قد تستجيب الدول ة ا
تمع املدين احمللية ، وبعبارة أخرى متثل ملطالب ا

تمع  التقارير املختلفة عامل قوة بالنسبة ملنظمات ا
املدين من أجل حتقيق مطالبها ، وبالتايل فهي تلجأ إىل 
التقارير الصادرة من طرف الفواعل اخلارجية خاصة 

لدولية غري احلكومية اليت تعتمد كثريا على املنظمات ا
، والسبب ية من أجل الضغط وإحداث التغيريهذه اآلل

تمع املدين احمللية إىل التقارير  يف جلوء منظمات ا
تمع  الصادرة عن اجلهات اخلارجية هو نتيجة ضعف ا

حتصيل وث والدراسات و املدين يف إجراء البح
  .املعلومات

  مدني العربي تفعيل المجتمع ال= 
سعي تلك الفواعل من دعم سواء تقين أو فين  ارتبط
امللتقيات وغريها الل التمويل و الربامج اهلادفة و من خ

تمع  االرتقاءمبحاولة  املدين العريب على مبستوى ا
م ، فال ميكن حتقيق الدميقراطية حسب تصرحيا

 وإحداث حتول حقيقي يف ظل وجود جمتمع مدين
، ويف نفس الوقت ضعيف و ال يؤدي الدور املنوط به
تمع املدين و التأ ثري على دوره دون ال ميكن دعم ا

، وبالتايل فإن الدعم جيب أن يسري يف وجود دميقراطية
متوازيني، أحدمها ميس الدميقراطية واآلخر  اهنياجت

تمع املدين ، وهذا ما سعت إليه يتجه صوب ا
هذا األساس بدأت العالقة تتطور  ، وعلىاخلارجيةالقوى

حاملة معها جمموعة من التغريات اليت قد تكون ذات 
تمع املدين يف العامل العريب و  تأثري إجيايب على دور ا

  : يف النقاط التاليةميكن تناوهلا 
تمع املدين =  ساعدت القوىاخلارجية على إحياء ا

احملدود إال  احمللي يف املنطقة العربية ، فبالرغم من دوره
أنه أصبح واقعا معرتف به من قبل السلطات خاصة 

ذا املكون على الساحة  االهتماممع تزايد  العاملي 
 . 1 العربية

                                                             
  . 266. ، مرجع سابق، ص باي 1

دف إىل تكوين أعضاء =  سامهت الربامج اليت 
تمع املدين خاصة من طرف املنظمات الدولية غري  ا

 .2االتصاليف تطوير آليات وأساليب العمل و  احلكومية
إىل جانب تزايد القدرة على خلق نوع من الرتابط بني 

 .ا اخلارجيةاملكونات احمللية و مثيال
الدعم التقين واملساعدات املالية من طرف = 

يف  االستقالليةالقوىاخلارجية أدى إىل إعطاء نوع من 
األداء والنشاط، فما تقدمه املؤسسات املالية الدولية 

تمع املدين  والقوى الكربى من دعم مباشر ملنظمات ا
العريب زاد من حريتها، وأعطى دفعة قوية حنو حتقيق 
األهداف، فوجدت بذلك املنظمات احمللية العربية يف 
الفواعل اخلارجية البديل عن ضعف التمويل الداخلي 

 . و احلكومي
غيري التأثري على دور الدولة و دفعها حنو إحداث الت= 
احلريات السياسية و  حرتامواتبين النظام الدميقراطي و 

تمع املدين املدنية، ، وهذا ما أعطى نفسا لنشاط ا
نالحظه يف العدد الكبري للمنظمات واجلمعيات بعد  
ا دولة عربية كما حدث يف  كل عملية إصالح تقوم 

اية الثمانينيات  . اجلزائر مع 
تمع املدين ظهور البعد العرب وطين=   ملنظمات ا

تمع املدين، ، أدى العريب إىل إحداث تغري يف حركية ا
وتزايد املؤمترات  االتصالخاصة مع تطور وسائل 

تمع املدين كي يصبح عضوا يف  الدولية مما دفع با
تمع الدويل  .3حركات عاملية يف ا

التأثري الكبري لربامج املنظمات الدولية غري احلكومية = 
تمع املدين العريب، فمثال  قامت منظمة على دور ا

العفو الدولية بتقدمي مشاريع تتعلق بنشر الثقافة 
دف إىل إشراك  احلقوقية يف أوساط األفراد، حبيث 

                                                             
  .267. املرجع نفسه، ص 2
التقرير اإلقليمي للشرق "، العاملية من أجل الدميقراطيةركة احل 3

تمع املدين" ،األوسط ومشال إفريقيا ، 2007، الدفاع عن ا
: مت تصفح املوقع بتاريخ. www.wmd.org :أخذ من

07/06/2014.  
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تمع املدين احمللي و توعيته حول أمهية هذا النوع من  ا
العديد من املنظمات من  استفادتالثقافات، وقد 

 . مثل هذه الربامج، كالتعليم عن بعد
ملالية الدولية و املعاهد سات اسامهت املؤس= 

تمع و  املؤسسات التابعة للقوى الكربى دورا يف دعم ا
املدين العريب، فمثال قام اإلحتاد األوريب بتخصيص 
دعم مايل وصل إىل ثالثة ماليني يورو من أجل تنفيذ 
مشروعات خاصة مبلفات التعذيب بالسجون و أقسام 

شباب فئات املهمشة من الشعب كالالشرطة، ودعم ال
املرأة حبيث أن املفوضية األوربية أعلنت عن دعمها و 

للمجتمع املصري يف سعيه إىل الدفاع عن القضايا 
تمع 1السابقة  ، وهذا ما ينعكس إجيابا على دور ا

املدين خاصة وأن التمويل ميثل هاجس بالنسبة هلذه 
املنظمات وبالتايل فإن احلصول على مثل هذا الدعم 

تمع املدين يف التأثري على يزيد من قدرة وف عالية ا
كما حتصلتتونس سابقا على متويل . مستوى املنطقة

مادي قدره عشرون مليون دوالر من طرف املبادرة 
ن أجل إرساء قطاع األمريكية الشرق األوسطية م

تمع املدين، تإعالمي مستقل ومهين عزيز و ، تقوية ا
دت ، كما زا2غريهاتطوير األحزاب السياسية و 
من قبل االحتاد األوريب املساعدات املقدمة إىل اليمن 

باملائة من هذا  40، حبيث أن قرابة 2005منذ 

                                                             
يورو ،االحتاد االوريب يرصد ثالثة ماليني صبح، عبد اللطيف 1

تمع املدين املصري، أخذ من :  لدعم ا
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=

1708969#.U7nAsHZ8vIU مت تصفح املوقع بتاريخ :
23/06/2014   

،أخذ بادرة األمريكية الشرق األوسطيةامل 2
:من

http://arabic.mepi.state.gov/index.html 
  .23/06/2014: مت تصفح املوقع بتاريخ

تمع املدين  التمويل املقدم تتحصل عليه منظمات ا
 .  3خاصة التنموية و احلقوقية منها 

قد يكون للتغريات اخلارجية و حماولة نشرها من قبل = 
تلك الفواعل مبختلف وسائلها دورا يف تغيري بنية 
تمع املدين كله سواء من حيث النظم اإلنتاجية  ا

العالقات املختلفة بني أو على مستوى  واالستهالكية
اجلماعات، فمن بني هذه التغريات اليت األفراد و 

 : 4يةأحدثتها الفواعل اخلارج
ارتمن حيث اإلنتاج -1 الصناعة احلرفية وحلت  ا

 . حملها التجارة اخلارجية
 .واالستهالكيةقيام الصناعات التحويلية -2

بروز تنظيمات جديدة أخذت مكان النظم القدمية  
 .كالنقابات

؛ ى مستوى البىن احلضرية والريفيةحدوث حتول عل -3
 .حبيث توسع األول و تقلص الثاين

الذي مس العالقات بني األفراد  ل الكبريالتحو  -4
اليت شهدت تفتحا من نوع مغاير مما واجلماعات و 

الطائفي والوالء القومي أو  االنتماءسبق، فرتاجع 
 .  و الوالء الوطين االندماجاجلماعي مقابل تنامي درجة 

العقلي من حيث التطور يف اجلانب الفكري و -5
وم على اجلوانب إعمال العقل و إقامة تفسريات ال تق

 .الدينية فقط بل على اجلوانب الطبيعية و املنطق
ومن خالل هذه النقاط يتضح البعد اإلجيايب للعوامل 

تمع املدين اخلارجية يف عالقتها و تأثريه ا على دور ا
، هذا البعد الذي ال جيب إنكاره حبيث ساهم العريب

                                                             
: ة اإلحتاد اىل اجلمهورية اليمنية، أخذ من، بعثاإلحتاد األوريب 3

http://eeas.europa.eu/delegations/yemen/eu_ye
men/cvil_society_dialogue/index_ar.htm ، مت

  .06/07/2014: تصفح املوقع بتاريخ 
تمع املدين " ،برهان غليون 4 سعيد بن سعيد "،العريببناء ا

تمع املدين يف الوطن العريب و دوره يف حتقيق العلوي حمررا،  ا
 ،)2001مركز دراسات الوحدة العربية، : وت بري (، الدميقراطية

  . 740،741. ص
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تمع املدين خاص ة من خالل يف التأثري على دور ا
  . نقله من بعده احمللي والوطين إىل البعد عرب الوطين

البعد السلبيلقوى الخارجية على دور المجتمع = 
  .المدني العربي

تمع  الدعم الذي تتقدم به القوى اخلارجية لتفعيل ا
املدين يف العامل العريب قد حيمل أهدافا غري معلنة 

 اتيجية الغربية من أجل السيطرةتدخل يف صلب اإلسرت 
، فليس من املنطق أن تتحمل الفواعل االستغاللو 

قابل الغربية مبدأ نشر الدميقراطية على كاهلها دون م
، وحنن نعلم حبكم قد خيدم مصاحلها يف املنطقة

لذي تتميز به تلك السياق التارخيي الفكر املصلحي ا
ا تقوم على أسس ومرتكزات الفواعل خاصة و  أ

، إىل جانب أن ايلملذهب الفردي و املنهج الليرب ا
منطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا تعترب من أهم 
املناطق اإلسرتاتيجية يف العامل ، أيضا فإن التعامل غري 
املتوازن يف املنطقة من طرف هذه القوى قد يثري نقطة 

ما من جدل حول املنظمات املدنية اليت تتلقى دع
، وميكن التعرض إىل طرف هذه الفواعل و طبيعتها

هداف أهم النقاط اليت من خالهلا قد نستشف األ
ة ، وإن كانت له آثار سلبياحلقيقية من وراء هذا الدعم

تمع املدين العريب   .على دور ا
عند دراسة الدور اخلارجي يف املنطقة العربية نقف = 

وسيطرة  اخرتاقعند حقيقة أساسية ومتجذرة وهي 
تصور ، ووفق شبه كاملة من طرف القوى اخلارجية

فإن ) اآلخر  - األنا(لنظريته  حممد عابد اجلابري
، 1وال يزال العامل العريب اخرتقالغرب هو اآلخر الذي 

مبستوى و  االرتقاءرغم تصرحياته بدعم الدميقراطية و ف
تمع املدين فإن الواقع يثبت عدم وجود دعم  فاعلية ا

يف أساليب و طرق  حقيقي وفعال من شأنه أن يغري

                                                             
( آفاقهانمية السياسية يف الوطن العريب و الت، حسن بن كادي 1

العلوم سم ق ،رة ماجستري يف التنظيم السياسي واإلداريمذك
  . 171. ، ص)2008 -2007السياسية، جامعة باتنة، 

يف اجلانب  ارتفاع، فاملالحظ هو النشاطالعمل و 
ة حقيقية الكمي هلذه املنظمات دون وجود فعالي

ال السياسي ، وهو ما يؤكد على أن ذلك خاصة يف ا
، بل قد ية الكافية والالزمةالدعم ال يتمتع باجلد

يستخدم يف حتقيق أهداف معينة أو أجندات أجنبية 
بث رسائل ة و ا على تنفيذ إسرتاتيجية معينأو مساعد

تمع   . 2دخيلة على ا
إن الدعم الذي تقدمه تلك الفواعل ال يتوجه إال = 

تمع املدين اليت حتمل نفس األفكار  حنو منظمات ا
ثال دعما ملنظمات ، فال نالحظ ميةالتوجهات الغربو 

، وبالتايل فإن متويل و دعم املنظمات مدنية  إسالمية
ل الثقايف و زيادة التغلغ املوالية للفكر الغريب يهدف إىل

ثقافة ال التهامهو ما يؤدي إىل الفكري يف املنطقة و 
إن الدعم األمريكي ملراكز .  " العربية واهلوية اإلسالمية

البحث املصرية و اجلماعات و املؤسسات السياسية 
، حيث لن انتقائياغري احلكومية األخرى سوف يكون 

تساند السياسة جيري تقدميه إال إىل اجلماعات اليت 
األمريكية و هذا التدخل املايل من جانب دول أجنبية 

س دميقراطيا بأي يف السياسة الداخلية لبلدان أخرى لي
، على العكس إنه ميثل حماولة معىن من املعاين

قوة وثروة الواليات املتحدة األمريكية يف  الستخدام
 . 3"ختريب املقرطة

مة جزء من الناع أن القوة"  يقول جوزيف ناي= 
، هذه القيم موجودة يف ثقافتنا ويف القيم األمريكية

سياستنا اليت تتبعها دولتنا و يف طريق فرض نفسنا على 
، فبدل القوة والتدخل املباشر حيل 4" الصعيد العاملي 

                                                             
  . 140،141. مرجع سابق، ص ،جامعة امللك عبد العزيز 2
. تر ،الدولة يف العامل العريبالدميقراطية و  ،"تيموثي ميتشل" 3

 ،)2005، اهليئة املصرية العامة للكتاب: مصر(بشري السباعي
  . 20. ص

ة يف السياسة اخلارجية مشروع الدمقرط، قامسي السعيد 4
 احلرب على العراق منوذجا. االستعماالتو األهداف : األمريكية
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تمع املدين اإلغراء واجلذب، و  دعم نشاط مؤسسات ا
 ، فتكونجيعل منها تابعة للجهات املمولة العريب قد

، تحقيق مصاحل معينة وبتكاليف أقلبذلك وسيلة ل
نظمات فمثال دعم الواليات املتحدة األمريكية مل

تمع املدين احلقوقية و  النسوية يؤدي إىل تصاعد ا
األصوات العربية اليت تنادي بالتدخل من أجل مناصرة 

" ا شهدته مرحلة حقوق اإلنسان يف املنطقة ، وهذا م
قامت الدول الغربية وعلى رأسها ، أين "الربيع العريب 

الواليات املتحدة األمريكية بفرض سياستها على 
املنطقة و زيادة القواعد العسكرية حبجة محاية حقوق 

 . اإلنسان
فكرة الدميقراطية هي فكرة تارخيية موجودة يف الرتاث = 

، وبالتايل ولكنها ختتلف من منطقة إىل أخرى اإلنساين
الية اليت تدعو إليها القوى فإن الدميقراطية الليرب 

اخلارجية، قد ال تتوافق متام مع متطلبات الداخل 
ا  العريب ، ومنه فإن النظر إىل الدميقراطية الغربية على أ
هي املثل األعلى هو اخلطأ يف حد ذاته ، وذلك نسبة 

اهلويايت والثقايف، وهذا و الطبيعي و التارخيي االختالفإىل 
الدميقراطية قد يؤدي إىل بروز السعي األعمى حنو تلك 

جمتمع مدين مشوه  يدمر أكثر مما يصلح ، كما أن 
ثه األساسي هو التحول حنو الدميقراطية مبع

أن العامل مييل إىل خاصة و ، الضغوطات اخلارجية
التعددية و سقوط األنساق الفكرية املغلقة ، وإتاحة 
الفرصة أمام احلرية اإلنسانية، وقد سامهت القوى 

ارجية يف التحول إىل تعددية سياسية ميكن القول اخل
ا   .1" مقيدة " عنها أ

                                                                                 
الدولية، قسم الدراسات الدولية،  أطروحة دكتوراه يف العالقات(

  . 295. ، ص) 2013 -2012، 3جامعة اجلزائر
تمع املدين على مؤسسات ا"، مصطفى كامل السيد 1

تمع املدين  يف الوطن :إىل، ورقة مقدمة "املستوى القومي ا
مركز دراسات : بريوت( العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطية

  .146 -142. ص ،) 1992،   1.لوحدة العربية ، طا

إن التغريات اليت مست البىن التقليدية و أحدثت = 
، إىل جانب  األفراد واجلماعاتحتوال يف العالقة بني

إعمال و  واالستهالكالتطورات يف جماالت الصناعة 
، هلا أبعادا ذات العقل والطبيعة إىل جانب الدين

تمع املدين  العريب واليت ميكن  خطورة كبرية على ا
 :  2تناول أمهها يف النقاط التالية

تمع املدين يف عدة أزمات و دخو -1 تناقضات ل ا
 . خاصة من حيث اجلانب اهلويايت

بروز بنية مزدوجة تتعايش فيها قيم جديدة وأخرى -2
 .قدمية

التقلب السريع و عدم الداخلي و  االتساقعدم -3
تمع العريب ال ا لثبات لرتاجع دور الدولة، خاصة وأن ا

ميكنه التحرك يف ظل غياب الدور التنسيقي والتنظيمي 
 . للدولة

تسعى القوى اخلارجية إىل إحداث تغيري على -4
مستوى البىن العقلية والثقافية للنخب املتنوعة وجعلها 

النخب احلاكمة  فارتباطختجل من ثقافتها وقيمها، 
حلاكمة بالنظام العاملي يؤدي من جهة إىل غري او 

ا و  انفصاهلا ضة للتحكم من بالتايل تصبح عر عن شعو
، ومن جهة أخرى تسعىإىل طرف القوى اخلارجية

إىل االنتماءتدمري كل ما يتصل بالوحدة والتضامن، و 
 . 3احلضارة اإلسالمية

ن أساس العالقة بني املؤسسات غري احلكومية يف إ-5
تمع املدين  يف الوطن العريب الغرب و مؤسس ات ا

يرتبط بثروة املنظمات الدولية وموقفها كماحنة، والعجز 
موقفها  للمنظمات غري احلكومية العربية و املايل 

كمتلقية، وحيث تعترب املساعدات املالية والتقنية هي 
العامل املسيطر الذي حيدد العالقة بينهما، فإن ذلك 

، فيرتتب على اعتمادو يساهم يف خلق عالقة تبعية 
هذه العالقة غري املتكافئة سلوكيات معينة يف التعامل 

                                                             
تمع املدين العريب،2    . 743 -741. ص غليون، بناء ا
  .754-753. ص املرجع نفسه، 3
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بني املنظمات غري احلكومية املاحنة واملنظمات غري 
احلكومية املتلقية فيما يتعلق مبن حيق له حتديد 
األولويات، ويف حق املنظمات املاحنة يف الرقابة 
 واملتابعة، رغم ثبوت فشل بعض املشروعات املمولة

املنظمات الدولية املاحنة  اختيارأجنبيا بسبب 
 االحتياجاتملشروعات ليس هلا عالقة بالواقع و 

 .1احمللية  االجتماعية
  :خاتمة

لقد كانت توجهات القوى اخلارجية حنو تشجيع 
تمع املدين وبناء الدميقراطية يف العامل العريب مبن ية ا

على البعد املصلحي الرباغمايت، فهي من خالل 
ا املالية ال تسعى إىل براجمها و   االرتقاءمساعدا

تمع املدين وال تسعى إىل جعله عضوا فعال  مبستوى ا
لتحقيق مصاحلها يف  استغاللهمكون بناءا بل حتاول و 

كار البعد اإلجيايب هلذا ، ورغم هذا ال ميكن إناملنطقة
وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من  .التأثري

  : طرحها كالتايليمكن االستنتاجات
تمع املدين أو -1 إن توجه القوى اخلارجية حنو دعم ا

ا تعاين من   افتقارالدميقراطية يف منطقة معينة ليس كو
هلذه املبادئ، وإمنا سعيها مرتبط مبحاولة اهليمنة على 

 .املنطقة و بسط نفوذها
الدعم الذي متارسه القوىاخلارجية التشجيع و -2

تمع امل دين ال يتميز باجلدية الكافية كونه ملنظمات ا
قد يؤثر على املصاحل الغربية يف املنطقة، فوجود جمتمع 
مدين حقيقي وفعال يؤدي إىل زيادة قوة األفراد 
والشعب ووجود نظام سياسي دميقراطي جيعلها 

 .تكتسب قوة شعبية كبرية
القوىاخلارجية تعترب من استخدمتهاإن الوسائل اليت -3

ا حتقق نتائج أقوى الوسائل  تأثريا على اإلطالق، كو
أكرب وبتكاليف أقل، فالدعم املايل جيعل من منظمات 

                                                             
التميز موقع مركز . تأثري العوملة على اخلري العريبسري ناصر، 1

  .2002 للمنظمات غري احلكومية،

تمع املدين العريب تابعة للجهات املاحنة فتضع  ا
ا وفق متطلبات تلك اجلهات  .أجند

دائما ما تتحكم الدولة والشعب يف مصريها -4
ا، فكلما زاد  ملا هو موجود على حنو  استغالهلاوقو

ا وقلت تبعيتها للخارج، ويف احلالة  سليم زادت قو
تمع املدين يتميز بالضعف واهلوان نتيجة  العربية فا

 واجتماعيةأمهها وجود بيئة سياسية  اعتباراتعدة 
ال أمام خمتلف التأثريات اخلارجية   .هشة تفتح ا

تمع املدين فعالية اويف األخري ميكن القول أن نشاط و 
العريب تعتمد على إمناء اهلدف األساسي الذي وجدت 

تمع املدين يف وعي األفراد من أجله مؤسسات  ا
تمع ألن روح املو  التطوع من أجل بناء الدولة بادرة و ا

اخلي والتملص من التبعية يرتكز على النمو الد
، فمسرية اإلصالح والتحول وبناء قدرات للخارج

تمال ع والتمكني للفرد وللحرية وإقامة دولة دولة وا
ال أمام خماملساواة والعدلو القانون  تلف ، وفتح ا

تمع ألداء مهامها ، ال ميكن أن يكون واقعا شرائح ا
التحكم يف املوارد على الذات و  االعتمادإال من خالل 

 االكتفاءحتقيق عن السيطرة الغربية و  االنفصالاحمللية و 
  . الذايت
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  )2016 -1996(التعديالت الدستورية كأداة لإلصالح السياسي في الجزائر 

  باقي ناصر الدين، باحث يف الدكتوراه،
  .3أستاذ مؤقت جبامعة اجلزائر

  :ملخص
حتاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على اإلصالح السياسي يف اجلزائر من منظور التعديالت الدستورية، اليت 
أصبحت ميزة خيتص بالنظام السياسي اجلزائري وخنبته احلاكمة، هذه التعديالت اليت تزامن كل منها مع ظرف ومرحلة 

ا اجلزائر واليت استدعت القيام بإصالحات تواكب تطورات هذه املراحل، وقد كان الرتكيز  مهمة من املراحل اليت مرت 
، وذلك ألمهية هذه الفرتة اليت شهدت إصالحات سياسية حقيقية وملموسة )2016 - 1996(على الفرتة املدروسة 

بعد أزمة الثقة بني النخب السياسية جراء إجهاض أوىل التجارب الدميقراطية و توقيف املسار االنتخايب مطلع 
نات؛ ولعل كثرة التعديالت الدستورية أثرت بشكل كبري على طبيعة النظام السياسي ومؤسساته الدستورية، التسعي

  . وباملقابل حافظة على التوازنات الداخلية بني القوى والنخب السياسية املختلفة
Sammary: 
Algeria's constitution is characterized by frequent adjustments that have 

impacted  
heavily on confidence in him as a constitution is the supreme law of the country, 
which is above all, but the reason for the large number of amendments is the 
circumstances and stages that visits by Algeria special stage studied (1996 - 2016), 
which saw security crisis was accompanied by a large political violence, but the 
retrieval of the political and security stability after it had to be a coronation significant 
political reforms took shape in the constitutional amendments. 

  : مقدمـــــة
شهدت اجلزائر كغريها من الدول املستقلة حديثا إنشاء 
دستور يراعي الطبيعة االجتماعية والثقافية والدينية 
ار، لتالزمه  للمجتمع، هذا الدستور الذي سرعان ما ا

لس الثو  ري الذي كان مبثابة السلطة العليا يف مع ا
البالد، مما جعله عرضة للتغيريات والتعديالت هذا 
األمر دفع النخبة السياسية إلجياد دستور توافقي يليب 
مجيع املطالب الشعبية وينال رضى كل الطبقة السياسية 
و ينهي اخلالفات و الصراعات بينها ؛ لكن التغريات 

روف اإلقليمية والدولية  االجتماعية الداخلية والظ
جعلت من الدستور اجلزائري ينتقل من حالة اجلمود 
إىل املرونة ليصبح عرضة للتعديالت املتالحقة ، خاصة 
إذا اعتربنا أن التعديالت الدستورية يف اجلزائر أصبحت 
أداة لإلصالح السياسي وبرناجما يف االستحقاقات 

  دستورية االنتخابية، وبذلك عرفت اجلزائر تعديالت 

  
كثرية تواكب الفرتات الرئاسية املختلفة  حىت أصبح 
لكل رئيس منتخب دستوره اخلاص به الذي مييزه عن 

 : من هذا املنطلق تربز اإلشكالية التالية. غريه
أداة لإلصالح السياسي هل التعديالت الدستورية هي 

وهل جنحت التعديالت الدستورية  ،؟يف اجلزائر
  .املختلفة يف حتقيق أهدافها ؟

تمع السياسيإن الدستور هو ال ، قانون األعلى يف ا
باعتباره جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم شكل 

الدولة ونظام احلكم فيها  وتبني السلطات العامة  
ا والعالقة فيما بينها، إضافة إىل حتديده  واختصاصا
م والوسائل املقررة حلمايتها سواء  حلقوق األفراد وحريا
تواجدت هذه القواعد يف الدستور مبفهومه الشكلي، 

ر القانون الدستوري، حىت ولو كانت أو يف مصد
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، وعند التعديل الدستوري البد 1قواعد قانونية عرفية
من مراعاة الدوافع االجتماعية من خالل الصفات 
وخلصائص املميزة للمجتمع عن غريه و مدى توافق 

تمع ،  2هذه التعديالت مع املطالب األساسية هلذا ا
ا خاصة إذا كما جيب مراعاة الدوافع االقتصادية أيض

فشلت السياسات التنموية املتمثلة أساسا يف التنمية 
الشاملة بدل التنمية املادية، وغياب الشروط السياسية 
هلذه التنمية كالعدالة االجتماعية، وباعتبار أنه من 
شروط حتقيق التنمية وجود احلرية الكاملة ، فال ميكن 

كما أن تعديل . 3أن تتحقق يف مناخ استبدادي
تور يأيت لغرض تعميق الطابع الدميقراطي للنظام الدس

لسد الطريق يف سيع املشاركة الشعبية، و السياسي، وتو 
  . 4وجه احملاوالت الرامية لتحريفه عن أغراضه األصلية

أما يف احلالة اجلزائرية فقد كان وضع دستور للبالد من 
لس الوطين التأسيسي الذي انتخب عقب  مهام ا

شروع أول دستور للجزائر املستقلة االستقالل لوضع م
، والذي وافق عليه الشعب باالستفتاء يف 1963يف 
، مث تلته عدة نصوص دستورية  1963سبتمرب  08

، إضافة 1996و  1989و  1976أبرزها سنوات 
 1996 و1976ت املختلفة يف دستوري إىل التعديال

، األمر الذي يبعث على 2016وصوال إىل تعديل 
املقارنة مع الدول الدميقراطية اليت تعرف استقرارا 

ليت دستوريا بغض النظر عن بعض التعديالت اجلزئية ا
                                                             

عمار عباس، التعديالت الدستورية يف اجلزائر من التعديل  1
دراسة إلجراءات : اجلزئي إىل اإلصالح الدستوري الشامل

التعديل القادم ومضمونه، األكادميية للدراسات االجتماعية 
  97.، ص2014، جوان  12واإلنسانية ، العدد 

اإلصالحات الدستورية يف الدول العربية حازم صباح محيد،  2
دار ومكتبة احلامد : عمان ،1.، ط) 2007 - 1991(

 208،ص2012للنشر والتوزيع، 
 )244 - 243(ص  املرجع نفسه، 3
صاحل باحلاج، أحباث وآراء حول مسألة التحول الدميقراطي  4

خمرب دراسات وحتليل السياسات : ، اجلزائر1.يف اجلزائر، ط
 97. ص ،2012اجلزائر، العامة يف 

تطرأ على دساتريها كالواليات املتحدة األمريكية 
ومن خالل ذلك سنتعرض للتعديالت   5فرنساو 

ية الفرتة املدروسة، من وهي بدا 1996الدستورية منذ 
أجل استعراض مدى تأثري وتأثر النخبة السياسية من 
ا أصبحت أداة يف يد هذه  هذه التعديالت، وكيف أ
النخبة لتمرير برامج اإلصالحات السياسية، وسنعاجل 

متطلبات : ذلك يف حمورين رئيسيني، يتضمن األول
ظروف : اإلصالح السياسي يف اجلزائر، ويعاجل الثاين

  .وأسباب التعديالت الدستورية
  . لبات اإلصالح السياسي في الجزائرمتط -1

إن اإلصالح السياسي يف جممله يعرب عن تعديل واقع 
األنظمة السياسية من حالة إىل أخرى أي من بىن 
تقليدية إىل أخرى أكثر حداثة و مواكبة للعصر 
والتغريات احلاصلة؛ كما أن اإلصالح تعترب مبثابة 

و تطوير غري جذري يف شكل احلكم أو تعديل أ
العالقات االجتماعية القائمة دون املساس بأسسها 

م على خالف الثورة فهو ليس سوى حتسني يف النظا
االجتماعي القائم دون املساس بأسس هذا السياسي و 

  .6النظام
واقعها أفضى التحوالت السياسية يف اجلزائر و  إن مسار

ز حالة الصراعات إىل ضرورة تكاثف اجلهود لتجاو 
ا النخبة السياسيةواخلال منذ  فات اليت شهد

االستقالل، فالدولة الفتية واحلديثة كان البد أن متر 
على مرحلة جتريب النماذج اجلاهزة، خاصة ما تعلق 
بالدستور فكان مزجيا بني الدستور الفرنسي من جهة 
واملصري من جهة أخرى ومل يراعي يف البداية الطابع 
التقليدي للمجتمع اجلزائري مما جعل هذا الدستور 
عرضة للتعديالت املتتالية مبا حيفظ ويصون املقدسات 

  .الدينية و الوطنية للدولة اجلزائرية

                                                             
  96.عمار عباس، مرجع سابق، ص 5
: عبد الوهاب الكيايل وآخرون، موسوعة السياسة، بريوت 6

 206. ، ص 1979املؤسسة العربية للدراسات، 
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كما أن النظام اجلزائري الذي تراوح بني الرئاسي وشبه   
الرئاسي وتدرج الطابع اجلمهوري بني االشرتاكي يف 

كي والرأمسايل بعد ذلك  البداية واخللط بني االشرتا 
اقتصاديا وسياسيا حتم على القيادة السياسية القيام 
بإصالحات عميقة يف شقيها االقتصادي والسياسي مبا 
ا اجلزائر، خاصة  تفرضه املراحل والظروف اليت مرة 
أثناء األزمة الوطنية اليت كان سببها توقيف املسار 

طية سنة االنتخايب و إجهاض أوىل التجارب الدميقرا
واليت  1989اليت جاءت بعدا إصالحات  1991

أدت يف النهاية إىل عشرية سوداء ومأساة وطنية 
أدخلت البالد يف دوامة من العنف؛ هذه املرحلة 
فرضت على النخبة السياسية إجياد حلول هلذه املعضلة 
عن طريق إصالحات سياسية ظرفية وطارئة وارجتالية 

يف إعادة النظر يف  لتجاوز هذه األزمة فكان احل
الكثري من مواد الدستور باعتباره أداة اإلصالح 
ا من طرف مجيع النخب  السياسي الوحيدة املوثوق 
يف ظل أزمة عدم الثقة اليت خيمة على عالقات النخبة 

  .   السياسية اليت متيزت بالصراع على السلطة
  باب  تعديل الدساتير في الجزائر ظروف و أس -2

إلعادة بناء المؤسسات  1996دستور  –أ 
  :السياسية

الوثيقة الدستورية الرابعة يف تاريخ  1996يعد دستور 
اجلزائر احلديث، وقد جاء نتيجة للنقائص اليت محلها 

، خاصة مع فشله الذريع يف إرساء 1989دستور 
ا اليت باءت بالفشل   قواعد الدميقراطية يف أوىل جتار

نعي القرار من النخبة بسبب القرارات االرجتالية لصا
قة على اختزال اإلسالم يف احلاكمة يف خطأ املواف

كانت نتيجته توقيف املسار االنتخايب ودخول حزب و 
بن "البالد يف أزمة أمنية وسياسية باستقالة الرئيس 

فضال عن ثغرة يف الدستور ال تعاجل مسألة "  جديد
حدود الدور  1992استقالة الرئيس، وقد بينت أزمة 

ظل غياب  ذي ميكن أن يلعبه اإلطار الدستوري يفال
القوى السياسية يف ظل خب و إمجاع وطين بني النّ 

تضارب املصاحل، وعدم نضوج التجربة التعددية يف 
تمع للحكم عني " زروال"وفور وصول الرئيس . 1ا

رئيسا للحكومة، وأسند إليه مهمة احلوار " أمحد أوحيي"
رج لألزمة، كانت من مع القوى السياسية إلجياد خم

اليت رأت  1996خالل ندوة الوفاق الثانية يف سبتمرب 
أن تعديل الدستور هو احلل الوحيد  ألزمة الثقة اليت  
كانت بني النظام و القوى السياسية، ومن أجل إجياد 
إطار شرعي هلذا النظام، وقد عرض الدستور لالستفتاء 

يه ، ومت التصويت عل1996نوفمرب  28الشعيب يوم 
  :  2بالقبول، ومشل التعديل الدستوري النقاط التالية

استحداث غرفة ثانية يف الربملان مبسمى جملس  -
 األمة

جملس الدولة وحمكمة ارية و إنشاء احملاكم اإلد -
 التنازع، واحملكمة العليا للدولة 

استبدال تسمية اجلمعيات ذات الطابع السياسي  -
مبا يضمن  باألحزاب السياسية وحتديد شروط تأسيسها

عدم ام مببدأ عدم اللجوء إىل العنف والقوة و االلتز 
 استخدام اهلوية الوطنية ألغراض سياسية 

ضمان حياد اإلدارة وضمان حق املواطن يف  -
العيش الكرمي وضمان مشاركته الفعالة يف احلياة 

 السياسية 
كما حدد الدستور اجلديد مدة وعهدة رئيس 
اجلمهورية خبمس سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة، 
وإصدار القانون اخلاص باألحزاب واجلمعيات 
باإلضافة إىل قانون اإلعالم و كذا القانون العضوي 
اخلاص باالنتخابات، كما أنه اهتم باملنظومة احلقوقية 

سة احلريات عديدة ملمار من خالل إعطاء ضمانات 

                                                             
هناء عبيد وآخرون، التحول الدميقراطي يف دول املغرب  1

مطبوعات : أزمة التحول الدميقراطي يف اجلزائر، القاهرة: العريب
 . 149. ، ص2004كز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، مر 
 – 1962أمحد سويقات، التجربة احلزبية يف اجلزائر  2

 .126، ص2006، 04، جملة الباحث، عدد 2004
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اجلماعية، باإلضافة إىل استقاللية القضاء، الفردية و 
واالهتمام حبقوق اإلنسان أما اقتصاديا يف اإلشارة إىل 
تكريس اقتصاد السوق بإعطابه أدوار مهمة للقطاع 

  . اخلاص
أعترب مبثابة البداية احلقيقية  1996رغم أن دستور 

عديل للممارسة الدميقراطية يف اجلزائر، خاصة مع ت
قانون االنتخابات و ظهور أحزاب جديدة يف الساحة 
السياسية، باإلضافة إىل جتدد النخبة السياسية بضخ 
دماء جديدة، عن طريق بروز وجوه سياسية جديدة 
يف املشهد السياسي، جيسد إعادة حركة دوران النخبة 
السياسية يف اجلزائر من جديد، إال أن هذا الدستور 

ث ينظر إليه على أنه جاء تعرض لنقد واسع، حي
لتفتيت السلطة التشريعية إىل جسمني حيث أقيم 
جملس ثاين هو جملس األمة، على شاكلة بعض البلدان 
اليت  يعرف فيها باسم جملس األعيان، حيث يعني 
الرئيس ثلثه، يف حني ينتخب الثلثان اآلخرين من 
الس الشعبية احمللية، كما حيضى رئيسه  املنتخبني يف ا
مبكانة الشخصية الثانية يف الدولة، ويتوىل بذلك 

، كما انه بإنشائه 1منصب الرئاسة يف حالة الشغور
جملس األمة قد وضع حواجز حلماية السلطة من 
لس  إمكانية حصول حزب معارض على األغلبية يف ا
الشعيب الوطين، وذلك لتفادي تكرار سيناريوهات 

ذا الدستور إيقاف املسار االنتخايب، كما دعم ه
السلطة التنفيذية على حساب التشريعية عندما اعتمد 

، وهو ما يسميه 2النظام شبه الرئاسي كنظام للحكم
فقهاء القانون الدستوري بالنظام الرئاسي الصلب،   

باملبالغة يف  1996كما متيزت البنية القانونية لدستور 
شروط تقرير القوانني االستثنائية والطارئة، بتوسيع 

ي أعاق حتقيق التنمية حيات عملها، األمر الذصال
                                                             

كيف حتكم : مصطفى مهيسي، من بربروس إىل بوتفليقة 1
، 2011دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، : اجلزائر؟، اجلزائر

 .606. ص
 . 607.مصطفى مهيسي، مرجع سابق، ص 2

عطل املبادئ الدميقراطية اليت أقرها هذا السياسية و 
  . 3الدستور

  2002التعديالت الدستورية الجزئية لسنتي  -ب
  :  2008و 

على  2008و  2002اعتمدت السلطة يف تعديلي 
الطريقة املختصرة املتمثلة يف املبادرة اليت متر على 

لس الد ستوري وموافقة الربملان عليها طبقا للمادة ا
اليت ال تشرتط اللجوء إىل الشعب، فجاء  176

التعديل األول حتت الضغط الشعيب، وجاء الثاين 
 .4ألهداف سياسية 

التعديل الدستوري االستثنائي لسنة  – 1 –ب 
2002 :  

رئيسا للجزائر، عرب " بوتفليقة " بعد انتخاب الرئيس 
، 1996عن عدم رضاه عن دستورناسبات يف عدة م

خاصة فيما تعلق  ،الذي اعتربه مليء بالتناقضات
بتنظيم السلطة التنفيذية، لكن أولويات املرحلة اليت 

مل تسمح له بتعديالت عميقة " بوتفليقة " جاء فيها 
فاكتفى بتعديالت جزئية واستثنائية، كان أوهلا سنة 

، و مس باخلصوص هذا التعديل مسألة  2002
اهلوية من خالل املادة الثالثة مكرر، ونصت هذه املادة 

، تعمل "متازيغت هي كذلك لغة وطنية "أن على 
وبالرجوع إىل .  5الدولة على ترقيتها و تطويرها 

اخللفيات اليت جعلت النخبة احلاكمة تعدل الدستور 
يف شقه اهلويايت، يتضح لنا أن التعديل جاء كحل 

                                                             
 . 151.هناء عبيد، مرجع سابق، ص 3
دراسة حتليلية : سعيد بوشعري، النظام السياسي اجلزائري 4

السلطة ( 1996لطبيعة نظام احلكم يف ضوء دستور 
ديوان املطبوعات اجلامعية، : ، اجلزائر3، اجلزء)التنفيذية
 .261.، ص2013

، مؤرخ يف 03 – 02مكرر من القانون  3راجع نص املادة  5
، يتضمن تعديل الدستور، اجلريدة الرمسية 2002أفريل  10
  . 2002لسنة  25رقم 
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ا منطقة القبائل يف إرضائي الحتواء األزمة اليت شهد
الدرك الوطين يف  ، إثر وفاة شاب مبقر2001أفريل 

املنطقة  يف ظروف غامضة، حيث توالت األحداث 
ووصلت إىل حد رفض سكان منطقة القبائل ألي 
تواجد أمين أو سياسي يف املنطقة، ويف املقابل أنشئوا 

للمطالبة حبقوقهم كأقليات يف * ما يعرف حبركة العروش
اجلزائر كما أن عدم دعوة الرئيس إىل استفتاء شعيب 

 2002مارس  12ديل علله يف خطابه يوم حول التع
ة  خبوفه من أن يكون الرد غري اجيايب، وعليه اختار دسرت 

؛ رغم أن اجلزائر ال تعرف اللغة األمازيغية كلغة وطنية
مشاكل تتعلق  باإلثنيات مثل بقية الدول العربية 
واإلفريقية، لكن هناك إشكالية تتعلق إجياد حلول 

افات، ودائما ما تطرح هذه ملسألة تعدد اللغات والثق
خاصة يف أعقاب  1املسألة يف املناسبات االنتخابية 

، حيث برزت بقوة، مما جعلها مبثابة 1999رئاسيات 
 . ورقة تعبئة يف يد املرشحني

التعديل الدستوري الجزئي لسنة  – 2  -ب
2008 :  

عن "بوتفليقة " جاء هذا التعديل بعد أن أعرب الرئيس
، أثناء 1996ت جزئية  يف دستور نيته إجراء تعديال

كما أكد ،  2008/2009افتتاحه للسنة القضائية 
على أن هذه املبادرة ليست سوى تعديال جزئيا 

                                                             
1 Rachid Tlemçani ,Elections et élites en 
Algérie : paroles de candidats , chihab editions 

, 2003.p172  
خالل األزمة اليت عرفتها ظهرت حركة أو تنسيقية العروش  *

تركيبة قبلية ، ومكونة أساسا من 2001منطقة القبائل يف 
تقليدية وذلك من أجل التعبري عن املطالب اليت خلصوها يف ما 

وهي ) القصر تقع يف والية جباية" (الئحة القصر"تسمى بــ
مطلبا، أمهها إخالء الدرك ملنطقة القبائل،  15عريضة من 

تلبية املطلب األمازيغي ملتسببني يف األحداث و اومعاقبة الدركيني 
بكل أبعاده اهلوياتية واحلضارية واللغوية والثقافية دون استفتاء 
ودون شروط، ومطالب أخرى اجتماعية وتعويضية كتعويض 

و وجه وه "بلعيد بريكا"أهايل الضحايا، ويتزعم هذه احلركة 
 .االجتماعية اجلزائريةجديد يف الساحة السياسية و 

استعجاليا أماله تداخل السلطات يف ممارسة مهامها، 
، كما ضمن التحكم يف تسيري شؤون الدولةوحىت يُ 

قامت محلة إعالمية وسياسية واسعة من أجل قبول 
ا قادة حزب جبهة التحرير الوطين، هذا ا لتعديل قام 

املرشح للرئاسيات، " بوتفليقة " وذلك ألن الرئيس 
ى غريه من صرح بأنه يفضل النظام الرئاسي عل

، على اعتبار أن النظام القائم هو مزيج من األنظمة
، ومتثلت 2النظامني الربملاين والرئاسي الذي ال يروقه

على  2008ا دستور أهم التعديالت اليت جاء 
  :النحو التايل

فقد اهتم : ترقية الحقوق السياسية للمرأة -
الدستور اجلزائري مبسألة املساواة بني اجلنسني إال أن 
احلقوق السياسية للمرأة مل تكن كافية، وذلك نتيجة 
تمع اجلزائري احملافظ، لذلك جاء التعديل  لطبيعة ا

قوق ، لضمان ترقية احل2008الدستوري لسنة 
مكرر اليت نصت  31السياسية للمرأة من خالل املادة 

تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية : " على
الس املنتخبة  ، "للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف ا

وقد جتسدت هذه الرتقية يف حقوق املرأة السياسية من 
الس التشريعية  خالل إعطاءها حصة مهمة يف ا

، وهذا من اجل "بالكوطة " يعرف  املنتخبة  أو مبا
متكني املرأة من مشاركة اكرب يف خمتلف االستحقاقات 
االنتخابية، ومن أجل إشراكها يف القيادة التشريعية 
للبالد، وقد كان من نتائج هذه السياسة ارتفاع نسبة 

إىل  %8متثيل املرأة يف الغرفة السفلى للربملان من 
ن من ، وأصبحت بذلك أحس2012سنة  31%

املتوسط العاملي، مما مكن اجلزائر من احتالل املرتبة 
عامليا يف متثيل النساء يف الربملان، مقارنة بعدة  22

دول متقدمة يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان  

                                                             
  . 263. سعيد بوشعري، مرجع سابق، ص 2
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كسويسرا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية، ويف 
 . 1صدارة الدول العربية 

البرلمانات  يوضح وضعية تمثيل المرأة في: جدول
 )01/02/2015( عبر العالم حسب كل منطقة

النسبة المئوية   المنطقة
لتمثيل النساء في 
مجلس النواب 

  )البرلمان(
 41,5%  دول مشال أوربا

  26,5%  دول األمريكيتني
الدول األعضاء يف منظمة 

  األمن و التعاون األوريب
%23,7  

الدول األعضاء يف منظمة 
+ األوريب األمن و التعاون 

  بلدان مشال أوربا

%25,3  

  22,7%  جنوب الصحراء: أفريقيا 
  19,0%  آسيا

  18,1%  الدول العربية
  

Source : women in national  
parliments , site : 
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm 

وهذا هو الغرض  :التنفيذيةإعادة ترتيب السلطة -
، فقد انصب العمل من 1996من تعديل دستور 

ال أمام رئيس اجلمهورية للرتشح ألكثر  أجل فتح ا
من عهدتني، خالفا ملا نص عليه الدستور، الذي 

، وقد كانت حجة 2جعلها قابلة للتجديد مرة واحدة 
السلطة يف ذلك أن مثل هذه التعديالت حتدث يف  

                                                             
عامليا يف نسبة متثيل  22اجلزائر مصنفة " طالب فيصل،  1

 . 14/05/2012، جريدة آخر ساعة، "النساء يف الربملان 
عمار عباس، التعديالت الدستورية يف اجلزائر من التعديل  2

. اجلزئي إىل اإلصالح الدستوري الشامل، مرجع سبق ذكره، ص
100  . 

العامل فقد حدث ذلك قبال يف كل من فرنسا كل دول 
والواليات املتحدة األمريكية، خاصة وأن الشعب هو 
صاحب القرار يف اختيار من يقود مصريه، ومن خالل 

من  74إدخال تعديل على الفقرة الثانية من املادة 
الدستور، واليت وضعت بذلك حدا للصراع الذي كان 

العهدة "ة دائرا يف الساحة السياسية حول قضي
وكذلك برر النخبة السياسية متسكها بتجديد "الثالثة

، من منطلق استكمال برامج "بوتفليقة " العهد لرئيس 
اإلصالحات االقتصادية والسياسية اليت بدئها، 
واملشاريع اليت باشرها من أجل التنمية يف البالد، إذن 
ا ظرفية وال  فاملسألة متعلقة بالزيادة يف الوقت أي أ

حتويل النظام مل أي بذور المتالك السلطة و حت
 . اجلزائري إىل نظام استبدادي دكتاتوري

كومة ، فقد استبدل أما فيما خيص منصب رئيس احل
ذلك ملا اكتنف هذا املنصب من و  ،بالوزير األول

ا ؟  غموض حول أي الربامج تكون احلكومة ملزمة 
بية برنامج رئيس اجلمهورية املنتخب أم برنامج األغل

اليت أوصلت رئيس احلكومة إىل منصبه؟ لذاك كان 
اللجوء إىل الوزير األول كخيار من أجل تنفيذ برنامج 

على الرغم من أن التسمية ليس هلا رئيس اجلمهورية؛ 
أي تأثري على تنظيم السلطة التنفيذية بل الصالحيات 
هي اليت ختتلف، كما أن هذه التسمية هي املستخدمة 

اسي الربيطاين مع الصالحيات الواسعة يف النظام السي
املمنوحة للوزير األول حىت كأنه يبدو شبيها برئيس 

، كما أن تعيني الوزير األول و الدولة يف النظم الرئاسية
اء مهامه هي من صالحيات رئيس اجلمهورية،حيث  إ

اء مهام رئيس احلكومة  ، بتقدمي "أمحد أوحيي"قام بإ
 24الوزير أول خالل أقل من استقالته وإعادة تعيينه ك

، وبعد 3ساعة، كتعديل إجرائي يشمل هذا املنصب

                                                             
 15، املؤرخ يف 364 – 08أنظر املرسوم الرئاسي رقم  3

اء مهام رئيس احلكومة، واملرسوم 2008نوفمرب  ، املتضمن إ
، 2008نوفمرب  15، املؤرخ يف 365 – 08الرئاسي رقم 
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هذا التعديل أصبح الوزير األول يف النظام اجلزائري ال 
ية إال مبوافقة رئيس اجلمهورية يتخذ أي سلطة تنظيم

  .بالتايل أصبح يعترب عون سامي تابع لرئس اجلمهوريةو 
اخلامسة من مت تعديل املادة : حماية رموز الثورة -

، لضمان صفة الثبات على رموز الثورة 1996دستور 
و املتمثلة أساسا يف العلم و النشيد الوطين، جبعلهما 
غري قابلني للتغيري  و إضفاء طابع الدميومة عليهما، 
لضمان حفظهما على مّر األزمنة واألجيال، لذلك مت 
وضعهما ضمن املبادئ اليت ال ميكن أن ميسها أي 

 .1توري كانتعديل دس
، 2008خنلص مما سبق أن التعديل الدستور لسنة 

من عهدة أو فرتة " بوتفليقة " جاء ليمكن الرئيس 
انتخابية ثالثة، كما عمل على توسيع صالحياته داخل 

، وجعل من الوزير األول جمرد 2السلطة التنفيذية 
موظف حكومي يعمل على تنفيذ برنامج رئيس 

يار توليفة حكومته إال مبوافقة اجلمهورية، وال ميكنه اخت
الرئيس عرب مرسوم رئاسي يتضمن تعيني أعضاء 

  .* احلكومة
  :2016التعديل الدستوري - جـ 

بعد أزمة عدم الثقة بني النخبة السياسية على إثر 
يف " عبدالعزيز بوتفليقة "التجديد لعهدة رابعة للرئيس 

، وما أثري حوهلا من 2014انتخابات الرئاسة لسنة 
جدل، كان لزاما إرضاء املعارضة بإصالحات تواكب 
                                                                                 

، املؤرخة يف 64املتضمن تعيني الوزير األول، اجلريدة الرمسية رقم 
  . 7.، ص2008نوفمرب  17

ديالت الدستورية يف اجلزائر من التعديل عمار عباس، التع 1
. اجلزئي إىل اإلصالح الدستوري الشامل، مرجع سابق، ص

100  . 
كيف حتكم : مصطفى مهيسي، من بربروس إىل بوتفليقة 2

 . 609.اجلزائر؟، مرجع سبق ذكره، ص
 15، املؤرخ يف 366 – 02املرسوم الرئاسي  :مثال ذلك*

، يتضمن تعيني أعضاء احلكومة، اجلريدة 2008نوفمرب 
  . 2008نوفمرب  17، املؤرخ يف 64. الرمسية، عدد

 

التطور احلاصل إقليميا ودوليا من جهة وتعطي الطبقة 
رب من حيث أكة خصوصا حرية السياسية واملعارض

النشاط يف احلقل السياسي من جهة أخرى، فجاء 
مشروع التعديل الدستوري بعد خماض عسري استغرق 
عدة أشهر ليحمل تصور النخب دون استثناء  
ملستقبل اجلزائر السياسي، فقد ركز على مخسة حماور 

  : رئيسة وهي
 دون لكن :ورسمية وطنية لغة األمازيغية تكريس-1

 المنظومتين في رسمي بشكل إدراجها كيفية  تحديد
  .واإلدارية التربوية

 السلطة على الديمقراطي التداول تكريس -2
 كوذل :الوطنية المصالحة و السلم على ويشدد
  .االنتخابات تفرزه ماو  الدستور احترام على بالتركيز

 :الجماعيةو  الفردية والحريات الحقوق تعزيز -3
حرية ممارسة العبادة يف ظل  من ذلك يشمل ما وكل

املواطن واملساواة بني املرأة  احرتام القانون وحرمة حياة
الرجل يف سوق العمل و االهتمام بالشباب كقوة و 

  .للدولة
 رئيس انتخاب تجديد إمكانية اقتراح -4

مدة املهمة الرئاسية مخس  :واحدة مرة الجمهورية
حبيث ميكن جتديد انتخاب رئيس سنوات ) 5(

  .اجلمهورية مرة واحدة
التأكيد على أن  :القضائية السلطة استقاللية  -5
لسلطة القضائية مستقلة ومتارس يف إطار القانون، وأن ا

  .رئيس اجلمهورية هو ضامن استقالل السلطة القضائية
  : كما تضمن الدستور اإلشارة إىل عدة نقاط منها

 :االقتصادي والتنوع االستثمار حرية تكريس -
حرية االستثمار والتجارة وتعزيز أخلقة  على بالتركيز

ممارسات احلكامة االقتصادية وكذا تشجيع حتقيق 
  .التنوع االقتصادي

 واستحداث وطنية وهيئات مؤسسات دسترة -
 مختلف في الديناميكية تدعيم أجل من أخرى
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دعيم الديناميكية يف يف خطوة ترمي إىل ت :القطاعات
تمع   .شىت القطاعات و ترقية ا

  : خاتمة
إن املالحظ من خالل التعديالت الكثرية للدستور يف 
اجلزائر أن هذه الدساتري هي دساتري مرتبطة باألزمات  
أي أن كل تعديل يأيت عقب أزمة تصيب إما النظام 
تمع، كما قد يكون  السياسي أو تكون نابعة من ا

امن  سياسية حمضة وليست  دواعي هذه التعديالت أ
كما أن كثرة التعديالت تكون أيضا ناجتة   ،قانونية فقط

أطراف متعددة داخل  من النزاعات على السلطة بني
ا قد تكون تعبريا ظرفيا عن أجهزة السلطة ، كما أ

توازنات سياسية داخل دواليب احلكم؛ ومن املالحظ 
عادة أن لكل خنبة سياسية يف اجلزائر أنه قد جرت ال

ا، فكان  حاكمة ممثلة يف الرئيس دستورها اخلاص 
بومدين " ، وللرئيس 1963دستور" بن بلة " للرئيس 

" بن جديد " ، وللرئيس 1976دستور" 
دستور " اليمني زروال " ، وللرئيس 1989دستور

 2002تعديل " بوتفليقة " ، وللرئيس 1996
حممد "و" ح بيطاطراب"، أما 2016و  2008ودستور

فلم تسمح هلم الفرصة " علي كايف " و " بوضياف 
م تولوا السلطة يف ظروف خاصة  ملعاجلة الدستور أل
وقصرية؛ إن هذه الدساتري املتعددة أفرزت إحساس 
عام خلص إىل عدم الثقة يف الدستور و الالمباالة مبا 

  . حيمله
إن التعديالت الدستورية املختلف كلها جاءت يف 
ا  ظروف خاصة متثل مرحلة من املراحل اليت مّر 
النظام السياسي واالجتماعي اجلزائري، كما يالحظ 
ا تعديالت ظرفية و طارئة تعرب عن عدم جتانس  أ
النخبة السياسية وتربز حالة الصراع الذي مييزها، كما 

ا إصالحات جزئية  أن هذه التعديالت حتمل يف طيا
خبة السياسية املستحوذة على شكلية ختدم مصاحل النُّ و 

احلكم و اليت عادة ما تلجأ للتعديل الدستوري كنوع 
من املسكنات إما لالحتجاجات الشعبية ذات 
املطالب االجتماعية أو لتهدئة املعارضة الطاحمة 
للسلطة يف مشهد يكرس حجم الصراع بني هذه 

  .القوى والنُّخب
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  النشاط الدبلوماسي في فترة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين

  )1978إلى 1965من ( 

  قلواز فاطمة الزهراء، باحثة يف الدكتوراه،
  أستاذة مؤقتة جبامعة الشلف

  : ملخص
 1965 سنة النشاط الدبلوماسي اجلزائري أمهية كبرية على املستوى العريب واإلفريقي، خاصة يف الفرتة ما بني كتسيي
). رمحه اهللا(أين كان رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزير للخارجية حتت رئاسة هواري بومدين  1978 سنةو 

ا كونت رصيدا دبلوماسيا مكنها من إجياد حلول  بالرغم من كون اجلزائر حديثة العهد باالستقالل يف ذلك الوقت إال أ
حيث مت إنشاء مكتب ؛ دولة الفلسطينية مع الكيان الصهيوين االستيطاينلعدة مشاكل عربية وإقليمية، خاصة حالة ال

يف  1974لدولة فلسطني ومنح ياسر عرفات ألول مرة خماطبة العامل من منرب األمم املتحدة يف ظل رئاسة جزائرية سنة 
إفريقيا وحل مشكل احلدود  اليت ترأسها عبد العزيز بوتفليقة مث دورها يف القضاء على نظام األبرتايد جبنوب 29الدورة 

وقبل هذا برز نشاط  الدبلوماسية اجلزائرية إبان ثورة التحرير واليت توجت بتدويل القضية اجلزائرية يف .بني العراق وإيران
ذا تعد هذه احملطات الثالثة مركز قوة للدبلوماسية اجلزائرية يف الفرتة التالية . احملافل الدولية خاصة مؤمتر باندونغ و

  .الستقالل؛ وهي نتاج جهد وفكر مفجري الثورة؛ كما متثل مهزة وصل بني عهد الثورة والوقت احلايلل
Résumé:  
L’activité diplomatique Algérienne a une grande importance à l’échelle arabe et 
africain, surtout la période entre 1965 -- 1968 ou le chef de l’état Abdelaziz 
Bouteflika était le ministre de l’extérieur, malgré que l’Algérie était nouvellement 
indépendante elle a pu former un réserve diplomatique qui l’a aidé a trouver des 
solutions au contentieux internationaux, surtout au niveau africain; ainsi que le 
problème palestinien – israélien. Ces effort ont été couronné par régler le problème de 
l’état palestinien ainsi l’abolition racisme a Afrique du sud, et avant ça cette 
diplomatie a aidé la révolution Algérienne au congrès de « bandongue ». 

  :مقدمة
من التناقضات من تعج الساحة الدولية بألوان شىت 

وقد تأكد لقادة . وأزمات وحروب صراعات، منازعات
العامل أن استعمال القوة والسالح مل يوفق يف حل 
النزاعات ووقف احلروب، بل ما ختلفه احلروب يفوق 

بكثري ما يستفاد منها وخاصة يف جانبها اإلنساين  
فتحول نظرهم لالعتماد على تقنية يتجنب من خالهلا 

العمل  الكثري بأقل جهد وأقل تكلفة أال وهي تقنية
  .   الدبلوماسي

فالدبلوماسية إذن هي احللقة الضائعة يف عامل اليوم 
الذي  الذي تسوده بؤر التوتر والفساد، وهي اللفظ 

  استعمل خالل العصور الوسطى للداللة على دراسة 

  
الوثائق وترتيبها وحفظها، ومل يأخذ هذا اللفظ املعىن 

وخاصة بعد  18املتعارف عليه حاليا إال يف القرن 
" الدبلوماسية"فأصبح يطلق لفظ  1815مؤمتر فينا 

على املهنة أي العمل يف السلك الدبلوماسي؛ كما 
يطلق نفس اللفظ للداللة على الصفات اليت جيب أن 

ا الشخص املعين حب ل وتسوية املشاكل يتصف 
مثل الفطنة، اللباقة (الطارئة أو القضايا املستعجلة 

وما جيب اإلشارة إليه أن الدبلوماسية ...). احلكمة
اجلزائرية يف املرحلة ما بعد االستقالل مل تأت من فراغ، 
بل جاءت من خماض عسري من رحم  الثورة؛ مع وعي 

القضية كبري وبعد النظر لكوادر الثورة آنذاك، بدأ ب
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اجلزائرية إبان الثورة وصوال لباقي القضايا اجلهوية 
ذا . ةواإلقليمية وحىت الدولية بعد االستقالل مباشر  و

  ؛نطرح اإلشكالية التالية
إىل أي مدى وفق رئيس اجلمهورية وزير اخلارجية لدولة 
اجلزائر دبلوماسيا يف حتقيق احلل السلمي للنزاعات 

هذا ما  املرحلة التالية لالستقالل؟اإلقليمية والدولية يف 
؛ مبحورين سيتم التطرق إليه من خالل هذا املقال

مفهوم الدبلوماسية بصفة عامة ومتيزها  يُبحث يف األول
ة هلا كالسياسة اخلارجية  عن بعض املصطلحات املشا
والعالقات الدولية والعمل القنصلي لنصل لتحديد 

تدابري الدبلوماسية أنواع الدبلوماسية مع تبيان أهم ال
  .حلل النزاعات بني الدول

فيتم التطرق فيه ألهم مرحلة من  احملور الثاينأما 
مراحل الدبلوماسية اجلزائرية واليت مثلها السيد هواري 
بومدين ورئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقت ما 

ويف . كان وزيرا للخارجية بفضل حنكة ولباقة االثنني
م االستنتاجات املتوصل إليها مع تقدمي األخري نقدم أه

  .بعض التوصيات يف هذا الشأن
  مفهوم الدبلوماسية: أوال

يتطلب دراسة وحبث مناذج وحاالت من الدبلوماسية 
اجلزائرية ضرورة التطرق للعناصر املرتبطة باملوضوع 

مث ) 1(واملتعلقة أساسا مبعىن الدبلوماسية وأنواعها 
عض املفاهيم القانونية حبث عالقة الدبلوماسية بب

ة هلا   ).2(املشا
هي كلمة إغريقية األصل،  :تعريف الدبلوماسية  -1

انتقلت إىل باقي لغات العامل ومنها العربية، وتعين 
ا أشخاص السلطة  الوثيقة املطلوبة اليت يبعث 
لبعضهم البعض يف عالقتهم الرمسية، مما يؤهل حاملها 

قد استعملت . من التمتع بامتيازات خاصة
الدبلوماسية خالل العصور الوسطى للداللة على 

، ويرى البعض أن 1دراسة الوثائق وترتيبها وحفظها
لفظ الدبلوماسية تعين كلمة دبلوم، كما تعين شيئا 
ذا املعىن هم  مطويا على اثنني والدبلوماسيني 

  .2األشخاص املكلفون بنقل الدبلومات
يقابله " بلوماسيالد"وجيب اإلشارة إىل أن مصطلح 

يف اللغة العربية؛ ويبدو أنه األكثر " الرسول"مصطلح 
انسجاما ودقة من مصطلح الدبلوماسي الذي ال يزال 
غري واضح الداللة ألن العمل الدبلوماسي يف القانون 
الدويل احلايل يقوم على العالقة بني الرسول واملرسل 

  . 3إليه
لدولة الدبلوماسية إذن هي أسلوب عمل ختتاره ا

لالتصال والتفاوض ألجل حتقيق األهداف اخلارجية 
ذا ميكن إطالق لفظ  " فن" للدولة، و

الدبلوماسية يتطلب من الشخص املكلف بالعمل .على
الدبلوماسي التحلي بشيء من الفطنة واللباقة قدر 
ا مع  املستطاع ألجل حتقيق مصاحل الدولة يف تعامال

  .4غريها من الدول األخرى

                                                             
ويف هذا الصدد نشري إىل أن جانب آخر من الفقه أن يرى  1

تمعات  أن الدبلوماسية قدمية قدم اإلنسان جلأت إليها ا
ا مع بعضها البعض، وإن كانت البشرية ألجل تن ظيم اتصاال

مهمة البعثات الدبلوماسية مؤقتة وحمدودة، تقوم ألجل إمتام 
صفقة جتارية أو التوقيع على حلف مث تنتهي بعدها، راجع يف 

صاحل بن القيب، الدبلوماسية اجلزائرية بني األمس واليوم هذا 
. ، ص2002وحماضرات أخرى بدون طبعة، أناب، اجلزائر،  

08. 
السيد عليوة، تطوير األداء الدبلوماسي العريب، موسوعة  2

، دار األمني  1العلوم السياسية، القاموس الدبلوماسي، ط
 .183، ص 2005مصر، 

عبد العزيز جراد، العالقات الدولية، بدون طبعة، موفم  3
وصاحل بن القيب، املرجع . 22، ص1992للنشر، اجلزائر، 

 .08السابق، ص
حسن الفتالوي، الدبلوماسية بني النظرية والتطبيق، سهيل  4
 .42. ، ص2009، دار الثقافة، األردن، 1ط
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اه آخر فريى بأن الدبلوماسية ليست بفن فقط أما اجت
عده وإمنا هي فن وعلم معا بالنظر لوجود قانون قوا

، وهي "القانون الدبلوماسي"بـ  مستقرة وثابتة تعرف
قواعد عرفية يف معظمها دخلت مرحلة التقنني بانعقاد 

بشأن العالقات الدبلوماسية؛  1961اتفاقية فينا سنة 
الداخلية املنظمة للعمل باإلضافة إىل اللوائح 

الدبلوماسي واملعاهدات الثنائية ما ميثل األطر القانونية 
  . 1ملمارسة العمل الدبلوماسي

إىل أن الدبلوماسية تتدرج يف  2وذهب بعض الفقه
القوة حىت تنتهي إىل إسرتاتيجية بالنظر لقدرة وطاقة 

ال الدويل إىل : اجلانب الدبلوماسي للدولة يف ا
، دبلوماسية )ذات طاقات خافتة(خافتة دبلوماسية

، دبلوماسية )ذات طاقات مقبولة(جهورة
ذات (دبلوماسية مهددة ) ذات طاقات قادرة(متعجرفة

ذات طاقات (ودبلوماسية هجومية ) طاقات فائقة
  ). فائضة

تمع الدويل  تنوع وتعدد الدبلوماسية حبسب تطور ا
  :وتطوره، وهي كالتايل

تعد الدبلوماسية الثنائية  :الثنائيةالدبلوماسية  -
أساس العالقات الدولية لعقود من الزمن حيث كانت 
الدول تقوم بعقد لقاءات ثنائية يرتتب عليها معاهدات 
ثنائية وحتالفات عسكرية، إال أن تطور العالقات 
وتشابكها تضاعفت معه مشاكل الدول، خاصة فيما 

ار الدول ية وتنظيم يتعلق بتنظيم املالحة يف األ
استغالل البحر واجلو والفضاء ال تكفي معها 
الدبلوماسية الثنائية مما استدعى ضرورة االعتماد على 
الدبلوماسية اجلماعية اليت تقوم على األخذ برأي 

  . 3األغلبية

                                                             
  .184السيد عليوة، املرجع السابق، ص  1
حيىي أمحد الكعكي، عدم االحنياز بني النظرية والتطبيق، بدون  2

 . 16طبعة، دار النهضة العربية، لبنان، ص
  .185 .السيد عليوة، املرجع السابق، ص 3

تشمل الدبلوماسية  :الدبلوماسية الجماعية -
اجلماعية عدة صور منها الدبلوماسية الربملانية اليت 

وفق القواعد واإلجراءات املتبعة يف االجتماعات تسري 
الربملانية مثل التعددية والعلنية وهي ترتبط باملنظمات 
الدولية، ويتمثل هذا النوع من الدبلوماسية يف تدويل 
القضايا الدولية، وخري مثال على ذلك تدويل القضية 

أما ثان منوذج للدبلوماسية اجلماعية فيتمثل . 4 اجلزائرية
لوماسية املؤمترات خاصة بإدارة املؤمترات الدولية يف دب

وهي يف تزايد مستمر نتيجة الظروف االقتصادية 
تمع الدويل احلايل ، 5والسياسية والعسكرية اليت متيز ا

املعاهدات "وعادة ما تعقب احلروب وصوال لـ 
ويتمثل النموذج الثالث هلذا النوع يف . 6"الشارعة

ي متارس من طرف أفراد الدبلوماسية الشعبية، وه
ميثلون دول يف إطار اتفاقات خاصة، منها املنظمات 
احلكومية ذات الطابع الفين وذات النفع العام و ذات 

يرجع ظهور هذا النموذج من . 7النفع اخلاص
الدبلوماسية اجلماعية إىل زيادة الوعي السياسي 

  .8والتقدم  التكنولوجي
يف السنوات إىل جانب ما سبق ذكره ظهرت للوجود 

األخرية أنواع جديدة من الدبلوماسية منها دبلوماسية 
التنمية ودبلوماسية رجال األعمال ودبلوماسية حقوق 
اإلنسان وهي أحدث ورقة تلعبها الدول الكربى يف 
عالقتها بالدول األخرى  وخري دليل على ذلك صمت 
أمريكا والدول الكربى عن انتهاكات حقوق اإلنسان 

                                                             
  .96. سهيل حسن الفتالوي، املرجع السابق، ص 4
  .197و196.السيد عليوة، املرجع السابق، ص 5
 .98.سهيل حسن الفتالوي، املرجع السابق، ص 6
 .198السيد عليوة، املرجع السابق، ص 7
 .98و97.سهيل حسن الفتالوي، املرجع السابق، ص 8
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ا الكيان الصهيوين يف دولة فلسطني اليت يقوم 
  . 1احملتلة

ملا : عالقة الدبلوماسية ببعض المفاهيم القانونية -2
لذي يفهم من كان ضبط املصطلحات يعد احملك ا

ديولوجية الباحث ارتأيت حبث بعض إيخالله توجه و 
ة للدبلوماسية واليت ميكن أن  املفاهيم القانونية املشا

الدبلوماسية، من خالل حبث يلتبس مفهومها مبفهوم 
مث عالقة ) أ( عالقة الدبلوماسية بالعمل القنصلي

وأخريا عالقة ) ب( الدبلوماسية بالسياسة اخلارجية
 ).  ج (الدبلوماسية بالعالقات الدولية

 :عالقة العمل الدبلوماسي بالعمل القنصلي -أ
يهدف العمل القنصلي إىل تقدمي جمموعة من 

إىل املواطنني يف الدول  الدولةتقدمها  اخلدمات اليت
ا والسهر على تنفيذها، إىل  ا قنصليا اليت توجد 
جانب تدعيم وتأمني الصلة بني الدولة املستضيفة 

ا وفق القانون والعرف الدوليني . واألجانب املقيمني 
كما تقوم األجهزة القنصلية ببعض الشؤون اإلدارية  

تجنيد وترحيل كقيد املواطنني واخلدمة العسكرية وال
املواطنني إىل دولتهم وإصدار الشهادات واستخراج 

كما تشمل عملية التصديق . صفيحة احلالة اجلنائية
على احملررات والتحكم يف املنازعات بني املواطنني يف 

، من األجل 2اخلارج ورعاية املهاجرين يف دول املهجر
م وجيب . تسهيل مهام املهاجرين وقضاء حاجا

 أن العمل القنصلي سبق العمل اإلشارة إىل
الدبلوماسي، إذ تطور العمل القنصلي عرب مراحل 
زمنية من دور احملامي  يف البداية وصوال للقنصل 
القاضي مث متثيل الدولة ورعاية مصاحلها الرتباطه 
بتطور العالقات التجارية بني الدول إىل أن مت التضييق 

                                                             
جامعة (العريبفؤاد صادق املفيت، تطوير األداء الدبلوماسي  1

، 1.ط)  الدول العربية كمدرسة لدبلوماسية املنظمات الدولية
 .14.دار األمني، مصر، ص

  .16.فؤاد صادق املفيت، نفس املرجع السابق، ص 2

املهام من مهامه بسحب مهام القضاء من اختصاصه و 
  .3الدبلوماسية بظهور الدبلوماسية الدائمة

وترتيبا ملا سبق تبيانه بشأن املفهومني فإن اتفاقية العمل 
ا  القنصلي اعتمدت على نفس القواعد اليت اعتمد
االتفاقية العمل الدبلوماسي حسب ما ورد يف نص 
املادة األوىل والثانية من اتفاقية فينا للعالقات القنصلية 

وكال املفهومان ينتميان للقانون الدويل . 1963لسنة 
العام ما يفيد أن هناك تداخال بينهما كما يتضح أن 
هناك ارتباط العمل القنصلي بالعمل الدبلوماسي 
وليس العكس وفق ما ورد يف نص املادة األوىل واملادة 

ويف هذا مساعدة للدول اليت ال . اخلامسة من االتفاقية
  . معا تستطيع إنشاء الوحدتني

أما فيما يتعلق باختالف العمل الدبلوماسي عن العمل 
من القنصلي فقد بينته إحدى فقرات املادة الثانية 

قطع العالقات : " االتفاقية السابقة الذكرمبا يلي
الدبلوماسية ال يتضمن تلقائيا قطع العالقات القنصلية 

ما يفيد أن هناك استقاللية بني العمل الدبلوماسي "  
ل القنصلي، ضف هلذا فإن املؤسسات الرأمسالية والعم

جلأت لالتصال املباشر بالشركات األجنبية دون اللجوء 
ذا يبدو أن املفهوم . 4للقنصليات التابعة لدولتها و

الدبلوماسي أوسع من املفهوم القنصلي الذي ميثل 
كما يتجلى الفرق  . عنصر حمتوى يف املفهوم األول

خالل املهام والوظائف بني املفهومني كذلك من 
املوكلة للمثلني الدبلوماسيني والقنصليني، إذ يغلب 
على الوظائف القنصلية الطابع االقتصادي والتجاري 
واإلداري دون الطابع التمثيلي السياسي، كما ميكن 

                                                             
نبيل توفيق حسن، تطوير األداء الدبلوماسي العريب، تطوير  3

، دار األمني، مصر 1.أساليب العمل بالقنصلية العربية، ط
 .166و 165.، ص2005

ا وتطورها وقواعدها  4 علي حسني الشامي، الدبلوماسية، نشأ
، دار الثقافة،  3.ونظام احلصانات واالمتيازات والدبلوماسية، ط

وسهيل حسن الفتالوي، املرجع . 320.ص 2007 ،األردن
  . 225و .223.السابق، ص
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للممثل الدبلوماسي القيام بالوظائف اخلاصة باملمثل 
القنصلي إىل جانب مهامه األصلية والعكس غري 

ومن أوجه االختالف بني العمل املفهومني  . 1حيحص
يف أقاليم الدولة البعثات القنصلية تنتشر  كذلك؛ أن

ا، على خالف البعثة الدبلوماسية فهي  املوجودة 
ا وهو مقر  توجد يف مكان واحد بالدولة املعتمدة 
السفارة، كما أن العمل القنصلي يهتم باحلاالت 

أما املسائل ذات األمهية  الفردية واحملدودة األمهية،
القانون لك املرتبطة باملخالفات العامة و الكربى كت

ا من اختصاص البعثات الدبلوماسية   . 2الدويل فإ
وأهم ما يؤكد استقاللية املفهومني عن بعضهما البعض 
هو اختالف نظامهما القانوين إذ ينظم العمل 

بينما العمل  1961لسنة  لدبلوماسي اتفاقية فيناا
  . 1963لقنصلي تنظمه اتفاقية فينا لسنة ا

يعرف : عالقة الدبلوماسية بالسياسة الخارجية -ب
ا النهج أو  أهل االختصاص السياسة اخلارجية بأ

موعة خلطة اليت تتبنها الدولة ا يف عالقتها مع ا
أما مارسيل مارل فريى بأن السياسة اخلارجية . 3الدولية
يتجه حنو ) étatique(جزء من نشاط دويل " هي 

وعليه؛ فالسياسة اخلارجية متثل جزءا أساسيا " اخلارج
من السياسة العامة للدولة إذ تعترب الوجه العاكس 

  .4للسياسة الداخلية للدولة وامتداد هلا
بناء على ما سبق وباعتبار الدبلوماسية العملية اليت 
ا مع الدول  ا الدولة مصاحلها وتقيم عالقا حتقق 

                                                             
.  326و322.علي حسن الشامي، املرجع السابق، ص 1

  ..226، املرجع السابق، صوسهيل حسن الفتالوي
 331و 330 .علي حسن الشامي، املرجع السابق، ص 2
وحسن حنفى عمر، دعوى احلماية الدبلوماسية لرعايا . 332و

، 2005، دار النهضة العربية، مصر، .1الدولة يف اخلارج  ط
 .90.ص

   90.حسن حنفى عمر، نفس املرجع السابق، ص 3
، 1.القانون الدبلوماسي، طحممد سامي عبد احلميد، أصول  4

  .11.، ص2006دار املطبوعات اجلامعية، مصر، 

رى تتضح العالقة الوطيدة والتداخل الواضح بني األخ
املفهومني، كما متثل الدبلوماسية جزءا أساسيا من 
السياسة اخلارجية إذ تعد أداة فعالة لتنفيذ السياسة 

، ويف هذا املعىن يقول كابتشنكو إذا 5اخلارجية للدول
نظرنا إلعادة هيكلة االحتاد السوفيايت من اجلانب 

عن بذل اجلهود بشكل متتايل  السياسي  فهي عبارة
ألجل تعزيز السالم واألمن وحتقيق االستقرار الدويل 

وهذا املسعى ال  -6بإلغاء بؤر التوتر الدائمة يف العامل
إال بعمل دبلوماسي ما يفيد التداخل والرتابط يتحقق 

ويرى جانب آخر من الفقه أن موقع . -بني املفهومني 
ة كموقع السياسة الدبلوماسية من السياسة اخلارجي

ويف هذا الصدد يقول  رجية من السياسة الداخليةاخلا
إن الدبلوماسية تثري بالفعل فكرة تسيري "فودريه 

ة الشؤون الدولية ومعاجلة العالقات اخلارجية وإدار 
  .7"...املصاحل الوطنية للشعوب 
بني املفهومني يتمثل  االختالفأما فيما يتعلق بعناصر 

لدبلوماسية، ويف هذا املعىن يقول يف الطابع السري ل
الشرط األساسي لكل مفاوضة والذي ال ميكن " جينيه

أما السياسة ". التخلي عنه أبدا هو سرية الدبلوماسية 
  . 8اخلارجية ال ميكن أن تتم سريا

يعرف : عالقة الدبلوماسية بالعالقات الدولية - ج 
قات العال:" سيمون دريفوس العالقات الدولية مبا يلي

اليت تتجاوز حدود دولة واحدة  الدولية هي العالقات
موعة الدولية  ال  ا واقعة يف إطار ا واليت حبكم كو

أما رجال القانون "  ختضع لسيطرت دولة واحدة 
تم بتحليل سلوك الدول  فريون أن العالقات الدولية 
من خالل اآلليات االجتماعية والقواعد القانونية اليت 

قانون الدويل العام، ومن هذا املنطلق يتكون منها ال
يتضح أن العالقات الدولية هي تلك العالقات اليت 

                                                             
 .45.على حسني الشامي، املرجع السابق، ص 5
  .14.حممد سامي عبد احلميد، املرجع السابق، ص  6
 .45.على حسني الشامي، املرجع السابق، ص 7
  ..60.عبد العزيز جراد، املرجع السابق، ص 8
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تنبين عليها الروابط وتتحقق عن طريقها املبادالت 
تمع الدويل   . 1داخل ا

وما جيب اإلشارة إليه أنه وإىل غاية احلرب العاملية 
األوىل كان هناك خلط بني الدبلوماسية والعالقات 

وبعد هذا التاريخ ظهرت رغبة الدول يف تناول  .الدولية
الظاهرة الدولية من مجيع جوانبها وليس الدبلوماسية 

ويف هذا الصدد يرى أنصار املدرسة الواقعية أن . 2فقط
الدبلوماسي واجلندي مها من يصنعان العالقات 
الدولية، فاألول يصنعها وقت السلم والثاين يصنعها 

  .3وقت احلرب
ما سبق ذكره يتضح أن هناك تداخل وترتيبا على 

وتشابك بني املفهومني من خالل خضوع كليهما 
للقانون الدويل العام وأن كالمها يرتبط بالسياسة 
اخلارجية للدول، وما يفيد التداخل بني املفهومني 

إن التعايش السلمي خيص " مقولة  ليونيد برجنيف 
ما يستخلص منه أن اخلالفات " العالقات الدولية

النزعات جيب أن حتل دبلوماسيا ال باستخدام القوة و 
ب ما جاء به رميوند أرون إىل جان.  والتهديد

هناك رجالن يعمالن يف صورة تامة ليس "...
بوصفهما عضوين عاديني، وإمنا بوصفهما ممثلني 

السفري واجلندي ...لجماعات اليت ينتميان إليهال
لك العالقات يعايشان العالقات الدولية ويرمزان إليها ت

يف حيث هي عالقات بني الدول  اليت تتلخص من
إال أن ما يبدو أن مفهوم . 4"الدبلوماسية واحلرب

إذ  العالقات الدولية أوسع من مفهوم الدبلوماسية،
يف املفهوم األول، إىل جانب يعد هذا األخري حمتوى 

تمع الدويل ملزمة بإقامة  هذا؛ فإن كل دولة من دول ا
لكن الدبلوماسية . ية مع باقي الدولعالقات دول

باعتبارها فن يتطلب ممارسة وحنكة   لباقة، لياقة، 
                                                             

 .47.جع السابق، صعلى حسني الشامي، املر  1
   .15و14 .عبد العزيز جراد، املرجع السابق، ص 2
 22 .عبد العزيز جراد، نفس املرجع السابق، ص 3
 .48.عبد العزيز جراد، نفس املرجع السابق، ص  4

ذكاء ودهاء وهذا ليس من حظ كل الدول، فكل دولة 
ا وزعمائها مع ضرورة توافر عالقة  حسب قدرة قاد
حب بشكل متتالية هندسية بني الشخص املعين 

  .ودولته
ة الدبلوماسية  وتعقيبا على ما سبق تناوله بشأن عالق

ة هلا السابق ذكرها ميكن  باملفاهيم القانونية املشا
القول أنه لو كان للدبلوماسية نفس املعىن املفاهيم 
القانونية السابق ذكرها ملا اهتمت التشريعات الوطنية 
والدولية بإفراد نصوص خاصة بكل مفهوم قانوين مييزه 

أنه ال  عن غريه من املفاهيم القانونية األخرى، إال
ميكن جتاهل أو إنكار عالقة التداخل بني املفاهيم 
ببعضها البعض ولدرجة يدق معها الفصل بني اثنني يف  

  .  كثري من احلاالت
 5أهم الوسائل المتاحة لتسوية النزاعات :اثاني

  الدولية بالطرق السلمية
تتمثل الوسائل املتاحة حلل النزعات الدولية بالطرق 

التفاوض : دبلوماسية التاليةالسلمية يف وسائل 
ا   واملساعي الودية، الوساطة التحقيق والتوفيق يقوم 
كل من رئيس الدولة أو وزير اخلارجية؛ كما ميكن أن 
توكل ملمثلي البعثات الدبلوماسية، ويف حالة فشل هذا 
اخليار مل يبق أمام أطراف النزاع الدولة سوى اللجوء 

للخيار العسكري للحل القضائي كخيار حتمي جتنبا 
غري املرغوب فيه، سيتم التطرق للتفاوض كعنصر من 

مث حبث عنصر الوساطة ) أ( عناصر احلل السلمي
ألن االجتاه السائد حاليا يف درء النزاعات يتمثل ) ب(

                                                             
النزاع هو تعارض يف احلقوق القانونية، والصراع هو التعارض  5

املعتاد  يف املصاحل، أما األزمة فهي حتول فجائي عن السلوك
وتعين تداعي سلسلة من التفاعالت يرتتب عليها نشوء موقف 
مفاجئ ينطوي عليه أساليب متنوعة للتعامل مع كل موقف 
الحتواء الصراع واإلحاطة به والسيطرة عليه  راجع يف هذا 

 .99.السيد عليوة، املرجع السابق، ص
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احلل (أما اخليار الثاين للحل . 1يف التفاوض والوساطة
 . السلمي للنزاعات فيستبعد من البحث) القضائي

    :فاوضالت -أ 
من ميثاق األمم املتحدة أهم  33حددت املادة 

الوسائل الدبلوماسية املتاحة يف القرن العشرين لتسوية 
:" النزاعات بالطرق السلمية، وجاء نصها كما يلي

جيب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن 
يعرض السلم واألمن الدويل للخطر أن يلتمسوا حله 

أو أن يلجأ إىل ..... املفاوضةبادئ ذي بدأ بطريقة 
الوكاالت أو التنظيمات اإلقليمية أو غريها من الوسائل 

ولذا سيتم تعريف ". السلمية اليت يقع عليها اختيارها
 مث حبث اسرتاجتيات التفاوض وأدواته) .1.أ( التفاوض

 )..2.أ(
التفاوض هو املباحثات  :تعريف التفاوض -1.أ

لتني أو أكثر على إقليم واملداوالت اليت جتري بني دو 
إحدى الدول املفاوضة  ويف حالة تعذر ذلك ميكن أن 
تستضيفه دولة أخرى، ويتم جبلوس األطراف املعنية 
حول طاولة واحدة يتم بينهما عملية أخذ وعطاء 
بشأن املوضوع حمل النقاش، أهم ما مييز عملية 
ا تتم شفاهة ويف األخري يتم تدوين ما مت  التفاوض أ

فاق عليه  مع التوقيع باألحرف األوىل لذوي االت
الشأن، مث حيال للجهاز املعين باملصادقة عليه قبل أن 

 .2يدخل حيز التنفيذ
وقد يقوم التفاوض بني منظمة إقليمية أو دولية يف    

ه إطار مؤمتر إقليمي أو دويل حسب اهليئة اليت تنظم
من التفاوض عن التفاوض الثنائي وخيتلف هذا النوع 

من حيث اإلجراءات املتبعة فيه، إذ يتم العمل فيه وفق 

                                                             
ية حممد أمحد الغفار، فض النزاعات يف الفكر واملمارسة الغرب 1
، الكتاب األول، الدبلوماسية الوقائية )دراسة نقدية وحتليلية(

، 2004وصنع السالم، اجلزء الثالث دار هومة، اجلزائر، 
 .26.ص

  . 26.حممد أمحد الغفار، نفس املرجع السابق، ص 2

، يتم عن طريق عقد مؤمترات خاصة 3نظام التصويت
ذا أصبح تنظيم املؤمترات يف . بشأن تسوية النزاعات و

هذا الشأن علما وفنا حيتاج تكوين وتدريب 
األشخاص املعنيني بالتفاوض، ويعد أهم صور 

األخرية هو انتشار دبلوماسية املؤمترات يف السنوات 
ظاهرة مؤمتر القمة ملعاجلة قضايا دولية حساسة قد تثري 

  . 4أزمات دولية حادة مثل مؤمتر قمة األرض
وبسب التطور التكنولوجي وتشابك مصاحل الدول 
دف  ظهر للوجود نوع آخر من املؤمترات الدولية 
إقامة منظمات دولية دائمة ذات وظائف متعددة يف 

ال الدبلوم ار ا اسي؛ مثل تنظيم املالحة يف األ
الدولية وامللكية الصناعية وأصبح يطلق عليها حاليا 

كما تأثرت املؤمترات الدولية ". الوكاالت املتخصصة"بـ
" الدبلوماسية املفتوحة"يف القرن العشرين بالتوجه حنو 

وما جيب . 5اليت ترتكز على العالنية يف التفاوض
يرى بأن القرن العشرون  اإلشارة إليه أن بعض الفقه

يعترب قرن التفاوض الدويل يقوم على جتسيد مهارات 
 .6 االتصال والقيادة

يرى بعض  :استراتجيات التفاوض وأدواته -2.أ
الفقه أن التفاوض معركة سلمية، مما يستدعي ضرورة 

كل القدرات والطاقات وكل   فاذ اإلعداد هلا باستن
على نقاط ضعف أدوات التفاوض املتاحة، والرتكيز 

الطرف اآلخر أي املنفذ الذي يتمكن منه الطرف 
املفاوض للوصول للطرف اآلخر وإقناعه، إىل جانب 

وذلك " عكس املعقول"االعتماد على إسرتاتيجية  

                                                             
 .26.حممد أمحد عبد الغفار، املرجع السابق، ص 3
عريب، جامعة فؤاد صادق املفيت، تطوير األداء الدبلوماسي ال 4

، 1.ط ،الدول العربية كمدرسة لدبلوماسية املنظمات الدولية
 .14و13.ص  2005 ،دار األمني، مصر

 .199.السيد عليوة، املرجع السابق، ص 5
مصطفى عبد الباسط، تطوير األداء الدبلوماسي العريب،  6

مصر، ، ، دار األمني1.اسرتاجتيات التفاوض وأدوات جناحه، ط
  .106. ، ص2005
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. 1ما يتوقعه من التصرفمبفاجئة الطرف اآلخر بآخر  
ويتم الوصول هلذا اخليار بعدة اسرتاجتيات  نذكر منها 

  :2ما يلي
عن طريق نظام الصفقة أو ما يسمى بنظام احلزمة   -

أين يتم جتميع جمموعة من املوضوعات يف نزاع واحد 
حبيث ال ميكن الفصل بينها يف عملية التفاوض، وذلك 
بإرضاء الطرف الذي يتحمل اخلسارة حبصوله على 

قناة  آخر مثل ما حصل يف حرب مكاسب يف جانب
  . 1956سويس لسنة 

ية الصفقات املتكاملة اليت تعتمد عن طريق إسرتاجت -
على حتقيق املكاسب املشرتكة لكل األطراف، أي 

عن طريق إسرتاجتية الصفقات حلصيلة غري الصفرية أو ا
التوزيعية اليت تقوم على احلصول على أكرب قدر من 

وأخر األخر فتنتهي بطرف رابح التنازالت للطرف 
  .  خاسر

ب والقدرات أما أدوات التفاوض فتكمن يف املواه
اجلسمية والعقلية والظروف احمليطة للتأثري على 
اآلخرين، إىل جانب إحاطة املفاوض باملعلومات 
الدقيقة وما استجد منها، والظروف واملتغريات املؤثرة 
على سري التفاوض وحتديد املكان والزمان املناسب 

. إلجراء التفاوض مع االلتزام بآداب احلوار وضوابطه
حماولة امتصاص غضب املفاوض  وأهم شيء هو

  .3اآلخر، وجتنب االعتماد على صداقته
  :  الوساطة -ب

تعد الوساطة اخليار الثاين حلل النزاعات الدولية وال 
تقل أمهية عن التفاوض وهي الوجه غري املباشر 

من ميثاق  33للتفاوض  وفقا ملا ورد يف نص املادة 
على جيب :" األمم املتحدة جاء نصها كما يلي

                                                             
مصطفى عبد الباسط، نفس املرجع السابق،   1

 .108و107.ص
 70و 69. حممد أمحد عبد الغفار، املرجع السابق، ص 2
  .71و
 .110و 108. مصطفى عبد الباسط، املرجع السابق، ص 3

السلم  أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض
والوساطة أو أن يلجأ إىل  ... واألمن الدويل للخطر

الوكاالت أو التنظيمات اإلقليمية أو غريها من الوسائل 
ولذا سيتم تعريف ". السلمية اليت يقع عليها اختيارها

مث حبث اسرتاجتيات الوساطة ) 1ب( الوساطة
  ).2ب( وحدودها

تعددت التعاريف اليت جاء : عريف الوساطةت -1ب
  :ا الفقه يف معىن الوساطة نذكر منها ما يلي

مرحلة متقدمة من املساعي الودية اليت " الوساطة هي 
يبذهلا الغري لتسوية نزاع بني دولتني، فهي تتمثل يف 

من جانب الوسيط حنو إجياد حل للنزاع يب إجيا عمل
ت النظر بني الدول القائم بني الدول، وتقريب وجها

املتنازعة، وذلك عن طريق تقدمي املقرتحات اليت يراها 
  .4"مناسبة  حلل اخلالف القائم

اجلهد الذي :" ويعرف جانب آخر الوساطة كما يلي
بني يقوم به طرف ثالث من أجل التدخل حلل نزاع 

ما للوصول إىل حل أو  دولتني ويكون  ...مساعد
تدخل الوسيط مباشر يف املفاوضات ويكون ذو نفوذ 
وكلمة لدى الطرفني ويف بعض األحيان يستعمل نفوذه 
للضغط على الطرفني للتوصل إىل حل أو وقف احلرب 
أو منعها من احلدوث كما هو حال الوساطة الواليات 
املتحدة األمريكية بني إسرائيل وفلسطني يف عملية 

ذا فالوساطة تقنية . 5"وسطالسالم يف الشرق األ و
من التقنيات الفعالة لفض النزاعات، ويدل لفظ 

                                                             
طه حممد بدر الدين، التحكيم يف منازعات احلدود  4

، )دراسة تطبيقية على قضية طابا بني مصر وإسرائيل(الدولية
نقال عن  ،236. ص  1991  ،القاهرة ،دار الفكر العريب

عامر مصباح، معجم العلوم السياسية والعالقات الدولية، 
  .126. ، ص2009، دار الكتاب احلديث، مصر، 1.ط
وإن كان ما حيدث . 127.عامر مصباح، املرجع السابق، ص 5

، بل "السالم" يف الشرق األوسط ال ينطبق عليه أبدا وصف
د والدمار وتآمر بقصد استئصال شعب أصيل عن االضطها

ا باطل  . وطنه، فهي كلمة حق أريد 
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ا يتطلب طرف ثالث غري معين " الوساطة" على أ
يتطلب فيه رؤية أوسع ) الوسيط(بالنزاع، هذا األخري 

 وحيظى مبوافقة أطراف النزاع، وأن يكون مؤهال ويرغب
طة إىل أن الوسا وجيب اإلشارة. يف القيام مبهمته

  . 1ختتلف عن التحكيم الذي يرتبط باجلهاز القضائي
جيوز للوسيط أن يتصل باألطراف املتنازعة على انفراد 

غير و الوساطة المباشرةأو بصورة جمتمعة، وتتمثل يف 
اليت ظهرت  الوساطة اإلجباريةإىل جانب . 2المباشرة

تفرض فيها  1990بعد النظام الدويل اجلديد سنة 
وقد يفرض  لى األطراف املتنازعةلة سلطتها عالدو 

. 3الوسيط حلوال لصاحل طرف ضد آخر أو لصاحله
  .                                 4 ولكنها ال متثل إال استثناء على القاعدة

بالرغم مما : استراتجيات الوساطة وحدودها - 2.ب
مت طرحه فيما يتعلق بالوساطة، فإن ما يبدو أن 
التطبيق العملي لتقنية الوساطة من الصعوبة مبكان 
بالنظر حلساسية املوضوع وتعلقه بأمور سيادية، ولذا 

حلظة "جيب اختيار الوقت املناسب وفق ما يعرف بـ
أي بعد أن يفقد األطراف املتنازعة األمل يف  "النضج

                                                             
 .85و84و83. حممد أمحد عبد الغفار، املرجع السابق، ص 1
تعد الوساطة املباشرة النوع األكثر انتشارا واألنفع فائدة، 2 

 1975ومثال ذلك ما قام به الرئيس هواري بومدين يف سنة 
ا لتسوية اخلالف بني  العراق وإيران حول احلدود املائية يقوم 

أكثر من طرف حيث خيتار كل طرف متنازعا شخصا يكلفه 
باالتصال بالشخص الذي اختاره الطرف اآلخر، أما الوساطة 
غري املباشرة فقد يعرض مصاحل األطراف املتنازعة للخطر، و لذا 

 راجع يف هذا. نادرا ما تلجأ الدول هلذا النوع من الوساطة
سهيل حسن الفتالوي وغالب عواد حوامدة، القانون الدويل 

ا  اإلقليم املنازعات الدولية  -العام، حقوق الدول وواجبا
  .181ص  2007، دار الثقافة، األردن، 1، ط-الدبلوماسية

سهيل حسن الفتالوي وغالب عواد حوامدة، نفس املرجع  3
  .182.السابق، ص

حممد نصر مها وخلدون ناجي معروف، تسوية املنازعات  4
الدولية مع دراسة لبعض مشكالت الشرق األوسط، بدون 

 .41.طبعة، بدون سنة النشر  مكتبة غريب، ص

اع وحلها على انفراد، ودون انفالت األمر احتواء النز 
ليبدأ التفكري يف استخدام القوة فالوسيط عليه حتري 

  . 5 الوقت املناسب الحتواء النزاع وحله سلميا
وتعد أهم االسرتاجتيات الضرورية إلجناح عملية 
الوساطة إملام الوسيط وتدربه على نظريات علم النفس 

ر أحسن املفاتيح وكيفيات تطبيقها حىت ميكنه اختيا
من خالل تصوراته لألحداث والتطورات اليت وصلت 

يف وقت من احتواء األزمة وحلها إليها األزمة مما ميكنه 
قياسي، ويف هذا املعىن يرى أهل االختصاص بأن 
النزاع عادة ما يكون يف أذهان األشخاص وليس يف 
الواقع  إىل جانب هذا؛ يشرتط يف الوسيط أن يوظف 

تحفيزي للموضوع، فعلى سبيل املثال ما قام اجلانب ال
به البنك الدويل يف وساطته بني اهلند وباكستان بشأن 
املياه اهلندية؛ بالتنويه مبا ستدره عليهما التسوية الودية 
من أموال، دون أن ننسى وزن شخص الوسيط على 

الساحة الدولية  وكذا الضمانات املالية واألمنية للحل  
بالنظر لقيمة الفائدة املتحصل عليها السلمي للنزاع  

مقارنة مبا ميكن حتقيقه من وراء التمسك باملطالب 
وما جيب اإلشارة إليه؛ عدم إغفال  .6 املتنازع حوهلا

حياد الوسيط؛ وذلك بصب كل جهده يف فض النزاع 
ما حيدث مما يؤثر يا وفقط وهو األمر الذي قل سلم

ليت عادة ما بالسلب على عملية الوساطة بشكل عام ا
يسعى الوسيط من ورائها إلعادة ترتيب املكتسبات 

وخري دليل على ذلك الوساطة األمريكية بشأن . فقط
مما  -يا مع مصاحله متاش -النزاع العريب اإلسرائيلي، 

  . 7على الطرف اآلخر يؤثر بالسلب
  نماذج من الدبلوماسية الجزائرية :ثالثا

                                                             
  .103، 102.حممد أمحد عبد الغفار، املرجع السابق، ص 5
، 106. حممد أمحد عبد الغفار، نفس املرجع السابق، ص 6

107.  
 - 114 .حممد أمحد عبد الغفار، نفس املرجع السابق، ص 7

123. 
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ال ميكن التطرق للكالم عن الدبلوماسية اجلزائرية يف 
عهد االستقالل دون املرور على اجنازات الدبلوماسية 
اجلزائرية وقت الثورة ألن اجليل الذي صنع الدبلوماسية 
اجلزائرية بعد االستقالل خرج من رحم الثورة بعد والدة 
طبيعية صعبة فاكتسبت مسعة طيبة مع جدية 

لنصل ألهم  )1(ها الدبلوماسي ومصداقية يف عمل
مناذج الدبلوماسية اجلزائرية يف عهد رئس اجلمهورية 
السيد هواري بومدين والسيد عبد العزيز بوتفليقة وزير 
اخلارجية آنذاك، بالنظر ألمهيتها وتأثريها على كل 
مراحل الدبلوماسية اجلزائرية وقد مسيت هذه املرحلة من 

ذهبية للدبلوماسية املرحلة ال"طرف بعض الفقه بـ 
نبحث فيها على الصعيد العريب املوقف  ".اجلزائرية

 اإلجيايب للدبلوماسية اجلزائرية من القضية الفلسطينية
مث التطرق لدور الدبلوماسية اجلزائرية على الصعيد ) 2(

اإلقليمي ندرس من خالهلا مكافحة نظام األبرتايد 
 ).3(للقضاء على التمييز العنصري جبنوب إفريقيا

وكنموذج أخري نتطرق للنشاط الدبلوماسي اجلزائري 
على الصعيد الدويل من خالل معاجلة قضية احلدود 

ذه النماذج ). 4( بني إيران والعراق ويتم االكتفاء 
فقط كعينات ناطقة عن الدبلوماسية اجلزائرية يف هذه 

 . املرحلة
الدبلوماسية الجزائرية أثناء ثورة التحرير -1

 :الكبرى
أت من إن الدبلوماسية اجلزائرية يف هذه املرحلة مل ت

من منبع غزير للعمل الدبلوماسي العدم، بل جاءت 
ألجل التعريف باجلزائر وقضيتها قام به كل من محدان 
خوجا واألمري عبد القادر، إىل جانب تدخل احلركة 
الطالبية، وهكذا مت العمل الدبلوماسي اجلزائري 

التحرير من طرف أعضاء جبهة بالتواصل بني األجيال 
من التوصل إىل نتائج مهمة مثلت الوطين فتمكنت 

القاعدة للدبلوماسية اجلزائرية بعد االستقالل ال ميكن 
  : جتاهلها متثلت فيما يلي

  :اإلنجازات الدبلوماسية لجبهة التحرير الوطني -

حددت جبهة التحرير الوطين عن طريق عملها 
اف أمهها تدويل القضية من األهددبلوماسي مجلة ال

اجلزائرية، إىل جانب سعيها املبكر للمشاركة يف أكرب 
 1955يف أفريل ؤمتر باندونغ  م:حمفلني دوليني مها

والدورة العاشرة لألمم املتحدة يف سبتمرب من نفس 
ة العنف 1 السنة ا ، حبركة إعالمية واسعة من مصر 

اف واإلرهاب الفرنسي؛ فتمكنت من حتقيق االعرت 
جببهة التحرير الوطين كممثل شرعي للشعب اجلزائري، 

يف الداخل والدبلوماسية ا القائد للعمل املسلح باعتباره
يف اخلارج عن طريق مناقشة القضية اجلزائرية باألمم 
املتحدة، حمطمة بذلك املزاعم الفرنسية الكاذبة خاصة 

، وبتضافر 1956بعد انعقاد مؤمتر الصومام سنة 
كري بالداخل والدبلوماسي باخلارج متكنت العمل العس

جبهة التحرير الوطين من إحباط أالعيب ومناورات 
وتعد الدورة . 2 الدبلوماسية الفرنسية باألمم املتحدة

احلادية عشر لألمم املتحدة دورة حامسة لألمم املتحدة 
ا تناولت القضية اجلزائرية بعد أن سلم وفد جبهة  أل

 .لرئيس الدورة التحرير الوطين مذكرة 
وما جيب اإلشارة إليه أن العمل الدبلوماسي جلبهة 
التحرير الوطين ساهم يف إضعاف اجلانب االقتصادي 
والسياسي لفرنسا إذ تسبب بتعاقب ست حكومات 
الواحدة  تلوى األخرى أطوهلا دامت سنة واحدة 
وسقوط اجلمهورية الرابعة، وأثرت حىت على مسعتها 

وهكذا متكنت جبهة التحرير الوطين . 3أمام دول العامل
يف وقت وجيز من تكوين جهاز دبلوماسي فعال عرب 
خمتلف دول العامل؛ يعمل بالتوازي مع العمل 
العسكري بالداخل، األمر الذي وضع العدو الفرنسي 

                                                             
 .66و 60. عبد العزيز جراد، املرجع السابق، ص 1
 أمحد سعيود، العمل الدبلوماسي جلبهة التحرير الوطين 2
. ، ص 2008، صادر عن وزارة الثقافة، )1958 -1954(

99. 
و 159و 158و 157 .أمحد سيعود، املرجع السابق، ص 3

189. 
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أمام األمر الواقع، فخضع ملبدأ التفاوض القائم على 
بعد  ( أساس االعرتاف باستقالل اجلزائر استقالال تاما

أن سعت وبكل جهدها إلجراء اتصاالت سرية مع 
ا  بعض قادة األحزاب، مث اتصاالت شبه رمسية إال أ

ذا مت إعادة بعث الدولة . )1مل ترقى لدرجة التفاوض و
وبعدها . 2سنة 130اجلزائرية بعد اختفاء دام قرابة 

انطلقت الدبلوماسية اجلزائرية يف نشاطها عرب عواصم 
نتج  3ل الدورات لالحقة لألمم املتحدةالعامل من خال

عنها فشل فرنسا يف منع اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ذا تكونت البذور  من مناقشة القضية اجلزائرية، و

التحرير حمققة انتصارا باهرا األوىل لدبلوماسية جبهة 
باستقالل اجلزائر على حساب اهلمجية   توج

  : 5نتج عنها ما يلي. 4الفرنسية
ال الدويل، كان  - متكني اجلزائر من انتصارا هاما يف ا

ند أحد أهم األهداف اليت رمستها قيادة الثورة ع
مؤمتر عن طريق املشاركة يف اندالعها، وحتقق ذلك

الوصول من خالله  فاستطاعت 1955باندونغ سنة 
آسياوية واملطالبة الرمسية بتسجيل  -فروإىل الكتلة األ

  .هيئة األمم املتحدة القضية اجلزائرية يف
إجبار فرنسا القوة العظمى املزعومة وقتها باجللوس  -

على طاولة املفاوضات الند للند مع اجلزائر كدولة يف 
بعد ما كانت ترى فيها مقاطعة طريق االستقالل؛ 

جويلية  05باستقالل اجلزائر بتاريخ انتهى  ! فرنسية
أوت  16وانضمامها جلامعة الدول العربية يف  1962

  .من نفس السنة
نشاط الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد  -2

إن الصراع العريب الصهيوين والقضية : العربي
                                                             

  .191و175و  174 .أمحد سيعود، املرجع السابق، ص 1
  .166و 164 .أمحد سيعود، نفس املرجع السابق، ص 2
 .105و  104. أمحد سيعود، نفس املرجع السابق، ص3 
 124و 112 . أمحد سيعود، نفس املرجع السابق، ص 4
  .125و
 .131و 130. أمحد سيعود، نفس املرجع السابق، ص  5

الفلسطينية على اخلصوص مل حتظ مبكانتها ومل 
تستوعب من طرف الرأي العام اإلفريقي والعاملي، إال 
بعد املساعي اجلزائرية اليت أزاحت عنها جانبها العرقي 

هلا احلقيقي واملتمثل يف االستدمار وأعطتها مدلو 
الصهيوين الغاشم لدولة تتوفر على كل الشروط اليت 
ا القانون الدويل لسيادة الدول  فأكسبها الدعم  يقر 
اإلفريقي الذي كان يف صف الكيان الصهيوين على 

وقد ظهر موقف اجلزائر .  6حساب الشعوب العربية
تقالل يف سنة باجتاه القضية الفلسطينية  مبجرد االس

إذ قامت بفتح مكتب لدولة فلسطني  فكان  1963
هو األول من نوعه يف العامل كفرصة للتعريف بالقضية 
الفلسطينية، مث عند  حضور اجلزائر أول قمة عربية 

متكني الشعب اليت انعقدت ألجل  1964لسنة 
من تقرير مصريه عن طريق مساعدته يف الفلسطيين 

، وقد حتقق هذا بقيادة البطل إنشاء جبهة حترير وطنية
  . أمحد الشقريي ممثل العربية السعودية

) رمحه اهللا(ويف نفس السياق قام السيد هواري بومدين
بإقناع  1973رئيس الدولة آنذاك يف حرب أكتوبر 

امللك فيصل بتبين فكرة املقاطعة حللفاء الكيان 
الصهيوين، كما متكن من إقناع االحتاد السوفيايت من 

كما متكن . 7وتعويض القدرة التسليحية املصريةدعم 
ياسر عرفات من خماطبة العامل ألول مرة من منرب األمم 
املتحدة اكتسب به اعرتاف أممي مبنظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل شرعي للقضية الفلسطينية رغم 
اعرتاضات الشديدة على اعتبار أن املعين ليس رئيسا 

ل الرئاسة اجلزائرية ، هذا يف ظ8لدولة حسب زعمهم
بفضل حنكة ولباقة  1974لألمم املتحدة يف سنة 

وزير اخلارجية اجلزائري آنذاك السيد عبد العزيز 
                                                             

 .60. املرجع السابق، صأمحد سيعود،   6
أمحد املسلماين، خريف الثورة صعود وهبوط العامل العريب، دار  

 98.7و 95.، ص2005مريت، مصر، 
الطاهر حيياوي، عبد العزيز بوتفليقة رجل املهمات الوطنية   8

  .12. ، ص2009الكربى، وزارة الثقافة، اجلزائر، 
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للجمعية العامة لألمم  29بوتفليقة ملا ترأس الدورة 
واستمرت الدبلوماسية اجلزائرية العمل خبطى ، 1املتحدة

ثابتة ومبادئ راسخة متوجة عملها يف الشأن 
باإلعالن عن قيام دولة فلسطني املستقلة، ين الفلسطي

  .1988نوفمرب من عام  15عاصمتها القدس يف 
وهكذا عمل قادة اجلزائر يف املرحلة ما بعد    

االستقالل مباشرة على بعث العامل الثالث بالوقوف 
إىل جانب حركات التحرر يف العامل كله من أجل نظام 

ويف هذا الصدد صرح الرئيس هواري . 2دويل عادل
من أفريل  16بومدين لإلذاعة والتلفزيون اإليطالية يف 

من غري املنطقي أن نكافح :" .... مبا يلي 1973
ضد إسرائيل وحلفائها من جهة ونرتك هلؤالء يد الطول 

ألن املعركة باإلضافة ....يف استغالل ثروتنا الضخمة
، وأن .....خرىإىل اجلانب العسكري هلا جوانب أ

القضايا املقدسة حتتاج إىل تضحيات جسيمة وقضية 
. 3..."الفلسطيين هي من القضايا املقدسةالشعب 

ومن السياسة الدبلوماسية الفذة للراحل هواري بومدين 
مقولته الذهبية بأننا لن نشارك أبدا يف أي نوع من 

ولن ....أنواع املتاجرة السياسية بالقضية الفلسطينية 
ر سياستنا أو تتغري مبا نسمعه من حجج واهية تتأث

. 4وادعاءات كاذبة باسم العمل العريب اجلماعي

                                                             
 24/12/2013جريدة صوت األحرار يف آخر حتديث هلا1

على الساعة اخلامسة مساء وستة وثالثون دقيقة على املوقع 
: التايل

www.alahrar.net./ara/pernalink/14543.
htnal 

كما عزز مؤمتر القمة املنعقد باجلزائر موقف حركة فتح إذ    2
اعترب املنظمة املمثل الشرعي والوحيد، راجع يف هذا عبد القادر 

ة، النزاعات العربية وتطور حممودي، تقدمي عبد العزيز بوتفليق
النظام اإلقليمي العريب، بدون طبعة، املؤسسة الوطنية لالتصال، 

  .484. ، ص2001
الطاهر حيياوي، عبد العزيز بوتفليقة رجل املهمات الوطنية  3

 .12. ، ص2009الكربى، وزارة الثقافة، اجلزائر، 
 . 184. عمار بومايدة، املرجع السابق، ص 4

) رمحه اهللا(وهكذا كانت مواقف البطل هواري بومدين 
اجتاه القضية الفلسطينية، واستمر دعم الدبلوماسية 
اجلزائرية للقضية الفلسطينية إىل يومنا هذا وخاصة حالة 

لفصائل الفلسطينية على إثر إ صالح ذات البني بني ا
االنشقاق الذي حصل بينهما قارب األربع سنوات  

ا للدورة  1987 -1983من   18باحتضا
دور  –للمجلس الوطين الفلسطيين حتت شعار 

أفريل، كما لعبت  25و 20املصاحلة الوطنية ما بني 
الدبلوماسية اجلزائرية دورا فعاال يف وقف احلرب اليت 

ت الفلسطينية يف لبنان بني شنت على املخيما
رافضة كل احلجج والذرائع يف  1987و 1985

ويف األخري ميكن القول أن الدبلوماسية . 5ذلك
ا عملت على توطيد التعاون  اجلزائرية ومنذ نشأ

  .6.العريب -العريب
نشاط الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد -3

 : 7اإلقليمي
األبرتايد جبنوب  يتمثل هذا الدور يف القضاء على نظام

إفريقيا  يف أول جتربة لعملية املصاحلة على املستوى 
اإلفريقي وحىت العاملي، أين احتدم النزاع بني حكومة 
احلزب الوطين على يد األقلية البيضاء واألغلبية 
السوداء إزاء عنصرية احلزب احلاكم، األمر الذي 
استدعى تعزيز ودعم األغلبية السوداء ضد القوانني 

ستيف بيكو " ليت حتمي دعاة العنصرية خاصة حركة ا
إىل جانب التغريات ". املسماة بالوعي األسود

وقد لعبت . 8السياسية واالقتصادية يف تلك املرحلة

                                                             
 .ألحرار، املرجع السابقجريدة صوت ا  5
، املؤسسة الوطنية 1. حممد امليلي، مواقف جزائرية، ط 6

  .1984للكتاب، اجلزائر، 
األمثلة كثرية يف هذا الشأن كاعرتاف اجلزائر جببهة البولزاريو  7

ولكن احرتاما  1976ممثل وحيد للشعب الصحراوي يف مارس 
لشروط النشر من حيث عدد الصفحات ال يسمح لنا بذكر 

 .املزيد
  .288و 277. حممد أمحد عبد الغفار، املرجع السابق، ص 8
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الدبلوماسية اجلزائرية دورا تارخييا وموقفا مشرفا يف 
جبنوب ) نظام األبرتايد(مكافحة التمييز العنصري 

لعزيز بوتفليقة وزير اخلارجية إفريقيا من طرفالسيد عبد ا
، بالنظر للحكمة واحلنكة )رئيس الدولة حاليا(وقتها 

ا الرجل، إىل جانب ذكائه ودهائه  اليت يتحلى 
للجمعية العامة  29وباألخص عند رئاسته للدورة 

باختاذه قرار تعليق عضوية  1974لألمم املتحدة سنة 
هو ما جنوب إفريقيا بسبب ممارسة التمييز العنصري و 

حصل بالفعل، ومل تنظم دولة جنوب إفريقيا لألمم 
ويبدو أن . 1املتحدة إال بعد سقوط نظام األبرتايد

النقطة اليت انطلق منها وزير اخلارجية آنذاك عبد العزيز 
بوتفليقة متثل يف اخلطاب الذي وجهه نيلسون مانديال 
لعدة دول ضد التمييز العنصري الذي كان متفشيا يف 

، ويعد هذا املوقف الدبلوماسي 2يقيا وقتهاجنوب إفر 
للجزائر حسب رأي أغلب املالحظني أكرب نصر 
للدبلوماسية اجلزائرية حققه وقتها وزيرها للخارجية، 
وقد أسهم قرار تعلق العضوية لدولة جنوب إفريقيا 

وبناء على ما . بالقضاء النهائي على التمييز العنصري
لعالقات الثنائية بني سبق ذكره يف هذا الشأن؛ تعززت ا

اجلزائر ودولة جنوب إفريقيا، ويف هذا دعم وسند للقارة 
  .3األفريقية

وتدعيما ملا سبق ذكره بشأن دور الدبلوماسية اجلزائرية 
يف القضاء على ظاهرة التمييز العنصري جبنوب إفريقيا 

" نذكر ما قاله سفري جنوب إفريقيا باجلزائر 
                                                             

 .جريدة األحرار، املرجع السابق 1
ديسمرب  05ة تلفزيونية بقناة النهار الفضائية، بتاريخ حص 2

 . دقيقة 30و19إىل  19.00على الساعة  2015
كما سامهت اجلزائر يف هذه . جريدة األحرار، املرجع السابق 3

الفرتة بإنشاء عدة اقتصادية مثل البنك العريب للتنمية االقتصادية 
العربية واإلفريقية،  إلفريقيا، الصندوق العريب للدعم التقين للدول 

 abd-hadjراجع يف هذا". النيباد"كما أنشأت منظمة 
blogspot.com/2013/03/1955-2012-

.html   على  2016أوت  09اطلع على املوقع يوم الثالثاء
 .  دقائق 06و 11الساعة 

وشهد شاهد من  -اعدة وفقا ق" دونيسكوتوزانيدولومو
ال ننسى فضل اجلزائر يف حترير جنوب  "-أهلها 

ويف األخري ميكن القول ". 4إفريقيا من التمييز العنصري
ا عملت  على أن الدبلوماسية اجلزائرية ومنذ نشأ

  .5بني دول القارة اإلفريقيةتوطيد التعاون اإلقليمي
نشاط الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد -4

  :الدولي
متثل يف حل أزمة احلدودبني العراق وإيران اليت كان 
سببها االستعمار الربيطاين برتسيم احلدود البحرية 

ما  1937بني البلدين وفق اتفاقية سنة " شط العرب"
جعل احلكومات اإليرانية املتعاقبة ترفض ذلك الرتسيم، 
ا الدولة العثمانية سنة  وال تقبل سوى باحلدود اليت أقر

وباملقابل عمد الرئيس العراقي صدام حسني . 1913
إىل التصريح بأن شط العرب كله مياه  1969يف سنة 

إقليمية عراقية، مما أدى إىل قيام النزاع وتصاعده بني 
الدولتني على مجيع األصعدة خاصة اجلانب العسكري 
والسياسي، وبقي احلال على ما هو عليه من تنافر 

بانعقاد  1973ىل غاية سنة وتناحر بني الدولتني إ
مؤمتر عدم االحنياز باجلزائر، الذي حضره العديد من 
رؤساء وملوك العامل حيث برز فيه رجل اجلزائر هواري 
بومدين حبنكته وحكمته يف حل النزعات الدولية 
بالطرق السلمية سعيا منه لتحقيق تعاون دويل فعال؛ 

دية بني فقام باستغالل فرصة هذا اللقاء بالتسوية الو 
شاه إيران ونائب الرئيس العراقي بالتوقيع على اتفاق 
رسم احلدود يف اتفاقية تارخيية قضت على كل 
اخلالفات اليت كانت قائمة بني الدولتني، األمر الذي 
أعطى للدبلوماسية اجلزائرية وزنا دوليا يف حل النزاعات 

                                                             
  .حصة تلفزيونية بقناة النهار الفضائية، املرجع السابق 4
، املؤسسة الوطنية 1، طحممد امليلي، مواقف جزائرية  5

  .1984للكتاب، اجلزائر، 
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وفض اخلالفات بني الدول اليت ميكن أن تتطور إىل 
  . 1ةحرب مدمر 
أثناء انعقاد مؤمتر القمة للدول  1975ويف عام 

الرئيس  بادراألعضاء يف منظمة األوبك باجلزائر 
اجلزائري هواري بومدين االتصال بالعراق وإيران مقرتحا 
التفاوض املباشر بينهما يف اجلزائر حول القضايا 
املختلف عليها ووافق العراق على هذه املبادرة تلبية منه 

العراق ووحدته الوطنية  وتكللت  إلنقاذ أمن
 1975مارس  06املفاوضات بعقد اتفاقية اجلزائر يف 

اليت وقعها عن اجلانب العراق صدام حسني ومن 
اجلانب اإليراين نائب رئيس جملس قيادة الثورة  شاه 

، وهي من احلاالت النادرة أن يوقع رئيس دولة 2إيران
ملخالفة  أو ملك اتفاقية مع نائب رئيس دولة أخرى 

وأعلن الرئيس اجلزائري  .ذلك لألعراف الدبلوماسية
اية اجتماعات ) رمحه اهللا(واري بومدين ه يف 

عن توصُّل العراق وإيران إىل " أوبك"قمة دول الـ
اتفاق بشأن حل اخلالفات بينهما وتال بياناً 

حتديد احلدود "مشرتكًا أّكد اتفاق البلدين على 
وفق اتفاقية اجلزائر  "النهرية حسب خط التالوك

. بني العراق وإيران حول املمرات املائية احلدودية
ومن أهم موادها نذكر املادة األوىل والرابعة واملادة 

هذه االتفاقية مثلت تسوية يتوازن فيها السادسة، 
اجلانب السياسي والقانوين بصورة جتعل املساس بأي 
عنصر من عناصرها إخالال بذلك التوازن وسببا 

الس وقد نص . قوط هذه االتفاقية وإيقاف العمل 
على ذلك صراحة يف بندها الرابع وهو أن حيقق 
الطرفان عند تنفيذ التسوية املشار إليها ما تعاهدا عليه 
من مكاسب متوازنة  غري أن الذي حصل فعال هو أن 

                                                             
عمار بومايدة، تقدمي عبد احلميد مهري، بومدين وآخرون ما  1

. ص 2008، دار املعرفة، اجلزائر، .....قاله وما أثبتته األيام
191. 

. حممد نصر مها وخلدون ناجي معروف، املرجع السابق، ص 2
335.  

إيران حققت مكسبا فوريا مباشرا مبجرد دخول اتفاقية 
صار وضعها يف شط العريب اجلزائر حيز التنفيذ إذ 

مبثابة الشريك يف السيادة على اجلزء األكرب منه استنادا 
إىل إعادة حتديد احلدود فيه على أساس خط التالوك 
حيث نصت معاهدة على احلدود الدولية وحسن 

  .3اجلوار بني العراق وإيران بفضل الدبلوماسية اجلزائرية
ومل تتوقف الدبلوماسية اجلزائرية يف عهد الراحل     

على الدعم السياسي ) رمحه اهللا(هواري بومدين
للقضايا العادلة يف العامل  بل مشل  اجلانب االقتصادي 
إذ سعى لعقد دورة استثنائية لدراسة مسألة املواد 

من )  10(األولية والتنمية؛ ومت له ذلك يف العاشر
مؤثرا من أجل نظام اقتصادي أفريل فألقى خطابا 

عادل، وحق الدول النامية يف تسيري مواردها الطبيعية، 
وهكذا فقد كانت السنوات األوىل التالية الستقالل 
اجلزائر دور فعال يف إحداث تغريات على مجيع 

  . 4 األصعدة
وهكذا أضفت القيادة اجلزائرية برئاسة هواري 

يقة عبد العزيز بوتفلووزير خارجيتها ) رمحه  اهللا(بومدين
يف عمره على النشاط الرئيس احلايل أطال اهللا 

إشعاعا ونفوذا جعل من  1978الدبلوماسي إىل غاية 
اجلزائر دولة رائدة يف العامل الثالث؛  ومن مث متحدثا 

  . تصغي إليه القوى العظمى
ذا حددا هواري بومدين وعبد العزيز ) رمحه اهللا(و

رأس الدولة اجلزائرية مسار بوتفليقة أيام كانا على 
                                                             

3 http// www. 

Mideastweb.org/algiesaccord.htm  13يوم األحد 
. دقائق 10و 14على الساعة  2015نوفمرب   

كما سامهت اجلزائر يف هذه الفرتة بإنشاء عدة اقتصادية مثل   4
البنك العريب للتنمية االقتصادية إلفريقيا، الصندوق العريب 
للدعم التقين للدول العربية واإلفريقية، كما أنشأت منظمة 

 abd-hadjراجع يف هذا ". نيبادال"
blogspot.com/2013/03/1955-2012-

.html   على  2016أوت  09اطلع على املوقع يوم الثالثاء
 .  دقائق 06و 11الساعة 
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الدبلوماسية اجلزائرية اليت مل حتد عنه إىل يومنا هذا، 
والذي يقوم على احرتام القانون الدويل ومناصرة 

  .القضايا العادلة يف العامل
أما بعض احملللني فريون أن النشاط املتميز  

للدبلوماسية اجلزائرية يف عهد الرئيس هواري 
ثل يف حاجة الشعب اجلزائري يتم) رمحه اهللا(بومدين

لتعويض واستدراك ما فاته طيلة فرتة االستدمار وفقا 
وإن كانت هذه   -احلاجة أم االخرتاع  -لقاعدة 

ا غري كافية، ألن أي جناح سياسي  الرؤية صحيحة؛ فإ
يتطلب أوضاعا داخلية سليمة وكانت وقتها أوضاع 

إىل جانب هذا  جيب أن ال . 1اجلزائر يف هذا االجتاه
ننسى انتماء الشعب اجلزائري لألمة العربية واعتناقه 
للدين اإلسالمي، مما أهله للتشرب من أصول 
الدبلوماسية اإلسالمية القائمة على محاية اإلنسانية 
ونبذ العنف والتطرف بقيادة قائد األمة ورسوهلا حممد 

القائل  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كيف ال وهو
  . من دخل بيت أيب سفيان فهو آمن

تعد هذه حمطات الثالث مركز قوة للدبلوماسية 
اجلزائرية يف الفرتة التالية لالستقالل، وهي نتاج جهد 
وفكر مفجري الثورة وقادة جبهة التحرير الوطين، كما 
متثل هذه املرحلة مهزة وصل بني عهد الثورة والوقت 

يف هذه ماسية اجلزائرية الدبلو  كما يبدو أن. احلايل
ذات طاقات (املرحلة تتدرج بني دبلوماسية جهورة

مثل حالة دولة فلسطني مع الكيان الصهيوين ) مقبولة
ذات طاقات (وإيران مع العراق ودبلوماسية مهددة 

متثل حالة نظام األبرتايد حسب ظروف )  فائقة
  .    2احلال

  :خاتمة
ث متكنا من خالل البحث والتقصي يف موضوع البح

  :من الوصول إىل ما يلي
                                                             

  .23. صاحل بن القيب، املرجع السابق، ص  1
مت ذكر تدرج الدبلوماسية يف العنصر األول من هذا املقال،  2

 .04. ص

إن اجلزائر بوصفها دولة إفريقية وعربية، إىل جانب   -
ا دولة حمورية يف كل من الدائرة العربية واإلفريقية  كو
تويل اهتمام خاص بالتحرك والتعاون مع دول العامل 
بصفة عامة، ويف إطار منظمة الوحدة اإلفريقية بقيامها 

ولذا جيب أن . القارة بدور فعال يف عالج مشكالت
تسعى اجلزائر إلنعاش التعاون العريب اإلفريقي حىت يؤيت 
مثاره بتشكيل قوة سياسية واقتصادية يكون هلا ثقلها 

  .يف احملافل العاملية  وتكون هلا كلمة مسموعة كذلك
ال  - تعد إجنازات جبهة التحرير الوطين يف ا

اجلزائرية وسر الدبلوماسي أوىل بذور الدبلوماسية 
 .جناحها

ارتباط الدبلوماسية اجلزائرية بقضايا التحرر وحقوق  -
  .الشعوب يف تقرير مصريها

الدبلوماسية اجلزائرية تقوم وتعتمد على مبدأ ثابت   -
  . وواضح ال يرضخ وال يقبل سياسة الكيل مبكيالني

إن املكانة والسمعة الدولية اليت حققتها اجلزائر   -
صعدة يف املرحلة ما بعد االستقالل على مجيع األ

مباشرة كانت بفضل حنكة ورجاحة عقل القادة 
املسريين هلا آنذاك ومها البطلني هواري بومدين رئيس 

  .الدولة وعبد العزيز بوتفليقة وزير اخلارجية
قدرة الدبلوماسية اجلزائرية على احلل السلمي   -

  . لبعض القضايا الدولية مبفردها
زائر باعتبارها دولة حمورية يف املنطقة جيب على اجل  -

العربية واإلفريقية إتباع سياسية املبادرة واالقرتاب بوعي 
  .     وحذر ملضاعفة حصيلة نشاطها الدبلوماسي

هناك تناسب طردي بني قوة وتقدم الدولة   -
ونشاطها الدبلوماسي وآثاره على النطاق الداخلي 

  .واخلارجي
 :ا يلي وترتيبا ملا سبق نقرتح م

على الدبلوماسية اجلزائرية أن تلعب دورا فعاال يف   -
تطوير التنمية عن طريق جذب وتشجيع رجال املال 

 .األجانب
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السعي للعمل الدبلوماسي اجلماعي مع الدول   -
العربية بالتنسيق مع باقي دول العامل مما يتيح الفرصة 

 .خلدمة املصاحل العربية املشرتكة

ة الدول العربية بالسعي للوصول تفعيل دور جامع  -
خللق سبل التفاوض واحلوار العريب العريب والعريب 

  .الغريب
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  تدريب كمدخل لترقية أداء الموظف في اإلدارات العموميةال

  -لوالية باتنة  حالة المؤسسات العمومية للصحة الجواريةدراسة  -

  ،3خلفون فضيلة باحثة يف الدكتوراه جبامعة قسنطينة 
  أستاذة مؤقتة جبامعة باتنة

  ،1عبد العزيز سلمى عشبة، باحثة يف  الدكتوراه جبامعة باتنة 
 امعة باتنةتاذة مؤقتة جبأس

  :ملخص

ــا املوظـف، مثلـه مثـل الرتقيــة املهنيـة والتطـور التكنولـوجي لوســائل  يعـد التـدريب حـق مــن احلقـوق الـيت يطالـب 
العمل احلديثة، حيث تعتربه معظم التشريعات احد عوامل الرتقية االجتماعية واملهنيـة للموظـف وجعلـت مـن الرتقيـة إجيـاز 

دريب هـو رفـع مسـتوى األداء الـوظيفي، كمـا للموظف عن تنمية معارفه ومؤهالتـه، ومـن هنـا يكـون اهلـدف املرجـو مـن التـ
ـاالت،  أن املوظف هو احد ركـائز الـيت تسـاعد اإلدارة العامـة علـى االسـتجابة للتطـورات السـريعة واملتالحقـة يف خمتلـف ا

العامــة وحتســني  وذلــك مــن خــالل اســتغالل قدراتــه وطاقاتــه والعمــل علــى تنميتهــا عــرب التــدريب املســتمر، لتحقيــق املنفعــة
  .دمات العموميةاخل

Abstract: 

The training is one of the rights which claimed by the employee such as the 
professional upgrading and technological development of the means for modern work,  
Where most of the legislation considered it as one of social and occupational factorsupgrade 
for employee , And it made the upgrade as briefing to employeefor the development of 
knowledge and qualifications , hence, The desired objective from training is raising the level 
of functionaly performance , The employee is one of the pillars that help the public 
administration to respond the rapid and successive developments in various fields by 
exploitation his abilities and energies and working on developing it through continuous 

training, To achieve the public benefit and to improve public services. 

  :مقدمة
تعـــيش املنظمـــات اإلداريـــة املعاصـــرة يف ظـــل بيئـــة تتميـــز 

نتيجــــــــة  ،بـــــــالكثري مـــــــن املرونـــــــة واحلركيـــــــة والديناميكيـــــــة
والتطـــورات املتالحقـــة الـــيت تطـــرأ  املســـتجدات املتســـارعة

، هــذا مــا اســتلزم مــن عليهــا يف ظــل التقــدم التكنولــوجي
الناحيـة املبدئيـة تبـين مجلـة مـن اآلليـات واالســرتاتيجيات 
يف ســـــبيل حتقيـــــق نـــــوع مـــــن االســـــتجابة والتكيـــــف بـــــني 
ـا بالشـكل الـذي  املعطيـات البيئيـة واملؤسسـة يف حـد ذا

وباعتبـــــار املوظـــــف الـــــركن . يضـــــمن جنـــــاح هتـــــه األخـــــرية

األصـــــــل االســــــرتاتيجي للمؤسســـــــة واحملـــــــدد األساســــــي و 
ساســي لنجاعــة األداء فيهــا، فــان هــذا اســتلزم وجــود األ

اســرتاتيجيات قــادرة علــى االســتفادة منــه  والعمــل علــى 
ترقية أدائه بكل كفاءة وفعاليـة وفقـا ملـا خيـدم التوجهـات 
العامــــة للمؤسســــة، ويف هــــذا الســــياق جنــــد أن التــــدريب 
ميثــــل املــــدخل االســــرتاتيجي لتحقيــــق الرتقيــــة والتحســــني 

نــه بــات ميثــل الســمة ب وعلــى اعتبــار أيفالتــدر . والتميــز
البـــــارزة للمؤسســـــة الناجحـــــة و املـــــدخل الرئيســـــي لرفـــــع 
مســتوى األداء الــوظيفي فيهــا فــان هــذا دفــع العديــد مــن 
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املؤسسات مبا فيها اجلزائرية منها إىل  التوجه حنو تفعيـل  
املؤسســات العموميــة للصــحة العمليــة التدريبيــة، إذ بادرت

الــربامج التدريبيـة هلـدف الوصــول  باالسـتثمار يف اجلواريـة
  .مبوظفيها إىل مرحلة التميز

يعترب التـدريب مصـدرا مهمـا  :إشكالية الدراسة
مــن مصـــادر إعـــداد وتنميــة املـــوظفني  مـــن أجـــل 
تطــوير كفــايتهم مبــا يــنعكس إجيابــا علــى أدائهــم 
وكــــــــــذا أداء املؤسســــــــــة مــــــــــن مجيــــــــــع جوانبهــــــــــا، 
فالتــدريب مبثابــة اســتثمار حقيقــي يف رأس املـــال 
البشري هذا ما دفع باملنظمات واملؤسسـات إىل 

العموميـــــة  ملؤسســـــاتحيـــــث متثال. االهتمــــام بـــــه
مـن . احد أهم تلك املؤسسـات للصحة اجلوارية

إىل : "هــذا املنطلــق ميكــن طــرح اإلشــكالية اآلتيــة
أي مـــــــــدى يســـــــــاهم التـــــــــدريب يف تطـــــــــوير أداء 

املؤسســــات العموميــــة للصــــحة اجلواريــــة  مــــوظفي
  .؟لوالية باتنة

تســـــعى هـــــذه الدراســـــة إىل  :أهـــــداف الدراســـــة
  :حتقيق األهداف اآلتية

ســــس الــــيت يقــــوم عليهــــا نظــــام بلــــورة أهــــم األ= 
  .التدريب

 :توضــــــــيح املفــــــــاهيم ذات الصــــــــلة بالدراســــــــة= 
 األداء، املوظف، اإلدارة العامة

  .حتديد تأثري التدريب على متكني أداء املوظف= 

املؤسســـات التطـــرق إىل موضـــوع التـــدريب يف = 
ودوره يف  العموميــة للصــحة اجلواريـــة لواليــة باتنـــة

ا  .التأثري على أداء املوظف 
ـــــــة الدراســـــــة=  لقـــــــد مت اعتمـــــــادمنهج  :منهجي

دراســــــة احلالــــــة الـــــــذي مســــــح جبمــــــع املعلومـــــــات 
العلميـــة وهـــذا مـــا يســـاعد علـــى القيـــام بالدراســـة 
بشكل مستفيض يتنـاول كافـة املتغـريات املرتبطـة 
ـــــــا، إذ مت تنـــــــاول تلـــــــك املتغـــــــريات بالوصــــــــف 

باالعتماد على تقنيـات الكامل والتحليل وذلك 

املقابلـــــة الـــــيت أجريـــــت مـــــع عـــــدد مـــــن املـــــوظفني 
باإلضــافة إىل الوثــائق والســجالت املكتوبــة الـــيت 
مت احلصول عليها م وباالستعانة باملـدخل البيئـي 
يف ســـــبيل التطـــــرق إىل شـــــرح متغـــــريات موضـــــوع 
الدراســة وحماولــة الوصــول إىل نتــائج دقيقــة ذات 

  :اور اآلتيةوقد مت اعتماد احمل .مصداقية

 مدخل ايتيمولوجي ملفاهيم الدراسة= 

دور التــــــــــــــدريب يف تطــــــــــــــوير أداء املوظـــــــــــــــف = 
 العمومي

دراســـــة :التــــدريب وترقيـــــة أداء املوظـــــف العـــــام= 
ــــــة  املؤسســــــات العموميــــــة للصــــــحة اجلواريــــــة حال

  .باتنة

 دخل ايتييمولوجي لمفاهيمم: المحور األول
 .الدراسة

، لــــذا فــــان البحــــوثمتثــــل املفــــاهيم لغــــة أساســــية يف كافــــة 
عمليـــة التأصـــيل والتحديـــد هلـــا متثـــل خطـــوة أساســـية جـــد 

و يف هـــذا الســـياق جـــاء مضـــمون هـــذا احملـــور مركـــزا .هامـــة
حــول رصـــد األطـــر املعرفيـــة االيتيمولوجيـــة ملناقشـــة وحتديـــد 
املفــــاهيم األساســــية للدراســــة مــــن خــــالل التطــــرق ملفهــــوم 

  .التدريب، األداء، املوظف واإلدارة العامة

هـــذا األخـــري اهتمامـــا كبـــريا مـــن قبـــل  عـــرف :تـــدريبال= 
البــــــاحثني واملســــــريين يف خمتلــــــف املؤسســــــات واملنظمــــــات 
انطالقا من الدور احليوي الذي يلعبه وإميانـا مبركزيـة التـأثري 

 .الواضح على أداء اإلفراد

حيــث تعــددت التعــاريف واختلفــت بــاختالف وجهــات 
مناهجـه ونـواحي وحتديد النظر مما أدى إىل إثراء مفهومه

تطبيقاتــــه، إال أن مضــــامني تلــــك التعــــاريف تتشــــابه إىل 
: حــــد كبــــري، حيــــث عرفــــه قــــاموس أكســــفورد علــــى أنــــه
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نقــــل الشــــخص إىل املســـــتوى أو املعيــــار املرغــــوب مـــــن "
  .1"الكفاية سواء بالتعلم أو باملمارسة

التـــدريب فقـــد عـــّرف " الفتـــاح الصـــرييف عبـــدحممـــد "مـــا أ
املنظمـة واملخطــط هلـا لتزويــد جمموعـة اجلهــود : "علـى أنــه

املتـــــــــــدربني مبهـــــــــــارات ومعـــــــــــارف وخـــــــــــربات متجـــــــــــددة 
م  وتستهدف إحداث تغيريات إجيابية مستمرة يف خـربا
م وســـــــــــلوكهم مـــــــــــن أجـــــــــــل تطـــــــــــوير كفايـــــــــــة  واجتاهـــــــــــا

العمليـــة املنظمـــة اهلادفـــة "فالتـــدريب يشـــري إىل .2"أدائهـــم
دف إىل سد الفجـوة بـني مـاهو مطلـوب  املستمرة اليت 

مـــن خـــالل إحـــداث  تغيـــريات ) نوعـــا(هـــو موجـــود ومـــا 
ـــــــدف حتقيـــــــق الفعاليـــــــة يف  ســــــلوكية وذهنيـــــــة ومعرفيـــــــة 

ويتــــــداخل مصــــــطلح التــــــدريب مــــــع غــــــريه مــــــن ، "األداء
لـذا . التعليم والتكـوين: املصطلحات األخرى على غرار

البــد مــن ضــبط هتــه املفــاهيم وإبــراز عالقتهــا بالتــدريب 
  :من خالل

ـــــدريب والتكـــــوين=  يعـــــرت التـــــدريب اعـــــم  :الت
وامشـــل مـــن التكـــوين الرتباطـــه بـــاملوظف اجلديـــد 
والقدمي على حد سواء يف حني يقتصـر التكـوين 

 .3على املوظف اجلديد فقط

ـــــدريب والتعلـــــيم=  مـــــن الناحيـــــة العلميـــــة  :الت
ميكـن الفصــل بــني كــل مــن التــدريب والتعلــيم يف 
كــــــون هــــــذا األخــــــري أوســــــع نطاقــــــا، الهتمامــــــه 
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دار املســـرية للنشـــر والتوزيـــع والطباعـــة، : عمـــان.املعاصـــر
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: عمـان. حممد عبد الفتاح الصرييف، التدريب اإلداري 2

  .18، ص2009دار املنهج للنشر والتوزيع، 
3  Geneviève Lacano, Gestiondes 
ressources humaines.Alger: casbah 
éditions, 2004, p27. 

القــــــيم األخالقيــــــة الكتســــــاب بتطــــــوير املعرفــــــة و 
اإلدراك الـــــالزم ملختلـــــف اجلوانـــــب، مـــــن ناحيـــــة 
أخـــــرى فـــــان عائـــــد التـــــدريب حيقـــــق يف األجــــــل 
القصــري يف حــني يتحقــق اهلــدف مــن التعلــيم يف 
األجـــــل الطويــــــل، وعــــــادة مـــــا يتــــــزامن التــــــدريب 
والتعلـيم حيــث يــتم البـدء بتعريــف الفــرد جبوانــب 

م بعــد ليــت. الوظيفــة وأصــول املمارســة الصــحيحة
ذلــــــــك تنميـــــــــة مهاراتـــــــــه وقدراتــــــــه مـــــــــن خـــــــــالل 

وباالنتقال إىل أنواع التدريب جند أن .  4التدريب
هـــــذا األخـــــري يأخـــــذ صـــــورا متنوعـــــة تتبـــــاين مـــــن 
حيـــــــــث األســـــــــاليب واألهـــــــــداف والـــــــــيت ميكـــــــــن 

  :تصنيفها تبعا ملا يلي

ميكـــن تقســـيم التـــدريب  :مـــن حيـــث الزمـــان= 
  :اإلداري وفقا هلذا املعيار إىل قسمني

ويشـــمل   :التـــدريب قبـــل االلتحـــاق بالعمـــل= 
كـــــل أنـــــواع التـــــدريب الـــــيت حيضـــــرها الفـــــرد قبـــــل 
ـدف  استالمه الفعلي للعمل الذي سـيقوم بـه، 
إعداد األفراد علميا وسلوكيا على النحو السـليم 
وإجياد نوع من املواءمة بني الفرد والبيئـة اجلديـدة 
الــــــيت ســـــــيعمل فيهـــــــا، وينقســــــم التـــــــدريب قبـــــــل 

 . 5:لعمل إىل قسمنيااللتحاق با

يهـــــدف إىل تعريــــــف  :التـــــدريب التــــــوجيهي= 
املوظــــف بقواعــــد العمــــل وأهــــداف ومســــؤوليات 
ـــا، وعـــن مكانـــة اهليكـــل  املنشـــأة الـــيت ســـيعمل 
التنظيمـــي العـــام للمنشـــأة كمـــا يتضـــمن اإلجابـــة 

                                                             
4 Bernard Martory, Daniel Crozet, 
gestion des ressources humaines. Paris: 
éditions Dunod, 2005, p215. 

ــة  5 ــة يف تنميــ ــات احلديثــ ــاقي، االجتاهــ ــد البـ ــدين عبــ صـــالح الــ

ــرية ــوارد البشــ ــكندرية. املــ ــر، : اإلســ ــدة للنشــ ــة اجلديــ دار اجلامعــ

 .205، ص2002
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علــــى األســــئلة الــــيت يرغــــب املوظــــف اجلديــــد يف 
 .احلصول عن إجابات واضحة هلا

ويـأيت هـذا : ي االبتـدائيالتدريب التخصصـ= 
التـــــدريب بعـــــد التـــــدريب التـــــوجيهي، ويتضـــــمن 
واجبــــــات وتعليمــــــات ومســــــؤوليات وخصــــــائص 
الوظيفة اليت سـوف ميارسـها املوظف،وذلـك عـن 
طريق غري رمسـي مـن زميـل لـه أو رئيسـه يف موقـع 

 .1العمل نفسه الذي يعمل به املوظف

ويشـمل كـل أشـكال  :التدريب أثناء تأديـة الخدمـة= 
دريب الــيت خيضــع هلــا األفــراد بعــد تثبيــتهم يف اخلدمــة  التــ

م ألي ســــــبب مــــــن األســــــباب،  وحــــــىت انتهــــــاء خــــــدما
ويهـدف هــذا التــدريب إىل تنميـة العــاملني وتطــويرهم مبــا 
يتفـــــق مـــــع التغـــــريات الـــــيت حتـــــدث يف طبيعـــــة الوظـــــائف 
ـــا ومبــا يتفـــق مـــع خــط املســـار الـــوظيفي  وأســاليبها وأدوا

 .2هلم

ينقســـم التــــدريب مــــن  :مـــن حيــــث الهــــدف= 
  :3حيث اهلدف إىل

يــؤدي هــذا  :التــدريب لتجديــد المعلومــات= 
النوع من التدريب إىل زيـادة كفـاءة املوظـف مـن 
خــالل تزويــده باملعلومــات جديــدة عــن جمــاالت 
العمــــــل وأســــــاليبه ووســــــائله املتطــــــورة أو تأكيــــــد 

 .وتدعيم ما لديه من معلومات ومفاهيم

ى إىل زيــادة والــذي يســع :تــدريب المهــارات= 
قــــدرة اإلداريـــــني علــــى أداء أعمـــــال معينــــة ورفـــــع  

                                                             
  .205ص.املرجع نفسه1
حممد عبـد الفتـاح يـاغي، التـدريب اإلداري بـني النظريـة 2

، 2010دار وائــــــل للنشــــــر، : ، األردن1ط. والتطبيــــــق
  .139ص

مفهومـه وفعالياتـه، بنـاء (حسن أمحد الطعاين، التـدريب3
دار الشـروق للنشــر : األردن). الـربامج التدريبيـة وتقوميهــا

  .18، ص2002والتوزيع، 

م يف األداء، وزيـــــــادة فــــــاعليتهم وتنميـــــــة  كفــــــاء
م الشخصية واإلبداعية  .قدرا

 ):تـــدريب االتجاهـــات(التـــدريب الســـلوكي= 
ويهـــدف هـــذا النـــوع مـــن التـــدريب إىل إحـــداث 
تغيــري يف أمنــاط الســلوك لــدى املــورد البشــري، أو 

م الـيت كانـت متبعـة يف وجهات نظـرهم واجت اهـا
العمــــل قبــــل التــــدريب لرفــــع مســــتوى تفكــــريهم، 
وإدراكهم الشخصي لألمور املسـتجدة، وتعـديل 
ــــا حنــــو  م ووجهــــات نظــــرهم واالرتقــــاء  اجتاهــــا

 .األفضل

ـــــة=  وهـــــو التـــــدريب  :التـــــدريب بغـــــرض الترقي
الذي يلزم إلعداد الفـرد لتـويل وظيفـة جديـدة أو 

ت جديـــــدة ترغـــــب للقيـــــام بواجبـــــات ومســـــؤوليا
املنظمــة إســنادها لــه، ســواء كانــت ترقيــة أو نقــل 

 .من منصب ألخر

وينقســــــم التــــــدريب  :مــــــن حيــــــث المكــــــان= 
  :4حسب املوقع إىل نوعني

وينطبـق هـذا املسـمى علـى   :تدريب داخل المنظمـة= 
كــل أنشــطة التــدريب الــيت تــتم داخــل جمــال العمـــل أي 

 .أن املتدرب يقوم مبزاولة نشاطه يف بيئة العمل العادية

ــــدريب خــــارج المنظمــــة=  وهــــو ذلــــك النــــوع مــــن  :ت
التــــدريب الــــذي يقــــدم مــــن خــــالل مراكــــز ومؤسســــات 
متخصصــــــة ســــــواء داخــــــل البلــــــد أو خارجــــــه، لتقــــــدمي 

التدريبيـــة للمنظمـــات، وتعمـــد إدارة  الـــربامج واخلـــدمات
املنظمـــة إىل اختيــــار التــــدريب اخلـــارجي يف حالــــة عــــدم 
تــــوفر إمكانيــــات تدريبيــــة أو عــــدم تــــوفر املنظمــــة علــــى 
الطاقــــات البشــــرية القــــادرة علــــى تنفيــــذ بــــرامج تدريبيــــة 

ومتــر العمليــة التدريبيــة بالعديــد مــن املراحــل .متخصصــة
  :اليت ميكن حتديدها فيما يلي

                                                             
4 LakhdarSchiou, gestion du personnel .
4èmeédition, Québec : les éditions 
d’organisation, 1993, p313 
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ومتثــل هــذه العمليــة  :يــد االحتياجــات التدريبيــةتحد= 
حمصــــــــلة املقارنــــــــة والفــــــــرق بــــــــني األداء الفعلـــــــــي واألداء 
املطلـــــوب، أي حتديـــــد التغيـــــريات الواجـــــب إجراؤهـــــا يف 

 .معلومات واجتاهات وسلوك املوظفني

حيــــث جنــــد أن معظــــم الــــربامج  :تحديــــد األهــــداف= 
التدريبيـــة تســـعى إىل تـــدارك النقـــائص يف األداء وبالتـــايل 

 تصحيح القرارات املستقبلية للموظف

إذ ال بـد علـى املنظمــة  :تحديـد البـرامج التدريبيــة= 
ــــــــذي يلــــــــيب أو املؤسســــــــة  البحــــــــث عــــــــن التــــــــدريب ال

احملــددة مســبقا واألهــداف املرجــوة يف نفــس االحتياجات
موعــــة مــــن اخلطــــوات العلميــــة وهــــذا ، الوقــــت وفقــــا 

والـــــيت ينـــــتج عنهـــــا برنـــــامج تـــــدرييب متكامـــــل يتضـــــمن 
األهــداف واحملتويــات وشــروط املشــاركة ومــدة الربنــامج 

 .وطريقة تنفيذه وأسلوب تقييمه أو تقييم املتدربني

ريقــة طفتحديــد  :تحديــد أســاليب التــدريب= 
الطريـــق املوصـــل  أو أســـلوب التـــدريب هـــو مبثابـــة

  : 1التدريب، ومن هذه الطرق ما يلي إىل هدف

هــي طريقــة تقليديــة للتــدريب تعتــرب مــن  :المحاضــرة= 
أكثــر األســاليب العلميــة الــيت تســتهدف أساســا توصــيل 
موعــة صــغرية أو  املعلومــات مــن طــرف شــخص واحــد 

ويتوقــــف جناحهــــا علــــى كفــــاءة . كبــــرية مــــن املســــتمعني
 .احملاضر ومتكنه من املوضوع

هو أسلوب جديـد ميثـل سـلوكا متثيليـا  :رتمثيل األدوا-
حيث يقوم فريق من الدارسـني بتمثيـل مواقـف تعـرب عـن 
مشاكل فعلية يف جمال العمل أو تُتناول من زوايا خمتلفـة 

 .يف حماولة إلجياد احللول يف القطاعات املختلفة

                                                             
مفهومـــه وفعالياتـــه، (حســن أمحـــد الطعـــاين، التــدريب 1

. مرجـــــــع ســـــــابق). بنـــــــاء الـــــــربامج التدريبيـــــــة وتقوميهـــــــا
  .29ص

الفكـــرة األساســـية يف املباريـــات  :المباريـــات اإلداريـــة-
لواقــع ببنــاء منــوذج يــربط بــني اإلداريــة هــي حماولــة متثيــل ا

املتغــــريات األساســــية يف املواقــــف الــــيت تواجــــه اإلدارة يف 
ظـروف معينـة ويـرتك لــإلدارة متثيلـه يف الفـرق املشــرتكة يف 

  .املباراة أن تتخذ قرارات ملواجهة هذه املواقف

يشــكل مصــطلح األداء علــى غــرار مصــطلح : األداء= 
اهتمامـــا كبـــريا التـــدريب احـــد املصـــطلحات الـــيت القـــت 
،حيث عـرف مـن قبـل البـاحثني يف خمتلـف التخصصـات

اجنــاز األعمــال  : " نــهامليــة علـى أيف قـاموس املوســوعة الع
انـــدرو ســـيزالقي ومـــارك " أمـــا . 2"كمـــا جيـــب أن تنجـــز

املقيــــــاس : " فقــــــد عرفــــــا األداء علــــــى انــــــه" جــــــي واألس
األساســــــي للحكــــــم علــــــى فعاليــــــة األفــــــراد واجلماعــــــات 

. 3" إبـــــراز نقـــــاط الضـــــعف والقـــــوة واملنظمـــــات هلـــــدف 
فـــــاألداء هـــــو ســـــلوك يســـــاهم املوظـــــف يف التعبـــــري عـــــن 
إسهاماته يف حتقيق أهداف املنظمـة علـى أن يـدعم هـذا 
السـلوك ويعـزز مـن قبـل إدارة املنظمـة مبـا يضـمن النوعيــة 

وعليـه فـان األداء يف معنـاه . واجلودة من خالل التدريب
ا املوظـــف خـــالل البســـيط يشـــري إىل النتـــائج الـــيت حيققهـــ

، والقيــــــام بواجباتــــــه بفعاليــــــة ومبواصــــــفات تأديــــــة مهامــــــه
دف حتقيقا ألهداف املرجوة   .حمددة سلفا 

                                                             
ــــدريب يف إحــــداث  2 ــــيب، دور الت عــــايض شــــايف األكل

جملـــة ، .ن.م.التغيـــري يف املنظمـــات العامـــة احلكوميـــة، د
ــــل 02. النهضــــة، ع . ، ص2012، الصــــادر يف أفري

114.  
محــــــــد خبوش،انعكاســــــــات األداء أمحــــــــداوي عمــــــــر، 3

التنظيمــي يف جــودة البحــث العلمــي مــن منظــور بعــض 
ـــــة ـــــوم اإلنســـــانية . األســـــاتذة يف جامعـــــة ورقل ـــــة العل جمل

، جـــــــوان 08واالجتماعيـــــــة، جامعـــــــة ورقلـــــــة، العـــــــدد 
  .150، ص2012
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واألداء الــــــــوظيفي يتحــــــــدد نتيجــــــــة تفاعــــــــل مجــــــــة مــــــــن 
احملـــــددات، الـــــيت وعلـــــى الـــــرغم مـــــن تباينهـــــا واخـــــتالف 

طها يف احملـــــــددات املفكـــــــرين يف حتديـــــــدها، ميكـــــــن ضـــــــب
  :الرئيسية اآلتية

حيـث تتجسـد الرغبــة يف  :فـي العمــل الرغبـة= 
العمــل يف القــوة الكامنــة يف املوظــف والــيت حتركــه 

، إذ لكـــــي يســـــلك ســـــلوك معـــــني لتأديـــــة عملــــــه
تـــنعكس هـــذه القـــوة علـــى كثافـــة اجلهـــد املبـــذول 

وعلـــــى العمـــــوم فـــــان .1ودرجـــــة املثـــــابرة واإلتقـــــان
الرغبـــة يف العمــــل تتحــــدد وفـــق الظــــروف املاديــــة 

، الظــــــــــروف ...)اإلضــــــــــاءة، الرطوبــــــــــة( للعمــــــــــل
التنظــيم الغــري رمســي، منــط (  االجتماعيــة للعمــل

وحاجـــــــــــــــات األفـــــــــــــــراد األوليـــــــــــــــة ...) القيـــــــــــــــادة
 .2واالجتماعية والذاتية

ـــــــى العمـــــــل=  وتعـــــــين اســـــــتطاعة  :القـــــــدرة عل
املوظف أداء العمل على ضوء املعـايري املوضـوعة 

، حبيـث تكتسـب القـدرة علـى العمـل مــن مسـبقا
وتعتـرب  يـة للموظـفخالل التـدريب واخلـربة العمل

ا املختلفـــة حصـــيلة لتفاعـــل بـــني  القـــدرة بـــدرجا
حيـث تعـرب . املعرفـة واملهـارة: متغـريين هـامني مهـا

املعرفـــة عـــن حصـــيلة املعلومـــات الـــيت توجـــد عنـــد 
ــــــــــيت تــــــــــؤدي إىل زيــــــــــادة الكفــــــــــاءة  املوظــــــــــف وال

3اإلنتاجيـــــــة
يف حــــــــني يقصـــــــد باملهارةالوصــــــــول  .

 إجـــراءهبالعمــل إىل درجـــة مــن الدقـــة الــيت تيســـر 
يف أقصـــر وقـــت ممكـــن وبأقـــل جمهـــود وعـــادة مـــا 

                                                             
ــــــــة  1 ــــــــن نوار،فعالي التنظــــــــيم يف املؤسســــــــات صــــــــاحل ب

خمــــرب اجتمـــاع االتصــــال للبحـــث والرتمجــــة، . الصـــناعية
  .91، ص2010جامعة قسنطينة، 

. قضــــايا إداريــــة معاصــــرةعبــــد البــــاقي،حممــــد صــــالح  2
  .51، ص2001دار اجلامعة للنشر، : اإلسكندرية

  .52-51. ص.املرجع نفسه3

الســــــرعة، الدقــــــة، : تتكــــــون مــــــن ثالثــــــة عناصــــــر
   .4الفهم

البيئــة وهــي البيئــة الداخليــة الــيت توجــد داخــل = 
املنظمــــــة وتــــــؤثر فيهـــــــا مــــــن الـــــــداخل،وتتمثل يف 
النــواحي الفنيــة واإلجرائيــة ألداء األعمــال داخــل 

تخدمة املنظمـــة كطـــرق أداء العمـــل والتقنيـــة املســـ
ــــــنظم والقــــــوانني اخلاصــــــة باملنظمــــــة مبــــــا فيهــــــا  وال
اهليكـل الرمســي وغــري الرمســي، وجمموعــات العمــل 
الرمسية وغري الرمسية وأمناط االتصاالت وأسـلوب 
القيــــــادة ونظــــــامي األجــــــور واحلــــــوافز واملهــــــارات 

 .5املتوفرة والفلسفة اإلدارية

يف مقالتــــه " وودرو ويلســــون"عرفهــــا  :اإلدارة العامــــة= 
ــــــــــــــــا 1887امـــــــــــــــة يف ســـــــــــــــنة دراســـــــــــــــة اإلدارة الع  ؛ بأ

املتعلقـــة بتحديـــد أهـــداف احلكومـــة بـــأكرب قـــدر العمليات"
وعرفهــا ." مــن الكفــاءة ومبــا حيقــق الرضــا ألفــراد الشــعب

ـــــا "ليونـــــارد دي وايـــــت" مجيـــــع العمليـــــات الـــــيت مـــــن "بأ
ا تنفيذ   .6"السياسات العامة وحتقيق أهدافها شا

مــــن خـــــالل التعـــــريفني الســـــابقني وميكـــــن اســـــتخالص 
ـــــا جمموعـــــة مـــــن " تعريـــــف إجرائـــــي لـــــإلدارة العامـــــة بأ

الوظــائف و العمليــات اإلداريــة املتكاملــة الــيت متارســها 
ن خــالل اجلهـد اجلمـاعي و املــنظم منظمـات الدولـة مـ

مـع مراعـاة اهلادف إىل حتقيق الصاحل العام للمجتمـع و 

                                                             
4 Jacques Multer et Sabrina Seari 
,èconomique de 
l’entreprise,Paris :Dunold, 1993, p124. 

 
سامر عبيد عبد اهللا الصاعدي، التدريب الـذايت لتنميـة املهـارة 5

، 1اإلداريــة للقيــادات األمنيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، ط
  .106، ص2001، )ن.د.د(الرياض،

الســـــــلوك التنظيمــــــــي يف  ،حممـــــــود ســـــــلمان العميــــــــان6
 ،دار وائــــــــــل للنشـــــــــــر :األردن. منظمــــــــــات األعمــــــــــال

  .325ص  ،2004
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ومــن خصــائص اإلدارة  .1 العوامــل و املتغــريات البيئيــة
  :العامة مايلي

فـــاإلدارة العامـــة شـــاملة مبعـــىن تغطـــي كافـــة  :الشـــمول-
االت املسؤولة عنها الدولة   .ا

 ام يقــــوم علـــــى حتقيــــق أهــــداف حمـــــددةنظــــ :التكامــــل-
  .يتوىل كل جزء من التنظيم اإلداري مهام متخصصةو 

تعمـــل للمســــتقبل فهـــي تنظـــر للماضــــي  :المســـتقبلية-
  .لتأخذ العرب وتنظر للمستقبل لتحديد األهداف

اإلدارة العامــة نظــام منفــتح علــى البيئــة الــيت  :االنفتــاح-
ا يف تفاعل مستمر   .تعمل فيها ويؤثر فيها ويتأثر 

تسعى اإلدارة العامة إىل حتقيقها مـن خـالل  :الكفاءة-
  .2 االستخدام األمثل للموارد

املوظــف العمــومي هــو مــرآة الدولــة فــإذا  :الموظــف -4
صــلح صــلحت الدولــة وإذا فســد فســدت هــي األخــرى 
وميثـــل أيضـــا رأس ماهلـــا الفكـــري وســـاعدها املنفـــذ، كمـــا 
أن املوظف العمومي حيظى بأمهية كبـرية يف مجيـع الـدول 
وهــــذا نظــــرا للـــــدور احلســــاس الــــذي يقـــــوم بــــه لتجســـــيد 

  . املخططات التنموية

كـل شــخص "املوظـف العمـومي بأنــه  لقـد عـرف دوجــي
يســـاهم بطريقـــة دائمـــة يف إدارة مرفـــق عـــام مهمـــا كانـــت 

                                                             
عبد الكرمي أبو مصطفى، اإلدارة والتنظـيم املفـاهيم والوظـائف،  1

  .47دار املعرفة اجلامعية، بدون سنة نشر، ص : مصر

دار أســــامة : فــــايز حســــن، ســــيكولوجيا اإلدارة العامــــة، األردن 2
  .8 .،ص2008للنشر و التوزيع،

ـــا  ، كمـــا عرفـــه األســـتاذ 3"طبيعـــة األعمـــال الـــيت يقـــوم 
كل شخص تقلد من جهة خمتصـة وظيفـة "روالند بأنه  

دائمــــة أو هلــــا بعــــض مســــات الــــدوام يف الكــــوادر املنشــــاة 
  ". باشرةلتسيري املرافق العامة املدارة بطريقة م

ميكـــن تعريـــف املوظـــف  مـــن خـــالل التعـــريفني الســـابقني
كــل شــخص يســهم يف إدارة مرفــق " نــهأالعمــومي علــى 

عــــام بطريقــــة مباشـــــرة ويعــــني يف وظيفـــــة دائمــــة ويشـــــغل 
ومــــن  .4" درجــــة داخلــــة يف نطــــاق كــــادر اإلدارة العامــــة

  :خصائص املوظف العام

 .أن يعني يف وظيفة دائمة= 

الوظيفة العمومية بواسطة سـلطة أن يكون التعيني يف = 
 .خمتصة

أن يعـــني الشــــخص ويرســـم يف رتبــــة معينـــة يف الســــلم = 
 .اإلداري

أن يعمــل املوظــف يف خدمــة مرفــق عــام تــديره الدولــة = 
 .5 أو سلطة إدارية بطريقة مباشرة

 دور التدريب في تطوير أداء: المحور الثاني
  الموظف العمومي

                                                             
  إلدارة،أغادير سامل العيدوس،مقدمة يف علم ا 3

ـــوم 27/02/2016:مت تفحـــص املوقـــع ي
  http:// 

faculty.mu.edu.sa/php 
?fid=57509  

دار : مجعـة حمـارب، التأديـب اإلداري يف الوظيفـة العامـة، مصـر 4
  .85، ص 2004املطبوعات اجلامعية، 

ــــالن، ترمجــــة  5 كتبــــة املنطــــوان عبــــده، الوظيفــــة العامــــة، أروالن ب
  .243 .العليا، ص
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اهلامــة لتنميــة وتطــوير أداء تــرب التــدريب احــد املــداخل يع
، وهــذا مــن خــالل تــوفري عــاملي الرغبــة والقــدرة املوظــف

مبعــىن أن اهلـــدف األساســي مـــن التـــدريب . علــى العمـــل
هــو تغيــري الســلوك، وهــذا التغيــري يف الســلوك املســتهدف 
مـــــن التـــــدريب يأخـــــذ شـــــكال أو أكثـــــر مـــــن اإلشـــــكال 

 :اآلتية

تعـرف املعرفـة علـى  :الموظـف تنميـة معـارف= 
حصـــــيلة االمتـــــزاج اخلفـــــي بـــــني املعلومــــــة : "ـــــاأ

واخلــربة واملــدركات احلســية والقــدرة علــى احلكــم، 
واملعلومـــــات وســــــيط الكتســــــاب املعرفــــــة ضــــــمن 
وســـــــائل عديـــــــدة كاحلـــــــدس واملمارســـــــة الفعليـــــــة 

فاملوظف هو بالدرجـة األوىل طاقـة  ،1"والتخمني
ذهنية وفكرية ومصـدر للمعلومـات واالقرتاحـات 

املشـاركة  علـىصـر فاعـل وقـادر واالبتكارات وعن
اإلجيابيــــــــة بــــــــالفكر والــــــــرأي، ولــــــــذلك فــــــــاإلدارة 
املعاصــرة تبحــث عــن مفــاهيم وأســاليب جديــدة 

إذ يعتــــــــرب التــــــــدريب . لتنميتــــــــه وتطــــــــوير أدائــــــــه 
أســـلوب مـــنظم تـــتم بواســـطته زيـــادة معرفـــة الفـــرد 
ومهاراتــــه وقدراتـــــه، لتوظيفهــــا بكفـــــاءة يف مجيـــــع 

حتــدث عمليــة إذ . االجتمــاعي النشــاطجمــاالت 
تنمية املعارف يف سياق واقع حايل أو مسـتقبلي 
مرجو وتسعى إىل تنمية املعرفة واملعلومـات لـدى 

  :2 املتدرب ومن بينها

 .معرفة تنظيم املنشأة وسياستها وأهدافها= 

 .معلومات عن منتجات املنشأة وأسواقها= 

 .معلومات عن إجراءات ونظم العمل باملنشأة= 
                                                             

ــــق 2006يوليــــو  15املــــؤرخ يف  03-06األمــــر رقــــم  1 ، املتعل
  بالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية،

2 Alain Meignant, Manager la 
formation. 6èmè èdition, paris: èditions 
Liaison,  2003. P219. 

 .املنشأة ومشاكل تنفيذها معلومات عن خطط= 

 .املعرفة الفنية بأساليب وأدوات اإلنتاج= 

املعرفة بالوظائف اإلدارية األساسية وأسـاليب القيـادة = 
 .واإلشراف

 .معلومات عن املناخ النفسي واإلنتاجي للعمل= 

عمومــا ال يقتصــر علــى جمــرد إلقــاء املعلومــات  فالتــدريب
أن يقــرتن هـــذا مهمــا بلغــت قيمتهــا وأمهيتهـــا، بــل جيــب 

باملمارســـــة الفعليـــــة ألســـــاليب األداء اجلديـــــدة، ومـــــن مث 
نســـــتطيع أن نصـــــف التـــــدريب بأنـــــه األســـــلوب األمثـــــل 
والطريقة األنسب لتغيـري سـلوك األفـراد مـن حيـث تنميـة 
معــارف ومهـــارات املوظــف وتغيـــري اجتاهاتــه الســـلبية بـــل 
وتنميــة اإلجيابيــة منهــا هــذا مــا جيعــل األفــراد يســتخدمون 

وأســاليب خمتلفــة يف أداء أعمــاهلم إي أن التــدريب  طرقــا
بشـــكل خمتلـــف منـــط وأســـاليب تأديـــة  يســـلكونجيعلهـــم 

  . 3وظائفهم ومهامهم عما كان سائدا ومتبعا قبله

 :للموظـــــف تنميـــــة االتجاهـــــات االيجابيـــــة= 
ــا : متثـل لالجتاهـات االجيابيـة الــيت تعـرف علـى أ

                                                                                                                            "
نظـم دائمـة مـن التقييمــات الـيت تتسـم باإلجيــاب 
ــــا تعــــرب عــــن ميــــل نفســــي  حنــــو العمــــل، كمــــا أ

رضــــا لتقيـــيم كيــــان معــــني بدرجــــة مــــن القبــــول وال
احملفـــــز األساســـــي للموظـــــف علـــــى  4"والتفضـــــيل

جيــف "وهـذا مــا ذهـب إليـه .أداء عملـه ومهامـه 
مــــــا" فـــــــال جـــــــي"و" جــــــي  The"يف كتا

winner's Attitude " إذ اعتــــــــــربا أن
االجتاهــات االجيابيــة للفــرد هــي الــيت تقــرر مــدى 
جناحــــــه يف حياتــــــه علــــــى املســــــتويني الشخصــــــي 

                                                             
  .213. ص.مرجع سابق،صالح الدين عبد الباقي3
  .214ص . املرجع نفسه4
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ابيـــة حنـــو واملهـــين فـــإذا كانـــت لـــدينا اجتاهـــات اجي
عملنـــــــا فـــــــإن هـــــــذا ســـــــيدفعنا حملاولـــــــة الـــــــتخلص 

حباطـــات الـــيت ت واإلوالتغلــب علـــى كـــل املعوقــا
قــد تواجهنــا وتعــوق جناحنــا يف هــذا العمــل، أمــا 
إذا كانــت اجتاهاتنــا ســلبية حنــو هــذا العمــل فإننــا 
نعطـــــي فرصــــــة ألنفســــــنا لتبـــــين أكــــــرب قــــــدر مــــــن 

ا أن جتعلنـا نفشــل يف االحباطـات الـيت مــن شـ أ
ونظرا ألمهيـة االجتاهـات اإلجيابيـة  .1مل العأداء 

وجـــب تنميتهـــا وتطويرهـــا والســـعي إىل الـــتخلص 
من السلبية منها، وهـذا مـا حيققـه التـدريب علـى 
اعتبـــــــــار أنـــــــــه خيـــــــــتص بإجيـــــــــاد حلـــــــــول حمـــــــــددة 
للمشــــكالت الــــيت قــــد تثــــور يف العمــــل وحماولــــة 

رافــات الــيت تعــوق الكشــف عــن املعوقــات واالحن
دف إىل تنميـــة االجتاهـــات فالتــدريب يهـــ .األداء

االجيابيــة للمــورد البشــري مــن خــالل الســعي إىل 
تطوير سلوك املوظف وحتريره من عـادات العمـل 
الرديئة اليت قد يكون اكتسـبها مـن زمـالء العمـل 
الســــــابقني، ويرمــــــي كــــــذلك إىل بلــــــورة اجتاهاتــــــه 
الفكرية مبا جيعله متماشيا مـع االجتاهـات العامـة 

إذ أن التـــــدريب . 2هللمجتمــــع الــــذي يعــــيش فيــــ
حيــــاول التغيـــــري يف الســـــلوك لألفــــراد مـــــن خـــــالل 
إخفــاء اجلوانــب الســلبية لعالقــات العمــل القويــة 
وتنميـــــة العالقـــــات الشخصـــــية، كمـــــا أنـــــه خيلـــــق 
عالقــــة إجيابيــــة بــــني املنظمــــة وأفرادهــــا، هــــذا مــــا 
يـــؤدي إىل دمـــج مصـــلحة كـــل منهمـــا يف قالــــب 

                                                             
، دور علــم الــنفس يف تعــديل حممــد بــن عليثــة األمحــدي1

ــــوم . االجتاهــــات حنــــو البيئــــة امللتقــــى الــــدويل الثالــــث للعل
ــــة والدراســــات البيئيــــة مــــن منظــــور تكــــاملي . االجتماعي

، 2006ديســــمرب  5-3جامعــــة الكويــــت، الكويــــت، 
  .2. ص

،كيف ميكــن االجتاهــات االجيابيــة"العيـد جعفــر حممــد، 2
تمـــع ـــدى أفـــراد ا ـــة ". تقوميهـــا ل ، 46الواحة،العـــدد جمل

  .2007أكتوبر  13

للمنظمـــة، مـــا واحـــد ويولـــد بالتـــايل انتمـــاء الفـــرد 
جيعـــل املوظـــف مقـــدما علـــى العمـــل نتيجـــة حبـــه 
ووالئــــــه للمنظمــــــة ال رغبــــــة يف احلــــــافز واألجــــــر، 
بعبـــارة أخـــرى فـــإن هـــذا يســـاهم وبشـــكل فعـــال 
ومباشــــــــر يف ســـــــــد الثغــــــــرة بـــــــــني األداء الفعلـــــــــي 
ومســـــتوى األداء املرجــــــو حتقيقـــــه وخلــــــق عمالــــــة 

  .راغبة وقادرة

يـــــــة وبصــــــورة أخــــــرى فــــــإن التـــــــدريب يســــــاعد علــــــى تنم
االجتاهـــات اإلجيابيـــة لـــدى األفـــراد العـــاملني حنـــو العمـــل 
واملنظمــة، هــذا مــا يــؤدي إىل توضــيح السياســات العامــة 
للمنظمـــــــة وبـــــــذلك يرتفـــــــع أداء املـــــــوظفني عـــــــن طريـــــــق 
معــرفتهم ملـــا تريـــده املنظمـــة مــنهم مـــن أداء ونتـــائج علـــى 
اعتبار أن االجتاهات االجيابيـة متكـن صـاحبها مـن اختـاذ 

جيابيـــة حنـــو أدائـــه يف العمـــل الـــذي يظهـــر يف املواقـــف اإل
 .محاسة وإخالصه وتفانيه يف إجناز ما يقدر عليه

 تنمية مهارات الموظف= 

ـــــــا املهـــــــارات واالســـــــتعدادات الالزمـــــــة ألداء  ويقصـــــــد 
العمـــل وذلـــك جبمـــع كـــل أنـــواع املهـــارات مـــن مهــــارات 
فكرية وعملية وسلوكية، هذه األخرية أي السلوكية تعـىن 

انــــب الســـلوكي عنــــد التفاعـــل والتعامــــل مــــع أساســـا باجل
اآلخــــرين، أي أن التــــدريب يســـــاهم يف تنميــــة مهـــــارات 

بيــــة يف خدمـــــة االتصــــال مــــع الغـــــري وبنــــاء عالقـــــات اجيا
، باإلضـــافة إىل تطـــوير القــــدرة النشـــاط واملؤسســـة ككـــل

علــــى االتصــــال بــــني املــــوظفني فيمــــا بيــــنهم يف اإلدارات 
  .العمومية

دف إىل رفـع املهـارات علـى وتركز برامج التدريب اليت  
توضــيح خطــوات العمــل كمــا تركــز علــى مــا جيــب عملــه 
ومـا ال جيـب عملــه والتنبيـه إىل املواقــف املختلفـة وطبيعــة 
التصــــــــرف يف كــــــــل موقفبالتفصــــــــيل،هذا باإلضـــــــــافة إىل 
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متكــني املســتفيدين مــن هــذه الــربامج مــن إحــداث طــرق 
لتعبــري القيــام بوظــائفهم، وزيــادة قــدرات املــوظفني علــى ا

م القياديـة والقـدرة  وإدارة االجتماعات وكذا تنمية قدرا
  .1على اختاذ القرارات 

التدريب وترقية أداء الموظف : المحور الثالث
دراسة حالة المؤسسات العمومية للصحة : العام

  . الجوارية لوالية باتنة

يعتـــرب التـــدريب أهـــم عامـــل للرتقيـــة االجتماعيـــة واملهنيـــة 
وضـــمان تطـــوير املؤسســـة، ونظـــرا ألمهيتــــه ألداء العمـــال 

املتزايــــدة اســـــتوجب إعطــــاءه أولويـــــة داخــــل املؤسســـــات 
ـا مـن  العمومية ، كما ميثل الوسيلة املميزة لتلبيـة حاجيا
مــــوظفني مــــؤهلني ذوي كفــــاءات عاليــــة، وســــنتطرق إىل 
أهــم الوســائل املعتمــدة يف املؤسســات العموميــة للصــحة 

 .تطوير أداء املوظفنياجلوارية لوالية باتنة من اجل 

  :واقع التدريب في المؤسسة -

 ،هادفــــة وخمططــــة ،إن التــــدريب وباعتبــــاره عمليــــة واعيــــة
يســــتلزم بالضــــرورة وجــــود إســــرتاتيجية واضــــحة األســـــس 
واملعــــــامل تتحــــــدد علــــــى أساســــــها املفــــــاهيم والكفــــــاءات 

بالثكل ،املســـــــتهدفة واألدوات واألســــــــاليب املســــــــتخدمة
املؤسسـة علــى املــوارد  الـذي يســاعد علـى تــامني حصــول

ـــــا يف التوقيـــــت ) املـــــوظفني(البشــــرية  املناســـــبة الحتياجا
املناســب واالحتفــاظ بقــوة العمــل يف تناســق مســتمر مــع 

                                                             
ـاالت التعليميـة وأثرهـا يف إعـداد وتنميــة 1 محـد إبـراهيم السـلوم، ا

ملتقــــى علمــــي حــــول ختطــــيط القــــوى .املــــوارد البشــــرية باململكــــة
 3ة العربيـــــــة الســـــــعودية، معهـــــــد اإلدارة العامة،اململكـــــــ.العاملـــــــة

  .97،98ص  ،2001ماي

حيـث تتبـىن املؤسسـة  متطلبات األداء وظروف املنظمة،
  :2اإلسرتاتيجية اآلتية 

تعريـــــــف احلاجـــــــات وحتديـــــــدها والـــــــيت ميكـــــــن = 
املؤسســـــة حتديــــدها إمــــا علــــى أســــاس حاجــــات 

والــيت يــتم رصــدها خــالل الفصــل الثــاين مــن كــل 
بالنسـبة لفئـة ( ، أو بناء على رغبة املوظفني سنة

 .)األطباء العامني واملتخصصني
ضــــم كــــل احلاجــــات يســــمى وضــــع جــــدول ي= 

، والــــذي يضــــم عــــدد املتــــدربني لجــــدول التأهيــــ
 ...نوعهم، صفتهم الوظيفية

ـــــــيت تضـــــــم نـــــــوع =  إنشـــــــاء خطـــــــة التـــــــدريب وال
 ... يب، مكان التدريب، التكاليفالتدر 
كشــف ( تقيــيم التــدريب مــن طــرف املتــدرب= 

واملؤسســـــة بعـــــد عودتـــــه ) نقـــــاط وشـــــهادة جنـــــاح
يف حال ما كان التدريب ( مباشرة من التدريب 

 ).خارجي
إن التطـــــــرق إىل واقـــــــع التـــــــدريب يف املؤسســـــــة يقتضـــــــي 

. تقسيم اخلطـط والـربامج التدريبيـة حسـب الرتـب املعنيـة
الدراســــة علــــى التطــــرق إىل الرتكيــــز علــــى  حيــــث ركــــزت

، وهـــذا مـــن خــــالل بـــرامج التـــدريب املوجهـــة لكــــل رتبـــة
التطـــرق إىل اإلســـرتاتيجية التدريبيــــة لإلداريـــني والتقنــــني، 

  .األطباء والشبه طبيني

 :إســــــــرتاتيجية تــــــــدريب اإلداريــــــــني والتقنيـــــــــني= 
الصـــــــــحة واألعــــــــوان التقنيـــــــــني  خيضــــــــع إداريــــــــني

مبختلـــف رتـــبهم إىل مجلـــة مـــن الـــربامج التدريبيـــة 
 :اليت ميكن تقسيمها إىل

: اثنــــــا فــــــرتة الــــــرتبص) تــــــوجيهي(تـــــدريب أويل= 
يوجـــــه هـــــذا النـــــوع مـــــن التـــــدريب إىل املـــــوظفني 

                                                             
ـــاقي، 2 ـــد الب ـــدين حممـــد عب الـــدار  املـــوارد البشـــرية، إدارةصـــالح ال

  .263 .، ص2000: مصر، سنةاجلامعية، 
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اجلدد سوا الناجحني يف مسـابقات التوظيـف أو 
ملحــق إدارة، عــون : ( املــدجمني يف الرتــب اآلتيــة

) ، عـــــــــــون مكتـــــــــــبعـــــــــــون إدارة ارة رئيســـــــــــي،إد
تقــــين يف اإلعـــــالم، عـــــون ( بالنســــبة لإلداريـــــني و

مبعــىن أن . بالنســبة للتقنيــني) تقــين ومعــاون تقــين
حتديــــــــد االحتياجــــــــات التدريبيــــــــة يكــــــــون وفقــــــــا 

ويهــدف هـذا الـنمط مــن . للمسـابقة أو اإلدمـاج
التــــدريب إىل إكســــاب املتــــدربني مــــن اإلداريــــني 

التــــــــــــأهيالت النظريــــــــــــة  واملســــــــــــاعدين التقنيــــــــــــني
واملعـــارف اخلاصـــة الضـــرورية والرفـــع مـــن مســـتوى 
التأهيـــــــل املهـــــــين واعتمـــــــاد املكتســـــــبات خـــــــالل 

حيـــــث يـــــتم . التقيـــــيم النهـــــائي للـــــدورة التدريبيـــــة
تنظـــيم تكـــوين بشـــكل متواصـــل يتضـــمن دروس 
نظرية وتطبيقية  وفق اتفاقيـة مربمـة بـني املؤسسـة 

ر حجـــم يقـــدو ومركـــز التكـــوين املهـــين والتمهـــني 
شـــــهر ويـــــنظم هـــــذا أ 3التكـــــوين التـــــوجيهي بــــــ  

النوع من التكوين بشكل تنـاويب ليشـمل دروسـا 
نظريــــة وأعمــــاال تطبيقيــــة، حيــــث يضــــم برنــــامج 
التكـــــوين التحضـــــريي لشـــــغل رتبـــــة ملحـــــق إدارة 

، قــــانون مــــدخل إىل القـــانون( الوحـــدات اآلتيـــة 
حتريـر إداري وتســيري املـوارد البشـرية وقــانون  عـام،

مفــــــاهيم قـــــــانون الوظيفـــــــة ( و) العامـــــــة الوظيفــــــة
العامــــة، التنظــــيم اإلداري واملؤسســــايت، التحريـــــر 

ويف ســــياق . بالنســــبة لرتبــــة عــــون إدارة) اإلداري
ابـــــــة الـــــــدورة  متواصــــــل خيضـــــــع املتـــــــدربون مـــــــع 
التدريبيـــــــــة إىل التقيـــــــــيم النهــــــــــائي مـــــــــن خــــــــــالل 
احتســــاب معــــدل املراقبــــة البيداغوجيــــة املســــتمرة 

، باإلضــــــــــــافة إىل 1ل ومبعامــــــــــــ 20إىل  0مـــــــــــن 
الرتبص التطبيقي أو األعمال امليدانيـة مـن نقطـة 

ويــــــــتم اســــــــتخراج هـــــــــذه  1مبعامــــــــل  20إىل  0

النقطـــــة عــــــن طريــــــق اســــــتمارة تشــــــمل العناصــــــر 
  :1اآلتية

 .االستعداد للتكوين= 

 األمهية املخصصة للتكوين= 

 .القدرة على التبليغ= 

 .االستفادة من املعارف النظرية يف امليدان= 

 .االستفادة من اخلربات السابقة= 

 .روح التعاون= 

 .تقدير الوقت= 

حبيــث حيــدد لكــل عنصــر نقطتــان، باإلضــافة إىل إعــداد 
ايــــة الــــرتبص والــــيت تعــــد علــــى شــــكل  مــــذكرة ختــــرج يف 
ايـة العمليـة للمـؤطر الـذي  تقرير يقدمه كل متدرب يف 

مـــــع  20إىل  0يقومــــه عـــــن طريـــــق عالمــــة عدديـــــة مـــــن 
ت حــــول العمــــل املنجــــز وكــــذا مــــدى تســــجيل مالحظــــا

  .اهتمام املوظف املتدرب ومواظبته خالل التدريب

التــدريب التكميلــي فــي إطــار الترقيــة إلـــى = 
   :رتبة أعلى

خيضـــــع مـــــوظفي املؤسســـــة الـــــر بـــــرامج  تدريبيـــــة 
تكميليــــــة قبــــــل الرتقيــــــة يوجــــــه هــــــذا النــــــوع مــــــن 

متصـــــرف، ملحـــــق  :التــــدريب إىل الرتـــــب اآلتيــــة
إدارة، عـــــــــون إدارة رئيســـــــــي، كاتـــــــــب رئيســـــــــي، 
املــــوظفني اجلــــدد ســــوا النــــاجحني يف مســــابقات 

: التوظيــــــــــــف أو املــــــــــــدجمني يف الرتــــــــــــب اآلتيـــــــــــــة
متصرف ،ملحق إدارة، تقين سامي يف اإلعـالم (

اآليل، معــــــــاون تقــــــــين يف اإلعــــــــالم اآليل، تقــــــــين 

                                                             
، رئـــــــيس املؤسســـــــة مقابلــــــة مـــــــع بوعصـــــــيدة الشـــــــريف1

،مكتـب مــدير اجلزائر -باتنـة -العموميـة للصـحة اجلواريــة
  2016مارس  22:  بتاريخ املؤسسة،
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ســــــامي يف املخــــــرب والصــــــيانة ومعــــــاون تقــــــين يف 
، عــون إدارة يانة عــون إدارة رئيســي،األمــن والصــ

مبعــــىن أن حتديــــد االحتياجــــات ). عــــون مكتــــب
التدريبيـــــــــة يكـــــــــون وفقـــــــــا ملـــــــــا متليـــــــــه املناصـــــــــب 

ويهـــــدف هـــــذا الـــــنمط مـــــن . املخصصـــــة للرتقيـــــة
التــــــــــدريب إىل إكســــــــــاب املتــــــــــدربني املهــــــــــارات 

حيــث . واملعــارف الــيت تتطلبهــا الوظيفــة اجلديــدة
نــــاويب  يــــتم تنظــــيم تكــــوين بشــــكل متواصــــل أو ت

يتضـــــمن دروس نظريـــــة وتطبيقيـــــة  وفـــــق اتفاقيـــــة 
( مربمـــة بــــني املؤسســــة ومركـــز التكــــوين املتواصــــل

وبـــــــني ) بالنســــــبة لرتبــــــة متصــــــرف وملحــــــق إدارة
املؤسســـــــــة ومركـــــــــز التكـــــــــوين املهـــــــــين والتمهـــــــــني 

يقـــدر حجـــم ، و بالنســـبة لبـــاقي الرتـــب األخـــرى
شــــهر بالنســــبة لرتبــــة أ 9التكــــوين التــــوجيهي بـــــ  

هر بالنســبة لبــاقي الرتــب، ومــع أشــ 6متصــرف و
اية الدورة التدريبية خيضع املتدربون إىل التقييم 
النهـــــائي مـــــن خـــــالل احتســـــاب معـــــدل املراقبـــــة 

ومبعامـــــل  20إىل  0البيداغوجيــــة املســـــتمرة مــــن 
، باإلضـــــــــــافة إىل معـــــــــــدل مـــــــــــذكرة الدراســـــــــــة 1

مـذكرة ( والبحث آو التقرير بالنسـبة لكـل حالـة 
تقريـر بالنسـبة لبـاقي (  و) بالنسبة لرتبة متصرف

مبعامـــل  20اىل 1حيســـب مـــن ) الرتـــب األخـــرى
حيــــــث يعلــــــن املوظفــــــون املتحصــــــلون علــــــى   ،1

 20مـــــــن  10معــــــدل عــــــام يســـــــاوي أو يفــــــوق 
ـــــائيني مـــــرمسني يف الرتـــــب املقصـــــودة  نـــــاجحني 

 .بالرتقية

   :إستراتيجية تدريب األطباء

خيضـــــــع األطبـــــــاء علـــــــى غـــــــرار الطــــــــاقم اإلداري 
امج التدريبيـة الـيت ميكـن حتديـدها للعديد من الرب 

 :يف

ــــــــاء لتحســــــــين المســــــــتوى =  تــــــــدريب األطب
    :وتجديد المعلومات

يهــــدف هــــذا الــــنمط مــــن التــــدريب  إىل متكــــني 
األطبـاء مـن خـالل العمــل علـى ترقيـة املعلومــات 
ـدف حتصـيل مهـارات جديــدة  وحتيـني املعـارف 
مرتبطــــــــة بقطــــــــاع الصــــــــحة ومتطلبــــــــات الطــــــــب 

ــــــــة  االســــــــتفادة مــــــــن التقنيــــــــات العصــــــــري وحماول
ـــال الطـــيب  احلديثـــة، ومواكبـــة املســـتجدات يف ا

من خالل الكشف عـن اإلمـراض والفريوسـات (
، ...)وطــرق الكشــف واملعاجلــة احلديثــة اجلديــدة

فالتــــــــدريب اإلنعاشـــــــــي أو التــــــــدريب لتحســـــــــني 
املســــــتوى وجتديــــــد املعلومــــــات يســــــعى وبطريقــــــة 

الل رفع مسـتوى أداء األطبـاء مـن خـ مباشرة إىل
م علــــى التجديــــد  تطــــوير معــــارفهم وزيــــادة قــــدر
م  م وتطـوير مهـارا واإلبداع وكذلك تعزيز خربا
وتزويدهم بالطرق الفعالة واجلديدة اليت تتناسب 
ــال الطــيب، وعليــه فــان  واملســتجدات املتعلقــة با
احلاجــات التدريبيــة وفــق هــذا النــوع مــن الــربامج 

الصــحية  التدريبيــة حتــدد بنــاء  علــى املســتجدات
والطبيــة حيــث أن الطــب بصــفة عامــة يف تطـــور 

أو (مستمر ما يتطلب إجراء نوع مـن التطـورات 
علـى مسـتوى األطبـاء  ) سـكلة إن صـح التعبـريالرّ 

م ، مبعـــىن آخـــر فـــإن  مبختلـــف رتـــبهم وختصصـــا
ــال الطــيب يســتلزم بنــاء  أي تطــور أو تغيــري يف ا

حيـــــــث يتمتـــــــع أطبـــــــاء املؤسســـــــة . دورة تدريبيـــــــة
وميـــة للصـــحة احلواريـــة بنمطـــني مـــن الـــربامج العم

 . 1التدريبية

   :البرامج المركزية= 

تلــــــــــك الــــــــــيت يتــــــــــوىل املركــــــــــز اجلــــــــــامعي  وهــــــــــي
حيـــــــث يـــــــتم مراعـــــــاة . ستشـــــــفائي تنظيمهـــــــااال

                                                             
، رئيس املديرية الفرعية للمـوارد مقابلة مع مهرية رضوان1

املديريـة الفرعيـة للمـوارد البشـرية، البشـرية ،مكتـب رئـيس 
  .2016مارس  29
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التخصـــص والرغبـــة يف حتديـــد املعنيـــني بالعمليـــة 
 .التدريبية 

   :برامج المؤسسة= 

ـا بإعـدادها  وهي اليت تتـوىل املؤسسـة يف حـد ذا
يف شـــكل أيـــام طبيـــة تتأســـس ) تــدريب داخلـــي(

بنـــــاء علـــــى لتشـــــخيص الـــــدقيق الـــــذي يقـــــوم بـــــه 
لــــس الطــــيب، ليــــتم بعــــد ذلــــك تصــــور اخلطــــة  ا
لــس الطــيب كــي  التدريبيــة الــيت يضــبطها رئــيس ا
تســـتجيب للمتطلبـــات  الطبيـــة احلديثـــة، حيـــث 

ا موجهة إىل مـوظفي  عادة ما تكون إجبارية أل
املؤسســـة واملراكـــز األربعـــة التابعـــة هلـــا، أمـــا فيمـــا 
خيــص وســائل وأســاليب تنفيــذ العمليــة التدريبيــة 
فهي تعتمـد بشـكل كبـري علـى أسـلوب النـدوات 

 . واحملاضرات

   :التدريب بغرض الترقية= 

خيضــــــع األطبــــــاء إىل جانــــــب الــــــربامج التدريبيــــــة 
بيــة لغــرض الرتقيــة الســابقة الــذكر إىل بــرامج تدري
حيــــث تــــتم هــــذه .إىل رتبـــة طبيــــب عــــام  مفـــتش

ـــــــــــربامج علـــــــــــى مســـــــــــتوى املدرســـــــــــة الوطنيـــــــــــة  ال
 . للمنامجنت وإدارة الصحة

إســــــتراتيجية تــــــدريب المســــــتخدمين الشــــــبه 
 :طبيين

إىل جانــــــب الــــــربامج التدريبيــــــة الــــــيت يعرفهــــــا 
، يتمتــــــــع املســـــــتخدمني اإلداريــــــــني واألطبــــــــاء

بالعديـــــــد مـــــــن املســـــــتخدمني الشـــــــبه طبيـــــــني 
الــربامج التدريبيـــة والـــيت ميكــن حتديـــدها فيمـــا 

 :يلي

 :التدريب التوجيهي قبل االلتحـاق بالعمـل= 
خيضع املستخدمني الشبه طبيـني عقـب جنـاحهم 
يف مسابقات التوظيف إىل برامج تدريبية تناوبية 

تـــتم داخــــل  علـــى رأس العمــــلنظريـــة وتطبيقيــــة (

فــــــرتات تــــــربص يقــــــوم مــــــن املؤسســــــة يف شــــــكل 
الهلا  يف بادئ األمر بـدور املالحـظ، مث يتـوىل خ

حتــــــت  -تقــــــدمي اخلــــــدمات الصــــــحية الضــــــرورية 
يف مركـــز التكـــوين ) .إشـــراف ومالحظـــة املـــدرب

ملــــــدة أقصــــــاها ســــــنتان  -باتنــــــة -الشــــــبه الطــــــيب
ســــــنوات ثالثــــــة بالنســــــبة ملســــــاعدي التمــــــريض و 

ــــدف إكســـاب املتــــدرب بالنســـبة للممرضـــني  ،
الضـــــــرورية حـــــــول  املهـــــــارات الالزمـــــــة واملعـــــــارف

 .متطلبات الوظيفة

ـــد المعلومـــات=   :التـــدريب اإلنعاشـــي لتجدي
يتقـــــاطع هـــــذا الـــــنمط مـــــن التـــــدريب مـــــع ذلـــــك 

غـــري أن االخـــتالف يكمـــن يف  ،املوجـــه لألطبـــاء
املوجــــــــــــه (مكـــــــــــان التــــــــــــدريب ذلـــــــــــك أن األول 

 ،يـــتم يف املركــــز االستشـــفائي اجلــــامعي) لألطبـــاء
 . به الطيببينما يتم الثاين يف مركز التكوين الش

  : خاتمة
 وجزهـاوصلنا إىل جمموعة من النتـائج نيف ختام دراستنا ت
  :على النحو التايل

يســـتهدف التــــدريب قــــدرات املــــوظفني والوصــــول إىل = 
املعـــايري املطلوبـــة لتحقيـــق األداء املتميـــز ومـــن هنـــا يعتـــرب 
التدريب نشاطا حيويـا مـؤثرا يف حتديـد مسـتوى الكفـاءة 

  .اإلدارات العموميةوالفعالية يف 
املؤسســـــــات العموميـــــــة تتبـــــــع أنـــــــواع تـــــــدريب = 

ــا وفــق التطــورات احلاصــلة  مالئمــة مــع احتياجا
 .وخاصة التكنولوجية 

تعـــــد عمليـــــة تقيـــــيم الـــــربامج التدريبيـــــة مبثابـــــة = 
 .الوسيلة الفعالة للرقابة املستمرة واملستدمية 

للتدريب دور مهم يف ترقية مردوديـة املـوظفني = 
م للمهــــام املوكلــــة هلــــم وهــــذا  العموميــــون وإتقــــا

 .يسهم يف االرتقاء مبستوى تقدمي اخلدمات
 املؤسسـة وموظفيهـا يف لـدى القناعـة ترسـيخ= 

لتــدريب  بأمهيـةا التنظيميـة املسـتويات كافـة
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 اإلدارة اقتناع ودون تطبيقه، عن النامجة والفوائد
أي  ويف يبـذل جهـد أي فـإن التـدريب بأمهيـة

 البـد كذلك لنجاح، هلا لنيكتب كان مستوى
ملموسـة،  فعليـة إلىممارسـات االقتنـاع مرتمجـة
 والتسـهيالت والبشـرية املاديـة املـوارد وتـوفري
  .الكافية

 املؤهلـة البشـرية املـوارد ىتـوفري عـل العمـل= 
 وتـوفري التدريبيـة، العمليـة ىتطبيـق عـل والقـادرة

 واملعنيــني العــاملني لكافــة الــربامج التدريبيــة
م مهـــارات  معــارف باجلودة،وذلــك إلكســـا

واعتبـاره  للتـدريب النظـرة وتغيـري وطبيـة، إداريـة
 إدارةاجلـودة لتطبيـق إسرتاتيجية أساسية وداعمـة

 .إضافية تكلفة اعتباره من بدال الشاملة،

إجــــراء الدراســـــات  تاملستشـــــفياعلــــى  جيــــب= 
 العـــــــاملني احتياجـــــــات علـــــــى للتعـــــــرف العلميـــــــة
م الضــــعف ونقــــاط  األوىل اخلطــــوة ألن .وكفــــاء

 وال العـاملني احتياجـات حتديـد هـي التدريب يف
 دون ناجحـا يكون أن برنامج تدرييب ألي ميكن

 أن إىل باإلضـــــــــافة االحتياجـــــــــات هـــــــــذه معرفــــــــة
 كفـاءة ورفـع تطـوير يهدف إىل التدرييب الربنامج

 الصــــــحية اخلــــــدمات جــــــودة وحتســــــني العــــــاملني
ــــــــنقص حتديــــــــد جيــــــــب وبالتــــــــايل  يف والعيــــــــوب ال
 ناجحـا التـدريب يكـون ولكـي العـاملني مهارات

 التــــدريب بالنســــبة بأمهيــــة العــــاملني إقنــــاع جيــــب
 .هلم
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  دور اإلعالم في الترويج لإلرهاب

  صبيحي شهيناز،
  باحثة يف الدكتوراه، اجلزائر

  : ملخص
تمعــات والدة منــذ ولــدت ظــاهرة اإلرهــاب  التقــدم مــن مســتفيدة األخــرى الظــواهر كمــا وتطــورت اإلنســانية ا

 بـني متييـز دومنـا بأسـره العـامل لتشمل جغرافيتها وتوسعت أهدافها تعددت لذلك ووسائلها، نتيجة أساليبها لتفعيل العلمي
ــا غنيــة، أو فقـــرية الدولــة كانــت النمو،وســواء طـــور يف الــيت أو املتقدمــة الــدول  مـــن غــريه أو الــدميقراطي النظـــام تطبــق أوأ

ديـد خطـري نعالوقوعهـا،  مـا القـوة وملتعـد حمـتمال، دولـة أيـة يف اإلرهايب العمل وقوع بات األنظمة، حبيث وأصـبح يشـكل 
للفكر والعقيدة والكيـان السياسـي للشـعوب، وهـو باتسـاع مفهومـه أضـحى مـن أبـرز املهـددات األمنيـة ملـا لـه مـن تـأثريات 

  .على اإلنسانية كافةبعيدة املدى واخلطورة 
يف جمـال ) مـن تقـدم تكنولـوجي(كما يعد اإلرهاب من الظواهر البارزة وذات الصلة القوية مبستحدثات العصر 

املعلومـات واالتصــال وممـا الشــك فيـه أن وســائل اإلعـالم تقــوم بـدور بــارز ومهـم إزاء هــذه الظـاهرة خاصــة يف جمـال التــأثري 
اإلعالم مل يعـــد جمـــرد ناقـــل لألخبـــار واألحـــداث فقـــط وإمنـــا أضـــحى وســـيلة لصـــناعة علـــى الـــرأي العـــام وتوعيـــة وتوجيهـــه فـــ

العقول وتنمية األفكار، لذلك حيضـى موضـوع العالقـة بـني اإلرهـاب ووسـائل اإلعـالم واالتصـال يف الفـرتة احلاليـة باهتمـام 
  .العديد من الباحثني

ابيني على القيام باملزيد من أعمال العنف يرى العديد من املختصني من أن التغطية اإلعالمية حتفز اإلره
م ،  م ولتكوين وسيلة للضغط والتخويف لغرض االستجابة لطلبا دف توجيه األنظار إليهم طلبا للشهرة وللتعريف 

زمن ويرى هؤالء أن التغطية اإلعالمية املكثفة واملستمرة لإلرهاب ختلف إرهابا وإرهابيني أكثر، وخصوصا وأننا نعيش يف 
تمع من خالل ما  العوملة والقرية الكونية الواحدة وعصر الفضاءات املفتوحة فقد أصبح للكلمة تأثريها املباشر على ا
يعرض وما يشاهد، حيث أصبح التلفزيون والصحافة االلكرتونية يكتسحان كل وسائل اإلعالم األخرى إن كان ذلك 

  .ميا وحمليا أو يف توسع شبكات اإلعالم يف االنتشار احلقيقييف نسب القراءة واالستماع املتداولة عامليا وإقلي
Abstract 
Terrorism is a phenomenon born since the birth of human societies have 

evolved as other phenomena taking advantage of scientific advances to activate the 
methods and means, as a result there were many objectives and expanded its 
geography to include the entire world, without distinction between developed 
countries or those wich are in the process of growth, and whether it is a poor country 
or a rich one, or they are applied democratic system or other systems, and so it 
became a terrorist act a potentially to happen in any country, and it’s no longer the 
force managed to keep its location, and has become a serious threat of thought, 
conscience and political entity of the peoples, a wide concept has become the most 
prominent security threats because of its far-reaching effectsand the risk to humanity 
all. 

Terrorism as one of the phenomena and outstanding with a strong link with the 
innovations of that era (regarding the technological advances) in the field of 
information and communication, and is no doubt that the media play a prominent and 
important role towards this phenomenon, especially in the field of influencing public 
opinion and awareness and guidance, the media is no longer just a vector of news and 
events, but has become a way of manufacturing brains and  development of ideas, so 
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regaining the subject of the relationship between terrorism and the media and 
communication in the current period the interest of many researchers. 
Many specialists believe that media coverage stimulate terrorists to carry out further 
acts of violence in order to draw attention to them for fame and to define them and to 
set up a means of pressure and intimidation for the purpose of responding to their 
requests, and they argue that the extensive media coverage for terrorism produces 
more terrorism and terrorists, particularly as we live in a time globalization and the 
village cosmic one and the era of open spaces and has become for the word a direct 
impact on the community through what is  presented and watched , where the  
television and online journalism have became having a wide effect comparing all 
other media whether that it was in reading ratios and listen globally, regionally and 
locally traded or the expansion of media networks in real deployment . 

  :مقدمة
يشهد اإلرهاب انتشارا واسعا وغري مسبوق يف العديد 
من مناطق العامل، والسيما يف بعض البلدان العربية مما 
جعله ظاهرة مركبة ختتلط فيها اجلوانب اجلنائية 
واإلجرامية والنفسية مع اجلوانب السياسية واالقتصادية 
واأليديولوجية، فهو يف األساس سلوك منحرف يهدد 
النظام العام وخيالف قواعد القانون والعرف اإلنساين، 

ويشيع الرعب يف ة األمن واالستقرار ويؤدي إىل زعزع
  .النفوس

إضافة إىل ذلك فإننا جند أن قوة اإلرهاب التدمريية 
د يوما بعد يوم يف عاملنا املعاصر، خاصة وأن تزدا

التطور السريع يف أشكال وأساليب ممارسته، واستغالل 
منفذيه لإلعالم من خالل وسائله املتعددة واملختلفة 
م اإلجرامية وجتنيد  بشىت أنواعها للرتويج لعمليا
الشباب والرتويج إلشاعات الرتهيب بينهم لتحقيق 

ب اجلهات اليت تقف وراءهم، أهدافهم املتطرفة و مآر 
تمعات  قد ساعدا على جعل العديد من الدول وا

  .أكثر انكشافاً وأقل حصانة ضد خماطره اجلسيمة
ومن خالل هذه الورقة البحثية سنحاول الرتكيز على 

اإلرهاب الذي أصبح وسائل اإلعالم و  إشكالية
مساحات واسعة يف صفحات اجلرائد يستحوذ على 

ر اإلذاعية والتلفزيونية اليومية وحيدث نشرات األخباو 
جدال كبريا يف شبكات االنرتنت وعرب مواقع التواصل 
االجتماعي، وذلك من خالل التطرق إىل أسباب هذه 

  هي العالقة املوجودة بني اإلعالم ظاهرة، وماال

  
واإلرهاب؟ وكيف يتم الرتويج له عرب وسائل اإلعالم؟ 

وسبل مواجهة ومن مث تبيان آثار هذا الرتويج 
اإلرهاب، وخاصة يف ظل التغريات اليت يشهدها 

وسنحاول اإلجابة على هذه اإلشكالية من . العامل
  :خالل دراسة تتكون من جمموعة من احملاور

  مفهوم اإلرهاب وأسبابه: احملور األول
  العالقة بني وسائل اإلعالم واإلرهاب  : احملور الثاين

  نشر ظاهرة اإلرهابدور اإلعالم يف : احملور الثالث
آثار الرتويج اإلعالمي لإلرهاب وسبل : احملور الرابع

  . مواجهته
  مفهوم اإلرهاب وأسبابه: المحور األول

  . تعريف اإلرهاب :أوال
إن وضع تعريف جامع وشامل لإلرهاب تعترب مشكلة 
نظرا للصعوبة اليت حتيط به واليت ترجع إىل العديد من 
األسباب اليت ترتد يف معظمها إىل طبيعة العمل 
اإلرهايب بذاته، واختالف العوامل اإليديولوجية املتصلة 
ذا املصطلح إضافة إىل اختالف البين الثقافية أي أن 

رهابيا من وجهة نظر دولة أو جمتمع ما يعد عمال إ
معني يكون يف نظر دولة أخرى نظرة الدول أخرى 

  . عمال مشروعا
ترادفها كلمة  Terreueيف اللغة العربية جند كلمة 

مع اللغوي كلمة رعب أو ذعر أو رهبة، و  لقد أقر ا
اإلرهاب ككلمة حديثة يف اللغة العربية أساسها 

  .مبعىن خاف" رهب"
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ها اصطالحا كلمة إرهاب إذن فكلمة كما ترادف  
إرهاب يف اللغة العربية تدل على كلتا الكلمتني 

Terreur  وTerrorisme.  
 La"الفرنسي القاموس يف اإلرهاب تعريف وقدجاء

rousse "ترتكبها جمموعات اليت العنف أعمال "بأنه 
  .1"حلكومةا تستخدمها عنف أوأسلوب ثورية
إرهاب  كلمة أن اإلجنليزية اللغة يف وجند هذا

Terrorisme لفعل  مصدرTers تعين  وهي
اإلجنليزي  القاموس وعرفها الشديد اخلوف

"Exford" ا  إلرهاب يعد أسلوب أو سياسة" بأ
  .2" ما حلكومة أو املعارضني املناوئني

 كبريا حدا لإلرهاب اللغوي التعريف أمهية وقدبلغت
 اصطالحا لتعريفه أساساً  منه يتخذ أن إىل البعض دفع

 منه غري  عن متيزه اليت خصائصه هو عناصر واستنباط
  .ختتلط به قد اليت الظواهر

 نيالباحث تباين بني أما اصطالحا فنجد أن هناك
 حمدد تعريف وضع يف بينهم ما يف نيواملختص

 تبعا فتعددت جلميع،ا عليها يتفق اإلرهاب الصطالح
أرنولد فحسب  .نالشأ هذا يف التعاريف لكتل

Arnold ا ظاهرة وصفها أسهل من تعريفها   .أ
 يتم سياسي عمل " نهأاإلرهاب على  الكوريعرف 
 استخدام يشمل وهو حمدد، هدف إىل توجيهه
 التأثري على حلصول تنفيذهل ويتم فيه املبالغ التهديد
 أن بالضرورة وليس رموز جمرد ضحاياه ويكون املادي،
 حيتم واإلرهاب مباشر بشكل معنيني يكونوا

 باستخدامه للتهديد أو للعنف املقصود االستخدام
 هدف ديد إىل املستقبل يف يؤدي وسيط هدف ضد

                                                             
1 La rousse de poche, Dictionnaire des noms 
communs des noms propre précis de 
grammaire imprimé en frances par Brodard et 
Taupin, 1990-1992, P 750. 

دراسة "،النظامالسياسي اإلرهايب اإلسرائيلي عبدالناصرحريز2
دار اجليل مكتبة مدبويل، ، ، املوسوعة السياسية العاملية"مقارنة

  .25ص ن.س.دبريوت،

 اخلوف إثارة إىل يهدف املعىن بذلك وهو أمهية أكثر
 على اهلدف إجبار يتم لكي الداخلي القلق أو

  ." موقفه تعديل على أو االستسالم
 املسؤولني بارك    أحد وهو Lesker عرفه وقد

 ":اإلرهاب بأنه موضوع بدراسة املكلفني األمريكيني
 إىل يهدف الذي بالعنف املتسم اإلجرامي النشاط

  .3 " سياسية أهداف حتقيق أجل من التخويف
 أخذت التعريف وهذا بسيوين شريف األستاذ عرفه وقد
 عام مارس 18-14فيينا  يف اإلقليميني اخلرباء جلنة به

 حتفزها دوليا حمرم عنف إسرتاتيجية ":بأنه  1988
 داخل مرعب عنف إحداث وتتوخى عقائدية بواعث
 إىل الوصول لتحقيق عني جمتمعم من خاصة شرحية

 النظر بغض ملنظمة أو ملطلب بدعاية للقيام أو السلطة
 أنفسهم أجل من يعملون العنف مقرتفوا كان إذا عما

، ويرتكز هذا " الدول من دولة عن نيابة أم عنها ونيابة
 :على التعريف

 .)حصرا سياسي( العملى عل الباعث -
  .)فقط الدويل النطاق(العمل  نطاق -
  .4)والدولة الفرد إرهاب(العمل  مقرتف -

 اخلوف أو اإلفزاع أو اإلرعاب" بأنه البعض ويعرفه
 5 " منه الغرض كان ومهما مجاعة أو فرد يسببه الذي

توقيع أثناء  كلينتون بيلاألمريكي  الرئيس سئل وقد
اتفاقية احلكم الذايت بني إسرائيل ومنظمة التحرير 

 التعبري بنفس الفلسطينية عن مفهوم اإلرهاب، فأجاب
 ميعد أحده نظر وجهة من إرهابيا يعد من "الشائع
 "آخر نظر وجهة من احلرية أجل من مناضال أو بطال

                                                             
اإلرهاب مفهومه واهم جرائمه يف مصطفى مصباح دبارة، 3

منشورات جامعة : ، ليبياالقانون الدوىل اجلنائي
  .129، ص1995قاريونس،

، اإلرهاب الدويل دراسة قانونية ناقدةحممد عزيز شكري، 4
  48ص 1999، 2العلم للماليني، ط دار: بريوت

 13، 08جملة الشرطي، العدد  اإلرهاب،حسنرمحةأمحد، 5
  .25، ص 2000نوفمرب 
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 العنف أعمال من يعملن أ فاإلرهاب هو وعليه ،
 " جينكنز قال كما أو مخلصو  عليها يقدم الذي

  .1 " الطاحلون األشخاص مايفعله هو اإلرهاب
نجد أن الدول أما يف االتفاقيات والقوانني الدولية ف

ختتلف من حيث مفهومه ومعناه، هذا ما أدى إىل 
صعوبة اتفاقها على املستوى الدويل بشان التعاون 
ملكافحة هذه الظاهرة، وميكن جتسيد هذا االختالف 

إن اإلرهايب يف نظر البعض، هو "العبارة اليت تقول يف 
، وأدى ذلك "حمارب من أجل احلرية يف نظر اآلخرين

إىل فشل أغلب اجلهود الدولية يف الوصول إىل حتديد 
  .دقيق حلقيقة اإلرهاب

تمع الدويل الكثري من االتفاقيات الدولية  أعد ا
بة املتعلقة باإلرهاب منها ما مت إبرامه يف عهد عص

 لعام اإلرهاب ومعاقبة لقمعاألمم ولعل اتفاقية جنيف 
 األعمال "هي  اإلرهابية األعمال أن على م، 1937
 يقصد أووتستهدف  دولةما ضد املوجهة اإلجرامية

 أشخاص معنيني، أذهان يف الرعب منة حال خلق ا،
، وقد 2 " اجلمهور عامة أو األشخاص، من جمموعة أو

العديد من املعاهدات الدولية أعقب هذه االتفاقية 
، واتفاقية الهاي يف 1963منها اتفاقية طوكيو يف 

واتفاقية مونرتيال اخلاصة بقمع األعمال غري  1970
املشروعة واتفاقية مكافحة العمليات اإلرهابية بواسطة 

االتفاقية العربية فقد عرفت أما .1997يف  املتفجرات
أو التهديد  كل عمل من أعمال العنف"اإلرهاب بأنه 

أيا كانت بواعثه، يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو 
مجاعي، ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو إحلاق 
الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك العامة أو 

                                                             
 :الرياض ،العريب الوطن يف اإلرهاب واقع ،عيد فتحي حممد1

 مركز الدراسات والبحوث، األمنية، للعلوم نايف أكادميية
  .25ص  1999

القانون الدويل  مفهوم اإلرهاب يفمجيل حزام حيي الفقيه،  2
الدائرة القانونية واإلدارية مبركز الدراسات : ، صنعاءالعام

  .12والبحوث اليمين، ص 

اخلاصة أو امتالكها أو االستيالء عليها، أو تعرض 
  . 3 "احد املوارد الوطنية للخطر

من املشروع  19ن الدويل يف املادة وعرفت جلنة القانو 
املقدم من قبلها إىل الدورة األربعون للجمعية العامة 

هو كل نشاط إجرامي موجه "لألمم املتحدة اإلرهاب 
إىل دولة معينة ويستهدف إنشاء حالة من الرعب يف 
ا ومجاعة معينة  عقول الدولة أو أي سلطة من سلطا

  .4 " منها
الدولية كاألمم املتحدة حتديد وقد حاولت املنظمات 

مفهوم الفعل اإلرهايب من منطلق أن اإلرهاب هو 
شكل من أشكال العنف املنظم، حبيث أصبح هناك 
اتفاق عاملي على كثري من صور األعمال اإلرهابية مثل 
االغتيال والتعذيب واختطاف الرهائن واحتجازهم 

قل وبث القنابل والعبوات املتفجرة واختطاف وسائل الن
كالسيارات والطائرات وتفجريها، وتلغيم الرسائل 
وإرساهلا إىل األهداف اليت خطط اإلرهابيون لإلضرار 

  .5إخل..ا 
غري انه وبالرغم من كثرة وتشعب االتفاقيات الدولية 
املتعلقة باإلرهاب بقيت مهمة حتديد املقصود 
باإلرهاب يف القانون الدويل حمل الختالف اآلراء بني 

نيني إال أن املتفق عليه هو ضرورة اختاذ اخلطوات القانو 
  .اجلادة يف سبيل مكافحة اإلرهاب

 لتحديد جاءت اليت السابقة التعريفات كل من يظهر
 على منها أيا قبول يصعب أنه اإلرهاب، مفهوم

                                                             
، أثر اإلرهاب على األمن الوطينعبد اهللا بن سعود السراين، 3

مركز الدراسات والبحوث قسم الندوات واللقاءات : دمشق
  .7-6، ص 2010العلمية، 

دراسة يف القانون الدويل مفهوم اإلرهاب كرمي مزعل شيب، 4
العدد الثاين، دون سنة،  :العراق ، جملة أهل البيت،والداخلي

  .33ص 
، من اإلرهاب املفهوم واألسباب وسبل العالجحممد اهلواري،  5

: املوقع اإللكرتوين
oks/book26.phttp://www.assakina.com/files/bo

df 8-7، ص  
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 وجهة على يتوقف اإلرهايب العمل تعريف ألن إطالقه،
ولكن ميكن القول بأن . املصطلح يستعمل من نظر

كل عمل ينطوي على ترويع وختويف "اإلرهاب هو 
املواطنني واالغتيال والتعذيب واختطاف واحتجاز 
تمع، وهو   املواطنني، وإحلاق الضرر املادي واملعنوي با
كل سلوك يتناىف مع الشرعية القانونية والدستورية، 

فية ومنظومة واالنتهاك العمدي للقواعد الدينية والعر 
تمع، وهو أيضا كل فعل خيُِل بأمن  القيم السائدة يف ا
تمع، وهو كل عمل يهدد املصاحل العليا  واستقرار ا

عن العمليات املادية أو "باختصار هوعبارة  أو" للدولة
املعنوية اليت حتوي نوعا من القهر لآلخرين بغية حتقيق 

 ". غاية معينة
  :أسباب ظهور اإلرهاب -ثانيا

ظاهرة اإلرهاب ليست ظاهرة حديثة، فالبعض يرجع 
العمل اإلرهايب إىل مئات السنني، ففي عصر الرومان  
كان من الصعب التمييز بني اجلرائم السياسية 
واإلرهاب، وبعد العصر الروماين عرف العامل اإلرهاب  
كوسيلة يستخدمها أمراء اإلقطاع يف السيطرة على 

السابع عشر بدأت مقاطعتهم، ومع بداية القرن 
سيطرة الدول األوروبية على البحار العاملية وظهرت 
معها القرصنة اليت اعتربت شكال من أشكال اإلرهاب 
واستمرت حىت بداية القرن العشرون، ومن مث جند أن 
ممارسة اإلرهاب عرب الزمن متت بصور خمتلفة حبسب 
أطرافها وظروفها، فهي ظاهرة اجتماعية تتطور بتطور 

ا ظاهرة ا تمعات كما تطورت األشكال اليت اختذ
  .اإلرهاب نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي

وختتلف أسباب لعمل اإلرهايب ودوافعه باختالف نوع 
، وتأيت هذه )فرد، مجاعة، دولة(العمل وممن صدر 

األسباب والدوافع متعددة ومتباينة، وميكن تقسيم هذه 
  : الدوافع واألسباب إىل

كثريا ما اقرتنت العمليات : اب السياسيةاألسب -1
اإلرهابية بالدافع السياسي، حيث أن اإلرهاب يرتبط 
بطبيعة النظم السياسية ودرجة الشرعية اليت تستند 

إليها ومدى جناحها أو إخفاقها يف توفري احلريات 
فالكبت السياسي الناتج عن دكتاتورية الدولة . العامة

م وخباصة املشاركة وعصفها حبقوق األفراد وحريا
السياسية وانتهاك حقوقهم مبا يولد فكر الشعور 
باإلقصاء واإلمهال، فقد تظهر أعمال العنف اإلرهابية 

. 1نتيجة عدم رضي شرحية كبرية من الشعب
فالعمليات اإلرهابية ذات الطابع السياسي هدفها يف 
النهاية هو إرغام الدولة أو مجاعة سياسية على اختاذ 

معني أو االمتناع عن قرار تراه يف غري مصلحتها، قرار 
وما كانت تتخذه أو متتنع عنه إال بضغط العمليات 

  .2 اإلرهابية
ميارس العنف عادة من  :األسباب االقتصادية -2

قبل أشخاص يعانون أوضاعا اقتصادية سيئة ويشعرون 
تمع الذي يعيشون فيه وسوء  بالفوارق الطبقية يف ا

الوطنية مما يفرز خلال يف العدالة توزيع الثروة 
االجتماعية، فيجدون سالحهم يف اللجوء للعنف 
م من إحساس بالنقص يف قالب  وإفراغ ما ينتا
اإلرهاب بشىت الوسائل فالغاية تربر الوسيلة يف نظرهم، 
وقد تكون الفوارق االقتصادية عامال مؤديا أو مساعدا 

من قبل لإلرهاب، حبيث تكون إمكانية استمالتهم 
بعض اجلماعات اإلرهابية اليت تستغل مثل هذه 
الظروف للسيطرة على األشخاص الناقمني على 
األوضاع االقتصادية وتظليلهم باسم الدين للقضاء 

                                                             
، املصاحلة الوطنية يف ظل السياسة اجلنائية، خبالد عبد الرزاق1 

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، 
-2009جامعة قسنطينة، كلية احلقوق والعلوم القانونية، 

  .25، ص 2010
يف سياسات مكافحة اإلرهاب ، امحيدي بوجلطية بوعلى 2

مذكرة لنيل  ،-دراسة مقارنة بني اجلزائر ومصر-الوطن العريب
شهادة املاجستري يف العالقات الدولية، جامعة اجلزائر دايل 
إبراهيم،  كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية 

  .34، ص 2010 - 2009والعالقات الدولية، 
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على مسببات الفساد االقتصادي، وبالتايل سهولة 
 .إقناعهم بالعمليات اإلرهابية

قد تكون األوضاع : األسباب االجتماعية -3
 ة دافعا لإلرهاب فاألسرة املفككة التاالجتماعي
 ضعف إىل تؤدي األسرية واملشاكل اجلهل ييسودها

 نفوسهم، يف سلبية آثارا وترتك األبناء، على الرقابة
 بعض ِقبل من واستغالهلم احنرافهم يف تسهم  وبالتايل

موعات اإلرهابية أو كانتشار البطالة يف أوساط  ا
تمع، وغياب القدرة واملثل العليا وتدىن الظروف  ا
املعيشية احمليطة به، مما يدفع أفراده إىل العزلة واالغرتاب 
إلحساسهم بالضعف والنقص، وهذا ما أكده األستاذ 

عندما أقر أن احلرمان االجتماعي  عبد الناصر حريز
تمع قد يؤدي إىل نوع من  العزلة واإلحباط يفرضه ا

لتلك الفئات يف أماكن حمددة، مما يولد لدى تلك 
الفئة الشعور باالغرتاب، فيؤدي إىل ممارسة أنشطة 
إرهابية سعيا منها إىل تغيري تلك األوضاع املرتدية، 
باإلضافة إىل وجود الظلم االجتماعي وانتهاك حقوق 

عي والتعذيب اإلنسان وحرياته األساسية واحلبس اجلما
  .1والالمساواة واالستعباد والقهر

 التكنولوجي للتطور نتيجة: األسباب اإلعالمية -4
 نشر يف االجتماعي، والتواصل االتصال، وسائل يف

 دوافع من أن جند حدوثها، فور والوقائع األخبار
 إىل العاملي العام الرأي أنظار لفت اإلرهايب العمل
 من نوع إلجياد االنتباه جلذب القضايا، من قضية

 اإلعالم ووسائل اإلرهايب، بالفعل القائم مع التعاطف
 اإلرهابيون يستطيع بواسطتها اليت الوحيدة هي الوسيلة

قضاياهم  وشرح وآرائهم ومطالبهم شروطهم طرح
وحماولة كسب تأييد دول ومجاعات أخرى ملناصرة 

 .قضاياه

                                                             
 الدويل،اإلرهاب والتطرف والعنف حممد عوض هلزاميية، 1

  .217، ص 2001املكتب اجلامعي احلديث، : اإلسكندرية

 واقعوم فضائية، قنوات إنشاء إىل األمر تطور بل
 يف التكنولوجيا أدوات أحدث باستخدام إلكرتونية

 معاذ األردين الطيار إعدام يف حدث التصوير،كما
 ليبيا يف املصريني من جمموعة وإعدام حرقا، الكساسبة

 .ذحبا
دف : األسباب الشخصية والنفسية -5 قد 

العمليات اإلرهابية إىل حتقيق أهداف شخصية، وهناك 
وأكثرها انتشارا هو  العمليات هلذهالعديد من الصور 

.                                                                               أن يكون الدافع ماديا
ا حتدث يف بعض األحيان حتت  وميكن كذلك أ
ظروف إصابة اإلرهايب خبلل عقلي أو اضطراب 
عاطفي، أو غري ذلك من األمراض العقلية، ووفقا 

ض الدراسات فإن اإلرهابيون يشرتكون يف بعض لبع
طفولة مضطربة أدت إىل االنطواء : اخلصائص منها

. على النفس وفقدان االتصال بالوالدين واألصدقاء
وهذا النوع من اإلرهاب يبتعد عن اإلرهاب الدويل 

  . 2وينطبق عليه ما يسمى باإلرهاب الداخلي
 العوامل بأن القول ميكن: األسباب الثقافية -6

 أحيانا تدفعه قد اإلنسان فكر على تؤثر واليت الثقافية
 املستويني على القول هذا وينطبق جرمية، ارتكاب إىل

 متعددة ثقافات انتشرت ولقد والدويل، الوطين
 أثرت العامل مستوى على خمتلفة فرتات يف ومتناقضة

 الثقافات هذه أهم ومن اإلرهاب، إىل الفرد جلوء يف
القول  وميكن .العنف وثقافة والعرقية الدينية الثقافات

 حركات معظم عن مسئول الغربية الثقافة منوذج أن
 الدول أن ذلك النامية، الدول يف تولدت اليت اإلرهاب

 القوة هلا تتوافر كما البلدان، خمتلف إىل ثقافتها حتمل
. هعن والدفاع الثقايف النموذج هذا حلماية املسلحة

 منها كبري جانب يف لتعارضها نظرا الثقافة هذه ولكن
ا تستقبلها اليت الدول ثقافات مع  ال جتد قد فإ

                                                             
اإلرهاب الدويل وفقا لقواعد القانون الدويل نبيل أمحد حلمي، 2

  .17-15ص  ،1988دار النهضة العربية : ، القاهرة العام
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 أو لوقفها الدولة تتحرك مل فإذا الغالبية، من استحسانا
 الوطنية ثقافتها مع تعرضها يزيل مبا شوائبها من تنقيتها

 على تأخذ ستظهر كجماعات هنا فإن األصلية،
 ومبختلف صورها كافة يف الثقافة هذه حماربة عاتقها

 لن اجلماعات هذه أن كما والوسائل، األساليب
 تلك على الناقم الشباب من العديد جتنيد يف تفشل
ويته ما غالبا اليت الثقافة   .باالغرتاب وتشعره تذهب 

العالقة بين وسائل اإلعالم : المحور الثاني
  واإلرهاب

تمع لوسائل اإلعالم دور بالغ األمهية يف بناء ثقافة  ا
يف عصر العوملة وخاصة نقل األخبار العاملية واحمللية 
واالطالع على خمتلف مستجدات احلياة يف الداخل 
تمع  واخلارج وهي سالح ذو حدين إما صيانة ثقافة ا
من خالل اإلعالم املوجه وإما يف إطالق سراح اجلرمية 
من خالل التحرر اإلعالمي غري املنضبط الذي يكون 

يق الرحبية فحسب على حساب موازنات هدفه حتق
أخرى جيب أخذها بعني االعتبار على الرغم من أن 
حرية اإلعالم هي السمة احلقيقية يف بناء ثقافة جمتمع 
متماسك وعلى هذا األساس يرى علماء اإلجرام أن 
وسائل اإلعالم حتقق يف اغلب األحوال األهداف 

ا لكنها قد ختطئ السبيل إىل ذلك  فتدفع إىل املنوط 
رم يف صورة مثرية تدعو  اإلجرام من خالل عرض ا

  .لالنبهار به وتقليده
قد أكدت بعض البحوث على وجود عالقة وثيقة بني 
السلوك العدواين والتعرض ملضامني وسائل اإلعالم 

 Albertأللربت باندوراوحسب نظرية التعلم 
Bandura  اليت تؤكد على أن املشاهد لوسائل

اإلعالم املرئية لديه القدرة وإمكانية لتعلم السلوك 
 العدواين من خالل ما يعرض من مضامني وبرامج،
هذا ما جيعل األفراد املتتبعني يقبلون عليها بشكل 
أكثر من غريها، حبيث يقع املتلقي يف شرك نفسي 

لوهم وبني وعقلي ال يستطيع التمييز بني احلقيقة وا
الواقع واخليال وبني املمكن واملستحيل، كما ال 

تمع اليوم  يستطيع إدراك ما وراء اخلرب خصوصا أن ا
يعتمد بشكل كلي على اإلعالم يف اخلرب والثقافة 
اجلماهريية وأنه ال ينتقي بل يبلع ما يقدمه له اإلعالم 
بشكل غري واع وهو ما خيلق لديه معتقدات جديدة 

  .هم جهات نظرويغرس لدي
فاإلرهايب أصبح يستخدم وسائل اإلعالم لصاحله 
مادامت تنظر إليه من زاوية الرحبية أي الغرض 

حممد يسري التجاري، ويف هذا السياق يقول الدكتور 
م "نه أدعبس لقد جنح اإلرهابيني وفقا لتخطيط قيادا

أن يفسح هلم مساحة إعالمية كبرية يف الربامج 
الت اليت تسمح هلم التلفزيونية واإلذا عية واجلرائد وا

بنشر أخبارهم ومغلفة بطابع ديين ونفسي يف كثري من 
  .1"األحيان

 تسويق اإلرهابيني لإلعالم من خالل فاستغالل
م أغراضهم  من الوسائل عرب هذه وتوظيفها وغايا

 على والسيطرة جهة، من األمنية األجهزة تضليل أجل
 أخبار نشر طريق عن ثانية، جهة من العام الرأي
 تسويقها أن اعتبار على اإلرهابية، األنشطة وصور
 اإلرهابية، األهداف واستكمال حتقيق على يساعد

 إجيايب مؤشر هي هلم بالنسبة اإلعالمية التغطية ألن
 يف ارتبط أنه درجة إىل اإلرهايب العمل جناح على

 بتغطية حتظى مل إرهابية عملية أية أن األذهان
 يلجأ األساس هذا وعلى فاشلة، عملية فهي إعالمية،

 أنشطتهم لتغطية اإلعالم إىل اإلرهابيون هؤالء
م  أن اعتبار على "النجاح  ومسة يعطوها وعمليا

 أبدى حال يف فقط عملها تعمل النفسية احلرب
 تاتشر مارجريت وصفت وقد باألمر، اهتماما البعض

انية الدعاية " هذه السابقة الربيطانية رئيسةالوزراء "  ا
 لإلرهاب الالزم باألكسيجني اليت يقدمها اإلعالم

 احلدث تغطية ألن عنه، االستغناء اليستطيع الذي
                                                             

اإلرهاب رؤية انثربولوجيا اجلرمية علم حممد يسري دعبس، 1
تمع الكتاب العاشر، : درية، جامعة اإلسكناإلنسان وقضايا ا

  .228، ص 1994
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 وإسرتاتيجية تكتيكية مكاسب حيقق إعالميا اإلرهايب
 ". عليه للقائمني

وعليه فإن األساس الذي تقوم عليه اإلسرتاتيجية 
اإلعالمية لإلرهابيني هو أن خيوضوا حربًا دعائية 
دف اجلماعات اإلرهابية  ونفسية وإعالمية، وهلذا 
أساسا إىل إيصال رسائل معينة إىل الناس مـــن خالل 

 والــتـــر الكيروسائل اإلعالم، ويف هـــذا اإلطار يــــقول 
Walter Laqueur "  ،اإلرهاب لوحده ال شيء

، ويف نفس "نشره عرب وسائل اإلعالم هو كل شيء
ميثل العمل "أسفت تلجان املعىن قال الباحث الرتكي 

اإلرهايب يف حد ذاته بداية اإلرهاب، بداية آللية أكثر 
تعقيدا وهي الدعاية، فاإلرهاب واجلماعة اإلرهابية 

إذا ما ستكون غري سعيدة على اإلطالق وحمبطة 
عرفت أن جرميتها لن تكتشف، ولن جتذب اهتمام 

تمع  اإلعالم وسائل هرولة يستغلون فاإلرهابيني.1"ا
 الصور نشر يف وذلك الصحفي، السبق أجل من

 مقرونة متكرر، بشكل واإلضرار واخلسائر املروعة
 وهو اإلرهايب، العمل ختدم اإلرهابيني نظر بوجهات

 أداة مباشرة غري أو مباشرة بطريقة اإلعالم من جيعل
 الفاعل حضورها إىل إضافة اإلرهاب، خدمة يف مطيعة
 اليت املعلوماتية، الوسائط من وغريه اإلنرتنيت على
 .الشباب وجتنيد اهلدامة الظالمية لألفكار تروج
 سالحا أصبح إلعالما بأن تؤكد جمتمعة األمور هذه

 التأثري على قادرين أصبحوا إذ اإلرهابيني، يد يف خطريا
تمعات يف  اخلطاب كون عن ناهيك واألفراد ا

 بالطبقات يدفع قد اإلعالم وسائل خالل من اإلرهايب
 تيار خلق وإىل اإلرهايب، اخليار تبين إىل اهلشة

 اإلرهايب التنظيم أن وخاصة اإلرهابيني، مع متعاطف
 ومل ومهندسني، وأطباء فقهاء استقطاب استطاع

                                                             
التغطية اإلعالمية –أديب خضور، اإلعالم واإلرهاب 1

، 2009املكتبة اإلعالمية، : ، سوريا-اخلربة العاملية -اإلرهابية
  .14-13ص 

 التأثري ماجيعل وهو اهلشة، الطبقة على فقط يقتصر
 .أقوى

 بني اإلرهابية األعمال من متبادلة إذن االستفادة
واإلرهاب، حيث حياول كل منهما السعي  اإلعالم

 ازدياد خالل من يستفيد فاإلعالم وراء اآلخر،
 من يستفيدون واإلرهابيون ماديا، والقراءة املشاهدة

انية الدعايةتقدمي اإلعالم  خالل  أجل من ألعماهلم ا
 والعددي، والنوعي التقين التفوق وإبراز االستقطاب
 مع إعالمية أو تلفزيونية مقابالت ألن إجراء
 اإلرهابية، األعمال على مكافأة مبثابة تعترب اإلرهابيني،

 العديدة اجلماهري مع تواصللل فرصا إعطائهم وبالتايل
 مايلقى وهو أفعاهلم، وتربير ومشاكلهم دوافعهم إلبراز

 االلتحاق وبالتايل البعض، لدى احلسن الصدى
ا بدعوى اإلرهابية بالتنظيمات  عن تدافع أ

  .مصاحلهم
وعليه فإن العالقة املوجودة بني اإلعالم واإلرهاب 
حسب رأي العديد من الباحثني املتخصصني يف 

وهناك من ذهب إىل عالقة تكاملية، اإلعالم هي 
مبدأ القول أن العالقة املوجودة بينهما قائمة على 

، فمن جهة يوفر اإلعالم المصلحة المتبادلة
من خالل احلديث عنها  الدعاية ألعمالهملإلرهابيني 

بشكل مفرط مصحوبة بالصور وتقارير وتعليقات 
ذا يضمن اإلعالم للعمل اإلرهايب . صحفية مؤثرة و

ريته عن طريق بث رسائل دعائية دميومته واستمرا
لزعماء اإلرهاب عرب القنوات التلفزيونية والصحف 
ا  الت، وكذا بث صور العمليات اليت يقومون  وا

يف . من تفجري أو خطف أو غري ذلك على املباشر
املقابل فإن األحداث اإلرهابية تضمن لوسائل اإلعالم 

ن حتقيق مصاحل مهنية واقتصادية مؤكدة، وذلك ع
طريق املزايدة يف احلديث عن هذه األحداث بطريقة 
مكثفة، حيث يتحول اإلرهاب إىل مادة إعالمية 
للمتاجرة قصد حتقيق أرباح مادية، وخدمة ملصاحل 

وأمجع الباحثني . الدول املمولة لإلعالم مبختلف أنواعه
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أن هذه العالقة املتبادلة بني اإلعالم واإلرهاب هي 
مباشرة، فهي قد تكون عالقة ليست بالضرورة عالقة 

، المصالح المشتركةغري مباشرة قائمة على أساس 
فهناك بعض املتخصصني اإلعالميني يرون أن العالقة 
بني اإلعالم واإلرهاب أصبحت يف الوقت احلايل عبارة 
عن شراكة بني مؤسستني، إحدامها تقوم بصنع احلدث 

  .واألخرى تسوقه
نشر ظاهرة دور اإلعالمفي : المحور الثالث

  اإلرهاب
 فشل وأمام وحمليا، دوليا اإلرهابية الظاهرة تفشيم أما

 وضرورة اإلعالمي الدور أمهية بدت األمنية، املقاربات
 مواجهة يف اإلعالم وسائل تلعبه الذي الدور تفعيل

 التأثري على لقدرته نظرا اجلميع يهدد الذي اخلطر هذا
تمع  كل إىل والوصول العقول على بكل، فئات ا

فحسب العديد من نتائج الدراسات اإلعالمية تسري 
إيل أن اإلعالم مبختلف أنواعه يقوم بدور فعال يف 
تعريف املواطنني بالقضايا السياسية واالجتماعية 
م، كما يقوم أيضا  واالقتصادية املطروحة داخل جمتمعا

هم بدور كبري يف تكوين الرأي العام والتأثري يف أفكار 
م، لذا أصبح عامل اليوم  م ومعتقدا م واجتاها وقناعا
تسوده وسائل اإلعالم أكثر مما تسود احلقيقة نفسها، 

  .فهناك متثيال للواقع وليس الواقع نفسه
وعليه فإن أوىل مهام وسائل اإلعالم هي توعية الرأي 
العام، ومتكني املواطنني من فهم وحل املشكالت 

وأخطر القضايا املطروحة  واإلرهاب يعد من أكرب
حاليا، وهكذا أصبح اإلعالم السالح األقوى بيد 
اإلرهابيني، فالعمل اإلرهايب التدمريي جيذب اهتمام 
ذا ميكن اإلرهابيني خاصة يف  وسائل اإلعالم، و
الدول اليت يسيطر فيها اإلعالم التعددي اخلاص 

  . والتجاري من استغالل هذه الوسائل لصاحله
يف أساسه هو شكل من أشكال العنف غري فاإلرهاب 

القانوين، يعمل على إثارة اهللع والرعب يف أوساط 
اجلماهري، أو يف جزء منه حتقيقا هلدف معني أو تعريفا 

ويعد اإلعالم أحد أهم . ملطلب، أو كشفا عن معاناة
مرتكزاته، وأول ما خيطط له اإلرهايب عادة هوكيف 

وكيف يزيد من ، ام بهيوسع من دائرة اهتمام الرأي الع
وهذا لن يتحقق له إال عن طريق  ؟التعريف بقضيته

الذي جيعل من اإلرهاب مادة إعالمية  اإلعالم،
 "Nacos"مطلوبة، ويف هذا اإلطار أشارت الباحثة 

ىل مسألة إصرار اإلرهابيني على استخدام إ 2002يف
وسائل اإلعالم لنشر أفعاهلم وقضاياهم يف إطار مفهوم 

 "اإلرهاب المروج عبر اإلعالم"جديد أمسته بـ 
Mass-Mediated Terrorism  ذا يكون و

اإلعالم يف حرية، حيث إذا أوىل اهتماما للعمليات 
اإلرهابية، فإنه سيقع يف فخ اإلرهابيني، ليجد نفسه 

بطريقة غري واعية مسخرا خلدمة اإلرهاب واإلرهابيني 
وغري مقصودة، ويف حالة جتاهل اإلعالم للعمل 
اإلرهايب، فإنه بذلك يتنكر لرسالته السامية واملتمثلة 
يف إطالع الرأي العام على حقيقة ما حيدث من 

  . 1أحداث ووقائع مهما كانت سلبية
ولإلعالم وظيفة إجيابية وأخرى سلبية، فالوظيفة 

تحلي بالصدق واألمانة اإلجيابية تكمن أساسا يف ال
كن مثال يمواملوضوعية، أما السلبية فجوانبها متعددة 

لإلعالم أن يكون صادقا يف تناوله حلادثة معينة أو 
لظاهرة ما، لكن نتائجها تكون سلبية، فاملذابح 
العشوائية لألبرياء هي عمل إرهايب شنيع، ومن جهة 
أخرى هو خرب مثري حيث يكون اإلعالم مطالب 

اخلرب ليس "ق إليه، متبعا بذلك املبدأ القائل بأنبالتطر 
ملكا للصحيفة، وليس ملكا للرأي العام، ولكنه ملك 

، علما أن اإلعالميني بدورهم يسعون "فقط للحقيقة
ا ألغراض خمتلفة كتوزيع  وراء األخبار املثرية، ويضخمو
أكرب عدد ممكن من الصحف على سبيل املثال، لذا 

بالبند العريض العناوين الرئيسية يف فإن اخلرب سيتصدر 
الصحف، كما سيذاع يف مجيع اإلذاعات ويبث يف 

                                                             
  .92أديب خضور، املرجع السابق، ص  1
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ذا قد حقق هدف  مجيع القنوات، ويكون اإلعالم 
اإلرهابيني، واملتمثل يف تضخيم أعماهلم ومن مث ممارسة 
عملية التهويل، فوسائل اإلعالم إذن تعطي لإلرهاب 

  .أخرى تروجيا إعالميا لن تعطيه له أية مؤسسة
لذا يعتمد اإلرهايب على رجل اإلعالم يف نقل أخبار 
العمليات اإلرهابية املرعبة اليت تقرتف بوحشية يف حق 
املدنيني العزل، خملفة ضحايا أبرياءـ صور مرعبة عن 
جثث مفحمة ودماء، وحاالت الفزع واخلوف يف 
األوساط اجلماهريية، ورجال اإلعالم حبديثهم ونقلهم 

احلاالت عرب خمتلف وسائل اإلعالم، هلذه الصور و 
حيققون بذلك غاية اإلرهايب الذي يشعر بفرحة كبرية 
ملا أجنزه، وهو يعتربه انتصار لقضيته حيث يردد دائما 

لقد فعلت ما فعلت من أجل القضية اليت هي فوق  "
والتر ويف هذا الصدد يقول . "كل اعتبار

إن اإلعالمي هو " Walter Laqueurالكير
، وهذا ال يعين أن اإلعالمي "يق لإلرهايبأفضل صد

متواطئ مع اإلرهايب ويؤيده فيما يقوم به، ولكن هذا 
معناه أن لرجل اإلعالم دور فعال وهام يف نقل 
األحداث اإلرهابية، بشكل مثري يؤثر على الرأي العام 
وحيقق بذلك الصدى اإلعالمي املطلوب لدى 

إن العمل "القائل اجلماعات اإلرهابية اليت تعمل باملبدأ 
اإلرهايب ليس شيئا يف حد ذاته، التشهري هو كل 

 Friederich Hackerوحسب وجهة نظر . "شيء
يرتبط اإلرهاب بالشروط والفرص اليت تضمن 
لإلرهابيني إشهارا واسعا ألفعاهلم، ومتكن وسائل 
اإلعالم احلدث اإلرهايب من أن ينشر أو يذاع  أو 

ناول أيضا وسائل اإلعالم يبث بواقعه احلقيقي، كما تت
شؤون وأعمال اإلرهابيني جمانا، حبماس حقيقي 

  1واندفاع مهين مؤكد

                                                             
1 John Hardie carruthers, Media and Terrorism, 
The media atwar-communication and conflict 
in the twentiethcentury-, macmillanpress  
LTD, London, 2000, p 171 

ومن الشروط والفرص اليت تضمن لإلرهابيني إشهارا 
واسعا، جند على سبيل املثال اختيارهم املتعمد ألوقات 

م اإلرهابية   فمثالحمددة، وأماكن معينة لتنفيذ عمليا
بذلوا جهدا  1986واضعي القنابل بفرنسا عام 

اية الظهرية، وهذا لتتصدر النشرات  لوضعها يف 
اإلخبارية التلفزيونية باعتبارها األكثر مشاهدة  ليتم 
إرسال الصحافيني إىل عني املكان مباشرة بعد 
االنفجار، والصحافيني بدورهم يضمنون معاجلة درامية 

ملباشر، وهذا مبثابة مفرطة للحدث املأساوي على ا
مكسبا فعليا لإلرهابيني الذين يتمتعون مبهارة فائقة يف 
استعماهلم العنف جلذب االنتباه، حيث أنه يف أغلب 
األحيان يكون اهلدف احلقيقي لإلرهابيني ليس ادعاء 

  .القوة، وإمنا حتقيق الشهرة فحسب
إن اإلعالم له احلق الشرعي للحديث عن األحداث 

التعليق عليها، ولكنه جيب أن يكون حذرا اٍإلرهابية و 
حىت ال تتالعب به املنظمات اإلرهابية، فهو مطالب 
بعدم التحيز وعلى اإلعالمي أن يكون على علم بأن 
اإلرهابيني حيتاجون دائما لتلك الدعاية للتعريف 
 مبطالبهم واإلعالن عنها، باإلضافة على ذلك ينبغي

 متكينه دون يلولةواحل إعالميا املتطرف للفكر التصدي
 لعدم الشباب يف خصوصا العام الرأي يف التأثري من

 مواجهة ألن اإلرهاب، شرايني يف جديدة دماء ضخ
 من البد بل وحدها قانونية إجراءات التكفيها الظاهرة

 وإعالم أسرة من الثقافية املنظومة م شاملة إسرتاتيجية
 التنظيمات فيه حترص الذي الوقت يف ومدرسة،
 اجلماهري مع الدائم التواصل حتقيق على اإلرهابية
العامة،  لوسائل اإلعالم استخدامها خالل من الواسعة
 الوسائل اإلعالمية بعض مع خاصة صالت وإقامة

 املتعاطفة املتدنية األوساط بعض على واعتمادها
  .2معها

                                                             
 اليت احلديثة اإللكرتونية األساليب املرسي، الدسوقي وجيه 2

 دور ندوة ،اإلرهابية اجلرائم يف اإلرهابية التنظيمات تستخدمها
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آثار الترويج اإلعالمي لإلرهاب : المحور الرابع
  وسبل مواجهته

كالصحف (تعد وسائل اإلعالم سواء كانت التقليدية 
أو الوسائل احلديثة  ) أو التليفزيون أو اإلذاعة

كالصحافة االلكرتونية ومواقع األخبار واملعرفة املختلفة 
على شبكة االنرتنت، من أكثر الوسائل تأثريا على 
تمع،  تشكيل البناء اإلدراكي واملعريف للفرد أو ا

تمع جتاه ويساهم هذا البنا ء يف تشكيل رؤية الفرد وا
ا لالختاذ  قضايا جمتمعة والقدرة على حتليلها واستيعا
السلوك املناسب حول هذه القضايا، ويتصدر 
اإلرهاب هذه القائمة ملا له  من آثار خطرية على أمن 

ة الدول واستقرارها ، بعد أن اتضح أننا أمام ظاهر 
دف إىل خلق جو عا م من اخلوف إجرامية منظمة 

والرعب والتهديد باستخدام العنف ضد األفراد 
دف  واملمتلكات، ما يعين أن هذه الظاهرة اخلطرية 
تمعات والتأثري يف أوضاعها  إىل زعزعة استقرار ا
ا الوطنية عن طريق قتل  السياسية وضرب اقتصاديا
دف تضخيم  األبرياء وخلق حالة من الفوضى العامة 

تمعاألعمال اإلرها   .بية وآثارها التدمريية يف ا
اليت وجهت لوسائل اإلعالم يف  االنتقاداتمن أهم 

ا أضحت طرفا هاما يف  تعاملها مع اإلرهاب أ
األعمال اإلرهابية وأصبحت طرفا يستغل خلدمة 
مصاحل وأهداف قد تتعارض متاما مع الرسالة النبيلة 

تمع ا االت. لإلعالم يف ا ا وإمكانيا صالية تعطي فبقو
وسائل اإلعالم فرصة لإلرهابيني للوصول إىل ماليني 
البشر حمليا ودوليا للتعبري عما يريدونه، فالقنوات 
الفضائية والقنوات التلفزيونية األرضية والصحف 
واإلذاعات تصعد األزمة وتضخمها وتزيد من هلعها 
وقوة آثارها، وهذا من شأنه أن خيدم أجندة ومطالب 

ويضع ضغوطا كبرية وقوية على احلكومة اإلرهابيني 

                                                                                 
تمع مؤسسات سبتمرب،  اجلزائر، لإلرهاب، التصدي يف املدين ا

2014.  

للتنازل والتفاوض من مركز ضعف، حيث إنه بعد 
التدويل واإلثارة والتضخيم والتهويل جيد صاحب القرار 
نفسه ضعيفا أمام تأثريات الرأي العام على الصعيد 

والوصول إىل الرأي العام الدويل . الداخلي والعاملي
إذ تتحقق مهمة يعترب من أبرز أهداف اإلرهابيني، 

الوصول إىل املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية 
تمع املدين يف مجيع أحناء  وغريها من مؤسسات ا

  . العامل
املراسل الصحفي يف  ديفيد برودرهذا ما دفع 

إىل املطالبة حبرمان اإلرهايب من " واشنطن بوست"
تغطية حرية الوصول إىل منافذ الوسائل اإلعالمية، الن 

ية العمليات اإلرهابية إعالميا ، وإجراء مقابالت إعالم
جائزة أو مكافأة هلم على أفعاهلم مع اإلرهابيني تعترب 

ال أن خياطبوا اجلمهور  اإلجرامية، إذ يتيح هلم ا
ويتحدثوا إليه عن األسباب والدوافع اليت دفعتهم هلذا 

م الفعل، ما يتسبب رمبا بإنشاء نوع من التفهم ألسبا
ودوافعهم وليس ألفعاهلم، فال احد يوافقهم على 
أعماهلم، لكن هذا ال مينع أن يوجد نوع من التعاطف 
مع الدوافع واألسباب واملعاناة اليت دفعتهم لذلك على 
حساب الفعل اإلجرامي نفسه، وهنا يظهر العنف 
والقتل الذي ميارسه اإلرهابيون جمرد حلقة يف سلسلة 

نة ضد القوى اليت دفعتهم ردود األفعال املمك
وقد ذكر الكثري من األشخاص املنخرطني . لإلرهاب

يف العمل اإلرهايب الذين ألقي القبض عليهم يف العراق 
ال  م تأثروا مبا كانت تعرضه القنوات يف هذا ا أ
فقرروا االلتحاق باملنظمات اليت حترض على القيام 

  . بالتفجريات والعمليات االنتحارية
هات نظر اإلرهابيني اليت يقصد منها إثارة فبث وج

اخلوف، تشكل خطورة وتنطوي على ردود فعل سلبية 
ا خدمة العمل اإلرهايب، خاصة يف ظل  من شأ

ي تنافس وسائل اإلعالم املختلفة على النقل الفور 
جل حتقيق سبق ألألحداث املتعلقة باإلرهاب من 

صحفي، والذي قد يكون على حساب القيم 
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ية واإلنسانية اليت ترفض املساعدة يف نشر األخالق
العنف والتطرف، مثل ما حدث يف أول مقابلة 

يف أواخر مارس " أسامة بن الدن"تلفزيونية جترى مع 
اإلخبارية، من خالل اللقاء   CNNمع شبكة 1997

معه وتصويره يف موقعه والكالم عن نشاطه وأهدافه، 
اليني فهي قصة إعالمية حية ومثرية جدا وجتذب م

  .1املشاهدين
إن تأثري وسائل اإلعالم يظهر من خالل الرتويج 
للخطاب اإلرهايب على حنو يؤدى إىل حتفيز فئات 
اجتماعية مسحوقة           أو مجاعات عرقية وقومية 
ومذهبية مهمشة إىل سلوك سبيل اخليار اإلرهايب 
واملطالبة حبقوقها، وقد تؤدى بعض التغطيات 

املستوى والكفاءة املهنية إىل تزويد  اإلعالمية حمدودة
مبعلومات ميكن أن تساعد يف تضليل قوات األمن، 

م والقبض عليهم . وبالتايل تتعطل جهود حماصر
وميكن أن تؤدى بعض التغطيات اإلعالمية للعمليات 
اإلرهابية، وتضارب املعلومات واألخبار والقصص 

ثال حوهلا إىل بث بعض من البلبلة والغموض، وخري م
 11حيث حتولت أحداث  2001هو ما حدث بعد 

سبتمرب إىل مناسبة مت توظيفها من قبل اإلعالم الغريب 
يف تشويه صورة اإلسالم ، ومترير صورة مضللة عنه 
تقرنه بالعنف واإلرهاب، وما يلفت االنتباه يف التعاطي 
األمريكي مع هذه األحداث الطريقة اإلعالمية اليت 

من خالل نشر وترسيخ ثقافة اعتمدت يف تغطيتها 
أساسها إيضاح آثار العمليات اإلرهابية ) إعالمية(

دف حتصينه ضد  وأخطارها وتعبئة الرأي العام ضدها 
األمر الذي استغلته اإلدارة األمريكية . اخلطر اإلرهايب

حتالل بلدان أخرى حبجة احلروب يف تربير غزو وا

                                                             
، احلوار املتمدن، اإلرهاب ووسائل اإلعالمأمحد حممد صاحل،  1

: ، من املوقع اإللكرتوين869العدد 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid

=19589  
  

الذريعة اليت  ستباقية أو الوقائية، كما هي احلجة أواال
ا على العراق  ساقتها اإلدارة األمريكية يف حر

حيث بدأت وسائل األمريكية محلتها . وأفغانستان
ا هذه برتويع الشعب األمريكي  التحريضية لتربير حر
وبث الرعب واخلوف يف نفسيته بتصويرها األخطار 
اإلرهابية بالقادمة واملتوقعة احلدوث يف أية حلظة، إذا مل 

هناك مبادرة عسكرية هجومية للقضاء على تكن 
اإلرهاب يف معقله قبل أن يزحف ويستهدف الواليات 
املتحدة، كما روجت لذلك اإلدارة األمريكية، اليت 
استندت يف ترويج محلتها بافرتاض أن السيطرة على 
م  عقول الناس وأفكارهم تكون عن طريق إخبارهم أ

حتت معرضون للخطر وحتذيرهم من أن أمنهم 
التهديد، ما ميكن أن يطلق عليه بإسرتاتيجية اخلداع 

  .اإلعالمي 
لذلك يتطلب من وسائل اإلعالم عند التعامل مع 

  : قضايا اإلرهاب مايلي
الرتكيز على طريقة صياغة اخلرب بشكل يضمن = 

إيصال احلقيقة ومراعاة عدم تأثريها يف نفسية 
إعادة فقد ظهرت أصوات تطالب بضرورة . املواطنني

النظر يف مضامني العمل الصحفي واإلعالمي، 
واستبداهلا مبضامني جديدة تركز على معاجلة انتشار 
ظاهرة اإلرهاب والعنف والتصدي لوسائل اإلعالم 
دف إىل التأثري يف  اليت متارس أدوارا حتريضية مدمرة 

تمعات ديد أمن الشعوب وا  .عقول الشباب و
ركز أو جهة حكومية رمسية التفكري بأمهية إقامة م= 

مركزية لتوحيد اخلطاب اإلعالمي لرفع مستوى نوعية 
التوعية والتوجيه اإلعالمي املمنهج للمعلومات عن 
اإلرهاب، تكون على اتصال دائم بوسائل اإلعالم 

مادة إعالمية سلبية أو مبادرة دعائية  بأيللتحكم 
لإلرهاب قد تقدمها وسائل اإلعالم يف غفلة منها 

ت وطأة املنافسة وحتقيق السبق الصحفي أو حت
 . اإلعالمي
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ضرورة اعتماد وسائل اإلعالم املوضوعية يف تناوهلا = 
للقضايا واملشكالت اإلرهابية، ورفع مستوى 

 وتأهيلهمصداقيتها يف نشر األخبار، وإعداد إعالميني 
 .للتعامل مع الظاهرة وفق مهنية عالية

ت مشرتكة بني إقامة اتصاالت ودورات وتدريبا= 
ممثلي اجلهات الرمسية وبني ممثلي اإلعالم على كيفية 
التعامل مع احلوارات اإلرهابية إعالميا مبا يضمن 
الصاحل العام، كأن يتم افتعال حدث إرهايب للوقوف 
على كيفية التعامل معه إعالميا لسد الثغرات اإلعالمية 

 األمر الذي. اليت ميكن أن يستفيد منها اإلرهابيون
يتطلب االبتعاد قدر اإلمكان عن اإلثارة يف طريقة 
نشر األخبار املتعلقة باألحداث اإلرهابية، واالمتناع 
عن عرض أو وصف اجلرائم اإلرهابية بكافة إشكاهلا 
ا أو تنطوي على إضفاء  وصورها بطريقة تغري بارتكا

 .البطولة على مرتكبيها آو تربير دوافعهم
  :خاتمة

عالم مع اإلرهاب كان ومازال إن تعامل وسائل اإل
من جهة  االستغاللدائما حمل نقد بسبب إشكالية 

وإشكالية توظيف القضايا اإلرهابية من قبل بعض 
دف زيادة املبيعات واالنتشار  املؤسسات اإلعالمية 

  .وحتقيق الربح

فاإلرهاب يف القرن احلادي والعشرين أصبح أداة من 
ة بل أضحى جزءا  أدوات السياسة والعالقات الدولي

ال يتجزأ من السياسة، فارضا نفسه على الرأي العام ن 
خالل التغطيات اإلعالمية اليت حيصل عليها واليت 
أصبح اإلعالم من خالهلا نافذة له تفتح له األبواب 

. ليكون مثل الفاعلني السياسيني اآلخرين حمليا ودوليا
ي فوسائل اإلعالم بتغطيتها لألعمال اإلرهابية تعط

الشرعية لإلرهابيني وجتعلهم العبني سياسيني مثلهم 
تمع  مثل األحزاب السياسة ومجاعات الضغط وا

فالعالقة بني اإلعالم واإلرهاب تبقى دائما . املدين
 اعتباراتعالقة شائكة، معقدة وحساسة ختضع لعدة 

معظمها غري أخالقي يقوم على االستغالل للوصول 
حتقيق الربح والشهرة من إىل الرأي العام من جهة، و 

  .جهة أخرى
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  في ضوء المقاربات التفسيرية بيتحليل معضلة التكامل المغار

  لنظرية التكامل واالندماج
  هدى معماش

  باحثة يف الدكتوراه،
  .3أستاذة مؤقتة جبامعة اجلزائر

  :ملخص
 املنظومــة لدراســة جديــدة وعمليــة نظريــة أطــرا) اجلديــدة والوظيفيــة الوظيفيــة( واالنــدماج التكامــل نظريــة قــدمت

 الـدول لعالقـات كمحـدد"  الشـك "و"  النزاعاوتيـة " مبـدأ تفنيد على فزيادة الدول، بني العالقات طبيعة وتفسري الدولية
 ملنطـــق وتبنيهــا الصــراع عــن بتخليهـــا– اســتطاعت قــد اجلغرافيــة األقـــاليم مــن كثــريا أن أثبــت قـــد الواقــع فــإن  بينهــا، فيمــا

االت خمتلف يف وترقى ودوليا إقليميا تكامال حتقق أن-التعاون   .األمنية وحىت والسياسية االقتصادية االجتماعية، ا
 إال إنشـائه علـى عقـدين مـن أكثـر مرور ورغم حيث العريب، املغرب الحتاد بالنسبة خمتلف ذلك يف الشأن لكن

 تكتــل بنــاء لفشــل تفســري تقــدمي إىل املقــال هــذا يهــدف اإلطــار، هــذا يف. التكــاملي بنائــه عمليــة يف تعثــرا يشــهد الزال أنــه
 "و"  احلكوماتيــة فــوق مـا " املقاربــة بـني اجلــدل حـدود ولتوضــيح الوظيفيـة، املدرســة فرضـيات مــن انطالقـا مغــاريب، إقليمـي

  .العريب املغرب باحتاد تعلق فيما"  الدنيا"  و"  العليا"  التكامل جماالت أولويات وبني"  احلكوماتية حتت ما
Résumé: 
La théorie de l’intégration (fonctionnelle ou néo-fonctionnelle) a offert de 

nouveaux cadres théoriques et pratiques pour l’étude du système international et une 
meilleure 

interprétation de la nature des relations entres les Etats. 
Ainsi, et en sus de la remise en cause du principe de la “conflictualité” et du “doute” 
en tant que déterminant des relations entre les Etats, la réalité des faits affirme qu’en 
renonçant aux conflits et en recourant à la coopération, plusieurs territoires ont pu 
réaliser une intégration territoriale et internationale et un développement social, 
économique et politiques, voire même sécuritaire. 

Cependant, la chose est totalement différente concernant l’Union du Maghreb 
Arabe (UMA), dont le processus de construction et d’intégration n’arrive pas à se 
concrétiser, alors qu’il a été lancé depuis plus de deux (02) décennies. 
C’est dans cet esprit que le présent article a pour objet de définir les raisons d’échec 
de la construction de l’UMA, en s’appuyant sur les hypothèses de l’école 
fonctionnelle et en précisant les limites du débat contradictoire entre l’approches 
“Supra-Etatique” et “Infra-Etatique”, ainsi que la définition des priorités, pour 
l’UMA, entre les domaines d’intégration dites “supérieurs” et “inférieurs “.  

  :مقدمة

بعد أن كانت املنظومة الدولية حمكومة مبنطق وستفايل 
ادية الدولة القومية  راديكايل، يكرس من جهة أح

وعقالين يف العالقات الدولية،  حصري كفاعل وحيد،
  القواعد اليت حتكم هذه  -من جهة ثانية -خيتزل و 

  

املنظومة يف املصلحة، الفوضى وميزان القوى،كما 
يضفي عليها طابع الصراع، فإن النظريات اليت أعقبت 

هذه الطروحات،   -إىل حد ما -الواقعية، قد فندت 
وأثبتت بالواقع أن هناك توسيعا وتعميقا يف الفواعل 

  . والقواعد اليت حتكم املنظومة الدولية
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الوظيفية اجلديدة يف هذا اإلطار، طرحت الوظيفية و 
ر بأفضلية كمبدأ جديد يق" االندماجو التكامل " فكرة 

السيادة "بضرورة جتاوز منطق التعاون على النزاع، و 
إىل إمكانية التخلي عن جزء من هذه " اجلامدة

السيادة لصاحل كيانات جديدة تتوىل اختاذ القرار باسم 
االت أو كلها، حتقيقا  الدولة القومية، يف بعض ا

  ". جزر السالم" :ـلحلم الذي اصطلح  عليه نظريا بل

غري أن رواد هذه املدرسة و إن اتفقوا على أمهية مسار 
التكامل الذي يبدأ إقليميا مث يتوسع دوليا يف تصفري 

م اختلفوا الطابع الصراعي للمنظ ومة الدولية، إال أ
ظهر اجلدل بينهم عميقا فيما يتعلق بالقوى الدافعة و 

مكانة الدولة فيه وإشكالية األسبقية بني و  ار،سهلذا امل
  . السياسي و االقتصادي

يف هذا السياق، يذهب القسم األول من منظري هذه 
هو سريورة ديناميكية املدرسة إىل القول بأن التكامل 

ما "ت أن تكون سياسية، حتركه تفاعال لاجتماعية قب
يكون موضوعه األول هو يف الدولة و " حتت حكوماتية

يف حني يرى قسم آخر أن مسار التكامل  قتصاد،اال
ال ميكن أن حيدث آليا، " كومايتمابني ح" مسار 

الدول صاحبة "يرادات إمنا هو حمصلة التفاق إو 
أنه ينطلق من جمال السياسات العليا ليصل ، و "السيادة

  . إىل جمال السياسات الدنيا و ليس العكس

إىل املالحظ جبانب هذه الطروحات النظرية، وبالعودة 
على الساحة الدولية، جند أن العديد من التكتالت 
اإلقليمية قد جنحت يف جتاوز فكرة التكامل إىل 
 االندماج، دون أن يكون ذلك هو شأن احتاد املغرب

على انطالقه  العريب، حيث وبعد أكثر من عقدين
" التنسيقالتعاون و " ة على حتقيق الزالت دوله عاجز 

التكامل و " ال نبالغ ونتحدث عن لكي  -فيما بينها 
، واقع دفع بالعديد من الباحثني إىل -"االندماج

، وهو وصف ال ميكن أن "باملعضلة" وصف األمر 

من باب التصنيف األديب وال املبالغة اللغوية،  ينظر إليه
قارب اجلغرايف، ذلك أن بلدان املغرب العريب، رغم الت

الوحدة اللغوية، واإلمكانات الطبيعية  التاريخ املشرتك،
ا مل تنجح يف بناء تكتل إقليمي  واالقتصادية، إال أ

لتبقى االحتاد شكال مؤسساتيا جممدا، و  موحد، ليبقى
ا البينية حوايل  دوله بعيدة عن بعضها، ال تتجاوز جتار

 .مع االحتاد األوريب  %75مبقابل   3%

: شكالية التاليةمما سبق، يبدو من األهمية طرح اإل
إلى أي مدى يمكن للمقاربات التحليلية لنظرية 
التكامل واالندماج  تفسير فشل التجربة التكاملية 

   .؟ المغاربية

اإلجابة على هذه اإلشكالية ستكون مضمنة يف إن 
  :احملاور التالية

جماالته من القوى الدافعة ملسار التكامل و  جدلية= 
 منظور النظرية الوظيفية، 

أولوية : عريب للتكامل اإلقليميمقاربة احتاد املغرب ال= 
 ،  "النخب غري الرمسية"على " النخب الرمسية"

 التطبيق،النظرية و : معضلة التجربة التكاملية املغاربية= 

خلق : احتاد املغرب العريب من األمس إىل اليوم= 
 .الفشل مث إعادة إنتاجه

مجاالته  جدلية القوى الدافعة لمسار التكامل و= 
 :من منظور النظرية الوظيفية

 يكن بروز التكامل الدويل كظاهرة سياسية سوى مل
ا احلربان العاملتان  انعكاسا للنتائج الوخيمة اليت أفرز

 نقد األوىل والثانية، حيث توجه التنظري الدويل إىل
فرضيات املدرسة الواقعية، التعاطي الالعقالين ألسس و 

أن الصراع  ال ميكن أن يكون بعد أن أثبتت التجربة 
قه العالقات بني الشكل الوحيد الذي تتمظهر وف

باعتبارها أهم وحدة   –لعجز الدولة الدول من جهة، و 
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على تلبية احلاجات األساسية  -يف املنظومة الدولية
ر الذي دفع إىل طرح األم.  1لإلنسانية من جهة ثانية

يزة يف بناء كرك  -دوليا كان أو إقليميا - فكرة التكامل
  . استمرار املنظومة الدوليةو 

احلالة الناجتة "بصفة عامة، يشري مفهوم التكامل إىل و 
عن التحول من عالقات القوة إىل عالقات السلم بني 
فواعل النظام الدويل، عرب تنشيط الروابط االقتصادية 

حالة من  وصوال إىل والوظائف الفنية والتعاون التقين
تعدد التعاريف فقد تعددت ب. "التوحد السياسي

تراوحت بني بات اليت تناولت حتليل التكامل و املقار 
املقاربة الفدرالية، االتصالية، مقاربة املعامالت 

تان اللتان أحدثتا تطورا  التجارية، وهناك بالطبع املقارب
يف مفهمة الظاهرة التكاملية،                           كبريا

واللتان تركزان على . اجلديدة ومها الوظيفية والوظيفية
ز والء ضرورة نقل الوالء من الدولة القومية إىل مراك

  .2 فوق قوميةجديدة 

يف هذا اإلطار، وعلى الرغم من أن الوظيفية اجلديدة 
ما هي إال تيار إصالحي للوظيفية األصلية و هي نتاج 
نقد ذايت، إال أن الفرق بني النظريتني يظهر على عدة 

  :كن إمجاهلا فيما يليمستويات، مي

 :فيما يتعلق بالقوى الدافعة لمسار التكامل= 

تذهب الوظيفية إىل القول بأن التكامل هو عملية 
حتركها ديناميكيات اجتماعية وفواعل ما حتت دولية،                             

فمن أجل حتويل التعاون إىل واقع ملموس جيب البدء 

                                                             
1 Reginald J-Harrison, "European Question: 
Therese Regional and International 
Integration", George Allenand Unwintld, 
London, 1974, p 27. 

اتحاد المغرب العربي بين دوافع "صبيحة خبوش،  2  
-1989(التكامل االقتصادي والمعوقات السياسية 

، ص 2010التوزيع، األردن، و  دار احلامد للنشر ،")2007
48.   

تصادية ة من املنظمات االقبإقامة بناء تدرجيي لشبك
اليت ستتشكل حتت ضغط و  3 عرب الوطنيةواالجتماعية 

ضغط ، كما تعطي دورا هاما جلماعات ال"اليد اخلفية"
اليت تعرب عن مصاحل اجلماهري يف  واجلماعات الوسيطة

ا . التكامل، وتستطيع فرض هذه املصاحل على قيادا
التكامل ال يف حني ترى الوظيفية اجلديدة أن مسار 

ميكن أن يكون آليا، بل خيضع إلدارة وإدراك الدول 
تشمل " هاس"واحلكومات، فقوى التكامل حسب 

الفاعلني السياسيني يف خمتلف املواقع الوطنية، مقتنعني 
م السياسية حنو موالءاويل بتح م، ونشاطا ، وتوقعا

مركز جديد أكرب له مؤسسات ومطالب قانونية على 
من هذا املنطلق فإن الوظيفية . 4 ية السابقةالدول الوطن

اجلديدة تركز على وزن اإلرادة السياسية للنخب يف 
صنع التكامل ودفع العملية التكاملية، حيث اهتموا 
بالنخبة، يف حني اهتمت الوظيفية األصلية باملصاحل 

 . 5 اجلماهريية

 : فيما يتعلق بمجاالت التكامل= 

تقول النظرية الوظيفية بأولوية السياسات الدنيا على 
العليا، وترى أن حركية التكامل إمنا تتم من األسفل إىل 
األعلى، حيث تبدأ بقطاعات اقتصادية، فنية، تعليمية 
وثقافية حمدودة، مث تتوسع تدرجييا، و السبب يف ذلك 

بأن املسائل السياسية والسيادية،  اعتقادهاراجع إىل 
 6 املسائل ذات األمهية اإليديولوجية والقيميةوحىت 

                                                             
اإلشكاليات األساسية في التنظير في "السعيد مالح،   3

مداخلة ألقيت يف ملتقى علمي جبامعة ، "التكامل الدولي
   .2011، بسكرة، حممد خيضر

4 Trevor Taylor, "Approach and Theory in 
International Relations", Longman, 
London,1980, p18. 

 عامر مصباح، "تكامل المغرب العربي: األبعاد 
والمقاربات"، دار الكتاب احلديث، مصر، 2009، ص 

62. 5  
، دار "التكامل في العالقات الدولية"حسني بوقارة،   6

  .15، ص2008هومة، اجلزائر، 
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هو ما يفرض تفاديها متتاز بقدر كبري من احلساسية و 
ثانيا، أن . يف املراحل األوىل للتكامل،  هذا أوال

االرتباط متعدد القطاعات بني الشعوب على املستوى 
احلكومايت سيفرض يف مرحلة الحقة على  -ما حتت 

ا السياسية ا نتهاج سياسات رشيدة خالية الدول وقياد
  ).الرتابط املصلحي(من العنف اجتاه الدول األخرى 

ية باملقابل، ترفض الوظيفية اجلديدة عزل القضايا التقن
جيب اين،هذا عكس مرت عن السياسية، فالبنسبة هلاس و 

أن يتم االنطالق من القطاعات احليوية اليت حتتل 
باملسار  يةمكانة متميزة يف اقتصاديات الدول املعن

كما أن األولية تكون للتكامل اإلقليمي   التكاملي،
وهنا ختتلف الوظيفية . 1اجلهوي على حساب الدويل

الذي يرى بأن كل " ستانلي هوفمان"مع طروحات 
القرارات اليت اختذت يف جتربة التكامل هي قرارات 
سياسية، لذلك يرفض ربط املسار التكاملي باحملددات 

كقوى دافعة، ويعترب أن التكامل  اقتصادية -السوسيو
حمكوم حبسابات دولتية سيادية و عليه فال ميكنه أن 
ينتشر خارج حدوده االقتصادية، وكلما حتولنا إىل 
القطاعات اإلسرتاتيجية و املصاحل احليوية ازدادت 

  . 2فرص الرتاجع

: مقاربة اتحاد المغرب العربي للتكامل اإلقليمي= 
النخب غير "على " النخب الرسمية" أولوية 
 ":  الرسمية

ترجع فكرة قيام احتاد مغرب عريب مشرتك إىل الفرتة 
 1927االستعمارية، حيث توجهت اجلهود مع سنة 

توحيد املعركة ضد من قبل الوطنيني املغاربيني إىل 
تقالل انتقلت الوحدة من جمرد بعد االساملستعمر، مث و 

فكرة إىل فعل جسدته جتربة اللجنة االستشارية الدائمة 
                                                             

1 Paul Viott.R, mark Kauppi.V, 
"International Relations Theory: Realism, 
Pluralism Globalism ans Beyond", Allyna 
Barcon. London, 1999. p 213. 

  .السعيد مالح، مرجع سابق 2 

ميكن تلخيص أهم و . (CPCM)للمغرب العريب 
ا إنش  اء احتاد املغرب العريب فيمااملراحل اليت مر 

  .يلي

مشل اخلطوات : 1962العمل الوحدوي قبل سنة 
 :التالية

وهدفت  :1923جمعية نجم شمال أفريقيا في 
للدفاع عن العمال املغاربة يف باريس، مث حتولت مع 

إىل مجعية سياسية للدفاع عن كيان  1926سنة 
، نشطت حتت قيادة 3املغرب العريب واملطالبة حبقوقه

 .مصايل احلاج و رواد احلركة الوطنية اجلزائرية

 :1927جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين 
ملغاربة يف فرنسا، هدفت إىل توحيد صفوف الطلبة ا

وتكوينهم على املستوى النظري التوعوي كما على 
،                   4مستوى التنسيق يف العمل السياسي

وهم الذين أصبحوا فيما بعد زعماء احلركة التحررية يف 
 .مشال أفريقيا

تشكل على إثر  :1947مكتب المغرب العربي 
املمثلة مؤمتر املغرب العريب، الذي عقدته األحزاب 

لكل من اجلزائر، املغرب وتونس بالقاهرة، و فيه مت 
 .بلورة فكرة التوجه حنو العمل الثوري

ته األحزاب الثالثة املمثلة حضر  :1958مؤتمر طنجة 
                              املغرب العريب،  لدول

وظهرت فيه فكرة وحدة مغاربية حقيقية، ومل يعد جمرد 
العمل على قيام وحدة فيدرالية  عمل تنسيقي، و إمنا

                                                             
   . 14مرجع سابق، ص  حسني بوقارة،  3
الوطنيون الجزائريون والمغرب العربي "حممد حريب،  4 

، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية ،"1928-1954
   .73، ص 1987
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بني األقطار الثالثة، لوال أن الظروف الداخلية لدوله مل 
 1.تسمح بتطبيق قراراته مباشرة

مرت : 1962التجربة التكاملية المغاربية بعد سنة 
 :مبا يلي

: 1975-1964اللجنة االستشارية الدائمة 
أنشأت بادراك من القيادات السياسية آنذاك ألمهية 

، حيث مت تأسيس العديد من األجهزة 2املالتك
مث مع . املشرتكة و بعث العديد من الربامج القطاعية

، تقرر وضع برنامج للتعاون الشامل 1967سنة 
ال  5وضبط مرحلة جتريبية ملدة  سنوات يف ا

 .االقتصادي

معاهدة اإلخاء و الوفاق بني  :3المعاهدات الثنائية
دة وجدة               ، معاه1983اجلزائر و تونس يف 

بني كل من ليبيا واملغرب، التصاحلات  1984يف 
،             1987الثنائية بني كل من تونس وليبيا يف 

 .1987، اجلزائر واملغرب يف 1986اجلزائر وليبيا يف 

بني قادة دول املغرب  :1988لقاء زرالدة سنة 
يئة تأسيس احتاد املغرب العريبالعريب و   .هدف إىل 

وتضمنت التأسيس : 1989معاهدة مراكش في 
 .الرمسي لالحتاد

أخذا بعني االعتبار لكل العوامل الداخلية و مما سبق، 
واخلارجية، واملقومات الطبيعية، االقتصادية، التارخيية، 
واحلضارية اليت سامهت يف بعث التكامل بني أقطار 
 املغرب العريب، فإنه يتضح لنا أن التجربة املغاربية هي

                                                             
  .20حسني بوقارة، مرجع سابق، ص   1

2 J-C,  "l’Unification Maghrébine : Relations 
Institutionnelles et Obstacles Politiques",           
l’Unité Maghrébine Dimensions et 
Perspectives, 1972, p 137. 

  .158صصبيحة خبوش، مرجع سابق،   3

، بدأت مع احلركة الوطنية 4جتربة خنبوية بالدرجة األوىل
بة يف الدول الثالث للمغرب العريب، وانتهت إىل النخ

واحلقيقة أن من  .السياسية و قيادات هذه الدول
الطبيعي جدا أن تأخذ النخب، رمسية كانت أو غري 
رمسية، موقع الطليعة يف املبادرة باملشاريع التكاملية، بل 

يف معظم التجارب التكاملية الدولية، و على  هو احلال
لكن اخللل يف . رأسها التجربة التكاملية األوروبية

ا حتولت مع سنة   - 1962التجربة املغاربية هو أ
يف يد " مهمة رمسية"إىل  -واستمرت إىل يومنا هذا

هدفها األول هو تنظيم الدولة  حكومات سيادية،
حساب مصلحة  واحلفاظ على مصلحتها الوطنية على

لقد كان مربر ذلك يف البداية أن دول املنطقة  . التكتل
متر مبرحلة انتقالية، مث أصبحت إيديولوجية وطنية 

. تغذيها االختالفات السياسية لقادة الدول األعضاء
، 1962قبل سنة " للنخب غري الرمسية"من قيادة تامة 
من بعد هذا التاريخ، و " للنخب الرمسية"إىل قيادة تامة 

الذي استطاع إيصال املنطقة بنضال " مغرب الشعوب"
مغرب "مشرتك ودائب إىل السيادة الدولية، إىل منطق 

عرات القطرية ، الذي ترمجت فيه النّ 5املتذبذب" الدول
يف ممارسات النخب احلاكمة، والذي تظهر فيه الدولة 
القومية يف منطقة املغرب العريب يف أقصى قطريتها 

عن " الفعلي"كايل، غري قابلة بالتنازل ووجودها الرادي
أي جزء من السيادة، وال التغاضي عن االختالفات 
اإليديولوجية لصاحل كيان فوق قومي ملنطقة مشال 

  .أفريقيا

النظرية و : معضلة التجربة التكاملية المغاربية= 
 :التطبيق

                                                             
األبعاد : تكامل المغرب العربي"عامر مصباح،   4

  .223، مرجع سابق، ص "والمقاربات
 ، "تأمالت فكرية حول المغرب العربي"بشري بومعزة،  5 

-51ص ، 1987بريوت،  ،مركز دراسات الوحدة العربية
148.  
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إذا تناولنا معضلة التجربة التكاملية املغاربية من وجهة 
ا ستصرف رؤاها إىل النظر نظر الوظيف ية األصلية، فإ

يف عملية الفصل بني مسائل السياسة الدنيا ومسائل 
ا، حبيث تصبح شعوب هذه املنطقة السياسة العلي

خنبتها االقتصادية يف قلب املوضوع، ويكون على هذه و 
االت الفنية املختلفة إلحاطة  األخرية التعاون يف ا

من التفاعالت  سلطات هذه الدول بشبكة قوية
الوظيفية، تتوسع إىل جماالت أخرى، حىت تأخذ شكال 

البىن القاعدية النخبوية  أي أن. أكثر انتشارا وتعميما
جماالت السياسات الدنيا هي اليت تصبح يف قلب و 

  .1التحليل

فإذا أردنا معرفة وجود تكامل مغاريب حسب النظرية  
 الوظيفية األصلية فإننا سنعمد إىل قياس حجم

التفاعالت االقتصادية والفنية، حيث كلما كانت هذه 
مغرب "غراءا كلما حتقق األخرية أكثر عمقا و إ

ابتعدنا عن النظم السياسية املغاربية لصاحل و " الشعوب
  .  التكامل و االندماج اإلقليمي املغاريب

تبنت دول املغرب العريب طروحات الوظيفية ملا آثرت 
بني بعض دول املنطقة،                               البدء بالتعاون الثنائي 

. االنتقال إىل التعاون اجلماعي -فيما بعد -ليتم 
بع كذلك فقد مت الرتكيز على مشاريع ذات طا

يف حني ٌأجل احلديث عن  اقتصادي فين حبت
لكن . االندماج السياسي واألمين إىل مراحل الحقة

إىل الدخول يف  ةعت الدول املغاربياخللل وقع ملا سار 
املرحلة الثانية دون أن تكون قد أكملت بناء املرحلة 

ط االقتصادية والربح ال تعززت بينها الرواباألوىل، و 
ال تداخلت املصاحل بشكل جيعلها تفضل املشرتك، و 

  .التكامل على النزاع

                                                             
دراسة : نظريات التكامل الدولي"عبد اهللا جاد فودة،  1 

، األرقم للنشر، مصر، "حالة للخبرة التكاملية العربية
  .29، ص 2007

مث أن املتتبع للواقع، يالحظ أن االعتماد املتبادل الذي 
يف منطقة املغرب العريب،  يسبق التكامل ضعيف جدا

 فعمليا ال ميكن أن نتكلم عن التكامل يف منطقة
ال تتعدى نسب إقليمية ال تتواصل فيما بينها و 

فصادرات اجلزائر حنو %. 2.7املبادالت التجارية فيها
يف سنة  %4.25بلدان احتاد املغرب العريب مل تتعدى 

ا فلم تتجاوز 2015 يف نفس  %1.31، أما واردا
يف حني سجلت . هو الشأن بالنسبة للمغربة، و السن

 %6.4تونس قيمة صادرات حنو املنطقة مقدرة ب 
لنفس  %5.2يف نفس السنة، وقدرت الواردات ب 

  .2 السنة

كذلك، ال ميكن للتكامل أن حيدث يف غياب 
االعتماد املتبادل، حيث نظريا أكثر التكامالت 
 الناجحة كانت يف مناطق تعرف حالة متقدمة من

، فكيف مبنطقة احلدود مغلقة 3االتصاالت فيما بينها
أما . بني اثنني من دوهلا، وتعاين مشاكل نزاعية معتربة

استعمال التكامل كآلية لتفكيك املنطق النزاعي يف 
منطقة املغرب العريب فإن تاريخ وواقع املنطقة املغاربية 

هو أن النزاعات هي اليت كانت و  يطالعنا بالعكس،
مصري التكامل، وإذا كانت أوربا قد تبنت تتحكم يف 

ول التكامل كآلية لتذويب سياسات القوة، فإن د
ا و  تصر على حضورها املغرب العريب تستعمل قو

. القطري يف خمتلف االجتماعاتالرمزي واملادي و 
النزاعات متعلق برغبة حقيقية،  لذلك فتفكيك بنية

  .هذا ما ال يوجد يف املنطقةو 

أن الوظيفية ما كانت لتعطي تفسريا من هنا، يظهر 
للمعضلة التكاملية املغاربية، على اعتبار أن القوى 
الدافعة للتكامل، جماالته، فضاءه، وحىت املتغريات 

                                                             
2  " Echanges extérieurs de l’Algérie par 
Régions Economiques", Rapport des 
Statistiques           du Commerce Extérieur de 
l’Algérie, Centre National de l’Informatique et 
des Statistiques, 2014-2015. 

  .السعيد مالح، مرجع سابق  3
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الظرفية والدولية اليت تأسس واستمر يف ظلها االحتاد، 
ال تتوافق وال تستجيب مع طروحات الوظيفية 

جلديدة ستتوجه مبقابل هذا، فإن الوظيفية ا. األصلية
حنو معاجلة التجربة التكاملية املغاربية عن طريق 
استكشاف القوى املختلفة املؤثرة  يف صنع القرار يف 
م فيما  م، وتوجها الدول املغاربية، واستقراء خربا

مث سيتم الرتكيز على دور . يتعلق بالتكامل املغاريب
 ومية واألحزابومجاعات املصاحلالنخب السياسية احلك

رجال األعمال وغريهم ممن يشرتكون يف اختاذ القرار و 
اجلمعي،  حيث سيعمل هؤالء على توجيه دوهلم حنو 

كذلك فستنظر هذه النظرية . 1العمل التكاملي املغاريب
االت  يف جماالت التكامل، وستحاول بعثه يف بعض ا

  .اإلسرتاتيجية و احليوية

غرب العريب يف هذا اإلطار، يتجلى أن تأسيس احتاد امل
قد خضع ملنطق الوظيفية اجلديدة فيما تعلق بالقوى 
الدافعة للتكامل، حيث أنه ارتبط بتوجهات النخب 

، دون -احلكوميةحتت احلكومية و -الرمسية السياسية 
لكن فيما . والنخب غري الرمسية النخب االقتصادية

خيص هذه النقطة أيضا فإنه يالحظ أن النخب الرمسية 
تية ظلت ترتاجع لصاحل احلكومية حتت احلكوما

، وهذا منطق خمالف لطروحات )القيادات السياسية(
الوظيفية اجلديدة، ذلك أن املنطق االقتصادي يفرض 
أن تكون الفواعل الرمسية يف اإلحتاد رجال األعمال ال 
احلكومات و رؤساء الدول، يف حني أن املبدأ الذي 

يا، فواعله قام عليه احتاد املغرب العريب كان سياس
  . 2األساسية هي احلكومات

بغض النظر عن املعوقات الظرفية اليت أدت إىل فشل 
بناء تكامل واندماج مغاريب، وبإسقاط احلدودية 
النظرية يف طرح املدرسة الوظيفية على مشروع االندماج 

                                                             
  .36عبد اهللا جاد فودة، مرجع سابق، ص   1
  .40فودة، مرجع سابق، ص عبد اهللا جاد   2

 املغاريب، فإننا جند أنه وعلى العكس مما تنادي به تلك
انب قد اهتمت باجل املدرسة، فإن دول املغرب العريب

ب أسبقية اجلانالسياسي يف غفلة عن أمهية و 
مل ترتك الفرصة  االقتصادي، فدول املغرب العريب

لتويل عملية البناء، ومل تعتمد مبدأ ) بشكليها(للنخب 
التدرجية القطاعية يف تبين العملية االندماجية، وإمنا 

التكامل الذي يستهدف على العكس منه جعلت 
تفكيك الوالءات القطرية، رهينا مبنطق الدول الذي 
يغايل يف الشرعية والسيادة والرغبة يف احلفاظ على 

  . استمرارية وبقاء األنظمة القائمة

خلق : اتحاد المغرب العربي من األمس إلى اليوم= 
 الفشل ثم إعادة إنتاجه

غرب ملتكاد الكتابات حول واقع ومستقبل احتاد ا
ة العريب ال تعد وال حتصى، و  تكاد تكون احللول متشا

يف كل هذه الكتابات، مقسمة إىل حلول سياسية 
 إجياد تسوية لقضية الصحراء الغربية، جتاوز اجلدل بني(

جتنب فكرة الدولة القائد، توحيد  الوطين واملغاريب،
مبراجعة املعاهدة املؤسسة (نية ، قانو )الرؤى الوحدوية

ا واستكمال البناء املؤسسايت تصحيح و  اخللل املوجود 
تمع املدين وإشراكه (، جمتمعية )لالحتاد بتفعيل دور ا

أخريا اقتصادية، حيث ينادي ، و )ة التكامليةيف العملي
تبين مقاربة اقتصادية لبعض بتغيري املقاربة املتبعة، و ا

هيكلية هادفة إىل إدماج االقتصاديات الوطنية عن 
  .3 شاريع اقتصادية مشرتكةطريق خلق م

فاملقاربة الوظيفية  لكن املشكل ليس يف املقاربة،
الدستورية جنحت يف مناطق جغرافية أخرى واالتصالية و 

ومع تكتالت إقليمية مغايرة، بل جنحت يف االحتاد 
األورويب الذي كان فضاء نزاعيا بامتياز، ولكنها 

لن  .فرةفشلت يف املغرب العريب رغم كل املقومات املتو 
يكون من التشاؤم إذا قلنا أن االحتاد املغاريب غارق يف 

                                                             
  .403صبيحة خبوش، مرجع سابق، ص   3
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دوامة من الفشل الذي يعاد إنتاجه يف كل مرة، عالق 
مدة على أرض الواقع، و بني مؤ  بني اخلطاب سساته ا

فعيله، واملتبوع جبهود السياسي املؤكد على ضرورة ت
واحلل ليس . مل تؤت النتائج املتوقعة منهادبلوماسية

ال حىت قانونيا، حيث أن هذه سساتيا وال اقتصاديا و مؤ 
املداخل كلها تبقى جمرد خيارات أمام التكتالت 
اإلقليمية، ميكن إجياد حلول بديلة هلا إذا ما أثبتت 

 اإلرادة السياسيةفشلها، لكن األساس يكون بتوفر 
لدى صناع القرار ملباشرة عمل تكاملي حقيقي، أو 

ال ل لنخبة خللق آليات تعاونية على األقل بفتح ا
إقليمية تقوي املصاحل املشرتكة وتسمح باالندماج يف 

 .مرحلة الحقة

واإلرادة السياسية ال ميكن أن ينظر إليها مبنظور 
ا تفرض العديد من الشروط،                                     مفاهيمي حبت، إذ أ

املغاربية إىل أنظمة أوهلا حتول األنظمة التسلطية الريعية 
اآلسيان يف آسيا بعد حتول األنظمة ( 1دميقراطية ليربالية
، والتجارب التكاملية يف أمريكا ماليزيايف اندونيسيا و 

، وثانيها )عد حتول األنظمة يف الثمانينياتالالتينية ب
هو توجه قناعات القادة السياسيني يف هذه الدول إىل 

بأمهية التكامل، وضرورة جتاوز الفردانية  اإلدراك
سياسيني منه ختلص الو . القطرية إىل اإلقليمية الوحدوية

اإليديولوجية يف تعاطيهم مع من االعتبارات الذاتية و 
املسألة االندماجية، فضال عن جتاوز عقدة القيادة اليت 
ليست إال نتاجا لعقدة داخلية أخرى مرتبطة بقدسية 

  .ة يف هذه الدولاملؤسسة الرئاسي
عريب ال حل من هنا يتضح أن معضلة احتاد املغرب ال

، ليس على مستوى "إلرادةا"و" الوعي"هلا إال يف 
إمنا على مستوى املؤسسة الرئاسية، فحىت الشعوب و 

عوب بنخبها تويل عملية التكامل تستطيع الش
االندماج جيب أن ترتك هلا الفرصة أوال، الشيء الذي و 

                                                             
األبعاد : تكامل المغرب العربي " عامر مصباح،  1

  .224، مرجع سابق، ص " والمقاربات

نه متاما يف الواقع املغاريب، أين تتجه حيدث العكس م
تمعات"دول املنطقة إىل    ".دولنة ا

  :خاتمة

ينتج التكامل واالندماج عن اإلدراك واحلاجة، واحلاجة 
هي اجلانب املادي يف العملية التكاملية القاضي بأن 

أن ميكنها أن تعيش يف نزاع أبدي، و  الدولة القومية ال
لم و التعاون ال حاالت الس املنظومة الدولية تستقر يف

املعنوي من أما اإلدراك فهو اجلانب  .احلرب والنزاع
يشري إىل وعي تام من طرف الدول العملية التكاملية، و 

بضرورة  -أو خنبها وفق الطرح الوظيفي -القومية 
  . التكتل لتحقيق املنفعة العامة الدائمة

لفكرة الرئيسية، قدمت الوظيفية يف ظل هذه ا
فية اجلديدة فرضيات متعددة إلقامة تكتل دويل الوظيو 

النخب الرمسية أو غري أو تكتالت إقليمية، تتوالها 
 تفاضل بني السياسات الدنيا والعليا، لتحقيقالرمسية، و 

لتصل إىل االندماج يف  التعاون، فالشراكة، مث التكامل،
  .مرحلة أخرية

ية ىن املؤسساتاحتاد املغرب العريب واحد من هذه البُ و 
جح يف حتقيق اليت أنشأت بغرض التكتل، دون أن ين

فقد أخذ عن الوظيفية األصلية طرحها  ذلك فعليا،
فيما تعلق مبجاالت التكامل، و عن الوظيفية اجلديدة 
ا فيما تعلق بالقوى الدافعة للتكامل، لكنه  طروحا

إن . جتاوزمها يف عدم االلتزام مبراحل بناء التكامل
ما التكاملي املغاريب جيد معناه فيتفسري فشل املسار 

خصه أن الذي ملقالت به املدرسة يف عمومها، و 
هي أصل كل "مركزيتها الدولة بسلطتها الرمسية و 

أن على هذه األخرية أن ترتاجع فاسحة و " الشرور
ال للنخب املوجودة بأنواعها   .ا

جيب أن نرجع لنقطة االنطالق، حيث وحىت  وعليه؛
ول إىل تكتل يتحاملغرب العريب و نجح تفعيل احتاد ي

أن يكون هناك إدراك تام باحلاجة له،  فعلي وجب
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الشيء الذي لن يتحقق إال بإرادة سياسية فعلية، 
تتجاوز النعرات القطرية ومفهوم الدولة األمة وفق 
ال للنخب االقتصادية  الطرح الواقعي، وتفسح ا

عليه والفنية للعمل حتقيقا للوحدة يف إطار ما اصطلح 
  ".  مبغرب الشعوب "
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