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  للمجلة اللجنة العلمية
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 ام املركز  محمد، غر سمسيلت ا   عيدةس جامعة القادر، عبد العا عبد. د.أ  ت

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 املتحدةاللـــ ية العر مارات الشارقة، جامعة أحمد، صا س قرطاج، جامعة محمد، مزو. د  ي   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

مارات/ د زايد، جامعة بكر، أبو سعود املتحدةمعن ية زائر/ د  العر ا مستغانم، جامعة بلعبدون،   عواد

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 سعيدة أحمد، شور . د  ت   جامعة

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

ي. أ  طيب بتة. أ تو     محمد ز
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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
اللقب واالسم، الوظيفة، الرتبة، املؤسسة املستخدمة، اهليئة التابع هلا، : (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  ،)إحالة ،مصدر، 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
اخلرباء اليت ال تلتزم بالتعديالت والتصحيحات املقدمة من طرف 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.comأو     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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  افتتاحية العدد الثاني
  

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

لة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية، لإلصدار عن معهد العلوم القانونية واإلدارية باملركز اجلامعي  جباهزية العدد الثاين من ا
أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائر، ال يسعنا يف هذا املقام إال أن نعرب عن ارتياحنا العميق بعد إصدار العدد األول خالل 

لة،  2016، ويسرنا أن نضع بني أيدي الباحثني والقراء واملهتمني باملطالعة العدد الثاين خالل شهر ديسمرب 2016 شهر يونيو من ا
ا أقالم دكاترة وأساتذة باحثني من خمتلف الرتب  والذي يتضمن جمموعة مقاالت متخصصة يف شعبيت احلقوق والعلوم السياسية، جادت 

  . وطلبة باحثني
مواضيع هذا العدد وأثارت إشكاالت ومسائل ذات بعد دويل ووطين يف جماالت القانون العام والقانون اخلاص فقد تنوعت 

تمع، وأّصلت هلا وناقشت اآلراء املتعددة حوهلا، واختذت املواقف ورّجحت  والعلوم السياسة، فهي بذلك حبثت يف ظواهر خمتلفة يف ا
ا أو تكون بداية الصائب منها، وفق مناهج علمية متنوعة ال  تستهدف إال كشف احلقائق والوصول إىل نتائج علمية، تُعتمد أو ُيستأنس 

  .    لبحوث أخرى
  

  .نسأل اهللا عز وجل أن يكون هذا اجلهد لصاحل البحث العلمي النافع وخالصا لوجه اهللا
  

  
  

  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

  
لة اجلزائرية للحقوق والعلوم ا        محد بن حيي أباملركز اجلامعي  علوم القانونية واإلدارية،لسياسية اليت يصدرها معهد الهاهي ا

تعاود التواصل مع قراءها األعزاء، لتضع بني أيديهم العدد الثاين للمجلة الذي حيتوي على جمموعة من  اجلزائر، ،تيسمسيلت الونشريسي
  .لقيمة اليت أبدعتها أقالم باحثنيالبحوث العلمية ا
جاوب الت تتطلبذه الباقة الطيبة املنتقاة نضع بني يدْي القارئ حمتويات هذا العدد مؤكدين بأّن استمرارية هذا العمل وحنن 

فإنين أنتهز الفرصة وأدعو كل الزمالء الباحثني املتخصصني يف ذه املناسبة و .من الباحثني حىت نصّوب األخطاء ونصّحح املسار ةومسامه
لة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية، وذلك طبقا والعلوم السياسية فروع القانون  لقواعد النشر املختلفة لنشر حبوثهم وإنتاجهم العلمي با

املعلنة، على وعد منا بأن نكون عوناً لكل باحث جاد جمتهد يرغب يف نشر نتاج فكره وحصاد جهده، وأن نكون معني علم لكل باحث 
لة   .عن املعرفة اليت تتصل مبجاالت عمل ا

 
 

 وهللا من وراء القصد، وهو املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
  

  باية عبد القادر/ الدكتور

  س التحريررئي
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  الفــــــــهــــــــــرس
  مقاالت الحقوق 

زائري  ا ع شر ال الدو التجاري التحكيم مقارنة،اتفاق  دراسة

الشلف ، بوع بن بة حس جامعة فاطمة،  .شعران

10 

ا ع الناجمة واملنازعات الصنا العقار استغالل  عقود

عمار.أ مواز،جامعة ا آفلوشر قة م باألغــــواط،  .ث

24 

ر والتطو والبحث بداع تحف اع خ براءة   دور

املسيلة. أ    جامعة لقليب، باتنة. أ .سعد جامعة السعيد،   .1شعبان

33 

سالم العامل سان  حقوق

املسيلة. د بجامعة مؤقت فرجان،أستاذ  الطيب

46 

عة شا حصة داد اس زائري حق ا ي املد  القانون

الدكتوراهأ باحث لبيض، كر تلمسان،بو  بجامعة

55 

الدولية اعات ال حل الدبلوماسية ات ر ل الوظيفي  الدور

الشلف.أ جامعة الدكتوراه، باحثة رة، ز  .مجامعية

62 

العملية واملمارسة ي القانو اف ع ن ب املعتقد ة  حر

مصطفى.أ الدكتوراه،،سندل بازةباحث ت ام ا  .املركز

73 

جن ثمار س شر ال الثبات مبدأ ع الواردة ناءات خديجة،. أ،ست الالوي اماملركز عبد تا تموش ن  84 ع

زائري  ا ع شر ال تنفيذي كسند ضة عر ع   مر

ام.أ ا املركز راء، الز فاطمة سمسيلتبوجالل   ت

97 

زائري  ا ع شر ال ية البي مة ر ا زاء   ا

سعيدة.أ كر سمسيلت، بو ت ام ا   .املركز

104 

سان حقوق اتفاقيات ام ألح املوضوعية  الطبيعة

القادر. د عبد سمسيلت،باية ت ام ا   .املركز

116 

الفالحية الوقفية مالك ثمار اس وأساليب زائري طرق ا ع شر  ال

ة.أ نور سمسيلت،طرطاق ت ام ا   املركز

132 

زائري  ا ي زا ا ع شر ال املخدرات جرائم  قمع

رابح.أ ب سمسيلت،مس ت ام   ا

140 

زائر؛ ا السيا والتنظيمية العقار القانونية النصوص ظل وموارده ومھ  .مف

ن و الت جامعة جلول، سديرة مليانةبن س بخم   .املتواصل

156 

لطات السُّ ن ب الفصل مبدأ ز سنة عز زائري ا الدستوري عديل
ّ
الت ضوء   2016ع

سمسيلت.د ت ام ا املركز أحمد،   مبخوتة

168 

   العلوم السياسيةمقاالت 
ود ا زائر؛قراءة ا السياسية امة ا قية ل شاركية ال ة املقار  2016 -2011صالحيةإدماج

زائر.أ ا ان، غل ام ا املركز عمر،   .بوجالل

181 

ن ة للمرأة السيا التمك زائر    - والقيود الفروص- 2012 لسنة السياسية صالحات ظل  ا

ي.أ ، عقبو ران جامعة مولود   2 و

193 

كية مر ة العسكر اتيجية س الناعمة القّوة   عالم،

زائر ا السياسية، للعلوم العليا الوطنية الدكتوراه،املدرسة باحثة نورة،  . بلعيدي

205  

مة تأث ر ية ا زائر: التنمية تحقيق ع البي   نموذجا ا

دي ة، در زائر السياسية، للعلوم العليا الوطنية املدرسة/  سلمى حروش من   .ا

222 

الية سان حقوق  عاملية   الوطنية السيادة وإش

  1باتنة جامعة حموتھ، صابر /أ   باتنة جامعة عمـــارة، فــــاتح/ أ

231 

ية؛ الثورات ظل  جن التدخل القة للفو النظري  التأصيل العر   الرتبة ا

ة ساعو زائر الشلف، جامعة ،حور   .ا

249  
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 الجزائري التشريع في الدولي التجاري التحكيم اتفاق

 " مقارنة دراسة" 

  ،)أ( قسم مساعدة فاطمة،أستاذة شعران
 .الشلف بوعلي، بن حسيبة جامعة

  :ملخص
 القـوانني مـن كـل يف عليـه منصوص أنه جند إذ الدولية، التجارة جمال يف فعاال دورا له أصبح التحكيم ألن نظرا

 التشــــبث ســــعيه مـــن أكثــــر األطــــراف بـــني العــــدل إقامـــة إىل يســــعى التحكــــيم أن كاملعاهـــدات،وباعتبار والدوليــــة الوطنيـــة
 للجـدل، حمـل اآلن حـد إىل زال ال الـذي التحكـيم اتفـاق يف خصوصـيته تكمـن أصـبحت فلهذا خاصة قانونية باعتبارات

 جيــد ال حــىت االتفــاق هــذا ختــص الــيت والنقــاط اجلوانــب كــل إىل التطــرق خــالل مــن البــاحثني اهتمــام ينــال أن لــذلكيجب
 تتـوفر أن فيجـب عقـد التحكـيم اتفـاق ألن ونظـرا حتكمـه، اليت بالقواعد والتالعب باالحنراف هلم تسمح ثغرات األطراف

 قواعـد مـن أيضـا تفرضهخصوصـيته قـد مـا إىل إضـافة املـدين، القانون يف عليها املنصوص العامة القواعد كل العقد هذا يف
 كبـري دور هلـا الـيت الدوليـة التجـارة عقـود يف يكـون التحكـيم علـى االتفـاق جمال ألن األخرى العقود باقي عن يتميز جتعله

 املفضــل والســبيل خــاص قضــائي نظــام عليــه يســتند الــذي األســاس هــو االتفــاق هــذا أن وكمــا الــدويل، االقتصــاد تنميــة يف
 التجـارة قواعـد متليـه مبـا والتقيـد آثـاره بـاحرتام األطـراف إلـزام إىل كـذلك االتفاق هذا تعزيز امتد الدولية،بل املنازعات حلل

 .الدولية
  :مقدمة

تمعات القدمية أداة حلسم  يعد التحكيم يف ا
املنازعات اليت تنشأ بني األفراد على أساس األعراف 

العشرين قرن الوالتقاليد السائدة آنذاك، ولكن مع 
وهذا راجع   ه،عرف التحكيم اتساعا يف نطاق )20(

كله إىل منو العالقات االقتصادية الدولية بني األفراد 
ا الدور الكبري يف ذلك، حبيث وبني الدول اليت كان هل

أصبح للتحكيم قانونا يلتزم به الكافة وله سلطة 
قضائية تتوىل إزالة كل ما قد يصادف تطبيق هذا 
القانون من عوارض سواء فيما يتعلق مبن يناط الفصل 
يف إدعاءات األطراف أو فيما يتعلق مبعايري الفصل 
فيها وهذا ما يستدعي البحث عن معطيات اليت 

جعل منه تقدير دعاته ، والذييخلروجهذا اتند إليها يس
وكل هذه  ،نظام القانوينالأمرا مشروعا يسمح به 

حبيث االعتبارات جعلت الدول العربية تقوم بتنظيمه 
ال نكاد جند دولة عربية مل تقم بالتنظيم التحكيم وفق 

تمع الدويل بأمر   قواعد خاصة به، كذلك فقد عىن ا
العالقات اخلاصة الدولية، وقد  تنظيم التحكيم يف

ظهرت بواكري هذا االهتمام يف اتفاقية نيويورك 
انون النموذجي وبروتوكول جنيف والق

  .اخل...األونسرتال
وباعتبار أن التحكيم تكمن نقطة بدايته يف اتفاق     

التحكيم ومصدر متيزه عن غريه من أدوات حتقيق 
نه حجر الوظيفة القضائية وأخصها قضاء الدولة أل

عقد اتفاق التحكيم ومبا أن الزاوية يف نظام التحكيم، 
خيضع بالضرورة للقواعد العامة اليت أوردها املشرع فإنه 

يف القانون املدين، باإلضافة إىل ما قد تفرضه ذاتيته من 
وعلى هذا األساس ميكن طرح  .قواعد خاصة به

  :التايلل اإلشكا
الدويل؟ اتفاق التحكيم التجاري بما ملقصود 

هل أن املشرع اجلزائري تناول هذا اتفاق من كل و 
  . ؟ جوانبه إذا ما مت مقارنته بالتشريعات أخرى

 هذا اإلشكال املطروح اعتمدنا لإلجابة على  
أجل إجراء مقارنة بني  املنهج املقارن، وذلك من

خمتلف التشريعات اليت تناولت اتفاق التحكيم 
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شرع اجلزائري من التجاري الدويل مع بيان موقف امل
  .هذه املسألة
ومن أجل معاجلة هذه الدراسة اتّبعنا خطة   

تتكون من ثالث مباحث؛ تناولنا يف املبحث األول 
مفهوم اتفاق التحكيم التجاري الدويل، أما املبحث 
الثاين فقد تطرقنا فيه إىل صور اتفاق التحكيم التجاري 

فاق الدويل، ويف املبحث الثالث تناولنا أركان ات
  .التحكيم التجاري الدويل وآثاره

  األول المبحث
  التجاري الدولي مفهوم اتفاق التحكيم

إن بداية نظام التحكيم تكمن يف االتفاق 
على مبدأ التحكيم، واختياره سبيال حلل منازعات 

وبدون .معينة أو املنازعات اليت تثريها معامالت معينة
فنظرا  يتم،هذا االتفاق ال ميكن أن جيرى التحكيم أو 

مهية اليت يكتسبها اتفاق التحكيم سنتطرق من ألل
إىل كل من تعريف اتفاق التحكيم  املبحثخالل هذا 

وطبيعته القانونية باإلضافة إىل قانون التجاري الدويل 
  .عليه الواجب التطبيق

 تعريف اتفاق التحكيم: المطلب األول
  .التجاري الدولي

دخل أصبح من الواضح أن التحكيم لكي ي
حيز التنفيذ ويأخذ دوره يف فض النزاعات بني 
األطراف املتنازعة البد له من إرادة تتحرك وتعطيه 

  .القوة القانونية لذلك
واإلرادة هنا ال تتحرك إال يف إطار عقد التحكيم     

النزاع القائم أو احملتمل أطراف رادة إالذي تلتقي فيه 
لتحكيم قيامه وتتجه لالتفاق على عرض نزاع على ا

وعلى هذا األساس سوف نتطرق إىل تعريف اتفاق 
  .من الفقه والقوانني العربيةكل التحكيم لدى  

تعريف الفقه التفاق  :الفرع األول
  .التجاري الدولي التحكيم

اختلفت التعاريف الفقهية التفاق لقد   
التحكيم عن تعريفات القانونية رغم تأثري األوىل على 

جند أن الكثري من الفقهاء قد حبيث  ،الثانية وتطورها
غري أننا سنركز  ،تطرقوا إىل تعريف اتفاق التحكيم

إذ جند الفقيه  فقط، دراستنا على البعض منها
هو االتفاق " : يعرفه على أنه goldmanجولدمان 

الذي يلتزم مبوجبه األطراف على أن خيضعوا للتحكيم 
واملتعلقة سواء النزاعات اليت ميكن أن تنشأ بينهما 

بالعقد أو النزاعات اليت نشأت واملتعلقة يف كلتا 
  .1 " احلالتني بالتجارة الدولية

اتفاق "كما يرى األستاذ فوشارد بأن 
التحكيم يغطي يف احلقيقة فكرتني خمتلفتني من جهة 

 clause        شرط التحكيم 
compromissiore  وهو الشرط منصوص عليه

ي نزاع ميكن أن يثور يف العقد، وينص على أنه أ
بسبب هذا العقد يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم 

 compromisومن جهة أخرى مشارطة التحكيم 
d’arbitrage  واليت هي اتفاق بني الطرفني يقومون

ة، يميمبوجبه بإخضاع النزاع إىل احملكم أو هيئة حتك
 وتكون بعد إبرام العقد وبعد أن يثور النزاع بني الطرفني

"2.  
بأنه " وتعرفه الدكتورة حفيظة السيد حداد

ذلك االتفاق الذي مبقتضاه تتعهد األطراف بأن يتم 
الفصل يف املنازعات الناشئة بينهما أو احملتمل نشوئها 
من خالل التحكيم، وذلك إذا كانت هذه املنازعات 

  . 3"تتعلق مبصاحل التجارة الدولية
فيعرفه  املستشار معوض عبد التواب أما عن

اتفاق التحكيم شأنه شأن أي اتفاق تعبري "لى أن ع

                                                             
املنازعات، الصلح  نور الدين بكلي، الطرق البديلة حلل1

والوساطة والتحكيم، جملة احملكمة العليا، اجلزء األول، قيم 
  .262. ، ص2009الوثائق، اجلزائر، 

  .163. املرجع نفسه، ص2
حفيظة السيد حداد، املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم 3

التجاري الدويل، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، 
  .117. ، ص2004
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عن إرادتني تراضيا على أن التحكيم وسيلة حلل 
وميكن القول يف األخري أن  مجيع  ."املنازعات اليت تثور

التعريفات اليت أوردها الفقه ترتكز على أن اتفاق 
التحكيم يشمل ما يسمى بشرط التحكيم وهو بند 

لك مشارطة التحكيم من بنود العقد، كما يغطي كذ
  .وهو االتفاق املربم استقالال عن العقد

تعريف القوانين العربية  :الفرع الثاني
  .التجاري الدولي التفاق التحكيم

املصري اتفاق التحكيم يف  لقد عرفاملشرع
: على أنه 1994من قانون التحكيم لسنة  10املادة 

 اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفني على االلتجاء -1" 
إىل التحكيم لتسوية كل أو بعض املنازعات اليت 
نشأت أو ميكن أن تنشأ بينهما مبناسبة عالقة قانونية 

  .معينة عقدية كانت أو غري عقدية
جيوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام  -2

سواء كان مستقال بذاته أو ورد يف عقد معني النزاع 
بني  ليت قد تنشأبشأن كل أو بعض املنازعات ا

  .1"اخل...الطرفني
وقد نص املشرع اجلزائري على اتفاق 

 08/09من قانون  1011التحكيم يف نص املادة 
" املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه

اتفاق التحكيم هو االتفاق الذي يقبل األطراف 
  .2" مبوجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم 

                                                             
بد املنعم دسوقي، التحكيم التجاري الدويل والداخلي، قانون ع1

، بدون طبعة، مكتبة مربويل، 1994سنة  27اجلديد رقم 
  .91. ، ص1995بدون بلد النشر، 

نصا  – واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتسائح سنقوقة، شرح قانون 2
املؤرخ يف  08/09تطبيقا، قانون رقم  –تعليقا  –شرحا  -

، 2008فرباير سنة  25ه املوافق لـ 1429صفر سنة  18
إىل  584، املواد من واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتاملتضمن قانون 

، 2015، اجلزء الثاين، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، 1065
  .1198. ص

القانون العماين الصادر وأما إذا رجعنا إىل   
املادة  ،فقد نص يف 1997يونيو لسنة  28بتاريخ 

اتفاق التحكيم هو اتفاق  -1" : على أنمنه  10
الذي يقرر فيه طرفاه االلتجاء إىل التحكيم لتسوية كل 
أو بعض املنازعات اليت نشأت أو ميكن أن تنشأ 
 بينهما مبناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غري

  .تعاقدية
جيوز أن يقع التحكيم يف شكل شرط التحكيم  -2

سابق على قيام النزاع يرد يف عقد معني أو يف شكل 
اتفاق منفصل يربم بعد قيام النزاع ولو كانت أقيمت 
يف شأنه دعوى أمام جهة قضائية ويف هذه احلالة جيب 
أن حيدد االتفاق املسائل اليت يشملها التحكيم وإال  

  .باطالكان االتفاق 
رد يف العقد رب اتفاقا على التحكيم كل إحالةيعت -3

إىل وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت اإلحالة 
  .3"واضحة يف اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد

من القوانني العربية اليت تفادت تعريف و 
اللبناين واألردين القانون اتفاق التحكيم ميكن ذكر 

 درواإلمارايت واملغريب غري أننا جتوالسعودي والكوييت 
أن القانون اجلزائري أصبح يتضمن فصال  اإلشارة هنا 

خاصا ليس عن التحكيم فحسب، بل عن طرق 
البديلة حلل املنازعات من الصلح والوساطة إىل 
التحكيم مسايرا تطور هذه الوسائل البديلة كل منها 

ي بالقانون الفرنس أيضا على حدا كما جند أنه تأثر
بذلك قد ، فيكون املشرع 1981اجلديد الصادر سنة 

اختار املنحى الفرنسي للتحكيم الذي اتبعه كل من 
املغرب وتونس ولبنان بينما اتبعت بقية الدول العربية 

جلنة قانون جتارة الدولية لألمم (ونسرتال منحى اال
 على أنه وأوهلا مصر اليت كيفت االونسرتال) املتحدة

                                                             
ة التحكيم، االتفاقيات الدولية وائل أنور بندق، موسوع3

والقوانني الدول العربية، بدون طبعة، دار الفكر اجلامعي، 
  .360. سنة النشر، صذكر ، مصر، بدون اإلسكندرية
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ا سلطنة عمان مث األردن فسوريا النموذجي وتبعته
  . 1واآلن اإلمارات العربية املتحدة

الطبيعة القانونية التفاق  :المطلب الثاني
  .التجاري الدولي التحكيم

رغم اجتاه الفقه على اعتبار نظام التحكيم   
وسيلة حلل املنازعات حيل فيها حكم التحكيم حمل 

زع فيه، احلكم القضائي يف حتقيق احلماية للحق املتنا
إال أنه قد ثار خالف حول الطبيعة القانونية 
للتحكيم، ووجدت أكثر من نظرية يف هذا اخلصوص، 
واخلالف حول الطبيعة القانونية ليس خالفا نظريا 
فحسب، بل له نتائج خطرية السيما القانون الواجب 

  .التطبيق وعند طلب تنفيذ حكم التحكيم
ق الطبيعة العقدية التفا :الفرع األول

  .التجاري الدولي التحكيم
يذهب اجتاه فقهي إىل أن التحكيم ذو   

طبيعة تعاقدية، حيث تعتمد أسانيد هذا االجتاه على 
الدور اجلوهري الذي تلعبه إرادة األطراف يف 

إذ أن عملية التحكيم تتمثل يف شكل هرم . 2التحكيم
قاعدته االتفاق وقمته احلكم، رغم أن حكم التحكيم 

عملية التحكيم برمتها من حيث كونه  هو اهلدف من
وفق هذا –يسوي النزاع أو يفصل فيه إال أنه يبدو 

جمرد عنصر تبعي يف هذه العملية ألنه جمرد -التحليل
  .حتديد حملتوى العقد مبعرفة غري املتعاقدين

وتتمثل فيما ،لتحكيمتفاق اـــــ أسانيد الطبيعة العقدية ال
  ؛يلي

                                                             
يد األحدب، قانون التحكيم التجاري اجلديد، جمل1 ة عبد ا

. ، ص2009النشر،  اردذكر التحكيم، العدد الثاين، بدون 
43 ،44.  

، مركز القواعد عرب الدولية أمام التحكيم إبراهيمنادر حممد 2
االقتصادي الدويل، بدون طبعة، دار الفكر اجلامعي، 

  .28. سنة النشر، صذكر ، مصر، بدون اإلسكندرية

ينفصل على إرادة حكم التحكيم ال ميكن أن  -
األطراف، فالتحكيم جوهره هو التقاء إرادة احملكمني 

  .بقرار احلكم
اإلرادة الذاتية ألطراف يف سلطة احملكم مصدرها  -

  .اتفاق التحكيم
رغم أن هذا االجتاه الفقهي ال خيلو من 

ة على إرادة اهوجاهة، وهي أن التحكيم يقوم بد
األطراف إال أنه أخلط بني استناد التحكيم يف البداية 

إرادة األطراف وبني كون احملكم ذاته ال يرتكن إىل إىل 
هذه اإلرادة، إذ يعمل بأحكام القانون الواجب 

،غري أن هذا االجتاه  عليه التطبيق على النزاع املعروض
م ال األطراف يف التحكي" ال خيلو من االنتقاد وهو أن 

م، كما هو حال  يطلبون من احملكم الكشف عن إراد
بالنسبة إىل الشخص الثالث الذي حيدد مثن البيع، 

ا الكشف عن إرادة القانون يف حالة معينة   .3"وإ
الطبيعة القضائية التفاق : الفرع الثاني

  .التجاري الدولي التحكيم
على أن آخر ذهب اجتاه فقهي لقد   

ي، ذلك أنه قضاء إجباري التحكيم ذو طابع قضائ
ال يعمل  ملزم للخصوم مىت اتفقوا عليه، وأن احملكم

عمله عمل قضائي شأنه  ألنبإرادة اخلصوم وحدها 
شأن العمل القضائي الصادر من السلطة القضائية 

  .للدولة
وتتمثل يف ،ــــ أسانيد الطبيعة القضائية التفاق التحكيم

  ؛ما يلي
إن التحكيم قضاء استثنائي مستثىن من األصل  -

العام يف التقاضي أمام احملاكم اليت نظمها القانون، وإذا 
حدث ورفعت الدعوى أمام احملكمة املختصة كان 
للطرف اآلخر احلق يف الدفع بعدم االختصاص، ألن 

                                                             
، بدون اإلداريةحسن حممد مهند، التحكيم يف املنازعات 3

  .46. ، ص2008طبعة، دار الكتب القانونية، مصر، 
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احملكمة تنظر يف دعوى هي من اختصاص هيئة 
  .احملكمني

املقضي به،  الشيءة إن حكم احملكم حيوز حجي -
ذا التنفيذ، شأنه  وينفذ تنفيذا جربيا بعد صدور األمر 
شأن احلكم القضائي الصادر من السلطة القضائية يف 

أنه من  يعاب على هذا االجتاه ، ولكن ماالدولة
صعب أن نلحق أحكام التحكيم بأحكام القضاء 
مجلة واحدة، ألن هناك خالف بني احملكم والقاضي، 

ا األخري له وظيفة عامة ويتمتع بالدوام حبيث هذ
  .1واالستقرار واحلصانة بعكس احملكم

أن  يف األخري وعلى إثر ذلك خنلص
التحكيم قضاء اتفاقي يتقيد بنصوص اتفاق التحكيم 
وبالنصوص القانونية اليت تفرتض على احملكم االلتزام 
ا، لذلك جيب أن نبتعد عن القوالب التقليدية 
لتحديد طبيعة التحكيم، فهو ظاهرة وإن سبقت 
القضاء يف الوجود، إال أنه ليس أحد السلطات العامة 

كما أنه ال جيوز يف كل منازعة، يف الدولة مثل القضاء،  
  .أن تكون املنازعة قابلة للتحكيمإذ جيب 

 القانون الواجب التطبيق :المطلب الثالث
  .على اتفاق التحكيم التجاري الدولي

واجب التطبيق تثور مسألة حتديد القانون ال  
أمام احملكم، إذ عليه قبل أن على اتفاق التحكيم 

صحة االتفاق عليه ميضي يف التحكيم أن يتأكد من 
ذا االتفاق والغالب أن  ونفاذه، باعتبار واليته منوطة 

بطالن االتفاق على الدفع ب اعنيتصدى احملكم بناء
مسألة غري قابلة للتحكيم أو لفقدانه  التحكيم لورود

  .أحد األركان الالزمة النعقاده
  .تطبيق قانون اإلرادة: الفرع األول

                                                             
طريق بديل حلل املنازعات حسب آخر  مناين فراح، التحكيم1

اجلزائري، طبعة  واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتتعديل لقانون 
، 2010، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 2010

  .40. ص

قانوين متكامل جيوز لألطراف اختيار نظام   
لكي يطبق على التحكيم، أو أن يشرتطوا تطبيق 
طائفة معينة من القواعد القانونية، فعلى سبيل املثال 
ميكن لألطراف اختيار نظام قانوين ألي من الطرفني، 
أو كليهما، أو حىت قانون دولة ثالثة وعالوة على ذلك 
م طبقا للمبادئ  ميكنهم االتفاق على فض منازعا

للقانون أو بعض القواعد السائدة يف نظام  العامة
  .2قانوين معني

قد يكون اختيار األطراف للقانون كما 
 املتعاقدان اجب التطبيق صرحيا وذلك عندما يعنيالو 

يف العقد قانونا باالسم على النزاع خيضع له، وميكن أن 
نلحظ ذلك بصورة واضحة يف جمال التجارة الدولية 

النموذجية اليت ختضع كل  حيث شاع استعمال العقود
منها للقانون املنصوص عليه فيه، كما قد يكون 
اختياره ضمنيا يستخلصه القاضي من الظروف احمليطة 
بالعقد ومن تفسري عباراته الدالة على هذا االختيار 

  .الضمين
  .تطبيق قانون مقر التحكيم: الفرع الثاني

هو سلطان اإلرادة سابقا  ما قدمنااألصل ك
د اتفاق التحكيم، إذ يستحيل إلزام األطراف جو بشأن 

تثار  غري أنه، قد.بتحكيم مل يتفقوا على االلتجاء إليه
بشأن صحة اتفاق  تساؤالتيف بعض احلاالت 

التحكيم نظرا لعدم توافر الشروط املطلوبة يف القانون 
قانون آخر، كاشرتاط شرط يف أي الداخلي أو 

التحكيم أو حتديد مكانه أو أمساء احملكمني أو ما إىل 
ذلك من شروط ختتلف من قانون آلخر، لذا جند أن 
قانون التحكيم الدويل اخلاص خيضع صحة االتفاق 
لقانون مكان التحكيم، كما حدده األطراف، أو كما 

                                                             
جالل وفاء حممدين، التحكيم حتت مظلة املركز الدويل لتسوية 2

دة للنشر، منازعات االستثمار، بدون طبعة، دار اجلامعة اجلدي
  .43. ، ص1995، مصر، اإلسكندرية
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ل إليه األطراف، وذلك يحيدده نظام التحكيم الذي أح
  . 1ميف حالة عدم وجود إرادة صرحية هل

سلطة المحكم الدولي في : الفرع الثالث
  .تحديد القانون الواجب التطبيق

إن األطراف قد ال خيتارون قانون معني   
إىل ليحكم إجراءات سري املنازعة، بل يرتكون األمر 

اإلجراءات على ضوء احملكمني أنفسهم ليحددوا تلك
النزاع املطروح على  ما قد يرونه مناسبا خبصوص

لذلك يقع على عاتق احملكم الدويل أن . 2التحكيم
يتصدى هلذه املشكلة، حيث يتمتع بالسلطة تقديرية 

ه هلذه السلطة وهو يف ممارست ،واسعة يف هذا الصدد
على التوقعات املشروعة لألطراف، و م ينبغي عليه احرتا

النسبة للمحكم األمر خيتلف بهذا األساس فإن هذا 
لقاضي الوطين، ذلك ألنه مقيد بالنصوص االدويل عن

القانونية أي قانون دولته اليت يصدر بامسها 
أحكامه،فإن األمر خيتلف متاما بالنسبة للمحكم 
الدويل، ذلك ألن احملكم الدويل وكما سبق القول ليس 
له قانون خمتص وال يصدر أحكامه باسم هذه الدولة 

أي دولة حىت ولو  أو تلك ومن مث ال خيضع لسيادة 
كان أحد رعاياها طرفا يف املنازعة اليت تطرح على 

  .التحكيم
  المبحث الثاني

  التجاري الدولي صور اتفاق التحكيم
يتضح لنا من تعريف اتفاق التحكيم أن له 
صورتان األوىل وهي أن يكون يف صورة شرط أو بند 
يف عقد من العقود ويتضمن إحالة املنازعات اليت قد 
تنشأ بني األطراف العقد عند تنفيذه أو تفسريه إىل 
التحكيم، ويطلق عليه بالشرط التحكيم والثانية هي 

                                                             
، التحكيم اخلاص، طبعة الثالثة، دار إبراهيمأمحد  إبراهيم 1

  .67. ، ص2003النهضة العربية، 
أبو زيد رضوان، الضوابط العامة يف التحكيم التجاري الدويل،  2

جملة احلقوق والشريعة، العدد الثاين، تصدر عن جملس النشر 
  . 45. ، ص1979العلمي، 

مبناسبة نزاع قائم  أن تكون يف صورة عقد بني اخلصوم
طة التحكيم وهذا بالفعل بينهم، ويطلق عليها باملشار 

  .سوف نتطرق إليهما 
  .شرط التحكيم: المطلب األول

هو شرط مدرج يف العقد ويعد جزءا ال و   
على حسم " تطابق اإلرادات" منه وأهم عناصره أيتجز 

النزاع أيا كان نوعه مايل أو فين أو قانوين، مستقبلي 
ويرد شرط . 3ناشئ عن تطبيق العقد بطريق التحكيم

التحكيم على أي نزاع قد حيدث بينهم يف املستقبل 
مبناسبة تفسري العقد الذي تضمنه، أو تنفيذه، فال يرد 

شرط التحكيم قد يكون  على نزاع معني، كما أن
قائما بذاته، ومنفصال عن العقد األصلي املربم بني 

وال يؤثر ذلك يف  -مصدر الرابطة القانونية–أطرافه 
وصفه بأنه شرطا للتحكيم، ما دام االتفاق عليه قد مت 

  .4قبل نشوء النزاع بني األطراف
قد يشمل مضمون شرط التحكيم تنظيم و 

احملكمة واختيار  جوانب التحكيم من حيث تشكيل
هيئة التحكيم وحتديد موضوع النزاع والقانون الواجب 
التطبيق، ومكان انعقاد اجللسات،واملواعيد،وكيفية 

قد يكون  كما. 5 يف النزاع التحكيمإصدار القرار 
شرط التحكيم عاما أو خاصا يكون عاما إذا أحال 
إىل التحكيم كل النزاعات املتعلقة بالتفسري أو تنفيذ 

عقد ويكون خاصا إذا اقتصرت اإلحالة للتحكيم ال

                                                             
سيد أمحد حممود، نظام التحكيم، دراسة مقارنة بني شريعة  3

والقانون الوضعي الكوييت واملصري، بدون طبعة، دار  اإلسالمية
  .57. ، ص2006انونية، الكتب الق

حممود السيد التحيوي، أساس التفرقة بني التحكيم يف املواد  4
املدنية والتجارية والوكالة االتفاقية، بدون طبعة، منشأة املعارف، 

  .40، 39. ، ص2001، مصر، اإلسكندرية
البحري،  اإلنقاذأمحد ضاعن السمدان، تنازع القوانني يف  5

ة احلقوق جبامعة الكويت، بدون جملة احلقوق، تصدر عن كلي
  .154. سنة النشر، ص
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وقد . 1 على بعض املسائل أو موضوعات دون غريها
نص املشرع اجلزائري على شرط التحكيم يف نص املادة 

املتضمن قانون  08/09من قانون  1007
شرط التحكيم هو "اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه

عقد متصل االتفاق الذي يلتزم مبوجبه األطراف يف 
أعاله، لعرض  1006حبقوق متاحة مبفهوم املادة 

النزاعات اليت قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم 
أما إذا رجعنا إىل التشريع املغريب لقد نص عليه . 2" 

" على أنه 309بطريقة غري مباشرة يف نص املادة 
ميكن لألطراف أن يتفقوا يف كل عقد على عرض 

نشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على املنازعات اليت قد ت
كما ميكن هلم أن يعينوا ذلك مسبقا ويف .احملكمني

نفس العقد إذا تعلق بعمل جتاري حمكما أو حمكمني 
ويتعني يف هذه احلالة أن يكون شرط التحكيم مكتوبا 
باليد وموافقا عليه بصفة خاصة من لدن األطراف 

  . 3" اخل ... حتت طائلة البطالن 
  .مشارطة التحكيم :نيالمطلب الثا

ا   " ميكن تعريف مشارطة التحكيم على أ
هي اتفاق بني أطراف النزاع باللجوء إىل التحكيم 

 (art 1447 ncpc)وتقدميه لشخص أو أكثر
ا تتعلق بوجود منازعة قائمة . 4 "املراكز الوطنية كما أ

وناشئة بالفعل بني أطرافه، حلظة االتفاق على 

                                                             
  .265، 264. نور الدين بكلي، املرجع السابق، ص1 
املوافق لـ  1429صفر عام  18املؤرخ يف  09-08قانون 2 

املدنية  اإلجراءاتيتضمن قانون  2008فرباير سنة  25
املؤرخة  21، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد واإلدارية

  .23/04/2008يف 
  
قانون التحكيم املغريب، قانون املسطرة املدنية اجلديد الصادر  3

  :املنشور غلى املوقع االلكرتوين التايل 1974أيلول  28بتاريخ 
http://www.afswj.com>ebooks>arabrul

es.  
4 Christian gavalda, l’arbitrage, clause 
l’eyssac, dalloz, paris, 1993, p. 32. 

قانونية حمددة، سواء كانت التحكيم، بصدد عالقة 
" عالقة ناشئة عن تعاقد مربم بني األطراف احملتكمني

أو تصرف حدث، أو " أطراف اتفاق على التحكيم
واقعة حتققت، تؤثر على حقوقهم، ومراكزهم، وبشرط 
أن يكون موضوع النزاع قائم بالفعل بينهم داخال يف 
نطاق املسائل اليت جيوز الفصل فيها عن طريق 

يم، ومن مث ال يصح إبرام عقد التحكيم، أو التحك
مشارطة بالنسبة لنزاع انتهى بالفعل بني أطرافه، إما 
حبكم قضائي صادرا من القضاء العام يف الدولة يكون 
حامسا له، أو حىت حبكم التحكيم صادرا من هيئة 

ائيا وقد  5. التحكيم املكلفة بالفصل فيه ويكون 
يتضح من " على أنه قضت حمكمة االستئناف بباريس 

من جمموعة املرافعات الفرنسية أن  1006نص املادة 
موضوع النزاع املطروح على هيئة التحكيم املكلفة 
بالفصل يف النزاع موضوع االتفاق على التحكيم جيب 
أن يكون حمددا بدقة يف مشارطة التحكيم وتقتصر 
سلطة هيئة التحكيم املكلفة بالفصل يف النزاع موضوع 

اق التحكيم على الفصل يف املنازعات الواردة يف االتف
تلك املشارطة ومن مث ، ال ميكن الفصل يف املنازعات 
الحقة، أو تالية، حىت ولو كان حمتمل وقوعها، طاملا 
مل تكن حمال لالتفاق الصريح بني األطراف احملتكمني 

  .6" اخل ... 
الفرق بين شرط : المطلب الثالث

  . التحكيمالتحكيم ومشارطة 
أن شرط التحكيم يرد كأحد بنود عقد  -

معني لتنظيم طريقة حل املنازعات اليت قد تنشأ يف 
خالف ذلك كانت  ىاملستقبل بني طريف العقد عل

مشارطة التحكيم ال تربم إال يف حالة وجود نزاع قائم 
بني الطرفني أو أكثر وتتفق األطراف على إخضاعه 

                                                             
حممود السيد التحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم،  5

، النشر بلدذكر بدون طبعة، دار املطبوعات اجلامعية، بدون 
  .188. ، ص2003

  .205، 204. املرجع نفسه، ص 6



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يالعدد/   املجلة سم الثا  ISSN: 2507-7635/     2016 د

 

17 
 

التحكيم عقدا مستقال للتحكيم ولذلك تعترب مشارطة 
قائما بذاته، بينما ال يتجاوز شرط التحكيم كونه 
شرطا أو بندا يف عقد موضوعي وإن كان القانون 

  .1اجلديد قد أعطى له استقالليته
ن مشارطة التحكيم اليت تربم بعد إثارة إ-

النزاع جيب أن تكون أكثر دقة يف حتديد املسائل حمل 
رط التحكيم الذي قد النزاع بني الطرفني مقارنة بش

يكون أكثر عمومية، وهو األمر الذي قد يؤدي إىل 
تعذر حل النزاع بالتحكيم إن مل يكن هذا البند قد 
أحسنت صياغته عند إبرام العقد ألن شرط التحكيم 
اية العقد ومن دون أي تفصيل  غالبا ما يرد يف 

عدم وقوع يف أي خالف ببسبب حسن النية الطرفني 
لعقد، حيث يأيت شرط التحكيم خاليا من عند إبرام ا

حتديد مكان التحكيم وعدد احملكمني والقانون 
كثر شيوعا األشرط التحكيم   يعتربالواجب التطبيق، و 

  .2التحكيم مقارنة باملشارطة
  الثالث المبحث
  وآثارهالتجاري الدولي أركان اتفاق التحكيم 

باعتبار أن اتفاق التحكيم كغريه من العقود 
ينبغي لقيامه توافر أركان واملتمثلة يف األركان العامة 

تفرضه ذاتيته من أركان خاصة قد التفاق التحكيم وما 
باإلضافة إىل ما ترتتب عليه من آثار سواء من حيث 

ما سيتم األشخاص أو من حيث املوضوع وهذا 
  .التطرق إليه يف هذا املبحث

التجاري  أركان اتفاق التحكيم: المطلب األول
  الدولي

                                                             
حازم كمال، املوسوعة الشاملة يف التحكيم يف املنازعات  1

. طبعة ودار النشر، صذكر املدنية والتجارية حمليا ودوليا، بدون 
281.  

بن سهلة دايل بن علي، الطبيعة القانونية التفاق التحكيم  2
وأثره على تسوية املنازعات التجارية الدولية، جملة الدراسات 

. ، ص2007، النشر بلدنونية، العدد الرابع، بدون ذكر القا
186.  

رأينا بأن اتفاق التحكيم مهما كانت صورته،        
يعد عقدا قائما بذاته مع متيزه بطبيعة ومميزات خاصة 
ويلزم لوجود أي عقد أركان وهي تتمثل يف األركان 

  .العامة واألركان خاصة
األركان العامة التفاق  :الفرع األول

  .التجاري الدولي مالتحكي
  .الرضا:أوال

االتفاق على التحكيم يعترب عقدا من عقود 
القانون اخلاص يسوده مبدأ سلطان اإلرادة وتسري 
عليه القواعد العامة يف العقود، اليت تعرفها النظرية 

لقيام االتفاق بد  وبناءا على ذلك فال.العامة للعقد
غري على التحكيم من وجود رضا وإال كان االتفاق 

قائم، ووجود الرتاضي على التحكيم يفرتض صدور 
هذه اإلرادة من األطراف، وأن تكون اإلرادة املتطابقة، 
وأن تتالقى على هدف واحد هو إخضاع النزاع 
للتحكيم بالشروط املتفق عليها، ويطبق يف هذا الشأن 
كافة القواعد العامة يف الرضا اليت يعرفها القانون 

  .3املدين
  .حلالم: ثانيا

حمل اتفاق التحكيم هو موضوع النزاع، 
ووفقا للقواعد العامة يشرتط أن ال يكون خمالفا للنظام 
العام واآلداب العامة وإال كان باطال، وأضافت املادة 

من قانون املرافعات الفرنسي شرط صحة  1004
آخر، وهو أن ال يكون النزاع ناشئا على إحدى 

، أما 4لتحكيماملسائل اليت ال جيوز عرضها على ا
بالنسبة للمشرع اجلزائري نص على هذا الشرط يف نص 

املتضمن قانون  08/09من قانون رقم  1006املادة 
  .اإلجراءات املدنية واإلدارية السالف الذكر
                                                             

وطنية عمر، التحكيم يف املواد املدنية والتجارية ال إمساعيلنبيل 3 
. ، ص2004والدولية، طبعة األوىل، دار اجلامعة اجلديدة، 

37 ،38.  
حمسن شفيق، التحكيم التجاري الدويل، بدون طبعة، دار 4 

  .181. سنة النشر، صذكر النهضة العربية، مصر، بدون 
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  .السبب:ثالثا
إن اتفاق األطراف على التحكيم جيد سببه   

يف إرادة األطراف، فاستبعاد طرح النزاع على القضاء 
مشروع يكون ألمر للمحكمني، وهذا سبب وتفويض ا

دائما،وال يتصور عدم مشروعيته إال إذا ثبت أن 
املقصود بالتحكيم التهرب من أحكام القانون الذي  
كان سيتعني تطبيقه لو طرح النزاع على القضاء، نظرا 
ملا يتضمنه هذا القانون من قيود أو التزامات يراد 

االت الغش حنو التحلل منها، وهو ما ميثل حالة من ح
القانون فيكون التحكيم وسيلة غري مشروعة يراد 
االستفادة من حرية األطراف أو حرية احملكم يف حتديد 
القانون الواجب التطبيق، وال خيتلط السبب غري 

فاألول املشروع باحملل غري ممكن أو غري مشروع، 
السؤال ملاذا جلأ على يقتضي البحث عن إجابة 

الثاين يتعلق بتحديد املوضوع و األطراف للتحكيم؟ 
أن يكون كن هل ميهو و املراد تسويته بطريق التحكيم 

  .1مشروع أم ال؟
األركان الخاصة التفاق :الفرع الثاني

      .التجاري الدولي التحكيم
  .تعيين المحكمين:أوال

رغبة يف الوصول إىل حل النزاع التحكيمي 
التحكيم أن يف حالة انقسام اآلراء فقد استلزم قانون 

وهذا وإن كان  ،يكون عدد احملكمني وترا إذا تعددوا
املشرع قد ترك ألطراف النزاع حتديد عدد احملكمني 
م يف حالة االتفاق  بواحد أو أكثر، إال أنه قيد إراد

أن يكون  جيبعلى زيادة عدد احملكمني عن واحد، 
العدد وترا، وإال وقع االتفاق باطال وإذا مل يتفق 

ويف ، 2لنزاع يف حتديد عدد احملكمني كان ثالثةأطراف ا
                                                             

حممود خمتار أمحد بريري، التحكيم التجاري الدويل، طبعة  1
  .58. ، ص2004هرة، مصر، الثالثة، دار النهضة العربية، القا

عبد العزيز عبد املنعم خليفة، التحكيم يف منازعات العقود  2
اإلدارية الداخلية والدولية، بدون طبعة، دار الكتب القانونية، 

  .34. ، ص2006

 09-08من قانون 1017املادة تهذا الصددنص
املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على ما 

تتشكل حمكمة التحكيم من حمكم أو عدة " يلي
 .3"حمكمني بعدد فردي

من خالل هذا النص جند املشرع اجلزائري مل 
تشكل منهم هيئة التحكيم حيدد عدد احملكمني الذين ت

تاركا ذلك إىل إرادة األطراف ولكن اشرتط أن يكونوا 
وترا، غري أنه تقتضي القاعدة العامة يف تعيني احملكمني 

كل   أن يتفق الطرفان على حمكم واحد أو ثالثة، فيتوىل
طرف يف النزاع اختيار أو تعيني حمكم واحد ومن مث 

عيني احملكم الثالث يتوىل احملكمان االثنان املختاران ت
  .4يسمى باحملكم الرئيس أو حمكم املرجح

فنجد نص  أما إذا رجعنا إىل التشريع املصري
من قانون  15على تعيني احملكمني يف نص املادة 

: " على أنه 1994الصادر يف سنة  27التحكيم رقم 
تتشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفني من حمكم واحد 
أو أكثر، فإذا مل يتفقا على عدد احملكمني كان العدد 
ثالثة، إذا تعدد احملكمون وجب أن يكون عددهم 

  ".حكيم باطال وترا، وإال كان الت
وما يالحظ على املشرع املصري أنه مل 
يتدخل يف حتديد عدد احملكمني إال يف حالة عدم 
اتفاق األطراف على هذا العدد وحيث يكون العدد 

من القانون  15يف هذه احلالة ثالثة وفق نص املادة 
من اتفاقية  37/2املصري وهو ما نصت عليه املادة 

تسوية املنازعات اخلاصة ب 1965واشنطن لسنة 
الناشئة عن االستثمارات بني الدول وبني رعايا الدول 

  .األخرى

                                                             
 واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتتضمن قانون امل 09-08قانون 3 

  .السابق ذكره
حمال التحكيم  حدادن طاهر، دور القاضي الوطين يف 4

التجاري الدويل، مذكرة ماجستري، ختصص قانون التنمية 
الوطنية، جامعة مولود معمري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

  .42. ، ص2012جويلية  4قسم احلقوق، تيزي وزو، 
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وعليه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حمكم     
واحد كان أطراف التحكيم هم الذين اتفقوا على 
اختياره أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة 

ر احملكمني فيتوىل كل طرف من طريف التحكيم اختيا
من قانون التحكيم  17/1حمكم وفقا لنص املادة 

  . 1املصري 
  .تحديد موضوع النزاع:ثانيا

من الطبيعي أن االتفاق على اللجوء إىل   
التحكيم جيب أن يكون حلل النزاع وأن يكون ذلك 
النزاع بصدد عالقة قانونية حمددة سواء كانت عالقة 

يرد  تعاقدية أو غري تعاقدية، إذا كان من الشائع أن
اتفاق التحكيم مبناسبة عالقة تعاقدية، إال أنه ال يوجد 
ما مينع من ورود اتفاق التحكيم مبناسبة عالقة غري 
تعاقدية مثل التعويض عن العمل غري املشروع، أو 
اإلثراء بال سبب أو التصادم البحري، أو املسؤولية عن 
حوادث النقل الربي والبحري واجلوي، وما إىل ذلك 

ت احلديثة اليت يلعب فيها التحكيم دورا من جماال
  .2مهما

  .كتابة اتفاق التحكيم:ثالثا
إن الكتابة ال حتمل نفس املوقف فيما يتعلق   

باتفاق التحكيم والتوفيق لذا جند اختالف يف كل من 
نص  قدف. 3املعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية

املشرع اجلزائري على شرط الكتابة يف نص املادة 
حيصل االتفاق على التحكيم  : " على أنه 1012
ما يالحظ على نص املادة أن املشرع . "اخل ... كتابيا 

                                                             
منشور  1994لسنة  27شرح قانون التحكيم املصري رقم 1 

  :على املوقع االلكرتوين التايل
https://lawyer.egy.com>eg-law-

projects. 

  .122. مناين فراح، املرجع السابق، ص2 
3 Fadi nmmour, thèorie et pratique de 
l’arbitrageinterne et enternational, 
editions juridiques, seder, 2000, p.143.    

اجلزائري جعل من الكتابة هنا شرطا لإلثبات وليست 
  .ركنا من أركان العقد

أما بالنسبة للمشرع التونسي نص على شرط 
من قانون التحكيم التونسي  6يف نص املادة الكتابة  

ال تثبت " على أنه   1993أبريل 26الصادر بتاريخ 
اتفاقية التحكيم إال بكتب سواء كان رمسيا أو خط يد 
أو حمضر جلسة أو حمضر حمرر لدى هيئة التحكيم 
اليت وقع اختيارها، وتعترب االتفاقيات ثابتة بكتب إذا 

طراف أو تبادل رسائل أو وردت يف وثيقة موقعة من األ
تلكسات أو برقيات أو غريها من وسائل االتصال اليت 

  .4" اخل ... تثبت وجود االتفاقية 
 اتفاقية نيويورك أما إذا رجعنا إىل

ا  1958لعام ا نصت يف املادة الثانية يف فقر جند أ
يقصد باتفاق التحكيم شرط التحكيم " الثانية على أنه

التحكيم املوقع عليه من األطراف يف العقد أو اتفاق 
أو االتفاق الذي تضمنته اخلطابات املتبادلة أو 

  ."الربقيات
يتضح من هذا النص أن الدول غري ملزمة 
باالعرتاف باتفاق التحكيم إال إذا كان مفرغا يف حمرر، 
فلو كان القانون الواجب التطبيق على االتفاق ال 

لزام االتفاقية هذا يشرتط الكتابة لصحته أو إثباته، واست
على ما دل عليه العمل يف جمال  االشرط تأكيد

حكيم التجاري الدويل حيث يتم االتفاق عادة يف لتا
الوثائق مكتوبة، قد تكون عقودا مربمة هلذا الغرض أو 

                                                             
لسنة  42قانون التحكيم التونسي رقم من 6أنظر نص املادة  4

جملة  بإصداريتعلق  1993أبريل  26مؤرخ يف  1993
، )1993مايو  4بتاريخ  33الرائد الرمسي عدد (التحكيم 

  :منشور على املوقع االلكرتوين التايل
https://droit7.blogspot.com>blog-

post_24. 
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مراسالت أو برقيات تبادهلا اخلصوم وحتتوي على 
  1.اتفاق التحكيم

 آثار اتفاق التحكيم :المطلب الثاني
  .اري الدوليالتج

اتفاق التحكيم كغريه من اتفاقات يتمتع إ، 
بقوة اإللزام، واألصل أن هذه القوة تقوم يف مواجهة 
أطرافه وال تقوم يف مواجهة الغري إال يف األحوال 
اخلاصة يقررها القانون خروجا عن هذا األصل، وهذا 

  .ما يعرف بأثر العقد
آثار العقد من حيث :الفرع األول

  .األشخاص
  .طرفا االتفاق على التحكيم:أوال

إذا كان األصل أال يلزم العقد سوى من 
يكون طرفا فيه، باملفهوم السابق، فإن اإلنسان كثريا ما 
يتحمل إلبرام العقد أو اتفاق يف شأن من شؤون غريه 
أو ميس يف قليل أو كثري هذه الشؤون، ومن هنا يثور 

هل :التساؤل عمن يكون طرف يف العقد أو االتفاق
هو من قام بإبرامه، أو هو من يكون العقد متعلقا 

وتتوقف اإلجابة كأصل عام على  بشأن من شؤونه؟،
ما إذا كان الشخص الذي ابرم العقد أبرمه بصفته 

صفته الشخصية رغم أنه يتعلق بشأن غريه أو أبرمه ب
يف بعض وهذا ما يظهر نائبا عن صاحب الشأن،

تعدد التعهد عن الغري، ،حالة الوكالةكاألحوال اخلاصة،  
أصحاب احلق املتنازع عليه أو تعدد املسؤولني عنه 

 بعلى النحو ما جنده يف كفالة الدين وخطا
، غري أننا سوف نركز دراستنا على 2اخل...الضمان

  . خطاب الضمان
                                                             

اري عامر فتحي البطانية، دور القاضي يف التحكيم التج 1
الدويل، طبعة األوىل، دار الثقافة لنشر والتوزيع، األردن، 

  .72. ، ص2008
عكاشة حممد عبد العال، التحكيم  ،مصطفى حممد اجلمال 2

يف العالقات اخلاصة الدولية والداخلية، قانون التحكيم التجاري 
يف ضوء قانون املقارن وقانون  1994سنة  27املصري رقم 

  . خطاب الضمان -
ا املصاريف، ما  من الكفاالتاملعاصرة ما تقوم 
يسمى بإصدار خطابات الضمان الذي ميكن تعريفه 

تعهد كتايب يتعهد مبقتضاه املصرف بكفالة أحد "بأنه
يف حدود مبلغ معني اجتاه  -طالب اإلصدار–عمالئه 

مبناسبة التزام ملقى على عاتق العميل –الطرف الثالث 
ميل بالتزامه اجتاه ذلك املكفول، ضمانا لوفاء الع

الطرف خالل مدة معينة، على أن يدفع املصرف املبلغ 
املضمون عند أول مطالبة خالل سريان خطاب 
الضمان، دون التفات ملا قد يبديه العميل من 

، فمن خالل هذا التعريف نستشف جمموعة 3"معارفه
من العالقات املتميزة منها عالقة بني البنك وبني 
العميل اآلمر، والعالقة بني البنك واملستفيد الذي 
يتعامل معه اآلمر، والعالقة بني اآلمر وبني هذا 
املستفيد، وقد تضاف إىل هذه العالقات عالقات 

مان تنفيذ أخرى إذا ما تدخل بنك آخر يف عملية لض
البند األول لتعهده، ومن املتصور ذلك تواجد شرط 
التحكيم يف أكثر من عالقة يف هذه العالقات، ولكن  
كثريا ما يتواجد هذا الشرط يف العالقة بني اآلمر وبني 
املستفيد، ويف احلالة يثور التساؤل عما إذا كان العميل 
ذا الشرط يف مواجهة البنك  اآلمر أن يتمسك 

، وما إذا كان للبنك أن يتمسك به قبل الضامن
املستفيد،لكن من املسلم به لدا كل من الفقه والقضاء 
أن العميل اآلمر ال يستطيع التمسك بشرط التحكيم 
املضاف إىل عالقته باملستفيد، ملنع البنك من الوفاء 
بقيمة الضمان، كما ال يستطيع البنك أن يتمسك 

تفيد وتقتصر سلطة ذا الشرط المتناع عن وفاء للمس

                                                                                 
إىل قوانني التحكيم العربية، اجلزء  إلشارةاالتجارة الدولية، مع 

األول، طبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 
  .453. ، ص1998

حممد األمني ولد أمحد املرابط،خطابات الضمان يف املصاريف  3
إسالمية، جملة الدراسات القانونية، العدد التاسع، دار النشر 

  .40 .، ص2003والتوزيع، اجلزائر، 
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هيئة التحكيم على نظر يف املنازعات اليت تنشأ بني 
اآلمر وبني املستفيد، فال متتد إىل املنازعات بني أي 
منهما والبنك وال ميكن التمسك بشرط التحكيم يف 
مواجهة البنك، كما ال ميكن للبنك التمسك به يف 

  .مواجهة أي منهما
  .الخلف واتفاق التحكيم: ثانيا
 اخللف هو ثبوت احلق من احلقوق يف ذمة يعترب

السلف، مث انتقال هذا احلق ثابت له إىل اخللف، كما 
هو احلال مثال يف انتقال الرتكة أو اجلزء منها من 
املورث إىل الوارث باملرياث أو انتقال املبيع من البائع 
إىل املشرتي، واخللف قد يكون عاما أو خاصا، 

تفاق التحكيم تسري آثاره يف وبالتايل فإن القاعدة أن ا
 العامة مواجهة اخللف العام ألطرافه طبقا للقواعد

وتنتقل أثر االلتزامات بالنسبة .املدين املقررة يف القانون
للخلف العام يف حدود ما آل إىل شخص من 
احلقوق، وبصدد اتفاق التحكيم هي آثار موضوعية 
وأخرى إجرائية،وليست مالية، فبالتايل يكون أثر 
االلتزام واقع على اخللف مجيعهم وعند صدور احلكم 

يكون أثره التزام عليهم كل يف حدود ما آل التحكيم 
  . 1إليهم

آثار اتفاق التحكيم من حيث : الفرع الثاني
  . الموضوع
  .منع االلتجاء إلى قضاء: أوال

لقد مت التأكيد مبدأ عدم االختصاص   
للتحكيم سواء القضاء الداخلي يف النزاعات املعروضة 

من قبل االتفاقيات الدولية خاصة تلك اليت صادقت 
قتصر وسوف ن .عليها اجلزائر أال وهي اتفاقية نيويورك

يف املادة  تنصإذ  ،دراسة موقف اتفاقية نيويوركعلى 
تقوم أية دولة متعاقدة يرفع " : على أنه 2الفقرة  2

                                                             
عبد الباسط حممد عبد الواسع الضراسي، النظام القانوين  1

التفاق التحكيم، دراسة حتليلية مقارنة، طبعة األوىل، املكتب 
-189. ، ص2005، مصر، اإلسكندريةاجلامعي احلديث، 

192.  

 اتفاق صهاصو خببرم األطراف أإليها النزاع بشأن قضية 
، حسب مفهوم هذه املادة يتم إحالة "التحكيم 

األطراف على التحكيم بناءا على طلب أحد األطراف 
وبالتايل جند أن هذه االتفاقية فرضت حضرا قاطعا يلزم 
حماكم الدول باالمتناع عن مساع الدعاوى اليت ترفع 

واتفاقية  1923إال أن بروتوكول جنيف سنة .أمامها
فيها خيص مراقبة  تتحفظ نصوصها 1961جنيف 

ا  وجود والصحة اتفاق التحكيم واليت جيب أن يقوم 
القضاء الداخلي، ولقد كرس املشرع اجلزائري مبدأ عدم 
االختصاص القضاء الداخلي، شأنه شأن العديد من 

من قانون  1045التشريعات األجنبية ونصت املادة 
يكون " اإلجراءات املدنية واإلدارية على ما يلي

غري خمتص بالفصل يف موضوع النزاع، إذا  القاضي 
كانت اخلصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبني له 

" وجود اتفاقية حتكيم على أن تثار من أحد األطراف
وهذا ما نصت عليه عدة قوانني منها القانون الدويل 

والقانون إجراءات  7اخلاص السويسري يف املادة 
ألملاين املادة والقانون ا 1022املادة يف األرالندي 

10272 .  
  .إباحة االلتجاء إلى هيئة التحكيم: ثانيا

إن االلتزام بإسناد النزاع أو النزاعات معينة 
يف اتفاق التحكيم على احملكمني ناجتة عن التطبيق 
احملض ملبدأ القوة اإللزامية لالتفاقيات كما هو معروف 
مببدأ العقد شريعة املتعاقدين وهو ما يؤكده القانون 

على ما  تنصاليت  106ين اجلزائري يف املادة املد
العقد شريعة املتعاقدين، فال جيوز نقضه، وال " : يلي

تعديله إال باتفاق بني الطرفني، أو لألسباب يقرها 

                                                             
نور الدين بكلي، اتفاق التحكيم الدويل يف القانون اجلزائري، 2 

عمال، كلية احلقوق، جامعة رسالة ماجستري، ختصص قانون األ
  .135، 134. ، ص1005اجلزائر، 
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من اتفاقية نيويورك  2/1كما أكدت املادة .1"القانون
ا  1958 اليت تعترب جزء من القانون اجلزائري، مبا أ

تعتمد كل دولة من " عليها وتقر بأنهمتت املصادقة 
ا " االتفاقية املكتوبة" الدول املتعاقدة اليت يلتزم 

األطراف بأن تعرض على التحكيم مجيع اخلالفات أو 
بعضها اليت قامت أو ميكن أن تقوم بينها خبصوص 
عالقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غري تعاقدية 

ا أن تسوى عن طريق ا   ".لتحكيمتتضمن من شأ
  .انتهاء اتفاق التحكيم: ثالثا

اية طبيعية بصدور    ينتهي اتفاق التحكيم 
حكم التحكيم يف املسائل حمل التحكيم وهذه احلالة 
ال تثري مشاكل ما عدا ما يتعلق منها بالدعوى 
البطالن، ولكن ميكن أن ينتهي االتفاق بإرادة 
األطراف، كما قد ينتهي بانتهاء اإلجراءات لعدم 
الفصل يف التحكيم خالل املوعد احملدد، وكما ينتهي 

  .باستحالة تنفيذ االتفاق
  .إنهاء االتفاق بالحكم في الموضوع -

اية طبيعية بصدور احلكم يف   ينتهي اتفاق التحكيم 
موضوع التحكيم أيا كان احلكم سواء كان صحيحا 

  .أو باطال أو قابل لإلبطال
  .انتهاء االتفاق بإرادة الطرفين -

كأن يرد يف االتفاق الحق وموقع من الطرفني أو يف   
مراسالت متبادلة أو إنذار على يد احملضر، أو ضمنا 
كأن يتقدم أحد الطرفني إىل احملكمة بطلباته 
ويستكمل الطرف اآلخر اإلجراءات ويقدم دفاعه دون 

  .أن يتعرض إىل وجود اتفاق التحكيم
انتهاء الميعاد دون الفصل في موضوع  -

  .يمالتحك

                                                             
املتضمن  26/09/1975املؤرخ يف  75/58األمر رقم  1

، املؤرخة يف 78القانون املدين، اجلريدة الرمسية، عدد 
30/09/1975.  

من قانون التحكيم املصري  45تقضي املادة 
على هيئة التحكيم إصدار حكم املنهي " على أنه

للخصومة كلها خالل امليعاد الذي اتفق عليه الطرفان 
 اثينفإن مل يوجد اتفاق وجب أن يصدر احلكم خالل 

عشر شهرا من تاريخ بدء اإلجراءات التحكيم ويف 
التحكيم مد امليعاد مجيع األحوال جيوز أن تقرر هيئة 

على أال تزيد فرتة املد على ستة أشهر ما مل يتفق 
وإذا مل يصدر حكم .الطرفان على مدة تزيد على ذلك

التحكيم خالل امليعاد املشار إليه يف الفقرة السابقة 
جاز ألي من طريف التحكيم أن يطلب من رئيس 

من هذا القانون  أن  9احملكمة املشار إليها يف املادة 
صدر أمرا بتحديد ميعاد إضايف أو بانتهاء إجراءات ي

التحكيم ويكون ألي من الطرفني عندئذ رفع دعواه 
  . 2"  إىل احملكمة املختصة أصال بنظرها

  .انتهاء االتفاق الستحالة التنفيذ -
كأن يرتبط النزاع حمل التحكيم بنزاع آخر   

ارتباطا ال يتقبل التجزئة ولكنه خارج إطار اتفاق 
التحكيم ومعروض على القضاء، أو غري قابل 
للتحكيم وبالتايل يستحيل إعمال اتفاق التحكيم 

  . فيعرض األمر على القضاء وينتهي بانقضائه
اع وقد تكون الصورة يف شكل آخر كأن يرتبط النز      

بشخص آخر ليس طرفا يف اتفاق التحكيم، وبالتايل 
ال جيوز أن يفرض عليه اللجوء إىل التحكيم، مما يؤدي 
اية اتفاق التحكيم وخيتص القضاء بنظر  أيضا إىل 

  .3النزاع
  : خاتمة

اتفاق من اتفاقيات اخلاصة، يف  ي حيظ أمل
اآلونة األخرية، مبثل ما حظ به اتفاق التحكيم من 
عناية واهتمام وذلك ليس فقط يف بعض التشريعات 

                                                             
صابر عمار، اتفاق التحكيم وقراءة بعض املشكالت 2 

  .11 .، ص2006طبعة ودار النشر، ذكرال العملية، بدون
  .12. املرجع نفسه، ص3 
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الوطنية ولكن أيضا يف إطار املعاهدات الدولية، وال 
 هذا االهتمام يغينب عن ذهن السبب األساسي يف

ليه حبيث جند املشرع اجلزائري نص عوتلك العناية، 
املتضمن قانون اإلجراءات  08/09ضمن القانون 

املدنية واإلدارية فمن خالل هذا القانون حاول املشرع 
اجلزائري أن يتماشى مع القواعد املادية الدولية 
للتحكيم التجاري الدويل فأراد توفري املناخ املناسب 

إلجراء اتفاق التحكيم التجاري الدويل بشأن إبرام 
ولية تلبية للضغط االقتصادي العاملي، عقود التجارة الد

وكما جند املشرع اجلزائري قد حاول أيضا اإلملام بكل 
جوانب اليت ختص اتفاق التحكيم حىت ال يرتك 
لألطراف التالعب بقواعده وذلك ألن املشرع قد سار 
على النهج الذي سار عليه كل من التشريع الفرنسي 

  .واملصري
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  عنها الناجمة والمنازعات الصناعي العقار استغالل عقود

مواز، شربايل.أ  
 .آفلو ملحقة  باألغــــواط، ثلجيي عمار جامعة

  :ملخص
ويف  ،أهم املعضالت املطروحة يف اجلزائرتعترب من ملكيته  إىلاالستثمار وآلية الوصول  أمامالعقبات  العقار أهميعترب 

 وإطارمن أجل وضع منهج قانوين شامل ،ظل االنفتاح االقتصادي بات من الضروري البحث عن وسائل قانونية 
فقد عمد املشرع إىل إجياد طرق عديدة وحديثة .ايتها إىلتنظيمي متكامل،ينظم عملية االستثمار من بدايتها 

، واليت من خالهلا حتول مفهوم امللكية التقليدية، إىل لالستغالل ختتلف عن ما هو معروف يف القواعد العامة للقانون
  .مفهوم النظرة احلديثة املتمثل يف االنتفاع فقط دون إعطاء أي أمهية حلق التملك

ا منازعات إناستغالل العقار الصناعي خيضع لعقود معينة قررها القانون،ميكن  أصبحولقد  ،قد ختضع تثار بشأ
 .قضاء اإلداريكما قد ختضع للللقضاء العادي  

  :مقدمة
العقار الصناعي وفق  جتسيدفكرة  إن

 القانونتقسيمه إىل مناطق كانت ألول مرة يف إطار 
املتعلق ، 18/02/19731املؤرخ يف  73/45: رقم

بإنشاء جلنة استشارية إلنشاء ما يسمى باملناطق 
واليت صدرت الصناعية و املراسيم التنفيذية الالحقة له 

منها  ،1984سنوات أي يف سنة  10بعد مرور 
  ،1984مارس  03املؤرخ يف  65-84املرسوم رقم 

و املرسوم رقم ،2املتعلق بإدارة املناطق  الصناعية
املتضمن تنظيم مؤسسات تسيري املناطق  84/56

املتضمن تكوين  26-74األمر  أما.الصناعية
 مسح أساسية ، الذي كان لبنة3االحتياطات العقارية

لنشاطات، و هي لنشاء مناطق للبلديات بإ من خالله
عبارة عن فضاءات خمصصة ألنشطة صناعية شبيهة 

  .باملناطق الصناعية
                                                             

-03-09الصادرة بتاريخ  20اجلريدة الرمسية، العدد 1
1973.  

-03-06الصادرة بتاريخ  10اجلريدة الرمسية، العدد 2
1984.  

-02-20الصادرة بتاريخ  19اجلريدة الرمسية، العدد 3
1974.  

مث ظهرت مسألة العقار الصناعي مبفهوم 
-88األصول العقارية املتبقية يف إطار القانون رقم 

املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  01
الذي واجهته  مشاكل ،4ابع االقتصاديذات الط

  .قانونية وعملية
و لقد تبىن املشرع اجلزائري سياسة اقتصادية جديدة 

االنفتاح ترتكز على سياسة  1990بعد سنة 
و .  االقتصادي القائم على تشجيع االستثمار اخلاص

دفع به إىل البحث عن ضوابط قانونية و إدارية علمية 
  .بسيطة لتنظيمه

الطرق اليت  ماهي ي يدعو إىل التساؤل حولاألمر الذ
ا استغالل العقار الصناعي   ؟ وما هيصوريتم 

،واجلهات عن منح هذا االستغاللملنازعات النامجة ا
  ؟املختصة بنظرها 

و هي اإلشكاليات اليت سوف أحاول اإلجابة عنها 
  :من خالل اخلطة التالية

العقار  استغاللالتطور التشريعي لعقود : املبحث األول
  الصناعي

  .عقد التنازل: املطلب األول
                                                             

-01-13الصادرة بتاريخ  02اجلريدة الرمسية، العدد 4
1988.  
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  .عقد االمتياز: املطلب الثاين
 ملنازعات حتديد االختصاص القضائي: املبحث الثاين

  .عقود استغالل العقار الصناعي
املنازعات ذات الصلة باختصاص القضاء :املطلباألول

  .اإلداري
املنازعات ذات الصلة باختصاص : املطلب الثاين

  .العقاريالقضاء 
  

  األول المبحث
  الصناعي راستغالل العقا التطور التشريعي لعقود

لقد اختلفت وتنوعت عقود استغالل العقار 
الصناعي و ذلك باختالف التشريعات املتعلقة بقوانني 
االستثمار على مراحل زمنية خمتلفة كما كانت قوانني 
املالية هي اإلطار التشريعي الفعال املسري و احلامي 

 ذايتجلى هذا االختالف و ه كما. االستثمارذا هل
 عربالتنوع باختالف مناطق هذا العقار الصناعي، و 

عرفت هذه العقارات أوىل ، حيث متعاقبةمراحل زمنية 
على األمالك " عقد التنازل البيع "العقود و املتمثل يف 

الوطنية اخلاصة من طرف هذه املؤسسات لفائدة 
مبرحلة املستثمرين و ذلك على مراحل زمنية بدءًا 

أين ظهرت ما تسمى باملناطق املطلوب  1987
، و وصوًال ملرحلة ظهور عقد جديد Z.A.Pترقيتها 

  .يسمى عقد االمتياز ،حديث املنشأ
عقود  تطورت واملكانيينزمو على هذا التسلسل ال

استغالل العقار الصناعي عرب قوانني املالية املتعاقبة و 
اوهلا بالدراسة و التحليل ضمن هذين نتن سيتال

  .املطلبني
  عقد التنازل: المطلب األول

إن عقد التنازل أو عقد البيع أو إعادة التنازل،  
كلها تسميات لعقد يهدف إىل حتقيق نتيجة واحدة و 
هي نقل امللكية للمشرتي بصفة كلية و شاملة و 
مبفهومها التقليدي املعروف يف القانون العام، كما أن 

هذا العقد ينصب أساساً على األمالك الوطنية اخلاصة 
 و اليت تكون غري 1اعات احملليةالتابعة للدولة و اجلم

موضوعة حتت تصرف هيئة أخرى قصد حتقيق النفع 
، غري أن ما مييز هذا العقد عن غريه من العقود،  العام
على شروط استثنائية و غري مألوفة يف القانون  ئهاحتوا

العام، كالتنازل على شرط فاسخ و بواسطة دفرت 
أول ظهور هلذا العقد كان  نإو . الشروط مثالً 

مبناسبة إنشاء ما يسمى باملناطق الصناعية، مث تطور 
  .مفهومه إىل إطار االستثمار الوطين اخلاص

عقد التنازل في إطار إنشاء مناطق : الفرع األول
  صناعية

إن أول ظهور للمناطق الصناعية يف اجلزائر 
يرجع إىل العهد االستعماري فقد تقرر يف تلك الفرتة 

 06املؤرخ يف  683-53أحكام القانون  سيعو ت
املتضمن القانون العقاري، و مت إنشاء  1953أوت 

املناطق الصناعية،  لتهيئةما يسمى بالصندوق اجلزائري 
هذا األخري الذي عمل على إنشاء مناطق صناعية قبل 

أما بعد .االستقالل كاملنطقة الصناعية بالبليدة 
م املناطق الصناعية هو ظناالستقالل فأول إطار قانوين 

، 1973فيفري  28املؤرخ يف  45-73املرسوم 
منطقة صناعية و  85حيث حدد هذا املرسوم إجياد 

يف املقابل نص على إنشاء جلنة استشارية لتهيئة 
حيث تقوم إدارة أمالك الدولة . املناطق الصناعية

بتحويل ملكية العقارات التابعة هلا لفائدة مؤسسات 
لك بالقيام بعملية التنازل عن طريق عقود التهيئة و ذ

تنازل لتنتقل ملكية هذه العقارات باستكمال عملية 
  .الشهر العقاري

و بعد أن تقوم هذه األجهزة املهيأة بعملية اكتساب 
" هذه العقارات، تقوم بعملية إعادة التنازل 

RETROCESSION  " أو البيع لفائدة
                                                             

و النظام ا العقاري يف اجلزائر، الطبعة   امللكيةعمار علوي، 1
  .12 ص،2006الثالثة، دار هومة اجلزائر، 
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عملية شهرها  املستثمرين بواسطة عقود توثيقية تتم
قد يقع اختيار  املختصةعلى مستوى احملافظة العقارية 

هذه  يئةهذه األجهزة أو املؤسسات القائمة على 
املناطق الصناعية على عقارات صناعية ملك للخواص 
بشرط أن تكون واقعة ضمن خمطط املنطقة الصناعية، 
فتقوم هذه األجهزة أو املؤسسات بشرائها من مالكيها 

مث تقوم بإعادة بيعها . عقود توثيقية عادية بواسطة
 .    1لصاحل املستثمرين

و على اختالف مراحل االستثمار يف اجلزائر، عرف 
العقار الصناعي عقد التنازل أو عقد البيع الذي يرد 
على األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة لفائدة 

ية املستثمرين كوسيلة قانونية يتم بواسطتها نقل امللك
  .هلذا العقار

عقد التنازل في إطار المناطق : الفرع الثاني
  ZAP: الواجب ترقيتها

جتدر اإلشارة إىل أن املناطق الواجب ترقيتها 
 27املؤرخ يف  03-87قد أنشئت مبوجب القانون 

و املتعلق بالتهيئة العمرانية، ليتم  1987يناير 
الذي و  12-93: تأكيدها مبوجب املرسوم التشريعي

ا عمل أما .على تأكيد وجودها و دعم االستثمار 
من  89عقد التنازل أو البيع فقد نصت عليه املادة 

، و 19902- 12-01املؤرخ يف  30-90القانون 
-91تنفيذًا هلذه املادة صدر املرسوم التنفيذي رقم 

، لكي حيدد 1991-11-23املؤرخ يف  454
ة شروط و إدارة األمالك الوطنية اخلاصة و العمومي

                                                             
خملوف بوجردة، العقار الصناعي، الطبعة الثالثة، دار هومة، 1

  .62، ص  2009اجلزائر 
- 12-01الصادرة بتاريخ  52اجلريدة الرمسية عدد 2

1990.  

، حيث نص 3التابعة للدولة و يضبط كيفيات ذلك
هذا املرسوم على أن عملية التنازل عن األمالك الوطنية 
اخلاصة يكون كقاعدة عامة بإحدى الطريقتني و مها 

  .املزاد العلين أو الرتاضي
  المزاد العلني:أوالً 

على ما  454-91من املرسوم  10نصت املادة 
قارية التابعة لألمالك يكون بيع املمتلكات الع: " يلي

اخلاصة للدولة و اليت ألغي ختصيصها و فيما إذا مل 
تعد صاحلة للمؤسسات العمومية عن طريق املزاد 

  ".العلين
على رأي املدير  ايأذن الوايل بالبيع باملزاد العلين، بناء

لألمالك الوطنية املختص، و تكون املزايدات  يالوالئ
تعده مصاحل األمالك العلنية على أساس دفرت الشروط 

ي يكون مطابقًا للنموذج الذي يقرره ذالوطنية، و ال
الوزير املكلف باملالية، يتم اإلعالن عن هذا املزاد 
بواسطة ملصقات توجه للجمهور باإلضافة إىل 
إعالنات عن طريق الصحافة قبل عشرين يومًا من 

حتدد مصلحة أمالك كما   .تاريخ إجراء البيع باملزاد
السعر األدىن هلذه العقارات و يتم هذا الدولة، 

  .التحديد على أساس القيمة التجارية هلا
عليه فعملية البيع باملزاد العلين للعقارات التابعة و 

لألمالك الوطنية اخلاصة يكون عن طريق قرار إداري 
صادر عن الوايل املختص يتضمن قرار الرتخيص ببيع 

هذا البيع  األرض عن طريق املزاد العلين، يشرف على
موظفني حملفني تابعني ملصاحل مديرية أمالك الدولة و 
احلفظ العقاري و يضمنون السري احلسن للعملية و 

  .4شفافيتها
  البيع بالتراضي :ثانياً 

                                                             
-12التنفيذي من املرسوم  197لذي ألغى مبوجب املادة ا3

  .2012-12-16املؤرخ يف  427
مساعيني شامة، النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري، 4

  .78، ص 2002دراسة وصفية حتليلية ، دار هومة، اجلزائر 
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هذه العملية ختص التنازل على قطع أرضية لفائدة 
م و هو ما جاءت به املادتني  أشخاص معينني بذا

 454-91يذي من املرسوم التنف  121و  11
و الذي حيدد شروط  1991-11- 23الصادرة يف 

و إدارة األمالك اخلاصة و العامة التابعة للدولة و 
دف ترقية .تسيريها و يضبط كيفيات ذلك و 

االستثمار يف بعض املناطق صدر قانون املالية لسنة 
الذي أكد على إمكانية التنازل على األمالك  1992

ائدة اجلماعات اإلقليمية و الوطنية اخلاصة للدولة لف
اجلمعيات و املؤسسات العمومية و املتعاملني 

اخلواص و التعاونيات العقارية مبوجب املادة و العموميني 
يتم هذا التنازل لفائدة املستثمرين يف كل . 2منه 161

املناطق اليت تتعلق باالستثمار و ذلك يف إطار احرتام 
زاري املشرتك الشروط املنصوص عليها يف القرار الو 

الصادر عن وزارة  1992-12-19املؤرخ يف 
  :التجهيز، و هذه الشروط هي كاآليت

جيب أن يتم التنازل عن طريق دفرت الشروط  -
 .النموذجي امللحق بالقرار املشرتك

يتم التنازل بالرتاضي لفائدة كل مستثمر  -
جزائري بغض النظر عن صفته سواء كان 

 عما إذا رظالنوبغض مقيمًا أو غري مقيماً، 
 .معنوي أو طبيعيالشخص  كان هذا

جيب أن حيدد سعر التنازل على أساس سعر  -
السوق، إال أن هذا السعر خيفض بالنسبة 

                                                             
 2012-12-16املؤرخ يف  427-12بعد إصدار املرسوم و 1

الذي حيدد شروط و كيفيات إدارة و تسيري املالك العمومية و 
منه  91من املادة  2ة  التابعة للدولة فقد تضمنت الفقرة اخلاص

أشكال التصرف لفائدة املتعاملني العموميني و اخلواص على 
،أنظر اجلريدة الرمسية أساس دفرت شروط طبقا لألحكام التشريعية

  .33،ص2012-12-19، الصادرة بارخ69العدد
-18املؤرخ يف  25-91من القانون  161نصت املادة  2

على ،1992 و املتضمن قانون املالية لسنة 12-1919
  .أنشاء التنازل بالرتاضي ألول مر ة

لالستثمارات ذات األولوية بالنسبة 
% 80للمخطط الوطين السنوي بنسبة 

عندما يتعلق األمر باستثمار باملناطق 
عندما %  25الواجب ترقيتها، و نسبة 

 3.ق األمر باستثمار خارج هذه املناطقيتعل
هذا و نشري يف دراستنا لعقد التنازل، أن هذا العقد 
الوارد على األمالك الوطنية اخلاصة للدولة، و املتضمن 

ج عنه عدة مشاكل قانونية نتلبند الشرط الفاسخ قد 
يف امليدان نتيجة سوء التطبيق سواء من جانب اإلدارة 

أو من جانب ،زل من جهة باعتبارها الطرف املتنا
املستثمر نفسه باعتباره الطرف املتنازل له، األمر الذي 
دفع باإلدارة إىل االستغناء عن الشرط الفاسخ يف 
إعداد عقود التنازل بالنسبة لالستثمار  الوطين 

  .  4اخلاص
  عقد االمتياز في العقار الصناعي: المطلب الثاني

لين فيما إن مبدأ التنازل عن طريق املزاد الع
خيص األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و 
املوجهة إلقامة مشاريع استثمارية و كذلك إمكانية 
التنازل بالرتاضي بصفة استثنائية و اليت مت التنصيص 

من قانون املالية لسنة  51عليها مبوجب املادة 
، اليت خلقت بعض الصعوبات املرتبطة خاصة 1998

مبدأ و الذي اعترب يف بعض باجلانب التطبيقي لل
دف  األحيان عقبة حقيقية أمام االستثمار املتبع و 
احلفاظ على األمالك الوطنية و باألخص الذمة 
العقارية للجماعة الوطنية، و قد مت اقرتاح تعديل املادة 

ثناء ،وأ2006من مشروع قانون املالية لسنة  51
ري مت تعديل هذه التداب هذا القانون دراسة مشروع

لس الشعيب الوطين حيث مت  املقرتحة على مستوى ا
طريقة التنازل املباشر و مت االحتفاظ بطريقة  الغاء

و عليه مت .تسمى االمتياز القابل حتويله إىل تنازل
                                                             

68-67خملون بوجردة، املرجع السابق، ص  3 
68مقتبس عن خملوف بوجردة، املرجع السابق، ص  4 
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التوجه حنو عقد االمتياز كوسيلة الستغالل العقار 
  .املوجه لالستثمار

تعريف عقد االمتياز في العقار : الفرع األول
  .صناعيال

إن عقد االمتياز يف العقار الصناعي يعترب عقد 
يف القوانني  اتحديث النشأة، و قد تعددت التعريف

حبسب كل تشريع صادر، كما تناوله الفقه من 
وجهات نظر خمتلفة و سنتعرض ألهم ما جاء يف هذه 

  :كاآليت  اتالتعريف
  تعريف الفقه لعقد االمتياز :أوالً 
من عمل الفقيه ال من عمل  والتعريف كمبدأ هإن 

الواردة يف الفقه تتعلق  اتغري أن جممل التعريف،املشرع 
باالمتياز يف املرفق العمومي رمبا لكونه أكثر انتشاراً يف 

  .الواقع 
" :اوي بأنه عرفه األستاذ الدكتور سليمان حممد الطمّ 

عقد إداري يتوىل امللتزم فردًا كان أو شركة مبقتضاه 
عام اقتصادي و استغالله  رفقإدارة م على مسؤوليتهو 

مقابل رسوم يتقاضاها من املنتفعني مع خضوعه 
للقواعد األساسية الضابطة بسري املرافق العامة فضالً 

  ". 1"عن الشروط اليت تّضِمُنها اإلدارة عقد االمتياز
و يقصد بالقواعد األساسية الضابطة بسري املرافق 

املتعارف عليها يف القانون العامة و هي املبادئ العامة 
مبدأ حسن  –مبدأ دوام سري املرفق العام : العام و هي

  .مبدأ استمرارية املرفق العام –النية يف العقود 
الشروط اليت يتضمنها العقد اإلداري هي شروط  ان

الئحية ختضع للقانون العام، كتوقيع اجلزاء، تعديل 
ختضع إلرادة الشروط العقدية فهي  أما. املراقبةالعقد، 

  . الطرفني و يطبق فيها مبدأ العقد شريعة املتعاقدين

                                                             
،دراسة اإلداريةالعامة للعقود  األسسسليمان حممد الطماوي،  

ة،جامعة عني ساخلامة مقارنة،الطبع
.108،ص1991مشس،مصر،سنة 1 

الفقه تتعلق  االيت تناوهل اتو لقد كانت أغلب التعريف
بعقد االمتياز يف املرفق العمومي سواء كانت هذه 

على املستوى الدويل أو الوطين، و قد  اتالتعريف
وردت بعض احملاوالت لتعريف عقد االمتياز يف العقار 

ناعي من طرف فقهاء قلة، فلقد عرفت األستاذة الص
عقد إداري :" عكرون الياقوت عقد االمتياز بأنه

لدولة مبوجبه و ملدة ا يستفيد من محاية القانون، متنح
حمددة، االنتفاع بعقار تابع ألمالكها اخلاصة خمصص 

  2." الستقبال مشروع استثماري منتج
:" ز بأنهو عرف األستاذ خملوف بوجردة عقد االمتيا

العقد الذي ختول مبوجبه الدولة مدة معينة، حق 
االنتفاع بقطعة أرضية متوفرة و تابعة ألمالكها 
اخلاصة، شخصًا طبيعيًا أو معنويًا خيضع للقانون 
اخلاص، مقيمًا أو غري مقيمًا أو مؤسسة عمومية 
اقتصادية لتستعمل تلك األرض أساسًا يف إقامة 

اصة من املناطق مشروع استثماري يف منطقة خ
  " 3.املذكورة سابقاً 

  تعريف التشريع لعقد االمتياز: ثانياً 
إن أول نص قانوين لالمتياز يف جمال العقار الصناعي  

، املؤرخ يف 12-93كان مبوجب املرسوم التشريعي 
و  4املتعلق برتقية االستثمار 1993 -05-10

، املؤرخ يف 322-94بصدور املرسوم التنفيذي 
املتعلق مبنح االمتياز يف املناطق   17-10-1994

اخلاصة يف إطار ترقية االستثمار و الذي يعترب نصاً 
فلقد نص هذا . 12-93تنفيذيًا للمرسوم التشريعي 

املرسوم على دفرت الشروط النموذجي املتعلق مبنح حق 
االمتياز ألراضي أمالك الدولة إلجناز مشاريع 

                                                             
أمساء منصور، عقد االمتياز كوسيلة االستغالل العقار 2

الصناعي رسالة لنيل شهادة املاجستري، فرع قانون عقاري، كلية 
  .31ص  2014-1،2013احلقوق، جامعة اجلزائر

.69خملوف بوجرده، املرجع السابق، ص  3 
ر المتعلق بتطوی 03-01المرسوم الذي الغي بموجب االمر 

  4-.1993، سنة،64االستثمار، انظر الجریدة الرسمیة عدد
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ضمنها البند استثمارية يف املناطق اخلاصة و اليت ت
  .األول من دفرت الشروط

-94نصت املادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي 
:" على تعريف عقد االمتياز و اليت جاء فيها 322

عقد االمتياز هو العقد اليت ختول مبوجبه الدولة مدة 
معينة، حق انتفاع بقطعة أرضية متوفرة و تابعة 

خيضع  ألمالكها اخلاصة، شخصًا طبيعيًا أو معنوياً 
للقانون اخلاص، مقيمًا أو غري مقيماًٍ ، أو مؤسسة 
اقتصادية لتستعمل تلك األرض أساسًا يف إقامة 
مشروع استثماري يف منطقة خاصة من املناطق 

  ".املذكورة سابقاً 
فمن خالل هذا التعريف إن عقد االمتياز يف املناطق 

 :رقم اخلاصة و حسب ما ورد يف املرسوم التنفيذي
، هو عقد يرتب حق عيين عقاري أال و 94/322

هو حق االنتفاع، باإلضافة إىل أنه عقد حمدد مبدة 
زمنية، حمله قطع أرضية تابعة لألمالك الوطنية اخلاصة 
التابعة للدولة و غري املخصصة متنح ألي شخص 

أو معنوي خيضع للقانون اخلاص، كما ،طبيعي كان 
النظر  نح للمؤسسات العمومية، بغضمتميكن أن 

مع .أكان الشخص مقيمًا يف اجلزائر أو غري مقيم 
يكون  أن اشرتاط أن يكون جزائري اجلنسية، و بشرط

هذا املنح يهدف إىل إنشاء استثماراً، سواء كان 
صناعيا أو جتارياً، لكن هذا االنتفاع مينح مقابل دفع 

املالكة هلذا العقار  ئةإتاوة من طرف املنتفع لصاحل اهلي
قع يف دائرة يحة أمالك الدولة اليت و هي مصل

  .اختصاصها العقار
مل تعرف النصوص املتعلقة بالعقار الصناعي ثباتًا حىت 

-09-08: املؤرخ يف 08/04صدور األمر 
و الذي مبوجبه مت إلغاء نظام التنازل يف ،20081

                                                             
املتضمن جتديد  2008- 09-08املؤرخ يف  04-08ألمر ا 1

و شروط و كيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك 

جمال استغالل العقار الصناعي و أبقى على نظام 
  .االمتياز فقط

انون صدر مرسومان تنفيذيان و مها و تنفيذا هلذا الق
-05-02: املؤرخ يف 09/152: املرسوم التنفيذي

منح االمتياز على  ةالذي حيدد شروط و كيفي 2009
األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة 

-09، و املرسوم التنفيذي 2إلجناز مشاريع استثمارية 
الذي حيدد  20093-05-02: املؤرخ يف  153

منح االمتياز على األصول املتبقية  ةوط و كيفيشر 
التابعة للمؤسسات العمومية املستقلة و غري املستقلة 
احمللة و األصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية 

  .االقتصادية
تعريفًا جديدًا ضمن  152-09حيث أورد املرسوم 

ذا املرسوم نص ف. دفرت الشروط النموذجي امللحق 
منح :" فيه ءعريف يف التمهيد و الذي جاعلى هذا الت

االمتياز هو االتفاق الذي حتول من خالله الدولة مدة 
معينة االنتفاع من أرضية متوفرة تابعة ألمالكها اخلاصة 
لفائدة شخص طبيعي أو معنوي قصد استيعاب 

 ". مشروع استثماري
من هذا التعريف نستنتج أن عقد االمتياز يرتب 

  :مايلي
 .االمتياز يرتب حق عيين عقاريعقد  -
 .عقد االمتياز عقد حمدد املدة -
 .4عقد االمتياز يرتب حق انتفاع  -
حق االمتياز يقع على قطعة أرضية تابعة  -

 5.لألمالك الوطنية اخلاصة و غري خمصصة
                                                                                 

اخلاصة للدولة و املوجهة الجناز مشاريع استثمارية، اجلريدة 
  .2008-09-08بتاريخ  49الرمسية، عدد 

.2009-05-06صادرة بتاريخ  27الرمسية، العدد اجلريدة  2 

 3 2009-05-06صادرة بتاريخ  27اجلريدة الرمسية، العدد 
. 69خملوف بوجردة املرجع السابق ص 4 

مــن قــانون األمــالك الوطنيــة املعــدل  82التخصــيص ،عرفتــه املــادة
ة، أو وهو وضع ملك من " واملتمم ة للدول األمالك الخاص
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حق االمتياز مينح لشخص طبيعي أو معنوي  -
 .خيضع للقانون اخلاص

 حق االمتياز مينح لشخص جزائري اجلنسية -
فقط مقيم أو غري مقيم يف اجلزائر و إن كان 

 .مؤسسة عمومية اقتصادية
 .هدف عقد االمتياز هو االستثمار -
 .حق االمتياز يكون لقاء دفع إتاوة -

و بإسقاط ما يرتبه حق االمتياز من عناصر على بعض 
احلقوق األخرى ميكننا متييزه على وجه املقارنة عن 

وله يف الفرع اسنتنبعض احلقوق األخرى، و هو ما 
  .الثاين

تمييزه عن بعض الحقوق المشابهة : الفرع الثاني
  .له

انطالقًا من حتليل عقد االمتياز يتعني علينا إجراء 
ة له يف  مقارنة بني عقد االمتياز و بعض احلقوق املشا

  .القانون املدين، كحق االنتفاع، و حق اإلجيار
  بالنسبة لحق االنتفاع: أوال

مل يرد أي تعريف يف القواعد العامة للقانون حلق 
يعترب "ذهب الفقه إىل أن حق االنتفاع  إمنااالنتفاع و 

حقًا عينياً، فاملنتفع له حق على الشيء و له سلطة 
املنافع و املزايا اليت  ىمباشرة متكنه من احلصول عل

  .1"خيوهلا هلا مضمون حقه دون وساطة من أحد
تشف أن حق سذا التعريف نفمن خالل حتليلنا هل

  .حق عيين مثل حق االمتياز: االنتفاع هو
 .حق مؤقت، حمدد ملدة معينة -
 .الشخص املنتفع حمل اعتبار يف العقد -

ا حق االمتياز   .و هي نفس املميزات اليت يتمتع 

                                                                                 
دائــرة وزاريـة، مرفــق عــام او    -حتـت تصــرف شـخص عمــومي 5

  5.هيئة عمومية تابعة هلا لضمان تأدية خدمة عمومية مسندة هلا
ـــــــــــــــات العينيـــــــــــــــة، دار 1 حممـــــــــــــــد صـــــــــــــــربي الســـــــــــــــعدي، التأمين
 .11، ص 2009اجلزائر،طبعة ،ومةه

يرتب حقا  االمتياز عقدمما يدفعنا إىل االستنتاج بأن 
العينية عينيا، أما حق االمتياز،فهو من احلقوق 

  .2التبعية
  

  بالنسبة لعقد اإليجار : ثانياً 
من القانون  467يعرفه املشرع اجلزائري يف املادة 

املستأجر من  اهعقد ميكن املؤجر مبقتض" املدين بأنه 
  "  3.االنتفاع بشيء ملدة حمددة مقابل بدل إجيار معلوم

من خالل هذا التعريف جند أن عقد اإلجيار يتشابه مع 
  :االمتياز يف النقاط التاليةعقد 

عقد اإلجيار وعقد االمتياز من عقود   - أ
 .ضة أي يكونان لقاء دفع أجرةو املعا

عقد اإلجيار وعقد االمتياز من العقود   - ب
احملددة املدة وهذا بالرغم من أن مدة عقد 

 جتدد سنة 33االمتياز أطول قد تصل إىل 
أما عقد اإلجيار الطويل قد ،ثالث مرات

 .سنة 12يصل إىل 
يعترب عقد اإلجيار عمًال قانونيًا من أعمال   - ت

اإلدارة، أي ال ميس بأصل امللكية أو أصل 
الشيء وال يغري من طبيعة العقار ألن مدته 

سنوات يف أغلب  3قصرية ال تتجاوز 
 .احلاالت

أما عقد االمتياز فيتجاوز أعمال اإلدارة ألن   - ث
مدته طويلة وقد متس بأصل الشيء وتغري يف 

ع بالعقار األمر الذي جيعله من االنتفا 
أعمال التصرف وإن كان ال يرتب إال حق 

 .االنتفاع فقط

                                                             
 .70خملوف بوجردة، املرجع السابق ص 2
جريـــدة  13/05/2007املـــؤرخ يف  05-07لقـــانون أنظـــر ا 3

 75ص  23/04/2008بتاريخ  31رمسية عدد 
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اإلجيار حق شخصي يتحول إىل حق عيين   - ج
يف اإلجيارات الطويلة املدة، وبالتايل اشرتط 
القانون ضرورة إشهار اإلجيار الذي تفوق 

سنة، من هذا املنطلق فإن عقد  12مدته 
وانه يعترب  االمتياز هو حق عيين عقاري

إجيار طويل املدة ويرتب حق عيين عقاري 
 .جيب إشهاره

  المبحث الثاني
تحديد االختصاص القضائي لعقود استغالل العقار 

  الصناعي
فضًال عن التذبذب الذي عرفته التوجهات 
السياسية و االقتصادية للبالد و حتوهلا من نظام يرتكز 

لعيين، فإن على امللكية الفردية، و تبين نظام الشهر ا
عملية منح االمتياز يكرس على العقار املوجه 
لالستثمار الصناعي مبوجب عقد إداري تعده إدارة 
أمالك الدولة املختصة مرفقًا بدفرت شروط معد طبقًا 
للنماذج امللحقة، و تستكمل هذه املرحلة بعملييت، 

  .إجراء التسجيل و اإلشهار العقاري للعقد
استفادة املستثمر من امتياز لكن قد تثور نزاعات بعد 

قطعة األرض التابعة لألمالك اخلاصة للدولة إلقامة 
مشروع استثماري فيثار اإلشكال حول أي من القضاء 

القضاء  هلهوهو املختص للفصل يف هذا النزاع،
  ؟اإلداري أم القضاء العادي 

  .هو ما سنتناوله يف املطلبني املواليني و
ذات الصلة باختصاص المنازعات : المطلب األول
  القضاء اإلداري

من قانون اإلجراءات املدنية  800تنص املادة 
احملاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة : " و اإلدارية

يف املنازعات اإلدارية ختتص بالفصل يف أول درجة، 
حبكم قابل لالستئناف يف مجيع القضايا اليت تكون 

دى املؤسسات الدولة أو الوالية أو البلدية أو إح

و مبا أن ".1العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفًا فيها
عقد االمتياز يقع على األمالك الوطنية اخلاصة، فهو 

  .من اختصاص القاضي اإلداري كقاعدة عامة
أما إذا تعلق األمر مبنح االمتياز يف مراحله األوىل  
كاملنازعة يف قرار جلنة املساعدة على حتديد املوقع و 

االستثمار و ضبط العقار الرامي إىل رفض منح  ترقية
االمتياز أو عدم الرد على طلب االمتياز خالل 
اآلجال احملددة فإنه ميكن الطعن يف هذه القرارات 
املذكورة أعاله أمام القاضي اإلداري على أساس املعيار 

فإن االختصاص يف احلاالت السابقة يعود . 2العضوي
ابتدائية، أو إىل اختصاص  إىل احملاكم اإلدارية بصفة

ائية فيما خيص  وجملس الدولة بصفة ابتدائية 
القرارات الصادرة عن اهليئات املركزية وهذا حسب ما 

 01-98من القانون العضوي  9نصت عليه املادة 
  .املتعلق مبجلس الدولة

و مبا أن مدير أمالك الدولة هو من يتوىل حترير العقود 
غالل األراضي التابعة لألمالك اإلدارية املتعلقة باست

من  10اخلاصة للدولة كما نصت على ذلك املادة 
 2008-09-01: املؤرخ يف 04-08األمر 

كيفيات منح االمتياز على األراضي   واملتعلق بشروط 
التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، و عقد االمتياز هو 

من نفس األمر على  12عقد إداري كما نصت املادة 
أمالك الدولة املختص إقليميًا هو الذي يتوىل أن مدير 

رفع دعوى إسقاط أو فسخ عقد االمتياز أمام اجلهة 
القضائية املختصة و طبقًا للمعيار العضوي فإن 
االختصاص يعود للمحاكم اإلدارية و قد تثار مسألة 
التعويض عن فسخ عقد االمتياز، فإن الدولة تدفع 

املضافة احملتملة اليت تعويضًا للمستثمر بعنوان القيمة 

                                                             
املتضمن قانون  ،25/02/2008املؤرخ يف  09-08القانون 1

ـــة،  ـــة واالداري ـــة عـــدد  اإلجـــراءات املدني ـــدة رمسي ـــاريخ ، 21جري بت
23/04/.2008 

 .107خملوف بوجردة ، املرجع السابق، ص 2
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أجنزها املستثمر على القطعة األرضية على أساس 
األشغال املنجزة بصفة نظامية، احملددة يف قيمة مواد 

على  %10البناء و اليد العاملة مع اقتطاع نسبة 
و طبقًا للتعليمة ،سبيل التعويض كما جتدر اإلشارة 

الوطنية الوزارية الصادرة عن مديرية عمليات األمالك 
باملديرية العامة لألمالك الوطنية فإنه يشرتط وجوباً ذكر 
السيد وزير املالية إىل جانب املصاحل املدعية أو املدعى 

  .عليها بصفته ممثًال للدولة
المنازعات ذات الصلة باختصاص : المطلب الثاني
  القضاء العقاري

لتحديد مدى اختصاص القاضي العادي يف 
ة على عقد االمتياز يف معرفة حمل حل النزاعات املرتتب

العقد، ما إذا كان واقعا على أمالك وطنية خاصة و  
كذا موضوع العقد الذي باعتباره حق انتفاع هل 

  تسرى عليه قواعد القانون اخلاص أم ال؟ 
ال تظهر أساسا عند املطالبة  هذ إن املنازعة يف ا

ة شكاال يف اجلهإمر الذي يطرح فسخ عقد االمتيازاألب
القضائية املختصة يف حل عقد االمتياز الواقع على 

حق  يرتبإن عقد االمتياز . اخلاصة األمالك الوطنية
،ذلك احلق الذي يشمل حق االستعمال انتفاع فقط

و هو يرتب حق  وحق االستغالل دون حق التصرف
رد إشهاره يف مصاحل احلفظ العقاري،   عيين عقاري 

تأجريها و التصرف  كما يقع على أمالك خاصة ميكن
فيها، فمواصفات هذا العقد تقرتب إىل العقد املدين، 
و قياسا على اإلجيارات الطويلة املدى، فعقد االمتياز 
هو عقد إجيار طويل املدة، و منه نستطيع القول إن 
منازعات فسخ االمتياز باعتباره حقا عينيا عقاريا هي 

ينية من اختصاص القاضي املكلف بإسقاط احلقوق الع
خاصة بعد شهر هذا احلق و هو القاضي .العقارية 

العادي، كما أن القاضي العادي هو أقرب إىل أحكام 
الفسخ و إسقاط احلقوق العينية العقارية منه إىل 

القاضي اإلداري، الذي يعترب قاضي مالئمة و تقدير 
  1.للمشروعية كقاعدة عامة

تعترب عملية تطهري العقار الصناعي :خـــاتمة
من أهم املشاكل القانونية املرتبطة سواء بطريقة مباشرة 

غري مباشرة بالعقار باعتباره نواة لعملية االستثمار  أو
م ههي أو . و طرق استغالله همن حيث تبيان حدود

الساحة القانونية و االنشغاالت املطروحة على 
لكية بيعة حق املخصوصا فيما يتعلق بطاالقتصادية و 

ا أو يف هذا النوع من العقارات و  طرق اكتسا
ا سبعينات القرن املاضي  ذفمن .استغالهلا أو االنتفاع 

ال  أين ظهرت فكرة العقار الصناعي و املرتبط با
الصناعي بداية و الذي مت تركيزه يف مناطق معينة تتميز 
خبصائص عدة يتطلبها توطني و إنشاء االستثمار 

عمد لذا  .ي مل يبق مقتصر على الصناعة فقطالذ
اد جيإاملشرع وكل السلطات املعنية يف هذا امليدان إىل 

طرق ووسائل حديثة لالستغالل األمثل هلذا النوع من 
العقار بعد ما كان يستغل لتنهي عملية االستغالل 

سواء عن طريق املزاد العلين، أو . بعملية التنازل
ق املطلوب ترقيتها، اختلفت الرتاضي خصوصا يف املناط

الف و تنوع الدساتري هذه الوسائل القانونية باخت
 ديولوجيةياإلو يةاألبعاد السياسة و االقتصاداملتعاقبة و 

  .لكل مرحلة زمنية معينة
حيث حتول املفهوم صراحة من امللكية التقليدية إىل 
مفهوم النظرية احلديثة للملكية املتمثلة يف االنتفاع فقط 

كان ذلك عن و . إعطاء أي أمهية حلق التملكون د
غري أن استغالل  ،طريق عقد االمتياز الغري قابل للتنازل

ذلك يف قار الصناعي خيضع لضوابط خاصة، و الع
ا ة قررها القانون و إطار عقود معين ميكن أن تثار بشأ

كما قد ختضع   ،منازعات قد ختضع للقضاء اإلداري
  . للقضاء العادي

                                                             
 ،؛ خملـــــوف بـــــوجردة92أمســــاء منصـــــور، املرجـــــع الســــابق، ص 1

 110املرجع السابق، ص 
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ة دور   والتطوير والبحث اإلبداع تحفيز في االختراع براء

  .، جامعة املسيلةسعد لقليب. أ        
 .1، جامعة باتنة شعبان السعيد. أ

   :ملخص
محاية براءة االخرتاع دورا بارزا يف دعم اإلبداع والبحث والتطوير، حبيث  يشعر املخرتعني بان تلعب 

م حممية مبوجب هذه القوانني اليت تنظم امللكية الصناعية بصفة عامة وبراءة االخرتاع بصفة خاصة ،كما أن  اخرتاعا
وعليه سوف .على البحث وتطوير القدرات الصناعية العائدات املالية تكون حمفوظة وعليه املطلوب منهم فقط الرتكيز 

  . حناول أن نبني مدى تأثري احلماية القانونية املفروضة على دعم البحث العلمي وتطوره 
Résumé:  
 la protection des brevets joue un rôle  primordial dans le soutien de l'innovation,  

la recherche et le développement,ou les inventeurs sentent que leurs inventions sont 
protégées en vertu de ces lois qui régissent la propriété industrielle en général, et les 
brevets en particulier,ainsi que les rendements financiers sont réservés.De ce fait,les 
inventeurs sont tenus de se concentrer uniquement sur la recherche et le 
développement de l'industrie .Dans notre article Nous allons essayer de montrer 
l'impact de la protection juridique sur le soutien  et le développement de la recherche  
scientifique. 

  :مـقـدمــة
تلعب الصناعة دورا حموريا يف ثراء الشعوب 
وازدهارها وذلك بفضل ارتفاع القيمة املضافة، وتأتى 
القيمة املضافة العالية من قيمة األفكار اإلبداعية اليت 

 ، تفضي إىل منتجات أو خدمات جديدة ومتطورة
وتتأتى أيضا من تطوير منتجات قائمة لتحسني 
ا وختفيض أسعارها ورفع تنافسيتها، كما أن  جود
اجلهود املبذولة يف البحث والتطوير والتصميم هلا صلة 

إن البحث العلمي يولد بنكا  ،وثيقة مع القيمة املضافة
للمعرفة واملعلومات لتغذية التطوير يف جمال تصميم 

ة وخدمات فنية جديدة وصناعة منتجات وأنظم
من هنا  ،منافسة على الصعيد الوطين والصعيد العاملي

فإنه يتوجب علينا تشجيع ودعم البحث العلمي 
  .بشقيه األكادميي والصناعي ليصبح جزءا من ثقافتنا

تزود حقوق امللكية الفكرية املخرتعني كما 
واملبدعني والفنانني واألدباء حبقوق قانونية حلماية 

تنظم وحتمي الشعارات واألمساء والصور ،و إنتاجهم
 ، والتصاميم املستخدمة يف قطاع االقتصاد واألعمال

ولكن غالبية املؤسسات العلمية والبحثية تفتقر لوجود 

سياسات للملكية الفكرية تنظم العالقة بني املؤسسات 
  .والباحثني والعاملني فيها

قد أصبح من املعروف أن تنظيم ومحاية لو 
لكية الفكرية له مردود اجيايب على حتفيز حقوق امل

الباحثني وتشجيع القدرات اإلبداعية لدى األفراد مما 
على تطوير ودعم االقتصاد الوطين إجيابا ينعكس 

  .للحاق بركب التكنولوجيا احلديثةالدفع و 
  :اإلشكالية  

ودون شك انه عندما نتحدث عن دور براءة  االخرتاع    
انه  تربز لنا اإلشكالية يف حتفيز البحث العلمي ف

كل من ما مدى تأثري محاية براءة االخرتاع على  ؛التالية
  .؟اإلبداع والبحث والتطوير

وعة من التساؤالت وتندرج حتت هذه اإلشكالية جمم
    :  الفرعية مفادها

  هل احلماية تدفع البحث والتطوير ومن مث
 اإلبداع ؟ 

 حلماية أم انه توجد أهداف أخرى هلذه ا
 ؟خاصة بعد عوملة معايريها 
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  كما يثور تساؤل حول إمكانية وجود محاية
وحبث علمي وتطوير يف غياب احلماية أو 

 ظل وجود محاية ضعيفة ؟
  وإن كان والبد من وجود احلماية من خالل

براءة االخرتاع لتحفيز البحث والتطوير 
 واإلبداع فهل تعترب كافية وحدها ؟

  : حماولة منا الجناز هذا البحث ارتأينا أن نقسمه إىل 

ول براءة مفاهيم أساسية ح: المبحث األول   
  .االخرتاع والبحث العلمي

االخرتاع  اثر محاية براءة: المبحث الثاني 
  .على البحث والتطوير

  المبحث األول
مفاهيم أساسية حول براءة االختراع والبحث 

  .العلمي
  

سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل 
مفهوم براءة االخرتاع يف املطلب األول ، أما املطلب 
الثاين فنتطرق فيه اىل تعريف البحث العلمي ومتطلباته 

      .  
  .مفهوم براءة االختراع: طلب األولالم

جتدر اإلشارة إىل أن أول قانون تناول حقوق 
آذار  19املخرتع ، هو القانون الذي صدر يف 

بايطاليا، و الذي جاء ) البندقية(يف فينيسيا  1474
إن كل من يقوم بأي عمل جديد : "فيه ما مفاده

حيتاج إىل احلذق و املهارة يكون ملزمًا بتسجيله مبجرد 
بصورة ميكن االنتهاء من إعداده على الوجه األكمل 

على أي شخص  أن حيظر، و معها االستفادة منه
من غري موافقة اثل أو مشابه آخر القيام بعمل مم

، و ذلك ملدة عشر سنوات، و إذا املخرتع و ترخيصه
قام أي شخص آخر بعمل مماثل أو مشابه فيكون 
للمخرتع حق طلب احلكم على املعتدي بدفع تعويض 

  ".مع إتالف ما عمله

يتضح من النص السابق، مبدأ املوازنة بني احلقني، 
منحه امتيازًا (ملخرتع و يتمثل هذا املبدأ يف محاية حق ا

تمع يف أن واحد ) خاصًا الستغال اخرتاعه و حق ا
تمع من فائدة ذلك االخرتاع(   .)1()عدم حرمان ا

يف هذا املطلب سنتطرق إىل تعريف كل من 
االخرتاع  وتعريف براءة االخرتاع مث الشروط الواجبة 

ذه الرباءة    .لالعرتاف 
  . تعريف االختراع: الفرع األول 
  : االختراع لغة

هو كشف القناع عن شيء مل يكن معروفًا بذاته أو 
اخرتع مبعىن أبدع شيئاً مل يكن له وجود ( بالوسيلة إليه 

، فاالخرتاع إذن هو جهد بشري عقلي و )فعلي قائم
عملي، يثمر يف النهاية إجنازًا جديدًا مفيدًا لإلنسانية 

  .)2(بإضافة تسد حاجة و حتقق أمل
االخرتاع غري االكتشاف، فاألول  و عليه فإن

،  يكن موجودا من قبليؤدي إىل إجياد شيء جديد مل
أما الثاين ، فيؤدي إىل الكشف عن شيء مل يكن 

  .معلوما من قبل، إال أن كالمها ينتج عنه شيء جديد
عرفت املادة الثانية من األمر : االختراع اصطالحا 

  : االخرتاع كما يلي 03-07
فكرة ملخرتع، تسمح عمليا بإجياد حل : االخرتاع -

  . )3(جمال التقنيةملشكل حمدد يف 
كما يقول الدكتور صالح الدين الناهي، أن االخرتاع 

 قابلكل اكتشاف أو ابتكار جديد "قانونًا هو 
، سواء كان ذلك االكتشاف أو لالستغالل الصناعي

 االبتكار متعلقا مبنتجات صناعية جديدة أم بطرق
ما معاً    .)4(ووسائل مستحدثة أو 

                                                             
صــالح زيــن الـــدين، امللكيــة الصـــناعية و التجاريــة، دار الثقافـــة  1

  .20، ص 2010األردن، ط الثانية  -للنشر و التوزيع، عمان
  .22املرجع نفسه، ص  2
، املتعلــــق 2003يوليــــو  19املــــؤرخ يف  07-03األمــــر رقــــم  3

  .28، ص 44 مسية عدد ر ريدة برباءة االخرتاع، ج
  .23زين الدين، املرجع السابق، ص  صالح 4
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  تعريف براءة االختراع : الفرع الثاني 
لرباءة  التشريعيقبل التطرق إىل التعريف 

لرباءة  جيب التعرض للتعريف الفقهي االخرتاع
  .االخرتاع

  .الختراعلبراءة االتعريف الفقهي : أوال
قدم الفقه تعريفات عديدة و متنوعة لرباءة 

  :منها على سبيل املثال ال احلصراالخرتاع ، نذكر 
ا '' :  عرفها الدكتور عبد اللطيف هداية اهللا بأ

الرخصة أو اإلجازة اليت مينحها القانون لصاحب 
ابتكار، إلنتاج صناعي جديد أو اكتشاف لوسائل 
جديدة على إنتاج صناعي قائم، و نتيجة صناعية 
موجودة أو تطبيق جديد لوسائل معروفة للحصول 

  )1(.'' يجة أو إنتاج صناعي على نت
ااملغريب و عرفها الدكتور   عز الدين بنسين بأ

الشهادة اليت متنحها الدولة جمسدة يف شخص '' : 
املكتب املغريب للملكية الصناعية ملن توصل إىل اخرتاع 

جديد أو الكتشاف طريقة جديدة  ملنتججديد 
  )2(. ''للحصول على إنتاج قدمي

 A. Chavane et J-J Bust و عرفها -03
ا وثيقة تسلم من طرف الدولة ، ختول صاحبها ''بأ

  )3(. '' حق استغالل اخرتاعه الذي هو موضوع الرباءة 
ا -04 هي شهادة متنحها الدولة "  و عرفت على أ

للمخرتع ، ختول له احلق يف منع الغري من صنع أو 

                                                             
نســــرين شـــــريقي ،حقـــــوق امللكيـــــة الفكريـــــة ، حقـــــوق املؤلـــــف  1

اورة وحقـوق امللكيـة الصـناعية ، دار بلقـيس للنشـر ،  واحلقوق ا
 . 79، اجلزائر ، ص  2014طبعة 

ـــدين بنســـيب ، دراســـات يف القـــانون التجـــاري املغـــريب ، عـــز  2  ال
، مطبعــة النجــاح ، الطبعــة األوىل  اجلـزء الثــاين ، األصــل التجـاري

 . 93 ص ، املغرب ، 2001
  . 80، املرجع نفسه ، ص  نسرين شريقي3 

استعمال أو بيع  منتوج معني أو طريقة مرباة خالل 
  )4(" . مدة زمنية حمددة 

ا -05 سند أو  الرباءة يقصد ب:" و عرفت أيضا بأ
وثيقة تصدر عن سلطة عمومية ملودع الطلب املرفق 
بوصف تقين وبياين لالخرتاع من ديوان الرباءات أو 
االخرتاع أو معهد امللكية الصناعية حسب نظام كل 

  )5(. "ولة د
  .الختراعالتشريعيلبراءة االتعريف : ثانيا

نذكر بعض التعريفات التشريعية لرباءة االخرتاع على 
  : سبيل املثال

  :تعريف القانون الجزائري
مل يعرف املشرع اجلزائري يف املرسوم التشريعي رقم 

ءة غري أنه و املتعلق حبماية االخرتاع الربا 93-17
و عرفها )6(    07- 03ر استدرك الوضع يف األم

وثيقة تسلم :االخرتاع  براءاتالرباءة أو '' :  بقوله 
. " حلماية االخرتاع 

  :تعريف القانون الفرنسي
ينص القانون الفرنسي على أن كل اخرتاع 
ميكن أن يكون موضوع لسند ملكية صناعية متنح من 
طرف اهليئة الرمسية، واليت متنح لصاحبه حق االستغالل 

من قانون امللكية  L611-1 االستثنائي، ففي املادة
حددت االخرتاعات اجلديدة  1999الفكرية سنة 

املستحقة للرباءة بتلك اليت تتضمن نشاط اخرتاعي 
من  L611-10 وقابل للتطبيق الصناعي، أما املادة

براءة االخرتاع سند مللكية "نفس القانون فتعرف 

                                                             
ســــلطاين محيــــد ، عقـــــد الرتخــــيص باســـــتغالل بــــراءة االخـــــرتاع  4

واملعرفـــة الفنيـــة ، مــــذكرة لنيـــل املاجســـتري ، كليــــة احلقـــوق ، فــــرع 
 2000العقـــود واملســـؤولية ، جامعـــة اجلزائـــر ، املوســـم اجلـــامعي 

 .  28، ص  2001/
عجة اجليالين ، أزمات حقوق امللكية الفكريـة ، دار اخللدونيـة  5

 . 265، ص  2012للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، 
املـــــــــؤرخ يف  03/07مـــــــــن األمـــــــــر رقـــــــــم  02انظــــــــر املـــــــــادة   6

 .املتعلق برباءة االخرتاع  19/07/2003
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ة تسمح صناعية ممنوحة من طرف مصلحة عمومي
ملالكها احتكار االستغالل املؤقت، وهي سالح 
هجومي ودفاعي حتت تصرف املبدعني واملؤسسات، 
ميكن بيعها أو متنح كرتخيص استثنائي أو ال و تعطى 

عنها بدون مقابل، تنقل إىل كرهن حيازة، التنازل 
  .. "الورث

  :تعريف المشرع العراقي
الشهادة الدالة على تسجيل  –الرباءة '' 

هذا التعريف اعترب الرباءة كدليل أي قرينة '' .الخرتاعا
دون اإلشارة إىل دورها  االخرتاعقاطعة على تسجيل 

  . يف احلماية
الشهادة املمنوحة '' :عرفها بقوله :أما المشرع األردني

  '' حلماية االخرتاع
  : تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الفكريةتعرف املنظمة العاملية للملكية 
OMPI أو WIPO  ا حق "الرباءة على أ

مينح نظري اخرتاع يكون منتج أو عملية تتيح " استئثاري
طريقة جديدة إلجناز عمل ما، أو تقدم حًال جديدا 
ملشكلة ما، وهي تكفل بذلك ملالكها محاية اخرتاعه 

، وتتمثل )سنة على العموم 20(ومتنح لفرتة حمدودة 
ءة يف أنه ال ميكن صنع أو هذه احلماية مبوجب الربا

االنتفاع من االخرتاع، أو توزيعه، أو بيعه ألغراض 
   .جتارية دون موافقة مالك الرباءة

الشروط الالزمة لبراءة االختراع : الفرع الثالث 
  .لالستفادة من نظم الحماية

نص املشرع اجلزائري على مجلة من الشروط حلصول 
يتعلق باالخرتاع يف  املخرتع على براءة االخرتاع منها ما

حد ذاته وهي ما اصطلح عليها بالشروط املوضوعية 
وهي شروط متفق عليها يف معظم التشريعات العاملية 
ومنها يتعلق مبا يقوم به املخرتع من إجراءات طلب 

  احلصول على براءة االخرتاع
   .الشروط الموضوعية:أوال

على  03 -07من األمر  03:نصت املادة
وميكن أن حتمى بواسطة براءة '' :وهلاهذه الشروط بق

االخرتاع االخرتاعات اجلديدة والناجتة عن نشاط 
  .''  اخرتاعي و القابلة للتطبيق الصناعي

شروط ملنح براءة ثالثة نستنتج وجوب توفر ومنه 
 :االخرتاع أال وهي

 أن يكون مثة اخرتاع أو ابتكار. 
 أن يكون االخرتاع جديدا. 
 يكون هذا االخرتاع قابال لالستغالل الصناعي أن. 

إضافة إىل هذه الشروط الثالثة جيب أن ال تتوفر 
 قي االخرتاع حالة من احلاالت املنصوص عليها باملادة

  .)1( 03/07من األمر 08
  .االختراعوجود :  -/01

سبق لنا يف الفقرات السابقة تعريف 
التشريعية وحىت االخرتاع،سواء من الناحية الفقهية أو 

، لذلك نكتفي يف جمال التعريف باإلحالة إىل القضائية
  .ما سبق

فيجب أن ينطوي االخرتاع على خطوة 
إبداعية تتجاوز املستوي املألوف يف التطور الصناعي 
مبعين أنه يشرتط ملنح الرباءة أال يكون االخرتاع بديهيا 
ال التكنولوجي  لرجل الصناعة املختص يف ا

  .علالخرتا 
                                                             

  03/07 األمـــرمـــن  08حيـــث أن املشـــرع اجلزائـــري يف املـــادة  1
استثىن ثالثة حاالت ال ميكن منح بـراءات االخـرتاع مراعـاة لعـدة 

و محايـة للمصـلحة العامـة و ) أخالقية،اجتماعية ،أمنية ( ظروف
  :هذه احلاالت هي

ـــــــة و كـــــــذلك الطـــــــرق  -أ ـــــــاس احليواني ـــــــة أو األجن األنـــــــواع النباتي
  . البيولوجية احملضة للحصول على نباتات أو حيوانات

اليت يكـون تطبيقهـا علـى اإلقلـيم اجلزائـري خمـال  االخرتاعات -ب
  .بالنظام العام أو اآلداب العامة

االخرتاعــــات الــــيت يكــــون اســــتغالهلا علــــى اإلقلــــيم اجلزائــــري  -ج
مضـــرا بصـــحة و حيـــاة األشـــخاص و احليوانـــات أو مضـــرا حبفـــظ 

  .النباتات أو يشكل خطرا على محاية البيئة
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واملقصود باخلطوة اإلبداعية، أن متثل الفكرة 
اليت يقوم عليها االخرتاع تقدما ملموسا يف الفن 
الصناعي ال يتوقع أن يصل إليه اخلبري املعتاد يف جمال 
التخصص الذي ينتمي إليه االخرتاع، وهذا يعين أن 
الفكرة االبتكارية جيبأن متثل درجة من التقدم يف تطوير 

جتاوز ما يصل إليه التطور العادي الفن الصناعي 
املألوف يف الصناعة ونوضح فكرة وجود االخرتاع أي 
احتواء على خطوة إبداعية باالستشهاد بالقضاء العريب 

   .فقطة واحدة ونقصر الذكر هنا على قضي
و قضت احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها 

يف قضية تتعلق برباءة  1965إبريل  3الصادر يف 
دد ، بدال من اخرتاع  حملها استعمال الزيت املعدين ا

وقالت . الزيت املعدين اجلديد، يف تركيبة حرب الطباعة
احملكمة حبق أن صاحب الرباءة ال يكون قد ابتدع أو 
ابتكر ما يضيف جديدا إىل الفن الصناعي القائم، وما 
يعد اخرتاعا باملعىن الذي تقررت محاية القانون له، إذ 

تغيريا على الرتكيب الكيميائي حلرب هو مل يدخل 
الطباعة، الذي أساس صناعته فعال هو الزيت املعدين 

وهدا هو  .، وقد بقيت هذه املادةاألساسية على حاهلا
موقف معظم التشريعات العاملية حيث قررت على 
سبيل املثال احملكمة العليا األمريكية أنه كل ما هو 

دخل البشري يف مصنوع من يد اإلنسان ابتداء من الت
هذا الشيء جعله اخرتاعا يكون قابال للحصول على 

  .الرباءة 
  . جديدا االختراعأن يكون  - /2

ال يكفي أن يكون االخرتاع جديدا يف 
موضوعه أو وسيلته بل البد أن يكون جديدا أيضا 

وان  )1(عند اإلفصاح عنه لدى اجلهة املختصة ، 
يكون املخرتع قد احتفظ بسر اخرتاعه قبل طلب 

                                                             
املعهـد الــوطين اجلزائـري للملكيــة يف اجلزائـر اجلهــة املختصـة هــي  1

املــؤرخ  98/68الصــناعية املنشــأ مبوجــب املرســوم التنفيــذي رقــم 
ـــــــــم  21/02/1998يف   ـــــــــدة الرمسيـــــــــة رق بتـــــــــاريخ  11، اجلري
01/03/1998 . 

ويعترب االخرتاع جديدا إذا مل يسبق نشره . الرباءة عنه 
أو استعماله أو إعطاء براءة عنه أو إذاعة أمره بني 

  )2(.الناس بأي وسيلة من الوسائل 
-03من األمر 4هذا و قد حددت املادة 

 يعترب: " مىت يكون االخرتاع جديدا بقوهلا 07
االخرتاع جديدا إذا مل يكن مدرجا يف حالة التقنية و 
تتضمن هذه احلالة كل ما وضع يف متناول اجلمهور 
عن طريق وصف كتايب أو شفوي أو استعمال أو أي 
وسيلة أخرى عرب العامل و ذلك قبل يوم إيداع طلب 

ا و بالتايل جند أن ". احلماية أو تاريخ مطالبة األولوية 
اعتربت أن يوم إيداع طلب احلماية ،أو هذه املادة قد 

ا هو الذي حيدد فيما إذا كان  يوم مطالبة األولوية 
  .االخرتاع جديدا أم ال

فإذا وقع االخرتاع يف متناول اجلمهور قبل 
هذين التارخيني مل يعترب االخرتاع جديدا غري أن الفقرة 

ال يعترب االخرتاع يف :"الثانية من نفس املادة أضافت 
ول اجلمهور مبجرد ما تعرف عليه اجلمهور خالل متنا
شهرا اليت تسبق تارخيإيداع الرباءة أو تاريخ  12

أدناه أو إجراء  14األولوية أثر الفعل طبقا للمادة 
  "تعسف من الغري إزاء املودع أو إزاء سابقه يف احلق

فهذه الفقرة وضعت حاالت ال يعترب فيها 
اءت باستثناء عن االخرتاع يف متناول اجلمهور، أي ج

  :الفقرة األوىل و هذه احلاالت هي
أي (على اثر الفعل الذي قام به املودع  •

  ).ليس صاحب االخرتاع
على اثر الفعل الذي قام به من سابقه  •

  .الخرتاع و لكن عن حسن نية 
على اثر تعسف من الغري سواء إزاء املودع  •

  .أو إزاء سابقه يف احلق
باملفهوم الضيق ملعىن  وأخذت اتفاقية الرتيبس

اجلدة بشقيها املوضوعي والشكلي ، إذ تشرتط أن 

                                                             
 . 36صالح زين الدين ، نفس املرجع ، ص  2
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تكون اجلدة مطلقة وليست جدة نسبية ، فمن الناحية 
املوضوعية جيب أن ينطوي االخرتاع على خطوة 
ابتكارية مل يتطرق إليها احد وأن يكون غري معروف 
إذا قورن حباالت الفن الصناعي السائدة يف ذلك 

ومن الناحية الشكلية جيب أال يسبق النشر .)1(الوقت 
عنه أو استعماله يف أي مكان البلد العضو يف منظمة 

  )2(.التجارة العاملية أو خارجه 

ويعترب اشرتاط اجلدة املطلقة لالخرتاع كما يف 
اتفاقية الرتيبس انتصارا للشركات الكربى يف الدول 

شور الصناعية املتقدمة اليت تستعمل االبتكارات املن
ودون أن يعد تعديا عنها أو املستعملة يف أي مكان 

ا  على احلقوق االستئثارية ألي شخص بفضل إمكانيا
الضخمة ، ويف نفس الوقت ستحرم الدول النامية من 

  )3(.إصدار الرباءات اليت تتمتع باجلدة النسبية 
   .قابلية االختراع للتطبيق الصناعي - /3

يكون قابال  يشرتط ملنح براءة االخرتاع أن
للتطبيق الصناعي، وهذا يعين أن الرباءة ال متنح إال 

. لالخرتاعات القابلة لالستغالل يف جمال الصناعة
  .اخرتاع سلعة أو آلة أو مادة كيميائية معينة :مثل

مىت  ويعترب االخرتاع قابال للتطبيق الصناعي، 
أمكن تطبيقه عمليا برتمجته إىل شيء مادي ملموس 

معها االستفادة منه عمليا عن طريق بصورة ميكن 
استعماله أو استغالله أو استثماره يف أي جمال من 
االت الصناعية املتعددة ، سواء كان ذلك يف  ا
الصناعات الزراعية أو الصناعات االستخراجية أو 

                                                             
ــــة  1 ــــة حلقــــوق امللكي ــــي اللهــــيب ، احلمايــــة القانوني محيــــد حممــــد عل

ار منظمــــــة التجـــــــارة العامليــــــة ، املركـــــــز القـــــــومي الفكريــــــة يف إطـــــــ
ـــــة ، الطبعـــــة األوىل   ، األردن ، ص 2011لإلصـــــدارات القانوني

318  . 
رقيق ليندة ، براءة االخرتاع يف القانون اجلزائـري واتفاقيـة تـريبس  2

، مـذكرة ماجسـتري يف العلـوم القانونيــة ، ختصـص ملكيـة فكريــة ، 
،  2014/2015اجلـامعي  جامعة احلـاج خلضـر باتنـة ، املوسـم

 .  23ص 
 . 23املرجع نفسه ، ص  3

ردة والنظريات )  4(.الصناعات اإلنتاجية  أما األفكار ا
ا عن طريق الرباءة ة فهي ال حتمي يف ذتالعلمية البح ا

االكتشافات املتعلقة بالطبيعة وقوانينها  وكذلك
واملعادالت احلسابية أو الرياضية مهما كانت القيمة 

، العلمية هلذه األفكار والنظريات العلمية اجلديدة 
ل يف سبيل التوصل إليها من جمهودات ذومهما ب

وأحباث إذ يلزم لكي يكون االخرتاع مؤهال للحماية 
أن يتضمن تطبيقا هلذه األفكار أو النظريات العلمية 
عن طريق تصنيع منتح جديد أو طريقة صناعية 

  .جديدة 
ولتوضيح ذلك نذكر على سبيل املثال واقعة 

ال حيمى  اكتشاف اينشتني لقانونالطاقةهذا االكتشاف
عن طريق براءة االخرتاع ألنه جمرد اكتشاف لقانون من 

أما من يبتكر طريقة صناعية جديدة . قوانني الطبيعة
لتوليد الطاقة الذرية أو لقياسها لتطبيق قانون اينشتني 

  .فإن اخرتاعه يكون قابال للحماية عن طريق الرباءة
وهذا يعىن أن الرباءة متنح للمنتج الصناعي 

طريقة تصنيعه وال متنح عن الفكرة النظرية أو  ذاته أو
   . املبدأ العلمي

-07من األمر 7وهذا فعال ما أكدته املادة 
ذلك أننا :حيث أحرجت جمموعة من فئة االخرتاع 03

لو تأملناها جيدا لوجدناها غري قابلة للتطبيق 
  .الصناعي

وما نالحظه أن املشرع اجلزائري وضح فكرة 
االتطبيق الصناعي يف  إذا كان موضوع االخرتاع : أ

قابال للصنع أو االستخدام يف أي نوع من الصناعة  
كما سبق ذكر ذلك أي انه أخرج من فكرة التطبيق 
الصناعي قابلية االخرتاع للتطبيق على جماالت الفالحة 

-17من املرسوم التشريعي 4وهذا ما ذكره يف املادة 
السابق  يعدالغيا املرسوم 07-03ومبا إن األمر  93

                                                             
 . 39صالح زين الدين ، املرجع نفسه ، ص  4



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يالعدد/   املجلة سم الثا  ISSN: 2507-7635/     2016 د

 

39 
 

الذكر، نستنتج مبفهوم املخالفة ضرورة إخراج فكرة 
  .التطبيق الصناعي على الفالحة

تعترب هذه الشروط املوضوعية سالفة الذكر 
   .شروط يكاد يكون متفقا عليها عامليا

إجراءات طلب الحصول (الشروط الشكلية: ثانيا 
  ) . على البراءة

دقيقة  القيام بإجراءاتيتوجب على كل خمرتع 
طالب احلصول حيث يتقدم للحصول على الرباءة، 
اهليئة املكلفة حبماية امللكية  ىعلى براءة االخرتاع لد

ا ذءات االخرتاع يف كل دولة ،وهاالصناعية وهيئة بر 
من اتفاقية باريس أين التزمت 1ف 12طبقا للمادة 

كل الدول املوقعة على إنشاء مصلحة أو هيئة خاصة 
ية ومكتب يسمح للجمهور باالطالع بامللكية الصناع

على براءات االخرتاع والنماذج الصناعية والعالمات 
ه املهام يف اجلزائر ذالتجارية والصناعية ، ويقوم 
  )1(.املعهد الوطين للملكيةالصناعية

وتشمل اجلهة اليت تقوم بإيداع الطلب املخرتع 
 03/07من األمر 20نفسه وهذا ما تنص عليه املادة 

ت أوجبت على كل من يرغب يف احلصول على حي، 
براءة اخرتاع أن يقوم بتقدمي طلب كتايب صريح إىل 

  .املصلحة املختصة
شخص طبيعي، ( ويتوجب على املخرتع

الذي يريد محاية اخرتاعه يف اجلزائر ) تنظيم، مؤسسة
املختصةوهو يأخذ شكل صلحة إيداع طلبه لدى امل

، مطبوعة مكتوبة حسب املقاييس تفرضها هذه اهليئة 
  )2(.مرفقا بكل الوثائق الالزمة 

طلب الرباءة ومنحها فرتة  إيداعتفصل عملية 
يتم خالهلا دراسة الطالب على ) شهرا 18عادة (

آراءهم فيه ، هؤالء  إلبداءعدة ممتحنني  أواملمتحن 
                                                             

املــــــؤرخ يف  98/68املنشـــــأ مبوجــــــب الرســـــوم التنفيــــــذي رقـــــم  1
21/02/1998 . 

للمزيد مـن املعلومـات حـول اإلجـراءات والوثـائق املطلوبـة ارجـع  2
 . 03/07إىل األمر رقم 

جماالت التكنولوجيا اليت املمتحنني هم خمتصون يف 
يتبعها االخرتاع وخضعوا لتكوين يف جمال براءة 
االخرتاع ، ودور املمتحن يقتصر يف احلكم علىجدة 

على توفر ميزة االخرتاعية يف االخرتاع ،  االخرتاع
ومبقارنة موضوع ادعاءات صاحب الطلب مع احلالة 

نح التقنية للمنشور إىل انه يوم اإليداع يتم بعد ذالك م
  .رموز لالخرتاع كما يف املقدمة

 (مما سبق نستنتج أن الشروط الشكلية
معقدة للغاية ) ءات طلب احلصول على الرباءةاجر إ

لذلك ينصح باللجوء إىل حمامي خمتص يف جمال حقوق 
 االخرتاعامللكية الفكرية بصفة عامة ، و يف جمال براءة

بصفة خاصة ، لذلك عمدت خمتلف التشريعات 
إىل إنشاء معاهد خاصة ) ومنها املشرع الوطين (الدولية

ال    )3(.ذا ا
  براءة االختراع في اتفاقية تريبس :الفرع الثالث 

تتضمن هذه االتفاقية أحكام تقيد البحث 
العلمي والتطوير أو جتعله يف وضع أصعب من ذي 

  :قبل سواء أحكاما موضوعية أو إجرائية منها
  20براءات االخرتاع لـ مد نطاق احلماية الزمين يف 

 )4(. عاما على األقل
  مد نطاق الرباءة لتشمل املنتجات باإلضافة إىل

 .أساليب اإلنتاج 

  توسيع نطاق احلماية لتشمل السلع املستوردة املربأة
 .، وليس فقط املنتجة يف الداخل 

  ،عكس عبء اإلثبات وجعله على املدعى عليه
انية الوقوف مما يثبط مهة الباحثني لشعورهم بإمك

عاجزين عن إثبات أن ما ينتجونه أنتج بأسلوب 
 )5(.يغاير ملا هو مربأ

                                                             
واملعرب عنه  الصناعية للملكيةاجلزائري الوطين وهو املعهد  3

ــ  . INAPIاختصارا بـــ
  .من اتفاقية تريبس  33انظر املادة  4
 .من اتفاقية تريبس  34انظر املادة  5
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  مشول احلقوق املمنوحة لصاحب الرباءة حني يكون
موضوعها منتجا ماديا يف منع الغري من صنع أو 

وإذا  . استخدام أو بيع أو عرض للبيع أو االسترياد
كان موضوعها أسلوب إنتاج فله احلق يف منع 

من االستخدام الفعلي للطريقة ومنها الغري 
االستخدام، العرض للبيع أو البيع أو االسترياد 
ذه  املنتج الذي يتم احلصول عليه مباشرة 

 )1(.الطريقة
 مشول احلماية وتغطيتها لكافة ميادين التكنولوجيا. 
  تشمل القواعد العاملية كذلك ما يعرف مببدأ

يودا على حقوق التسويق االستئثارية اليت تفرض ق
 .البحث العلمي واالبتكار يف الدول النامية 

ا اتفاقية تريبس فضفاضة  إن تركيبة اللغة اليت كتبت 
حتتمل أكثر من تأويل وبالطبع سيكون األقوى هو 
صاحب الكلمة العليا ، أي الدول املتقدمة وشركائها 
لذا جند أن شركات هذه الدول متيل الن تفسر 

وط اجلدة واالستخدام الشروط لصاحلها مثل شر 
  .الصناعي 

  .تعريف البحث العلمي ومتطلباته : المطلب الثاني

سوف نعاجل يف هذا املطلب تعريف البحث 
العلمي يف الفرع األول مث يف الفرع الثاين نرى أنواع 
البحوث العلمية  لنخلص يف الفرع الثالث اىل 

  .  متطلبات البحث العلمي
  تعريف البحث العلمي : الفرع األول 

 إىل للوصول حموري مرتكز العلمي البحث ميثل
 أو قوانني أو قواعد إطار يف العلمية،ووضعها احلقائق
 العلم وأن للعلوم ، خاصة كجوهر علمية نظريات
 كتصديق مطلق، عليها ومربهن مؤكدة يقينية مدركات

 مناهج وفق البحث طريق عن احلقائق إىل التوصل ويتم
 أدوات واستخدام ومنظمة، ودقيقة علمية هادفة

                                                             
 .من اتفاقية تريبس  28/01انظر املادة 1

 العلمي، للبحث تعريفات عدة كهناحبثية ،و  ووسائل
 :ومن مجلتها معناه، هو مفهوم حتديد حتاول

 املنظم واالستقصاء لالستعالم وسيلة هو"  -1
 بغرض به الباحث، يقوم الذي والدقيق،
 باإلضافة جديدة، أوعالقات معلومات اكتشاف

 املعلومات حتقيق أو تصحيح أو تطويرإىل 
 الفحص هذا يتبع يف أن على فعال، املوجودة

 )2(" العلمي  املنهج الدقيق،خطوات واالستعالم
 النظامي البحث هو العلمي البحث" -2

 املقوالت يف التجرييب، اخلربي واملضبوط
 بيناحلوادث املتصورة لعالقات عن االفرتاضية

  .)3("  الطبيعية
 التفاعل لوصف وعملية هادف فن هو" -3

 احلصول أجل من النظريات واحلقائق، بني املستمر
 قوى نظريات ذات معىن،وعلى ذات حقائق على

 .)4("تنبؤية 
 عنها والتنقيب املعرفة الكتشاف حماولة هو" -4

 ونقد دقيق، بتقص وفحصها وحتقيقها وتنميتها،
 بذكاء وإدراك، مكتمال عرضا عرضها مث عميق،
 إسهاما فيه ويسهم العاملية، احلضارة ركب يف يسري

 . )5("شامال  إنسانيا حيا
  
  

                                                             
ـــة الكويـــت، ومناهجـــه، العلمـــي البحـــث أمحدبدر،أصـــول 2  وكال

 18 ص1973.املطبوعات، 
 الســلوكية،ط العلــوم يف العلمــي البحــث عاقل،أســس فــاخر 3
 . 3،ص 1982 للماليني، .دارالعلم  ،بريوت،2
 جنيـــــب، حممــــد ترمجـــــة العلمــــي، البحـــــث أوجنــــل،مفهوم أركــــان4

 باململكــة العامــة اإلدارة معهــد يصــدرها الــيت العامــة، جملــةاإلدارة،
 .148 ،ص 1984 السعودية،جانفي العربية

ــــد ريــــا5  للطــــالب العلميــــة البحــــوث مــــنهج ،سملحــــ الفتــــاح عب
 اللبنــاين، الكتــاب ودار املدرســة مكتبــة .بــريوت،  اجلــامعيني،
 . 24،ص 1960
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  :يلبحث العلمالتعريف الراجح ل
هو طريقة منظمة وموضوعية يف مجع البيانات 

وتطوير املعلومات من  الستخالصوتسجيلها وحتليلها 
أجل التوصل إىل احلقائق واخلالصات اجلديدة 

القرارات، وميكن أن  اختاذيف عملية  الستخدامها
يكون البحث العلمي ذو طابع أساسي أو نظري أو 

 Fundamental( أن يكون ذا طابع تطبيقي 
or Applied Research.(  

  .أنواع البحوث العلمية: الفرع الثاني 
  :هناك نوعني من البحوث 

نوع من أنواع :البحث العلمي األكاديمي - 01
البحث العلمي يتولد من الفضول العلمي 
ويهدف إىل إحداث إضافة علمية معرفية مع 

( ) 1(إظهار بوادر واضحة لألصالة 
Significant Contribution to 
Knowledge with Clear 

Evidence of Originality.( 
 

نوع من أنواع :البحث العلمي الصناعي - 02
البحث العلمي يولد خمزونا من املعرفة 
واملعلومات لتغذية التطوير اهلندسي املستقبلي 
وعادة ما يتأتى كتلبية حلاجة ويهدف إىل دعم 

 & Design( التصميم واإلبداع 
Innovation(وهو من أجل زيادة الرحبية،

على املستوى  واالهتمامحباجة إىل العناية 
 .)2(الوطين

                                                             
ـــــة  1 غـــــازي اخلضـــــريي ، دور البحـــــث والتطـــــوير يف جمـــــال امللكي

جتربة األردن ، ندوة الويبو الوطنية حول امللكيـة الفكريـة : الفكرية
ـــــــــدة أعضـــــــــاء غرفـــــــــة التجـــــــــارة والصـــــــــناعة ، عّمـــــــــان،   14لفائ

 . 02،ص  2007شباط /فرباير

 .02املرجع نفسه ، ص 2

  .متطلبات البحث العلمي : الثالث الفرع 
إن البحث العلمي ضرورة ملحة لتطوير العلوم 

نقل لوالتكنولوجيا، كما يعترب البحث العلمي رديفا 
 )3(املعرفة والتكنولوجيا، أما متطلبات البحث العلمي

  :  فهي
وجود سياسة صناعية داعمة ومشجعة للبحث العلمي من .أ

  .وطنية للبحث العلمي إسرتاتيجيةخالل 
توفر بيئة ومناخ مالئمني للبحث العلمي مع توفر .ب

  .التشريعات الالزمة لذلك
وجود باحثون علميون متمرسون يتمتعون بالصرب .ج

والتواضع والصدق واألمانة واحليادية واملوضوعية 
والتحلي باملعرفة األكادميية واألمانة العلمية ولديهم 

  .ث العلميالرغبة الذاتية يف البح
وفر األدوات الالزمة للبحث العلمي مثل ت .د

هزة باألجهزة واملعدات والفنيني  املختربات العلمية ا
  .الالزمني لعملية البحث العلمي

وجود قضايا ومشاكل حبثية حتتاج إىل حلول .هـ
  .باستخدام البحث العلمي

استخدام نواتج ومستخرجات البحث . و
  .وتطوير منتجاتناالعلمي يف حل مشاكلنا 

  . التكيف االجتماعي لدعم وحفز البحث العلمي.ز
  المبحث الثاني

  ثر حماية براءة االختراع على البحث والتطويرأ
نتطرق يف هذا املبحث إىل براءة االخرتاع  
كمحفز للبحث والتطوير يف املطلب األول ، مث 
نتطرق يف املطلب الثاين إىل براءة االخرتاع ُمَعِوْق 

  . للبحث والتطوير
براءة االختراع محفز للبحث : المطلب األول

    والتطوير
اآلراء املؤيدة لدور احلماية يف حتفيز اإلبداع والبحث 

  :وير والتط

                                                             
  .03املرجع نفسه ، ص  3
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يرى أصحاب هذا االجتاه أن احلماية القوية حلقوق  
، تؤدي إىل زيادة العائد )براءة االخرتاع(امللكية الفكرية 

وهذا يقود بدوره إىل زيادة أنشطة البحث ) األرباح( 
والتطوير، مبا يؤدي إىل زيادة ابتكار املنتجات أو طرق 

  .)1(إنتاجية جديدة
ضرورية حلفز ويري البعض أن احلماية تعد 

البحث العلمي وتشجيع االبتكار العلمي الذي يعد 
األساس إلكساب االقتصاديات املتقدمة الديناميكية و 
القدرة على التطور والتفوق، حيث يرى شومبيرت أن 
االقتصاد الرأمسايل يستطيع أن حيقق التقدم ويدخل 
منتجات وأساليب جديدة، إذا استطاع أن خيلق البيئة 

على تشجيع ختصيص املوارد حنو جمال  اليت تعمل
البحث العلمي والتطوير، وعليه حيتاج خلق مثل هذه 

احتكاري للشركات اليت تتجه حنو  البيئة إىل خلق وضع
ال ليمكنها من حتقيق أرباح عالية، إال أن  هذا ا
شومبيرت خيشي أن ال تستمر األرباح لفرتة طويلة 

  .بسبب املقلدين و املبتكرين اآلخرين
كما تقدم كل من نظرية احلافز و نظرية 
املكافأة تربيرًا لنظام براءة االخرتاع إذ تذهبان إىل أن 
عدم وجود الرباءة خيلق ما يعرف بفشل السوق، حيث 
لن يتوافر للمبتكرين الدافع لالستثمار يف البحث 
العلمي والتطوير نظرا ألن الغري يستطيع أن حيقق ميزة 

بتكر ذاته بسبب انتهازيته، ومن مث نسبية وتفوقا على امل
  .عن ابتكاره) اإلفصاح(حيجم  املبتكر عن التصريح 

تمع مما   وهذا األمر يرتتب عليه حرمات ا
توصل إليه املبتكر، كما ال يستطيع اآلخرون أن يبنوا 
على املعرفة اليت توصل إليها غريهم، والنتيجة اليت 

أنه جيب  ترتتب وفق هاتني النظريتني على ذلك هي

                                                             
عبـد الـرحيم عنــرت عبـد الــرمحن، حقـوق امللكيــة الفكريـة و أثرهــا  1

اإلســـكندرية، الطبعـــة األوىل  -االقتصـــادي، دار الفكـــر اجلـــامعي
  .444، ص2009

تمع السماح للمبتكرين باحلصول على جزء  على ا
م   .)2(من القيمة االجتماعية البتكارا

كما توجد دراسة أخرى رأت أنه توجد عالقة 
موجبة بني اإلنفاق عل البحوث والتطوير يف الدول 
املقدمة، والتقدم التقين يف الدول النامية املستوردة 

  .ملنتجات تلك الدول
من ذلك هناك من نادى بأن بل األكثر 

ا  استرياد السلع النهائية اجلديدة اليت حتمل يف طيا
نتائج البحوث والتطوير من الدول املتقدمة قد يسهم 
يف توصل املنشآت احمللية إىل أسرار مواصفات اإلنتاج 
يف املنشآت األجنبية ويساعد يف النهاية على حماكاة 

على منافسة املنتج إنتاجها، ورمبا اخرتاع بدائل قادرة 
  .)3(األصلي

ويؤكد هؤالء على أنه بدون توفري احلماية 
القوية فإن كتساب التكنولوجيا قد ال يكلف كثريا إال 
ا يف الدول ذات  ا ستكون قدمية، بالنظر لنظري أ

  .احلماية القوية
كما يرون أن الدول املستوردة للتكنولوجيا 

تنتقم أو تثأر  جيب أن توفر احلماية الالزمة خشية أن
منها الدول املنتجة هلا خاصة الواليات املتحدة 

  .)4(األمريكية
براءة االختراع ُمَعِوْق للبحث : المطلب الثاني

  والتطوير
ينادي هذا االجتاه بعدم وجود عالقة بني زيادة 
مستويات محاية حقوق امللكية الفكرية واإلنفاق على 

ألنه ال ) اإلبداع(البحث العلمي والتطوير واالبتكار 
يوجد دليل قاطع يوضح أن إنفاذ املعايري اليت جاءت 
ا اتفاقية الرتيبس سوف حتفز أو تشجع على زيادة 

                                                             
السيد أمحد عبـد اخلـالق، محايـة حقـوق امللكيـة الفكريـة يف ظـل  2

ـــة الرت  بس والتشـــريعات االقتصـــادية، دار الفكـــر والقـــانون، يـــاتفاقي
  .60،61، ص 2011مصر، الطبعة األوىل . -اإلسكندرية

  .446عبد الرحيم عنرت عبد الرمحن، املرجع السابق ، ص  3
  .63 ، صنفسه املرجع السيد أمحد عبد اخلالق،  4
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النشر الدويل للتكنولوجيا االبتكار، وتسهم يف 
إذ أنه يف دراسة على املشروعات اليابانية .واملنتجات

أظهرت أن املنافسة بني املشروعات كانت أكثر تأثريًا 
وحتفيزًا ألنشطة االبتكار من احلماية اليت توفرها براءات 

  .)1(االخرتاع
ويرى البعض أن براءة االخرتاع ليست الوسيلة 

رات وحتقيق اهلدف والدافع املثلى حلماية االبتكا
من االبتكارات  % 60لالستمرار فيها، إذ أن 

  .املربأة يتم تقليدها خالل فرتة قصرية تبلغ أربع سنوات
ويرى البعض األخر أن املنافسة ومن خالل ما 
تسمح به من حرية الدخول واخلروج إىل السوق، ومن 
خالل تبدد وتآكل األرباح اليت يتم احلصول عليها 

البحث والتطوير يدفع املشروعات ملزيد من  بفضل
البحث والتطوير املستمر ومن مث االبتكار ليحافظ 
على التفرد والتميز والسبق ومن مث استمرار احلصول 
على عوائد غري عادية، وبالتايل تتدافع املشروعات 

ذه الوسيلة   .)2(للحد من تآكل األرباح 
ويضيف البعض األخر أن الدول الصناعية 

حلالية اعتمدت يف املاضي على التقليد والتطوير يف ا
ا العلمية والتكنولوجية األوىل، ومن مث إذا   بناء قاعد
كانت مثل القواعد احلالية موجودة ألصبح ما توصلت 

  .)3(إليه اآلن حمل شك
كما توجد دراسة أخرى توصلت إىل أن تقوية احلماية 

ا أدى إىل تأثري سليب، حيث أضع ف احلافر وزيادة مد
  .)4(على االبتكار مما أدى إىل تناقص معدالته

كما يعترب اتساع نطاق براءة االخرتاع 
واستخدامها االسرتاتيجي من طرف املؤسسات، 
يعوقان االبتكار وانتشار التقنيات وحيوالن املعرفة 

مثل قضية الكركم، (التقليدية إىل امللكية اخلاصة 
                                                             

  .447، ص نفسه م عنرت عبد الرمحن، املرجع عبد الرحي 1
  .67السيد أمحد عبد اخلالق، املرجع السابق، ص  2
  .69، ص نفسه املرجع  3
  .448عبد الرحيم عنرت عبد الرمحن، املرجع السابق، ص  4

اءة االخرتاع ليست ، فرب ...)والنيم، ونبتة أياهواسكا
فقط جمرد نتائج البحث، بل هي أيضا مدخالته، 
وعليه فعندما يفرط يف استخدامها فإن الباحثني 
جيازفون بإهدار الوقت والوسائل يف جماالت ابتكار 
تقنيات قد تكون مملوكة بالفعل، أو بقائهم معزولني 

  .)5(عن طرق وسبل حبثية بأكملها
ر احلماية يقول ويف إطار االعرتاض على تقري 

البعض إذا كانت نشأة امللكية الفكرية ال تبدأ من 
الصفر وإمنا تعتمد على غريها من األفكار والتجارب 
ا من طبيعة إضافية يثور التساؤل  السابقة أي أ
املصحوب باالستغراب،مل يستأثر طرف واحد بتملكها 
واحلصول على مثارها وال يتم فعل الشيء نفسه بالنسبة 

فة السابقة عليها، أو مل ال يشرتكان سويا يف هذه للمعر 
  .)6(امليزة؟

وعليه فإن املعرفة تتطور تدرجييا عن طريق 
عقول عديدة، وبالتايل تبىن على أعمال اآلخرين، 
حيث كتب السري إزاك نيوتن بتواضع منذ زمن طويل 

إذا كنت قد رأيت أبعد من اآلخرين فألنين : "بقوله
  .)7("أكتاف العمالقةمتكنت من الوقوف على 

مث يثري املعرتضون على احلماية تساؤالت أخرى 
مفادها أنه إذا كان التقدم اإلنساين على مدار التاريخ 
قد وضعته األفكار واملعرفة اجلديدة، دون أن يصاحب 
ذلك محاية قوية، فلم اإلصرار اآلن على توفري مثل 

  هذه احلماية القوية؟

                                                             
 TRIPSعلــي مهــال، اتفاقيــة محايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة  5

ــــوم أي إســــرتاتيجية للتعامــــل معهــــا لالبتكــــار وال ــــة العل ــــة، جمل تنمي
اجلزائـــر، -علــوم التســيري، جامعــة احلــاج خلضــر باتنــةاالقتصــادية و 

  .4، ص 2010، 10العدد 
  .70، ص نفسه  د أمحد عبد اخلالق، املرجعالسي 6
جلنــة حقــوق امللكيــة الفكريــة، دمــج حقــوق امللكيــة الفكريــة يف  7

. 112، ص 2003سياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
www.iprcommission.orgـــــــــــــاريخ االطـــــــــــــالع : ، ت

01/11/2013.  
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ؤل أن املسألة ال تعدو وجييب هؤالء على هذا التسا 
أن تكون سوى الرغبة يف خلق ندرة ظاهرة من قبل 
املؤسسات الرأمسالية لكي تستأثر بتملك هذه احلقوق 

  .  )1(ومثارها
  : مما سبق نستخلص أنه

إذا كان االجتاه األول يرى أن تقوية احلماية له أثر 
إجيايب، حيث أنه يؤدي إىل زيادة معدل االبتكار، 

والتطوير، فإنه االجتاه الثاين يرى أنه ال وحفر البحث 
توجد عالقة مباشرة أو واضحة بني أثر محاية حقوق 
امللكية الفكرية على البحث والتطوير ومعدالت 
االبتكار، وأن املنافسة بني املشروعات كانت هي 

ذه األنشطة   .الدافع األساسي للقيام 
اع قد واحلقيقة اليت يساندها الواقع، أن براءة االخرت 

  :تكون ُمَعِوقًا للبحث واإلبداع، وذلك بـ
معايري منح براءة االخرتاع خاصة يف أمريكا، قد 
هبطت للغاية حيث جيري تسجيل عدد كبري من 
براءات االخرتاع ال تثبت صالحيتها يف احملاكم، حيث 
جيري الطعن فيها، ألن تسجيلها مت بواسطة 

  .)2(الضغوطات املمارسة على فاحصي الطلبات
من حماية  األهداف المرجوة: المطلب الثالث
  .الملكية الفكرية
من وضع سياسات  رجوةف املاألهداإن من أهم 

  :هي امللكية الفكرية للمؤسسات العلمية والبحثية
اإلبداع  حفزخلق بيئة مناسبة تساعد على  -

وتشجيع االخرتاع ودعم كافة اجلهود اإلبداعية اليت 
  .تؤدي بالنتيجة خللق حقوق ملكية فكرية

التأكد من أن كافة االخرتاعات واإلعمال  -
عن نشاطات املؤسسات العلمية  النامجةاإلبداعية 

  .والبحثية حتظى باحلماية الالزمة

                                                             
  .70، ص نفسه د أمحد عبد اخلالق، املرجع السي 1
  .448املرجع السابق، ص عبد الرحيم عنرت عبد الرمحن،  2

توفري إطار مؤسسي يشتمل على اإلجراءات -
مات والنماذج اخلاصة اليت يتم إتباعها والتعلي

  .واستخدامها لإلفصاح عن أية حقوق للملكية الفكرية
 العائدةتفعيل منظومة خاصة للحقوق والواجبات 

ا يتعلق حبقوق امللكية مفيفيها للمؤسسة وللعاملني 
  .الفكرية

وضع نظام يساعد ويدعم وجود بنية حتتية تسهل -
ا من املؤسسات عمليات تسويق ونقل التكنولوجي

 .العلمية والبحثية إىل اجلهات املستفيدة
وضع دليل وإجراءات  لعمليات اإلفصاح عن أي -

عن نشاطات  النامجةحقوق للملكية الفكرية 
املؤسسات العلمية والبحثية وطريقة محاية هذه احلقوق 

  .وتسويقها
 .زيادة عدد الرباءات املسجلة-
ع املؤسسات زيادة العائدات املادية وحتسني وض-

 .العلمية والبحثية املايل وزيادة دخل الباحثني املتميزين
زيادة إقبال املؤهلني علميا وفنيا على قطاع البحث -

  )3(.العلمي كأحد القطاعات ذات املردود املادي اجليد
متتني العالقة بني املؤسسات العلمية والبحثية والقطاع -

 .الصناعي
مشرتكة مع اجلامعات الدخول يف مشاريع حبثية -

ومؤسسات البحث العلمي اإلقليمية والدولية على 
  )4(.أسس واضحة

  :خاتمة
راسة توصلنا إىل عدة من خالل هذه الد  

  : النتائج وهي
إن براءة االخرتاع متنح املخرتع حق  -1

االحتكار يف السوق خالل فرتة صالحية براءتهّ ،وهذا 
االحتكار املؤقت يعلل على أساس انه ضروري لتحفيز 

                                                             
 . 07، املرجع نفسه ، ص  غازي اخلضريي 3

 . 08املرجع نفسه ، ص 4 
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االستثمار يف البحث وتطبيق االبتكارات وبالتايل توفري 
 .منتجات جديدة استجابة حلاجيات السوق 

ذي إن االحتكار املؤقت أو حق االستئثار ال -2
متنحه براءة االخرتاع حيول االبتكار من سلعة عمومية 
إىل امللكية اخلاصة ، وبالتايل يعوق عملية انتشار فوائده 
، وعليه فان النظام األمثل حلقوق امللكية الفردية 
يستوجب أن يقوم على أساس مبدأ التوازن بني التحفيز 

 . لالبتكار من جهة ونقله ونشره من جهة أخرى 
من  27ريا هذا املبدأ ينص عليه البند ونظ     

، واملادة  1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 
من اتفاقية تريبس ، إال انه يف الواقع العملي بقي  07

حربا على ورق حيث  حتولت معظم التدابري املنصوص 
عليها يف االتفاقيات الدولية لنقل التكنولوجيا إىل 

مباشرة بعد االنتهاء من الدول النامية جمرد وعود 
  .املفاوضات 

إن لب مشكلة التكنولوجيا يكمن يف انه  -3
ا وسيلة ضرورية  بينما تنظر إليها الدولة النامية على أ
للتنمية االقتصادية والبشرية تنظر إليها الدول املصنعة 
ا وسيلة للميزة التنافسية يف االقتصاد العاملي ،  على أ

 -صاحل املتعارضة واملتبادل  املوعليه فان التوافق بني

ثنائي أو إقليمي  مثال عن طريق متويل عمومي وطين ،
هو الذي يضمن التطبيق املتكافئ  -أو دويل مناسب 

التفاقيات الدولية يف هذا التفاقية تريبس  وغريها من ا
ال  .ا
إن السعي إىل ختفيف اآلثار السلبية احملتملة  -4

بتجاوز املشكلة التفاقية تريبس ال يتأتى ذلك ال 
املتمثلة أساسا يف التخلف العلمي والتكنولوجي 
للدول النامية ، الذي يتطلب تدعيم القاعدة العلمية 
االبتكارية يف هذه البلدان وذلك عن طريق إعطاء 
األولوية القصوى للتكوين والبحث واالبتكار ، وهذا 
ما يسمح هلا بان تكون منتجا وليس فقط مستهلكا 

ث العلمي والتكنولوجي كما هي عليه يف لنتائج البح
  .معظمها يف الوقت احلايل 
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 اإلسالم في العامل اإلنسان حقوق

  ،الطيب فرجان. د
 امعة املسيلةأستاذ مؤقت جب

  :ملخص
ميثل دينا خامتا ملا سبقه من الديانات السماوية فقد تضمنت شريعته أحكاما  باعتبارهإن الدين اإلسالمي  

الم نظام األجور اإلس بىن،حيث حق العامل يف األجرأوالتتعلق باإلنسان العامل ، حيث رتبت له حقوقا متثلت يف  
اواة الرجـــــــل باملرأة يف األجــــر إذا ، ومسدر العملاألجر على قــــو  ال عمل من غري أجر،: يمبادئ هـــــــــعلى أربعة أسس و 
، وثانيا حق العامل يف ديد األجرحتجر، و دفع األ:ألجر يف اإلسالم أحكام من أبرزهالو ،حترمي املقامسةتســــــاوى العمل ،و 

حق  رابعا،يكون العمل على قدر طاقة العامل صاحب العمل على نفسه ، وثالثا  أن اشرتطهااحلصول على حقوقه اليت 
تمع ، وسابعا  و ،امل يف الشكوى وحقه يف التقاضيحق العخامسا،و العامل يف الراحة سادسا حق العامل يف محاية ا

  .دولة يف كفالة حق العمل للقادرينواجب ال
سد ملختلف األبالعمل اهتمامهحقوقه مرده إىل اإلسالم باإلنسان العامل و  اهتمامإن  عمال اليت ، الذي يعد ا

ا أمواال يف غياب العمل، فال ميكن احلديث عن تأدية العبادات اليت يتطلب يها هذا الدينيقوم عل ، كالزكاة القيام 
  .العمل تتحقق خالفة اهللا يف األرضألنه بواحلج وغريها  و 

Sammary: 
The Islamic religion as it represents have a ring of what preceded monotheistic 

religions have included his law provisions relating to human beings the world, where 
he arranged for his rights was the first worker's right to pay, where Islam is built wage 
system on four pillars and principles: not unpaid work, and pay as much work, and the 
equality of men and women in pay for equal work, and the prohibition of Almkasemh, 
and wage in Islam provisions in particular: remuneration, and determine the 
remuneration and, secondly, the worker's right to obtain the rights stipulated by the 
employer himself, and thirdly to be work as much energy factor, Fourth worker's right 
to rest, Fifth worker's right to the complaint and the right to litigation, and the sixth 
worker's right to protect the community, and the Seventh and the state's duty to ensure 
the right to work for the able. 
        The interest of Islam man is the worker of his rights due to his interest in the 
work, which is embodied for various acts underlying this debt, we can not talk about 
performing acts of worship that requires the money in the absence of work, zakat and 
hajj and others, and because the work achieved a succession of God in Earth . 

  :مقدمة
ان من أكثر موضوعات تعد حقوق اإلنس

باألخص عندما ينظر إليها وفقا ملا مت الساعة نقاشا، و 
منها  الشرائع السماوية وطرحه من وجهت نظر 

، فكثري ما يتم دينا مل ميسه التحريف باعتباره، اإلسالم
امه بالقصور من طرف من ال يعرف هذا الدين نظرا  ا

و لتقصري مسلمي هذا العصر يف تقدمي فهم صحيح 
م املعاشة، و  لعل من تلك احلقوق عملي له يف حيا

ل ، فكيف عاجل اإلسالم  نذكر حقوق اإلنسان العام
  .؟تلك حقوق

اإلسالم  الذي ميثل رسالة مساوية خامتة  ملا  
ت شريعته  حلوال نسبقها من الرسائل السماوية، تضم

وحكاما  جمتمعاه عالقة حبياة املسلمني أفرادا و لكل ما ل
م بغريهم من أمم األرض، و حو  من تلك ىت عالقا

احللول أو ما يعرب عنه بالتشريعات ما تعلق حبياة الفرد 
لى حقه يف األجر املقابل للجهد العامل ،فقد نص ع
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وقه  ومنها الذي يبذله ، مع حصوله على باقي حق
، حقه  يف الراحة، وأن العمل على قدر طاقة العامل

 اشرتطها ومتكينه من احلصول على احلقوق اليت
ر أيضا ضمانات حلماية أقصاحب العمل على نفسه و 

عامل من تلك الضمانات جند حق المجيع حقوقه، و 
تمع يف الش كوى وحقه يف التقاضي، وحقه يف محاية ا

الدولة يف محاية مناصب أيضا واجب ه، و ألسرتله و 
قد أعز ،  لذلك فالعمل  وتوفري العمل للقادرين عليه

حبقوقه ألول مرة  اعرتفو ، رعاه وكرمهاإلسالم العامل و 
عض الشرائع يف تاريخ العمل  بعد أن كان العمل يف ب

التبعية ويف البعض اآلخر معناه القدمية معناه الرق و 
  .واناهلاملذلة و 

بيعية كمواطنني فقد قرر اإلسالم للعمال حقوقهم الط
تمع ، كما جاء بكثري من املبادئ لضمان من أفراد ا

، االجتماعيةحقوقهم كعمال قاصدا إقامة العدالة 
م و وتوفري احلياة الكرمية هلم و  حىت بعد ألسرهم يف حيا

م أيضا  اإلسالم أصحاب األعمال إىل ،كما دعا مما
ملة العامل معاملة إنسانية كرمية، وإىل الشفقة عليه معا

الرب و عدم تكليفه مبا ال يطيق من األعمال إىل غري و 
  .1ذلك من احلقوق اليت منحها اإلسالم للعامل

سنتعرض حلقوق العامل اليت ترتتب على عقد  
، أو ما يعرف لدى الفقهاء العمل اتفاقالعمل أو 

، تلك احلقوق اليت تعد يف األشخاص ارةجيإبعقد 
أيضا الوقت نفسه واجبات صاحب العمل  و 

لضمانات محاية تلك احلقوق سواء اليت تقع على 
يضا متكينه من وسائل محاية أصاحب العمل و  عاتق

يف األخري الضمانات اليت تتحملها الدولة يف حقوقه و 

                                                             
ـــد الـــرمحن بكر 1  ،عالقـــات العمـــل يف اإلســـالم، اهليئـــة العامـــةعب

، 72،  ص، 1970 ،لشـــؤون املطـــابع األمرييـــة القـــاهرة، مصـــر
مـــــن إعـــــالن القـــــاهرة لعـــــام  17و 16وأنظـــــر أيضـــــا ، املـــــادتني 

حقـــوق اإلنســـان يف اإلســـالم ، صـــادر عـــن ، املتضـــمن  1990
  .منظمة املؤمتر اإلسالمي

ها يف مسامهت كذالى مناصب العمل و جمال احملافظة ع
 . توفري العمل لكل قادر عليه

  المبحث األول
  حق العامل في األجر

املقصود باألجر هنا هو العوض الذي      
ينشده و حيصل عليه العامل من صاحب العمل 

األجر غالبا ، و 2العمل اتفاقمقابل عمله له مبقتضي 
األول أو هو أهم شيء  يف حياة العامل ، فهو مورده 

ا بضــ –رمبا األوحد، فمعيشته هو و من يعول  روريا
ا كماليو  ، لـــــــذلك  مرتبطة على األغلب باألجر –ا

كانت العناية بكل ما يـــــــــدور حول األجور أهم مــــــا 
  .3يشغل العمال

على عاتق صاحب  التزامأجر العامل هو أهم        
، ألن ناية بالغةالعمل، ولذلك عين به اإلسالم ع

، عبادة ووضعه فوق العبادات مجيعااإلسالم عد العمل 
ا يعود على الفرد العبادات املالية مب الرتباطونظرا 

  .املسلم من عمله
لقد ورد ذكر األجر يف القرآن الكرمي باملعين املتداول يف 

قل ما سألتكم من (( :  احلياة العملية يف قوله تعاىل 
يف قوله و ،4)) إال على اهللا  أجر فهو لكم إن أجري

مع  –عليه السالم  –تعاىل يف قصة سيدنا موسى 
قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ((  ...: شعيب 

، ففي اآليتني السابقتني ورد ذكر 5))ما سقيت لنا 
األجر باملعىن املقصود منه عوض املشقة أو جزاء  عن 

  .اخلدمة 
أربعة أسس  األجور علىاإلسالم نظام  بىنلقد       

  :ومبادئ هي
                                                             

يف  ، العمـــــل والضـــــمان االجتمـــــاعيصــــادق مهـــــدي الســـــعيد2  
  .220،  ص، 1971اإلسالم، الطبعة الثانية، بغداد، العراق، 

، اهليئـــــة لبيــــب الســــعد، دراســــة إســــالمية يف العمــــل والعمــــال 3 
  .85،  ص، 1970 ،املصرية للتأليف والنشر، القاهرة، مصر

  .47سورة سبأ، اآلية رقم  4
  .36سورة القصص، اآلية رقم  5
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  .ال عمل من غير أجر :المطلب األول
جعل اإلسالم لكل عمل أجر يقابله، فال 

من كان يريد الحياة (( : عمل بدون أجر، قال تعاىل
الدنيا و زينتها نوف إليهم أعمالهم فيها و هم فيها 

  .1))ال يبخسون 
  
( :  -صلى اهللا عليه و سلم  –قال الرسول  

غرسا و ال زرعا فيأكل منه سبع أو ال يغرس مسلم 
، فهذه النصوص 2طائر أو شيء إال كان له فيه أجر

تقرر أنه ال أجر  بال عمل  و أن األجر حق و ليس 
منة على العامل ،لذلك قرر املوىل عز و جل األجر و 
الثواب املضمون لقاء أعماهلم الصاحلة ، و ذلك يف 

إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات (( : قوله تعاىل 
  .3)) لهم أجر غير ممنون 

أما إذا تطوع العامل بعمله فإنه سوف يثاب       
عليه ، ألن العمل التطوعي كالصدقة مصدر من 
مصادر الثواب يف الدنيا و اآلخرة ، و يؤيد ذلك قول 

الساعي على ( :  -صلى اهللا عليه و سلم  –الرسول 
-ين كالمجاهد في سبيل اهللا لمسكاألرملة و ا

كالقائم الذي ال يفتر و كالصائم : قال  –أحسبه و 
ففي هذا احلديث الشريف إشارة  ،4)الذي ال يفطر 

إىل أن العمل التطوعي مثل الصدقة من مصادر الثواب 
.  

  .األجر على قدر العمل : المطلب الثاني 

                                                             
  .  15، اآلية رقم سورة هود 1
دي، كنـز العمـال يف عالء الدين علـى املتقـي حسـام الـدين اهلنـ2 

لطبعــة الثانيــة، ،اســنن األقــوال واألفعــال حتقيــق حســان عبــد املنان
م رقـــ، حـــديث 2005بيـــت األفكـــار الدوليـــة   عمـــان، األردن، 

  .451، ص 9082
  .  8سورة فصلت ، اآلية رقم  3
صحيح البخاري، اجلزء السابع، كتاب اآلداب، بـاب السـاعي 4 

  .77على املسكني، ص 

و أن يكون األجر موازيا  يوجب اإلسالم   
الذي يؤده العامل، مبعين التناسب بني  معادال للعمل

ات مما لكل درج(( : األجر والعمل، قال تعاىل
وقال ، 5))هم ال يظلمون عملوا وليوفيهم أجورهم و 

، وقال 6))ال تبخسوا الناس أشياءهم و : (( تعالى 
وهو الذي جعلكم خالئف في (( : أيضا عز وجل

رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم األرض  و 
نحن (( : قال عز من قائل ، و 7... ))أتاكم فيما 

قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا  بعضهم
  .8)) رحمت ربك خير مما يجمعون و ،سخريا
هذه النصوص القرآنية تتحدث عن التفاوت يف       

، املواهب والكفاءات واإلمكانياتاألجر نظرا لتفاوت 
يقرر تفاوت األجر مىت  كان هناك تفاوت  فاإلسالم 

ة يف اجلهد يف العمل  فهو حيرتم الفروق الطبيعي
عطي كل ذي حق حقه، يواالستعداد والذكاء، و 

  .9التطبيق اإلسالمي العملي خيضع هلذا املبدأ و 
لمرأة في األجر مساواة الرجل با: المطلب الثالث

  .إذا تساوى العمل
ال أضيع عمل إني (( ... :قال تعاىل     

فهذه اآلية دليل  10))عامل  منكم من ذكر أو أنثى  
، وفيها توضيح أن على توفية كل عامل جزاء عمله

 األنثى متساويان عند اهللا تعاىل يف اجلزاء مىتالذكر و 
ما، و  أن عمل املرأة يف تساويا يف العمل الذي يناط 

                                                             
  .19سورة األحقاف، اآلية رقم  5
  .85سورة األعراف، اآلية رقم  6
  .165سورة األنعام، اآلية رقم  7
  .32، اآلية رقم سورة الزخرف 8
  .75، ص عبد الرمحن بكر، املرجع السابق 9

  .195، اآلية رقم سورة آل عمران 10
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الضوابط الشرعية سالم جائز  إذا مت وفقا للشروط و اإل
1.  

  .تحريم المقاسمة: المطلب الرابع
شيئا من أجره نظري  حرم اإلسالم مقامسة العامل      

، ألن يف ذلك استغالل حلاجة املسلم تقدميه للعمل
اإلسالم ال جييز للعمل من قبل صاحب العمل، و 

فرض شروط استغالل حاجة الناس للعمل من أجل 
دأ هذا األمر مستمد من املبتكون جمحفة يف حقهم، و 

ال ذي ينص على أنه ال كسب بال جهد و اإلسالمي ال
مال بال عمل فضال على ما فيه من ظلم للعامل و 

  .2إجحاف
  .أحكام األجر في اإلسالم: المطلب الخامس
  :له  أحكام من أبرزهااألجر يف اإلسالم

  .دفع األجر: الفرع األول
الوفاء باألجر معجال كامال  إىلاإلسالم يدعوا      

قال رسول اهللا غري منقوص قبل أن جيف عرق العامل 
أعطوا األجير أجره قبل (  –سلم صلى اهللا عليه و  –

فاإلسالم  يف هذا يالحظ حاجة ) أن يجف عرقه 
نفسية و حاجة مادية يف حياة الفرد العامل فأما 

 بذولاحلاجة النفسية فهي إشعار العامل بأن األجر امل
بذل فيه من قوة حىت له تعويضا عما أدى من عمل و 

يف نفسه إحساس بأن عرقه الذي مل جيف بعد هو 
يده فال ظلم وال استغالل، مصدر الكسب املاثل يف 

أما احلاجة املادية فألن العامل غالبا ما يكون حمتاجا و 
 بأول لكي يسد به ضرورياته هو وأسرته ألجره أوال

عرقه و حيرمه من مثرة جهده و ره يؤذيه تأخري أداء أجو 
يقلل من نشاطه  ذلك أيضا، و يف أنسب أوقات عنده

                                                             
عبــد الوهـــاب زاهـــد احللـــيب ، احليـــاة االجتماعيـــة يف اإلســـالم ،  1

 1982مطبعة القادر برفتك بـريس  كراتشـي ، باكسـتان ، سـنة 
مــــن إعــــالن القــــاهرة لعــــام  3، وأنظــــر أيضــــا املــــادة 111، ص 

ســـان يف اإلســـالم ، صـــادر عـــن ، املتضـــمن حقـــوق اإلن 1990
  .منظمة املؤمتر اإلسالمي

  .75عبد الرمحن بكر، املرجع السابق، ص 2 

اإلسالم حريص على أن يعمل كل ورغبته يف العمل، و 
رضي النفسي عامل بأقصى ما يستطيع متمتعا بال

من أجل حتقيق ذلك  اهلدف فإن واالكتفاء املادي،و 
أي رجال األعمال  -اإلسالم حيث أصحاب األعمال

على أدائه له  ك الطمع يف أجر العامل و على تر  -
عمله  انتهاءال يؤخروا إعطاء العامل حقه بعد كامال و 

  .3أو بعد حلول أجله املضروب له
سألة للمدارس الفقهية اإلسالمية مواقف من م       

املالكية يتفقان على أن وقت دفع األجر ، فاحلنفية و 
األصل يف األجر أن يكون مؤجال ألنه حمل عقد 

عمال هو  إلجارة من جانب املأجور عينا كان أوا
أن املنافع تؤدى آنا فآن لذا فال يستحق املنافع، و 

وذلك بدليل الكتاب  األجر إال بعـــــد أداء تلك املنافع
دفع األجر معجال  لكـــــــن أجاز بعض املالكيةوالسنة، و 

ابلة احلنيف حاالت معينة، وأما اجلعفرية والشافعية و 
مرتوك أن األمر جيل، و التأعلى جواز التعجيل و  فاتفقوا

  .4صاحب العملالتفاق العمل بني األجري و 
  .تحديد األجر: الفرع الثاني

استئجار األجري حىت يبني ينهى اإلسالم عن   
مل معلقا ، فاإلسالم ال جييز أن يكون أجر العاله أجره

يد الغيب ، بل ال بد من أن يكون فــــــي ميزان القدر و 
، لذلك منعت نتيجة جمهوده وكدهالعامل ضامنا ل

الشريعة اإلسالمية الكثري من املعامالت اليت ال يتحقق 
الذي يستحقه عند فيها ضمان حق العامل  يف األجر 

إذا أن تكون األجرة جمهولة ، فال جيوز إبرام عقد العمل
، ليعمل ل ال بد من أن تكون معلومة معينة، بالقدر

                                                             
امر ، أنظـر أيضـا، سـ76عبـد الـرمحن بكـر، املرجـع نفسـه، ص  3

مظهــر قنطقجــي مشــكلة البطالــة وعالجهــا يف الفقــه اإلســالمي، 
ـــاء للنشـــر الرقمـــي ـــة دار إحي ـــة (، الطبعـــة الثاني ، ســـنة ) اإللكرتوني

  .51، ص  2013
 أحكامـــه العامــــة يفصـــادق مهـــدي الســـعيد، مفهــــوم العمـــل و  4

ـــة، مكتـــب العمـــل العريب ،مطبعـــة اإلســـالم، منظمـــة العمـــل العربي
  .84، ص  1983العمالية، بغداد العراق،  مؤسسة الثقافة
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فع عنه احليف والظلم، واضح و لري العامل على أساس 
صلى اهللا عليه  –الرسول : ففي احلديث الشريف قال

  .1)من استأجر أجيرا فليعلمه أجره (  –وسلم 
يشرتط يف األجر أن يكون ماال عينا أو منفعة       

اضرا أو دينا يف الذمة و حالال ومعلوما معلومية ح
شرعا على القيام به نافية للجهالة وليس واجبا أداؤه و 

املسؤول بدفعه  مملوك له مقدور التسليم ملستحقه من 
  .2قبله

رب العمل مطالب شرعا باإلضافة إىل دفع        
افآت التشجيعية فوق األجر األجر بتقدمي املك

حسن العامل عمله وزاد من إنتاجه، ،كلما أاحملدد
  .3تلك املكافآت نوع من احلوافز يف جمال العمل و 

  المبحث الثاني
  قي حقوقهاحق العامل في الحصول ب

 للعمل يف اإلسالم العديد من احلقوق اليت ال      
تقل أمهية عن حقه يف األجر، وتتمثل تلك احلقوق 

  :يف
حق العامل في الحصول على : المطلب األول

  .لتي اشترطها صاحب العمل على نفسهحقوقه ا
 جيب على صاحب العمل أن يويف للعامل حقوقه     
اشرتطها له يف إطفاق العمل، وأال حياول إنقاص اليت 

، ففي إنقاصه ملا كان قد مت االتفاق عليه شيء منها
من حقوق لفائدة العامل فيه ظلم عاقبته وخيمة، 
لذلك جيب على صاحب العمل أال ينتهز فرصة 

مل فيبخسه حقه، الع إىلحاجة العامل الشديدة 
عمله  ظري يغبنه يف تقدير أجره الذي يستحقه نو 

، كما فاإلسالم حيرم الغنب ويقرر أنه ال ضرر وال ضرار
حق العامل كامال جيب على صاحب العمل أن حيفظ 

                                                             
  .77عبد الرمحن بكر، املرجع السابق، ص 1 
لعمـــل وأحكامـــه العامــــة يف ، مفهــــوم امهـــدي الســـعيدصـــادق 2 

  .71اإلسالم، املرجع السابق، ص 
زيـدان عبـد البـاقي، العمـل والعمـال واملهـن يف اإلسـالم، مكتبــة  3

  . 109،ص  1977وهبة، القاهرة،  مصر، 

يؤخر إعطائه حقه بعد عليه أال إذا غاب أو نسيه، و 
  .4، أو بعد حلول أجله املتفق عليه إنتهاء عمله

يكون العمل على قدر طاقة  أن: طلب الثانيالم
  .العامل

حب العمل عدم إرهاق جيب على صا    
، ر بصحته أو جيعله عاجزا عن العملالعامل إرهاقا يض

فإذا كلفه صاحب العمل بعمل يؤدي إىل إرهاقه أو 
يعود أثره على صحته أو مستقبله  فله حق فسخ 
العقد أو رفعه األمر إىل املسؤولني لريفعوا عنه حيف 

  .5صاحب العمل 
ر امل أن يكون العمل على قدمن حق الع    

بعمل ال يطيقه  لقول اهللا  ، فال جيوز تكليفهطاقته
، و 6))ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها (( : تعاىل

أكلفوا من ( –صلى اهللا عليه و سلم  –لقول الرسول 
صلى اهللا عليه  –، ولقوله 7)األعمال ما تطيقون 

  .8)خذوا من العمل ما تطيقون ( :   -سلم و 
لذلك يقيد اإلسالم مــــدة العمل اليومي      

االستمرار عليه مــن غري بزمــــن حمـــــدود يستطيع العامل 
ال إرهاق ومقدار ذلك الزمن خيتلف باختالف إجهاد و 

، حيث أن ساعات 9األعمال و باختالف األزمان
قد و  –بشكل دقيق  –سالم غري حمددة العمل يف اإل

هادا حسب الزمان واملكان ن اجتترك التحديد ليكو 
                                                             

، عبـد ، وأنظـر أيضـا79عبد الرمحن بكر، املرجع السابق، ص  4
  .198احلليب، املرجع السابق، ص الوهاب زاهد 

  .79عبد الرمحن بكر، املرجع نفسه، ص  5
  .286، اآلية رقم سورة البقرة6
صـحيح البخــاري، اجلــزء الســابع، كتـاب الرقــاب، بــاب القصــد  7

  .182ص  ،واملساومة على العمل،  املرجع السابق
لـــــــد األول 8 حـــــــديث رقـــــــم ، الســـــــيوطي، اجلـــــــامع الصـــــــغري، ا

  . 600، ص 8390
حرياتــه محايــة حقــوق اإلنســان و  ،محــدي عطيــة مصــطفى عــامر 9

، دراســة ة يف القــانون الوضــعي والفقــه اإلســالميمــة األساســيالعا
، دار الفكر اجلامعي، الطبعـة األوىل، اإلسـكندرية، مصـر، ةمقارن

  .621، ص 2010
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وفقا للقاعدة اليت جاءت ، و 1اإلمكاناتوالظروف و 
ال (  –صلى اهللا عليه وسلم  –يف حديث الرسول 

الوقت خيضع لرضا  فإن حتديد 2)  ضرر و ال ضرار
اليت حتيط بالعمل،  أيضا للظروفطريف عقد العمل، و 

ى هو مدى قدرة اإلنسان العمل علة صعوبالمن حيث 
ون لألجر دخل يف قد يك لـل مشاق ذلك العمـــحتمـــــ

  . حتديد مدة العمل
  .حق العامل في الراحة: المطلب الثالث

: لقد قرر اإلسالم حق الراحة يف قوله تعاىل            
وقوله 3)) وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا (( 

وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحونا آية الليل : (( تعاىل
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضال من ربكم و 
لتعلموا عدد السنني واحلساب  وكل شيء فصلناه 

  –صلى اهللا عليه وسلم  –، وقول الرسول 4))تفصيال 
إن لربك عليك حقا وإن لنفسك : ( يف احلديث

عليك حقا، وألهالك عليك حقا، فأعط كل ذي حق 
قا يف ، فكل هذه النصوص تعطي للعامل ح5)حقه 

الراحة وأداء العبادة والقيام حبق الزوجية واألبوة، ولعل 
من مقتضيات ذلك أنه جيب على صاحب العمل أن 
ميكن العامل من أداء ما افرتضه اهللا عليه من طاعة  
كالصالة والصيام، وليحذر صاحب العمل أن يكون 
يف موقف ممن يصد عن سبيل اهللا إذا منع العامل من 

الذين يستحبون : (( نية، قال تعاىلأداء شعائره الدي
احلياة الدنيا على اآلخرة ويصدون عن سبيل اهللا  

ا عوجا أولئك يف ضالل بعيد    .6))ويبغو
  المبحث الثالث

                                                             
  .48، املرجع السابق، ص سامر مظهر قنطقجي 1
  ..1234، حديث رقم اإلمام مالك، املوطأ 2
  ..11،  10، اآليتان  سورة النبإ  3
  .12سورة اإلسراء، اآلية رقم 4 
يف الطاعة، حديث  ، باب االقتصادالنووي، رياض الصاحلني 5

  . 75، ص 150رقم 
  .03، اآلية رقم سورة إبراهيم 6

  ضمانات حماية حقوق العامل في اإلسالم
نتطرق يف هذا املبحث إىل الضمانات اليت   

ا الشريعة اإلسالمية للعامل، مثل حق العامل يف  أقر
تمع، وواجب  الشكوى وحقه يف التقاضي، ومحاية ا
الدولة يف كفالة حق العمل لألشخاص القادرين، 

  .  وذلك من خالل املطالب التالية
عامل في الشكوى وحقه في حق ال: المطلب األول

  .التقاضي
يوم تأيت كل نفس جتادل عن : (( قال تعاىل

نفسها وتويف كل نفس ما عملت وهم ال يظلمون 
ادلة عن تشري هذه اآل .7)) ية إىل حق كل نفس يف ا

نفسها أمام اهللا لدى حماسبتها يوم القيامة عن أعماهلا 
إذا كان املوىل عز وجل قد أجاز حلياة الدنيا، و يف ا

ادلة أمامه يوم احلساب  من خالل ما ورد يف القرآن ا
عباده  ، فمن باب أوىل أن جييز ذلك أمامالكرمي

ني بالقسط، أي الذين يقيمون العدل، الصاحلني القوام
لعامل حق الشكوى حفاظا من هنا جييز اإلسالم لو 

، أما حق التقاضي فهو مكفول للجميع على حقوقه
ميزان واحد  على قدم املساواة  فالعدالة اإلسالمية هلا

  .يطبق على مجيع الناس
مل تقتصر األحكام اإلسالمية اخلاصة بعالقات        

املوضوعية املتصلة حبقوق  يم القواعدالعمل على تنظ
إمنا تناولت هذه األحكام أيضا القواعد العمال، و 
اليت تنظم حق العامل يف الشكوى اإلجرائية 

، فاإلسالم مل يرتك أطراف عقد العمل فرطا والتقاضي
حقوقهم إن رضاء أو  اقتضاءبل يسر هلما سبيل 

حلرص على احملافظة على ، كما حرص أشد ااقتضاء
الوسائل اليت حتفظ هذه  اختاذ لذلك مجيعحقوقهم  و 

ا مجيعا، و  قامة احلق من هذه الوسائل إاحلقوق وتصو
العدل بني الناس ذلك أن إقامة احلق و العدل هي و 

، وتشد عرى الوسيلة اليت تشيع الطمأنينة وتنشر األمن

                                                             
  .111، اآلية رقم سورة النحل 7
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قوي الثقة بني عالقات األفراد بعضهم ببعض و ت
تنمي الثروة وتزيد من الرخاء العامل وصاحب العمل، و 

قتصادية، االوتدعم  وحتسن األوضاع االجتماعية  و 
تمع ألي  وميضي  ، اضطرابفال تتعرض حياة الفرد وا

صاحب العمل إىل غايته يف العمل  كل من العامل  و 
و اإلنتاج  ، دون أن يقف يف طريقهما ما يعطل 

ما    .1نشاطهما أو يعيقهما عن النهوض مبسؤوليا
  .حق العامل في حماية المجتمع: المطلب الثاني

تضمنت قواعد التكافل االجتماعي يف اإلسالم        
ته عند املرض حق الفرد يف تأمني معيشته و حفظ كرام

، قال أو شيخوخة أو العجز، وإذا كان املال مال اهللا
وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت ((   :تعاىل 

يغنيهم اهللا من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا وأتوهم من مال 
الذي أتاكم و ال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 

  .2...))حتصنا لتبتغوا عرض احلياة الدنيا 
، فكان من الضروري أن الناس مجيعا عباد اهللا       
، ن يف أيدي بعض األفراد دون بعضهمإن كااملال و 

  .وحيافظ عليه فإن من حق اجلميع أن ينتفع به
أول قاعدة يف التضامن االجتماعي اإلسالمي        

العمل على كل قادر ليكسب رزقه ويسد  أنه أوجب
حرم القعود عن العمل على كل قادر حىت حاجاته، و 

ذال ميد يده إليهم باو كرامة يستجدي الناسال يعيش بال  
 تعاىلماء وجهه يف احلصول على قوته فاهللا سبحانه و 

سلح اإلنسان بالعقل وأفاض عليه من املواهب 
جل األرض من أوامللكات وسخر له ما يف السماوات و 
  .أن يعمل إلسعاد نفسه و أهله وجمتمعه

القاعدة الثانية يف التضامن االجتماعي        
سالمي، إذا كانت األمة وحدة متماسكة كالبنيان اإل

املرصوص يشد بعضه بعضا كما جاء يف احلديث 
                                                             

، وأنظــر ، ســامر  81، املرجـع الســابق ، ص عبـد الــرمحن بكــر 1
  . 49مظهر قنطقجي ، املرجع السابق، ص 

  .33، اآلية رقم سورة النور2 

، فإن التضامن االجتماعي يعين 3الشريف املشهور
مسؤولية األفراد بعضهم عن بعض، وأن كل واحد 
حامل لتبعات أخيه وحممول بتبعاته على أخيه، فإذا ما 
أحسن كان إحسانه لنفسه وألخيه، وإذا ما أساء  

: (( كانت إساءته على نفسه وعلى أخيه، قال تعاىل 
م وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم وليسألن يو 

  .4)) القيامة عما كانوا يعملون 
تمع كله أن         ثالث تلك القواعد هي أنه على ا

ا الدولة رعاية الصحيةيضمن للعامل ال ، سواء قامت 
صما من مال الزكاة أو أو حتملها بعض القادرين خ

، فإذا كانت الدولة ال تستطيع توفري الرعاية تربعا حمضا
يف ذلك  تقل املسؤوليةالصحية لسبب من األسباب فتن

  .إىل كل قادر من املسلمني
فقد ذهب اإلمام بن حزم إىل أن أهل هذه البلدة أو 

لناحية إذا مرض فيهم املريض ومل جيد من يعاجله ا
تلته تؤخذ ، أعترب أهل تلك البلدة أو الناحية قفمات

جلماعة ملزمة بكفالة كل ألن ا منهم ديته بوصفهم هذا
كفالة املعيشية له عن طريق اإللزام توفري الفرد فيها، و 

ال عن طريق اإلحسان لذلك أوجب اإلسالم اإلنفاق 
ال على الشيخ الفاين واملريض، إذا مل يكن من بيت امل

مل يكن هناك قريب يقوم على هلما مال خاص، و 
  .5رعايتهما 

دولة في كفالة حق واجب ال: المطلب الثالث
  .العمل للقادرين

ى إذا كان اإلسالم قد أوجب العمل عل     
كل مسلم قادر لكي يكون مأكله ومشربه من 

                                                             
صــلى اهللا عليــه و  –احلــديث املقصــود هنــا ،هــو قــول الرســول  3

، حممـــد بـــن  )ؤمنـــون كالبنيـــان يشـــد بعضـــه الـــبعض امل(  –ســـلم 
  .41ابق، ص ، املرجع السحسن الشيباين

  .13، اآلية رقم سورة العنكبوت 4
اإلســــــالم، الطبعــــــة ،العمــــــال  يف  رعايـــــة الطويل حممـــــد حممــــــد 5

  85ص ، ، 1998 ة، مصـر،مطبعة الغد، اجليز األوىل، مكتبة و 
،86 .  
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، فإنه يف ذات الوقت أوجب على الكسب احلالل
يئ العمل للقادرين الدولة اإلسالمية أن  تكفل و

  .عليه
عليه و  صلى اهللا –لقد بادر الرسول        

رضي اهللا  –، فعن أنس بتحقيق هذا الواجب –سلم 
صلى اهللا  –أن رجال من األنصار أتى النيب  –نه ع

صلى اهللا  –فسأله، فقال له الرسول  -عليه و سلم 
حلس : أما يف بيتك شيء؟ قال بلى: ( -عليه وسلم 

نلبس بعضه ونبسط بعضه،  قعب نشرب فيه من 
ما  فأخذمها رسول اهللا : املاء، قال  ما، فأتاه  أتيين 

من يشرتي : ه ، وقال بيد –صلى اهللا عليه وسلم  –
أنا أخذمها بدرهم ، قال الرسول : هذين ؟ قال رجل

من يزيد على درهم :  -صلى اهللا عليه و سلم  –
أنا أخذمها بدرمهني ، : مرتني أو ثالثا ؟ قال رجل 

فأعطامها إياه، وأخذ الدرمهني فأعطامها لألنصاري، 
أهلك،  إىلبأحدمها طعاما فأنبذه  اشرتي: وقال 
باآلخر قدوما فأتين به فأتاه به ، فشد فيه  واشرتي

عودا بيده ، مث  –صلى اهللا عليه و سلم  –رسول اهللا 
أذهب فأحتطب و بع و ال أرينك مخسة عشر : قال 

يوما  ففعل ، فجاء و قد أصاب عشرة دراهم فاشرتي 
 –ببعضها ثوبا وببعضها طعاما ، فقال رسول اهللا 

ك من أن جتيء هذا خري ل: -صلى اهللا عليه و سلم 
و مما ، 1)املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة 

أن تعرتف الدولة  – 1 :يستخلص من هذا احلديث
ق العاطلني يف احلصول على العمل، وجيب أن ينص حب

ا، و  ن مساع يؤخذ هذا احلكم معلى ذلك يف تشريعا
 هلذا الرجل –سلم صلى اهللا عليه و  –الرسول 

  .األنصاري دون أن يزجره أو يعنفه
على املسؤولني توجيه هؤالء الراغبني يف العمل  – 2
م يف  إىل العمل الذي يناسب مواهبهم  و قدرا

                                                             
،املرجع السابق ، ص املنذري،  كتاب البيوع، اجلزء الثالث1 
،3.  

أيضا يتعني و وظائف املعدة سلفا من طرف الدولة،ال
عمل حىت ال عليها أن تقوم باإلشراف على أرباب ال

با هلم   .يرتك العمال 
تأهيل األفراد علميا وفنيا،  لى الدولةجيب ع – 3

التدريسية هلم  ليتمكن كل ذي وإنشاء املراكز العملية و 
العمل الكفائي الذي يناسب موهبة من القيام ب

  .موهبته
رضي اهللا عنه  –قال الفاروق عمر بن اخلطاب       

اده إن اهللا قد استخلفنا على عب: " ألحد والته  –
م ونوفر هل ، فإذا م حرفتهملنسد جوعتهم ونسرت عور

، يا هذا إن طيناهم هذه النعم تقضيناهم شكرهمأع
، فإذا مل جتد يف الطاعة عمال لاهللا خلق األيدي لتعم

، فأشغلها بالطاعة قبل أن يف املعصية أعماال التمست
أوجب اإلسالم على ويل األمر .  2تشغلك باملعصية 

ملسلمني أصلح من أن يويل على عمل من أعمال ا
صلى اهللا عليه  –، فقال الرسول ك العملجيده لذل

من ويل من أمر املسلمني شيئا فوىل رجال : ( -وسلم 
وهو جيد من هو أصلح للمسلمني منه، فقد خان اهللا 

: (  -صلى اهللا عليه وسلم  –وقال أيضا . 3)ورسوله 
من ويل رجال عمال على عصابة وهو جيد يف تلك 

اهللا، وخان العصابة من هو أرضى منه فقد خان 
صلى اهللا عليه   –فالرسول ،4)رسوله، وخان املؤمنني 

بني حرص اإلسالم على أن خيتار ألداء أي  –و سلم 
لعناصر القادرة على القيام به  وحذر من عمل أكفاء 

 .5يوجد من هو أفضل منهأن يتوىل العمل إنسان و 

                                                             
  .43، املرجع السابق، ص سامر مظهر قنطقجي 2
ـــــة، ، الابـــــن تيميـــــة3  سياســـــة الشـــــرعية يف إصـــــالح الراعـــــي والرعي

  . 5، القسم األول، الواليات، فصل تولية األصلح، ص
ـــــم  الســـــيوطي، اجلـــــامع الصـــــغري،4  املرجـــــع الســـــابق، حـــــديث رق

  .567، ص 8414
ـــة مصـــطفي عـــامر، املرجـــع الســـابق، ص،  5 ، 615محـــدي عطي

اإلنسـان بـني ، حقـوق ، ويراجع أيضا، حممد فتحي عثمـان616
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رضي اهللا عنه  –قال اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب 
من أمر املسلمني شيئا فوىل رجال ملودة أو  من ويل(  –

  .1)املسلمني اهللا ورسوله و  قرابة بينهما فقد خان
قول ا يستخلص من األحاديث السابقة و مم        

فإن هناك دليل  –رضي اهللا عنه  –عمر بن اخلطاب 
من املسلمني أن  واضح على أنه جيب على ويل األمر

أن حيايب ل دون األفضل ليتويل العمو يبحث عن األكفأ
ى اهللا صل –قد رفض الرسول أحد ملودة أو قرابة ، و 

 –، فقال تولية العمل لغري الكفء له –عليه وسلم 
 -رضي اهللا عنه  –أليب ذري  –صلى اهللا عليه وسلم 

يا أبا ذر أين أراك ضعيفا، وإين أحب لك ما : ( 
أحب لنفسي، ال تأمرن على اثنني وال تولني مال 

 –رضي اهللا عنه  –وعن أيب ذر الغفاري  .2)اليتيم 
 –صلى اهللا عليه وسلم  –قلت يا رسول اهللا : قال 

يا أبا : أال تستعملين؟ فضرب بيده على منكيب مث قال
ا يوم القيامة خزي و  ذر إنك ضعيف ا أمانة  وإ إ

  .3)وندامة، إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه 
صلى اهللا عليه و  –هكذا بني لنا رسول اهللا         
ل إليهم األعمال، كيفية اختيار من توك  –سلم 

 –أي الدولة  –الة األمور و وأوضح لنا دور احلكام و 
،فأوجب أن يكون االختيار على أساس يف ذلك

الكفاءة ال على أساس القرابة أو احملاباة أو الوساطة أو 
 هناك بعض احلقوق اليت كفلت.   4احملسوبية أو الرشوة

                                                                                 
، دار الشـروق، القـاهرة 1. الشريعة اإلسالمية والفكـر الغـريب، ط

  .153. ، ص1982مصر، سنة 
  .5ابن تيمية، املرجع السابق، ص ،  1
صـحيح مسـلم، اجلـزء الثـاين عشـر، كتـاب اإلمـارة بـاب كراهيـة 2 

  .210ص،  ،اإلمارة بغري ضرورة، املرجع السابق
النـــووي، ريـــاض الصــــاحلني، بـــاب النهـــي عــــن ســـؤال اإلمــــارة،  3

  .266، ص، 676حديث رقم 
ـــة مصـــطفي عـــامر، املرجـــع الســـابق، ص،  4 ، 617محـــدي عطي

، مشــــكلة ن امحــــد عيســــى الســــراحنة، مجــــال حســــوأنظــــر أيضــــا
البطالـــة وعالجهـــا، دراســـة مقارنــــة بـــني الفقـــه والقـــانون، الطبعــــة 

ا حق الضمان منهيف ظل الشريعة اإلسالمية، و  للعمال
أيضا احلق ، و 5،حيث نص على ذلك مؤخرااالجتماعي

يف اللجوء إىل القضاء من أجل محاية حقوق العمال 
 .6يف اإلسالم

اإلسالم باإلنسان العامل  اهتمامإن  :خاتمة
، حبقوق الفرد بصفة عامة اهتمامهحقوقه مرده إىل و 
على جتسيد تعاليمه يف حتقيق و أيضا إىل أمهية العمل و 

سد ملختلف أرض الواقع ، حيث يعد العمل ا
، فال ميكن عمال اليت يقوم عليها هذا الديناأل

ا احلديث عن تأدية العبادات اليت يتطلب  القيام 
ألنه غريها، و و أمواال يف غياب العمل، كالزكاة واحلج

، لذلك أعطي العمل تتحقق خالفة اهللا يف األرضب
غة حلقوق املسلم العامل، ورتب على الم أمهية  بالاإلس

خص أرباب العمل واحلكام واجبات جتاه العاملني و 
خالل توفري ضمانات حلماية العمال باحلماية من 

حق رفع الدعاوى حقوقهم، فلهم حق الشكوى و 
ا، و  للدفاع ألزم حكام عن حقوقهم إذا ما مت املساس 

ادر عليه، لكل ق املسلمني بالعمل على توفري العمل
لمسلمني األوائل بالعمل الرفعة والريادة لقد حتقق لو 

من إنشاء حضارة صارت  مكنهم العملهلذا العامل، و 
لف غاية تنشد الوصول إليها خمتمضرب مثل و 

 .احلضارات اليت تعرفها البشرية

                                                                                 
  :، ســنةاألوىل، اليمامــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق، ســوريا

  . 246، ص 2000
، ممـــن إعـــالن القـــاهرة حلقـــوق اإلنســـان يف اإلســـال 15املـــادة  5
  .1990، سنة لصادر عن منظمة املؤمتر اإلسالميا

قــوق اإلنســان يف اإلســالم، الطبعــة األوىل، ابــراهيم مــدكور، ح 6
  .  102 .، ص1992: دار طالس  دمشق، سوريا، سنة



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يالعدد/   املجلة سم الثا  ISSN: 2507-7635/     2016 د

 

55 
 

 الجزائري المدني القانون في شائعة حصة استرداد حق

  بوبكر لبيض، باحث يف الدكتوراه
  وأستاذ مؤقت جبامعة تلمسان

  :ملخص
أعطى املشرع اجلزائري للشريك يف امللكية الشائعة احلق يف التصرف يف حصته الشائعة بكل أنواع التصرفات 

  .من القانون املدين 714شريطة أن ال يلحق ضررا حبقوق باقي الشركاء ونص على ذلك يف املادة 
أن تصرف الشريك يف حصته بأن باعها ألجنيب عن طريق الرتاضي فهذا يدل على وجود ضرر فإذا حدث و   

  721قد حلق باقي الشركاء، من أجل هذا نظم املشرع حق االسرتداد  أي اسرتداد احلصة الشائعة املبيعة يف املادة 
  .القانون  كوسيلة من وسائل رفع الضرر عن باقي الشركاء، وذلك وفق شروط وإجراءات نص عليها

Résumé:   
Le législateur algérien a donné à l'associé à la propriété indivise le droit  d'en 

disposer de sa quote- part indivise  de toutes les qualités des actes, pourvu qu'il ne 
porte pas préjudice aux droits des autres co-indivisaires, comme il est indiqué à 
l'article 714 du code civil.                                    

En cas ou l'associé vend à l'amiable  sa  part à  un tiers, donc il ya préjudice 
qui touche les restes associés. 

Pour cela, le législateur a organisé le droit de retrait selon l'article 721 du code 
civil, et ce, suivant aux conditions et procédures indiquées à la loi. 

  :مقدمة
ا    األصل يف امللكية أن تكون منفردة، أي أ

تثبت لشخص واحد فقط ختول له كل سلطات امللك 
من استعمال واستغالل وتصرف، ولكن هذا الوضع 
ليس دائما  كذلك، فقد ينشأ امللك ويتعدد أصحابه 

ل كل واحد من هؤالء املالك يشارك اآلخر بطريقة جتع
  .يف ملكه، وهذا ما يسميه الفقهاء بامللكية الشائعة

ومن املقرر قانونا، أن للشريك يف امللكية   
الشائعة سلطة التصرف يف حصته عن طريق نقل 
ملكيتها للغري بالبيع أو حنوها من أنواع التصرفات 

أجنيب بني الناقلة للملكية، وهذا يعين أن يدخل شريك 
الشركاء، مما قد يسبب أو حيدث ضررا هلم، وهلذا 
أوجد القانون وسيلة متكن الشركاء من احليلولة دون 

  . 1دخول هذا الشريك األجنيب

                                                             
حممد حسن قاسم، موجز احلقوق العينية األصلية حق  1

، 134. ، لبنان، صمنشورات احلليب احلقوقية، بريوتامللكية، 
135 .  

إىل أي  هو؛ والسؤال الذي نطرحه اآلن  
مدى وفق املشرع اجلزائري يف تنظيمه هلذا احلق؟ 
 وماهي الطبيعة القانونية هلذا احلق؟ وهل استطاع
املشرع  فعال أن حيمي ويرفع الضرر عن باقي الشركاء؟  

  :كل هذه األسئلة سنجيب عنها يف املباحث التالية
  المبحث األول

  الطبيعة القانونية لحق االسترداد
نقصد بالطبيعة القانونية حلق االسرتداد معرفة      

التكييف الفقهي هلذا احلق، فإذا باع الشريك حصته 
ألجنيب، مث قام الشركاء باسرتداد هذه احلصة، فهل 
هذا يعين أن االسرتداد ليس سوى إعادة بيع من 

حناول أن ... املشرتي إىل املسرتد أم أنه شيء آخر؟ 
ذا احلق من خالل معرفة نعرف التكييف الفقهي هل

ومعرفة الفرق بينه  واستمداده التارخيي مفهومه القانوين
  .وبني حق الشفعة
  المفهوم القانوني لحق االسترداد: المطلب األول

من القواعد العامة اليت يقرها القانون وحيميها،     
حرية كل فرد يف التعاقد مع من شاء ، ولكن قد تنشأ 
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ا ظروف وأسباب جتعل من ه ذه احلرية يف حد ذا
تشكل ضررا على أطراف أخرى، ومن بني هاته 

  .األسباب وجود شركاء يف مال على الشيوع
ومن حيث املبدأ واألصل، فإن تصرف الشريك      

أي معىن لالعتداء  1يف حصته الشائعة ال حيمل يف ذاته
أو اإلضرار حبقوق باقي الشركاء، وعلى هذا األساس 

عليه، ولكننا جيب أن نالحظ أن  ليس هلم االعرتاض
الشريك إذا تصرف تصرفا ناقال للملكية، فإن 
املتصرف إليه سيحل أجنبيا بني شركاء املتصرف، وهذا 

  .2ما جيعل الشركاء قد يتضررون من هذا التصرف
ولذلك نظم املشرع حق االسرتداد ونص عليه يف      
يف للشريك «: من القانون املدين اجلزائري 721املادة

موع من املال املنقول، أو  املنقول الشائع أو يف ا
العقار أن يسرتد قبل القسمة احلصة الشائعة اليت باعها 
شريك غريه ألجنيب عن طريق الرتاضي ،وذلك خالل 
شهر من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعالمه، ويتم 
االسرتداد بواسطة تصريح يبلغ إىل كل من البائع 

ل املسرتد حمل املشرتي يف مجيع حقوقه واملشرتي، وحي
وإذا تعدد . والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه

  . »املسرتدون فلكل منهم أن يسرتد بنسبة حصته
نستطيع أن نعطي مفهوما  721من خالل املادة     

هو عبارة عن حلول : قانونيا حلق االسرتداد فنقول
املال الشائع  الشريك يف املنقول الشائع أو يف جمموع

الذي حيوي عقارا حمل املشرتي للحصة الشائعة، اليت 
  .3باعها شريك غريه لألجنيب

هذا يعين أن االسرتداد هو عبارة عن حلول      
شخصي، حيل مبوجبه املسرتد حمل املشرتي، ويصبح 

                                                             
ما ينتج عن تصرف الشريك من آثار خيتلف متاما عن مفهوم 1 

  .التصرف بذاتهوحقيقة 
مصطفى حممد اجلمال، نظام امللكية،،منشأة املعارف  2

  .133.باإلسكندرية ،ص
،احلقوق العينية األصلية، دار النهضة عبد املنعم فرج الصدة 3

  . 194،ص.م1982لبنان ،  -العربية، بريوت 

ذه الصفة مشرتيًا من البائع مباشرة، فتصري له مجيع 
  .4زاماتهحقوق املشرتي وتقع عليه كل الت

وعليه فإن حق االسرتداد ال يعد بيعا ثانيا للمسرتد   
أو إعادة بيع من املشرتي إىل املسرتد، بل هو حلول 
شخصي حيل فيه شخص مكان شخص آخر كما 

وحيل املسرتد حمل « : 721نصت على ذلك املادة 
املشرتي يف مجيع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن  

  .»كل ما أنفقه
  استمداده: الثانيالمطلب 

ميكننا القول، أن نظام االسرتداد قد استمد من     
منه اليت  841،خاصة املادة 5التقنني املدين الفرنسي 

لورثة املتويف أو ألحدهم أن خيرجوا «: أنه تنص على
من القسمة كل شخص من غري ورثة املتويف ولو كان 
قريا منه، تنازل إليه أحدهم عن حصته يف املرياث 

 .6» لك بأن يردوا إليه ما دفعه مثنا للحصة املبيعةوذ
ولكن االسرتداد الذي جاء به املشرع اجلزائري خيتلف 

: عن الذي يف القانون الفرنسي من عدة جوانب أمهها
أن حق االسرتداد يف القانون الفرنسي يقتصر على 
الشيوع الوراثي فقط حيث جاء به يف قسم املواريث 

: لى ذلك مثلواستعمل ألفاظا تدل ع
                                                             

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين ،حق  4
، دار إحياء  8.لألشياء واألموال،جامللكية مع شرح مفصل 

  . 863. ص ،1967الرتاث العريب، القاهرة مصر ،
  .851 .السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ص5 

6 BARON Gabriel .Encyclopedie Dalloz .Civil 
IX.1989.p12.   
مل تعد هذه املادة سارية املفعول حيث سنت مبقتضى قانون 

 1803أبريل  29املصادق عليه يف  1803-04-19
ديسمرب  31املؤرخ يف  1286-76وألغيت مبقتضى القانون 

، 1977يناير  1اجلريدة الرمسية بتاريخ  17املادة  - 1976
  . 1977جويلية  01ودخل حيز التنفيذ يف           

: بالفرنسية هوونص املادة  «toute personne, même 
parente du défunt, qui n'est pas successible, et 
à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à 
la succession, peut être écartée du partage  soit 
par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui 
remboursant le prix de la cession».    
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، »cohéritiers«الورثة  »succession«الرتكة
بينما كان املشرع اجلزائري متوسعا يف حق االسرتداد 
فجعله شامال جلميع أنواع الشيوع مهما كان 

  1مصدرها
وهذا يقودنا إىل حبث ومعرفة مربرات اعتماد مثل   

كما يقول   –2هذا النظام رغم أنه ميس باألمن القانوين
باإلضافة إىل أنه خيالف أصال من  -القانونفقهاء 

  .حرية التعاقد:أصول النظرية العامة للقانون أال وهو 
  :3وهذه املربرات ميكن إمجاهلا فيما يلي

هذا النظام حيفظ أمالك األسرة وكل ما خيصها  -
 .يبقى حبيسا هلا

 .احملافظة على التضامن العائلي بني الورثة -
أنواع اإلغراءات  هذا النظام حيمي الورثة من كل -

ا من يصطادون الفرص لشراء  اليت قد يقوم 
 .األشياء بأمثان خبسة

التفرقة بين حق االسترداد وحق : المطلب الثالث
  الشفعة

الشفعة « : 794نص املشرع اجلزائري يف املادة    
وهذا » رخصة جتيز احللول حمل املشرتي يف بيع العقار

يف الشيوع حق يعين أن القانون كما أعطى للشريك 
اسرتداد احلصة الشائعة اليت باعها شريكه، فقد أعطاه 
أيضا حق الشفعة، أي أن يكون للشريك يف الشيوع 
حق اسرتداد احلصة الشائعة اليت باعها الشريك، وهذا 
ني  يعين أن كال من حق  الشفعة واالسرتداد متشا

ني يف 4ومتماثلني من هذا الوجه ما متشا ،كما  أ

                                                             
خمازين فايزة، تصرف الشريك يف املال الشائع، مذكرة لنيل  1

درجة املاجستري يف القانون، عقود ومسؤولية  جامعة حممد بوقرة 
  . 65،66،ص 2004/2005بومرداس،

2 TESTU François Xavier .Indivision 
.Encyclopédie Dalloz civil IX.1997.p582 

تصرف الشريك يف املال الشائع،مرجع سابق خمازين فايزة، 3 
  .66،ص 

  .851السنهوري، مرجع سابق،ص4 

القانونية، فكل منهما عبارة عن حلول  الطبيعة
  .شخصي وليس بيعا أو إعادة بيع

ومع هذا التشابه بني احلقني، فإن لكل حق     
شروطه وإجراءاته، كما أن القانون قد وضع لكل حق 
ما خيتلفان من حيث  نطاقه اخلاص به، باإلضافة إىل أ
املصدر واالستمداد ،فإذا كان حق االسرتداد قد 

التقنني الفرنسي فإن الشريعة اإلسالمية تعد  استمد من
  .5املصدر التارخيي حلق الشفعة

باإلضافة إىل ذلك، فإن جوهر الفرق بني احلقني      
يتمثل يف أن االسرتداد يرد يف بيع حصة شائعة يف 
املنقول أو جمموع مال حىت ولو كان حيوي عقارا، أما 

جاء  ،وهلذاالشفعة فال يرد إال على عقار فقطحق 
الفصل  والتفرقة بني احلقني، ويف هذا املعىن جاء يف 
املذكرة اإليضاحية املشروع التمهيدي للقانون املدين 

قصر املشروع حق اسرتداد احلصة الشائعة «: املصري
على املنقول دون العقار وجعل الشفعة مغنية عن هذا 

  .6»احلق، حىت ال تتضارب احلقوق يف امليدان الواحد
أن حق : سبق فإننا نصل إىل األمور التاليةمما      

االسرتداد ليس سوى حلول لشخص مكان شخص 
آخر وال يعترب إعادة بيع، وأن هذا احلق مستمد من 
التقنني الفرنسي، كما أنه خيتلف عن حق الشفعة من 
عدة وجوه أمهها نطاق كل حق وشروطه وإجراءاته 

  . وآثاره، واليت سنبحثها حينا
  الثاني المبحث

  شروط وإجراءات االسترداد
: من القانون املدين اجلزائري 721جاء يف املادة    

موع من املال « للشريك يف املنقول الشائع أو يف ا
املنقول، أو العقار، أن يسرتد قبل القسمة احلصة 
الشائعة اليت باعها شريك غريه ألجنيب عن طريق 

أو  الرتاضي ،وذلك خالل شهر من تاريخ علمه بالبيع

                                                             
  .851السنهوري، املرجع نفسه،ص5 
  . 851السنهوري، املرجع نفسه ،ص6 
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من تاريخ إعالمه، ويتم االسرتداد بواسطة تصريح يبلغ 
إىل كل من البائع واملشرتي، وحيل املسرتد حمل املشرتي 
يف مجيع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما 

وإذا تعدد املسرتدون فلكل منهم أن يسرتد . أنفقه
من خالل هذه املادة جند أن املشرع . »بنسبة حصته
  :احلق شروطا وإجراءات هي كاآليتقد وضع هلذا 

  شروط حق االسترداد: المطلب األول
من القانون املدين اجلزائري  721من خالل املادة      

السالفة الذكر، نستطيع أن نتبني شروط حق االسرتداد 
  :وهي كالتايل

حدوث عملية بيع من أحد الشركاء : الفرع األول
  :في الشيوع

من القانون املدين اجلزائري  721نصت املادة    
... «: بشكل صريح على هذا الشرط، فقد جاء فيها

وهذا يعين أنه ال » ... اليت باعها شريك  غريه ألجنيب
يقوم أي تصرف آخر حمل البيع ، سواء أكان بعوض  
كاملقايضة أو تربعا كاهلبة مثال، ويف هذا الصدد يقول 

ذا وهب الشريك حصته فإ«: األستاذ السنهوري
ا مل جيز استعمال حق االسرتداد  الشائعة أو أوصى 
ال يف اهلبة وال يف الوصية، ذلك أن الشريك إمنا وهب 
أو أوصى العتبارات شخصية يتعارض معها استعمال 

  .1»حق االسرتداد 
ويشرتط يف البيع الذي يثبت به حق االسرتداد ما  

  :يلي
عىن أن يكون قد انعقد مب :أن يكون البيع تاما: أوال

من الناحية القانونية، وترتبت عليه آثاره القانونية، أما 
إذا كان يف مرحلة اإلجياب ومل يتم قبوله بعد، فيكون 

  .2االسرتداد هنا سابقا ألوانه
ونقصد بذلك  :أن يكون البيع قد تم بالتراضي: ثانيا

ن أال يكون البيع قد مت بطريقة املزاد العلين، والذي يكو 

                                                             
  .854السنهوري ، مرجع سابق، ص   1
  .855السنهوري، املرجع السابق،ص 2

وفق إجراءات قانونية مرسومة وحمددة لضمان علم 
الشركاء به وجبدية املزاد، والعربة من هذا الشرط أن 
الشركاء لو ختلفوا على هذا املزاد فهذا يعترب رضاء 

  .3ضمنيا منهم بدخول هذا األجنيب بينهم
أن يرد البيع على حصة شائعة في : الفرع الثاني

  :منقول أو مجموع من مال
  : إن حق االسرتداد يثبت يف حالتني اثنتني مها     
أن يكون التصرف يف حصة شائعة من منقول  :أوال

معني، كالسيارة مثال، فهنا يثبت حق االسرتداد لباقي 
الشركاء، واشرتاط املنقول هنا يهدف إىل خلق نوع من 
التناسق والتكامل يف األحكام مع الشفعة اليت ترد 

 . 4أحكامها على العقار
أن يكون تصرف الشريك يف حصته الشائعة  :ثانيا

موع من املال العقار واملنقول، وذلك   الداخلة يف ا
كالرتكة اليت تتكون من عناصر متعددة، حيث نكون 
أمام عدة أموال منفصلة عن بعضها البعض قد يكون 
بعضها منقوال واآلخر عقارا فتدخل كلها ضمن 

  .5الشيوع
ون البيع واردا على حصة أن يك: الفرع الثالث

  شائعة
وهذا يعين أن االسرتداد ال جيوز إذا كان البيع واردا    

على جزء مفرز، ألنه غري نافذ يف حق باقي الشركاء، 
فال ميكن للمشرتي أن يكون شريكا ،ويف هذه احلالة 

  .1تنتفي احلكمة من حق االسرتداد
  :أن يكون البيع ألجنبي: الفرع الرابع

                                                             
  .855السنهوري، املرجع نفسه ، ص3 
العينيـــــــة األصــــــلية، أحكامهـــــــا  نبيــــــل إبــــــراهيم ســـــــعد، احلقــــــوق4

، .م2001ومصـــــــــــادرها، منشـــــــــــأة املعـــــــــــارف، اإلســـــــــــكندرية، 
  .127ص

  . 856السنهوري، مرجع سابق ،ص  5
  . 196، مرجع سابق، صرج الصدةف 1
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 ألحد الشركاء أو كلهم، النتفت حكمة ألنه لو مت  
االسرتداد اليت تقتضي عدم جواز دخول أي أجنيب بني 

  .صراحة721، وهو ما اشرتطته املادة 1الشركاء
أن يكون المسترد هو أحد : الفرع الخامس

  :الشركاء
إن حق االسرتداد ال يثبت إال للشركاء على    

م وحدهم من يتضرر بدخول األجنيب  الشيوع، أل
بينهم، وال يهم إن كانوا شركاء أصليون أم عارضون، 

  .2طاملا كانت الشراكة على الشيوع وقت البيع
  إجراءات االسترداد: المطلب الثاني 

من ق م  721لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة      
ج عن إجراءات ال بد أن تتوفر ليثبت حق االسرتداد، 

حلقوق الشركاء  وذلك من أجل توفري احلماية الالزمة
من جهة، وضمان استقرار املعامالت من جهة ثانية، 

  : وهذه اإلجراءات هي كالتايل
  :وقت االسترداد: الفرع األول

جيب أن يكون طلب االسرتداد قبل القسمة، وهو    
ا املادة  وذلك «  721حمدود مبدة زمنية معينة حدد

خالل شهر من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ 
، وهذا يعين أن إعالن الرغبة يف االسرتداد »مهإعال

جيب أن يكون خالل ثالثني يوما من تاريخ علم 
الشريك الراغب يف االسرتداد بالبيع أو إعالمه به، 
ومىت مت اإلعالن للشركاء فإنه على الشريك الذي يريد 
االسرتداد أن يطلب ذلك خالل ثالثني يوما من يوم 

  . 3إعالنه بالبيع
د املشرع شكال خاصا إلعالن الرغبة، كما مل حيد   

من القانون  801فعل يف الشفعة مبوجب املادة 
                                                             

  .856السنهوري، مرجع سابق، ص 1
  .857السنهوري، مرجع سابق ،ص 2
حسن كريه ،املوجز يف .859السنهوري، مرجع سابق ،ص3 

أحكام القانون املدين ،احلقوق العينية األصلية أحكامها 
م ،منشأة املعارف باإلسكندرية ، مصر، 1995ومصادرها ، 

  . 351ص

املدين، وال يشرتط القانون أن يكون هذا اإلعالن 
رمسيا، فيصح أن يكون بكتاب مسجل أو غري 
مسجل، أو حىت شفوي، وأما إثبات االعالن فيقع 
عبئه على كل من الشريك البائع واملشرتي ، ويتم ذلك 

  4.بكافة طرق اإلثبات، ألن العلم بالبيع واقعة مادية
  :حصول االسترداد: الفرع الثاني

بإعالن رغبته )الشريك املشتاع(يقوم املسرتد   
باالسرتداد خالل املدة املذكورة، حىت إذا تعذر إمتامه 
رضاًء أمكن إجراؤه قضاًء، حيث خيتصم البائع 

ية، واملشرتي معا يف كل مراحل الدعوى القضائ
واملالحظ أن املشرع مل ينص على قواعد  خاصة 
بدعوى االسرتداد كما يف الشفعة حيث تنص املادة 

جيب رفع دعوى الشفعة على البائع « على أنه  802
ا العقار    .».. واملشرتي أمام احملكمة الواقع يف دائر

وهذا يعين أن دعوى االسرتداد جيب أن خنضعها  
ويكون على املسرتد حينها تعويض ،5للقواعد العامة

  .6املشرتي عن كل ما أنفقه من مصروفات 
  المبحث الثالث

  آثار حق االسترداد
علينا أن منيز هنا بني حالتني اثنتني، ختتلفان عن   

بعضها البعض باعتبار اآلثار الناجتة عن كل حالة، 
فعالقة املسرتد مع املشرتي ختتلف عن عالقة املسرتد 

  :بالبائع، وهذا ما سوف نبحثه فيما يلي
  االلتزام بين المسترد والمشتري: المطلب األول

ل املسرتد حمل املشرتي يعترب حق االسرتداد جمرد حلو   
بأثر رجعي، وعليه فإنه يرتتب على هذا األمر أن جنعل 
من املسرتد مشٍرت للحصة الشائعة منذ البداية، وبذلك 
تنتهي العالقة بني البائع واملشرتي لتقوم عالقة جديدة 

، وال 1بني البائع واملسرتد والذي هو شريكه ابتداء 
                                                             

  .859السنهوري، مرجع سابق ،ص4 
  . 351،352حسن كريه، مرجع سابق ،ص 5
  .859،860السنهوري، مرجع سابق ،ص6 
  .864لسنهوري، مرجع سابق ،صا 1
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خلفا خاصا  يعترب خلفا خاصا للمشرتي، بل يعترب
ويرتتب على هذا  1للبائع الذي تربطه به عالقة مباشرة 

  :األمر ما يلي
يلتزم املسرتد بدفع الثمن إىل البائع، فإذا   :الفرع األول

كان مؤجال أو مقسطا استفاد من ذلك ، وإذا كان 
املشرتي قد دفع الثمن للبائع قبل االسرتداد، فإن 

من يوم الدفع قياسا املسرتد يلتزم برده إليه مع فوائده 
على احلقوق املتنازع فيها، ويلتزم أيضا بأن يدفع 

، أما إذا  2للمشرتي ما حتّمله من نفقات ومصاريف
كان العقد صوريا فله إثبات ذلك بكافة طرق 

  .3اإلثبات
يلتزم املشرتي برد الثمار اليت حصل  :الفرع الثاني

  .4عليها منذ يوم البيع إىل أن اكتمل االسرتداد
أي تصرف جيريه املشرتي على احلصة : فرع الثالثال

الشائعة املبيعة هو تصرف ساقط وغري ملزم للمسرتد، 
وبذلك تصبح احلصة املبيعة خالصة من أي حق يكون 

  .5قد رتبه املشرتي عليها
  االلتزام بين المسترد والبائع: المطلب الثاني

قلنا إن املسرتد يتحمل جتاه البائع كل ما ينتج عن   
لعقد من حقوق والتزامات، ألنه هو الذي أصبح ا

  :خلفا خاصا له، ويرتتب على ذلك
يلتزم املسرتد بأداء الثمن للبائع إذا مل  :الفرع األول

يكن املشرتي قد أداه له، ويكون التزامه بالثمن 
احلقيقي ،ولوكان الثمن املذكور يف العقد صوريا، ويقع 

  6.عليه عبئ إثبات صورية الثمن

                                                             
  . 193حسن كريه، مرجع سابق ،ص 1
رمضان أبو السعود، الوجيز يف احلقوق العينية األصلية، 2 

  .96،ص.م2002لبنان،  –منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت 
  .199فرج الصدة، مرجع سابق ،ص3 
  .131نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق ،ص4 
  .865،صالسنهوري، مرجع سابق 5 
 .866السنهوري، مرجع سابق، ص6 

يلتزم البائع بنقل ملكية ما باعه من : الثانيالفرع 
حصة شائعة إىل املسرتد، وهنا تنتقل امللكية مباشرة إىل 
املسرتد، فإذا كانت احلصة املسرتدة منقوال، فإن امللكية 
تنتقل إىل املسرتد من وقت إبرام عقد البيع وليس من 

  .7الوقت الذي قام به املسرتد بعملية االسرتداد
ان املبيع حصة شائعة يف جمموع املال وأما إذا ك  

حيتوي على عقار، فإنه البد من الشهر وذلك ألن 
  .8العقار ال تنتقل ملكيته إال بالشهر

  االلتزام بين البائع والمشتري: المطلب الثالث
ذكرنا سابقا أن املسرتد حيل حمل املشرتي وذلك      

يف مجيع حقوقه والتزاماته حنو البائع، وعلى هذا 
ساس فإن العالقة اليت كانت قائمة بني البائع األ

واملشرتي حيكم عليها بالزوال، وهذا الزوال يكون بأثر 
، وبالتايل يكون حكمها كحكم املعدوم 9رجعي

  :،ويرتتب على هذا ما يلي
  .زوال حقوق المشتري تجاه البائع: الفرع األول

تزول كل احلقوق اليت كانت للمشرتي جتاه البائع، 
ا أصبحت للمسرتد، وال جيوز للمشرتي أن وذلك  أل

يطالب البائع بأي حق من احلقوق اليت كان قد 
اكتسبها بسبب عقد البيع، سواء أكان نقل امللكية أو 
ضمان االستحقاق، أو أي حق من احلقوق 

  .زوال التزامات المشتري تجاه البائع: الفرع الثاني
جتاه البائع،  شرتيكل االلتزامات اليت تشغل ذمة امل

،ألن هاته االلتزامات أصبحت يكون حكمها الزوال
مشغولة بذمة املسرتد، وعليه ال جيوز للبائع مطالبة 

                                                             
  .السنهوري، املرجع واملوضع نفسه7 
ل الشائع وأثره على ،تصرف الشريك يف املامجال خليل النشار 8

، دار اجلامعة اجلديدة 1999: طبعة سنة ،حقوق الشركاء
  .163. مصر،ص، للنشر،  اإلسكندرية

  . 867السنهوري، مرجع سابق ،ص  9
  .867،868سابق ،صالسنهوري، مرجع 10 
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املشرتي بدفع الثمن، وإمنا عليه أن يطالب املسرتد 
  .1بذلك 

  :خاتمة
خنلص من خالل الدراسة السابقة إىل   

  :النتائج التالية
بيع، و إمنا هو ال يعترب حق االسرتداد إعادة  -

عبارة عن حلول شخصي حيل مبوجبه املسرتد حمل 
 .املشرتي

خيتلف حق االسرتداد عن الشفعة من جهة  -
النطاق، فالشفعة ترد على العقار فقط، وأما 
االسرتداد فريد على املنقول أو على جمموع مال 

 .من عقار ومنقول
مبا أن حق االسرتداد خيالف مبدأ حرية التعاقد  -

املشرع وفق شروط وإجراءات خاصة فقد نظمه 
 :تتمثل يف
  ،جيب أن يكون هناك بيع تام وبالرتاضي

وأن يرد البيع على حصة شائعة وليست 
 .فرزةمُ 
  جيب أن يكون البيع ألجنيب وأن يكون

 .املسرتد أحد الشركاء
  حق االسرتداد حمدود مبدة معينة أقصاها

شهر كامل من تاريخ علم املسرتد بالبيع أو 
 .يخ إعالمهمن تار 

  ابالرضإذا مل يتم اسرتداد احلصة الشائعة 
أمكن إمتامه بالقضاء، حيث خيتصم البائع 
واملشرتي معا يف كل مراحل الدعوى 

 .القضائية
تنتج عن حق االسرتداد جمموعة من اآلثار  -

متمثلة يف التزامات بني املسرتد واملشرتي، و 
التزامات بني املسرتد والبائع، والتزامات بني 

 .البائع واملشرتي

                                                             
  .99رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص 1

لقد استطاع املشرع أن حيمي الشركاء ويرفع  -
عنهم الضرر الذي قد حيدث يف حالة ما إذا 
باع الشريك حصته ألجنيب، لكن ما هو احلل 
إذا قام أحد الشركاء بتصرف آخر غري البيع  

 ؟؟...كاملقايضة أو اهلبة أو
لتشمل  721إنين أدعوا املشرع بتوسيع نطاق املادة

اع التصرفات اليت قد تضر باقي الشركاء أو مجيع أنو 
  .تتسبب يف دخول أجنيب عنهم ال يرغبون به
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 الدولية النزاعات حل في  الدبلوماسية للحركات الوظيفي الدور

  جمامعية زهرة، باحثة يف الدكتوراه،
 .أستاذة مؤقتة جبامعة الشلف

  :ملخص
تمع تسعى     تمعات البشرية يف خمتلف نقاط العامل إىل العيش يف استقرار دائم وحتقيق األمن والسلم، إال أن ا ا

الدويل عرف أزمات ونزاعات خمتلفة، كانت هلا آثار سلبية بدرجات خمتلفة ، ما أدى لزاما إىل التفكري يف إجياد آليات 
لضمان االستقرار يف العالقات الدولية،  ومتثل احلركات دف إىل إيقاف هذه األزمات، أو احلد من تطورها 

دف إىل تسوية األزمات  الدبلوماسية آلية سلمية تساهم يف حل خمتلف النزاعات الدولية بعيدا عن احلروب،  فهي 
ا تعمل على إيقاف أو منع النزاعات باستعمال وسائل خم تلفة الدولية بطرق بعيدة عن القوة واستعمال السالح، كما أ

من بينها الوساطة والتوفيق واملفاوضات، وتسعى احلركات الدبلوماسية بصفة عامة والدبلوماسية اجلزائرية باخلصوص  إىل 
  .التدخل يف تسوية النزاعات الدولية مع حماولة التكيف مع املستجدات الدولية

  :مقدمة

تمع الدويل سابقا والزال يعيش حىت يومنا  عرف ا
دولية خمتلفة، بفعل توسع العالقات الدولية  أزماتهذا 

وتطورها، ونظرا الن الشعوب مهما كان جنسها 
 األمنالعيش يف بيئة يسودها  إىلوموقعها تسعى 

حلول  إجيادضرورة التفكري يف  دعاإىلوالسالم ، ما 
غري مسلحة  أونت مسلحة للنزاعات القائمة، سواء كا

ذلك جهات خمتلفة  إىلوسعت   ،دولية أو، داخلية 
تلعب  أصبحتمن بينها احلركات الدبلوماسية اليت 

دورا فاعال وفعاال للمسامهة يف حل خمتلف النزاعات 
الدولية، كآلية بديلة عن احلرب واستعمال القوة نذكر 

ت من بينها الدبلوماسية اجلزائرية واليت عرفت تدخال
السبل املناسبة يف حل  إلىإجيادمهمة يف السعي 

احلد من تطورها  واإلقليميةأوالدولية  األزمات
النزاعات املسلحة،   إىلوانتشارها، كاحلد من الوصول 

استعمال وسائل وقائية ملنع قيام  إىلكما مت اللجوء 
ائيا، متبعة يف ذلك   أساليبالنزاع والقضاء عليه 

خمتلفة كالوساطة واملفاوضة والتوفيق مثال، ونظرا ملا 
يشهده العامل من تطورات وتغريات على الصعيدين 

التفكري يف  إىلذلك  أدىالداخلي والدويل، فقد 
تتواكب  األزماتآليات مستحدثة يف حل خمتلف 

واملتغريات الطارئة على الساحة الدولية وعوملتها، 

ور الذي تقوم به احلركات على فعالية الد تأثريهاومدى 
الدبلوماسية عامة والدبلوماسية اجلزائرية باخلصوص، 
وهذا ماسنحاول الوقوف عنده من خالل هذا البحث 

ماهو اإلطار :مايدفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية ،
املوضوعي لتدخل احلركات الدبلوماسية يف جمال تسوية 

  يف ذلك؟النزاعات الدولية؟ وما هي اآلليات املتبعة 
من ستتم اإلجابة عن التساؤل املطروح     

 اإلطار: تتمثالن يف أساسيتنيلتني أخالل معاجلة مس
تدخل الدبلوماسي يف تسوية النزاعات لاملوضوعي ل

واآلليات الدبلوماسية حلل ، )املبحث األول(الدولية
  ).املبحث الثاين(النزاعات الدولية 

  المبحث األول
في  الدبلوماسيضوعي للتدخل اإلطار المو 

  تسوية النزاعات الدولية
تتدخل احلركات الدبلوماسية يف تسوية خمتلف 
النزاعات الدولية ، ولكن قبل التعرض إىل حتديد 
اإلطار املوضوعي أو النزاعات اليت تتدخل يف تسويتها 
هذه احلركات ينبغي التعرض إىل حتديد مدلول 

ل بصفة عامة من خال) املطلب األول(الدبلوماسية
الوقوف عند أهم التعريفات اليت تناولت مفهوم 
الدبلوماسية وحتديد خصائصها،ليتم بعدها التعرض إىل 
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املنازعات اليت تندرج ضمن التدخل املوضوعي ملختلف 
واليت من بينها ) املطلب الثاين( احلركات الدبلوماسية

الدبلوماسية اجلزائرية وذلك من خالل حتديد مفهوم 
  نواعهاهذه املنازعات وأ
  :تحديد مدلول الدبلوماسية: المطلب األول

، )diplomatie(أصل لفظ الدبلوماسية إغريقي
حيث انتقل إىل الالتينية ومنها إىل اللغات األوروبية مث 
إىل اللغة العربية، وهو يف أصله اإلغريقي القدمي يعين 

ا أصحاب السلطة إىل " الوثيقة املطلوبة" اليت يبعث 
عالقات رمسية، ولذلك كانت  بعضهم البعض يف

تعطى حلاملها امتيازات معينة، حيث استعملت كلمة 
دبلوماسية خالل القرون الوسطى للداللة على دراسة 
الوثائق وترتيبها وحفظها، ومل تأخذ معناها املتعارف 
عليه اآلن، أي لوصف البعثات اليت ترسلها الدول إىل 

يف القرن دول أخرى لتمثيلها والتفاوض بامسها إال 
الثامن عشر، وقد انتشر هذا املعىن خاصة بعد مؤمتر 

  .18151فينا عام 
  تعريف الدبلوماسية: الفرع األول

اختلف الفقهاء يف حتديد مدلول أو معىن للدبلوماسية 
: ومن بني التعريفات اليت استقروا عليها مايلي

الدبلوماسية تعين فن املفاوضة وذلك عن طريق ممثلني 
ذه  دبلوماسيني معتمدين لفض املنازعات بني الدول 

الوسيلة،كما تعين الدبلوماسية علم وفن متثيل الدول 
أي إجراء املفاوضات عن طريق ممثلني معتمدين هلذا 
الغرض،كما تعين كذلك السياسة اخلارجية للدولة أي 

، ولكن 2السياسة املهيمنة على سياسة الدولة اخلارجية

                                                             
السيد عليوه، تطوير األداء الدبلوماسي العريب، دار األمني  1

، 2005للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل، 
  .183ص

سهيل حسني الفتالوي، غالب عواد حوامدة، القانون الدويل  2
االعام، اجلزء الثاين، حقوق الدول  املنازعات -اإلقليم -وواجبا

الدبلوماسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، -الدولية
  222، ص 2007األردن، الطبعة األوىل، 

دث تداخل بني مفهوم ويف بعض األحيان ميكن أن حي
السياسة اخلارجية والدبلوماسية  فالسياسة اخلارجية 
ا مع الدول  هي النهج الذي تنتهجه الدولة يف عالقا
األخرى، أما الدبلوماسية فهي جمرد أداة أو وسيلة من 
بني وسائل أخرى لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية، 

املطرد  فالتمييز بني األداة والنهج ال ينفي التفاعل
، فالدبلوماسية إذن هي فن املفاوضة لتحقيق 3بينهما

املصاحل القومية وتعزيزها بالوسائل السلمية وهي 
ضرورية جدا يف حالة اختالف األهداف واملصاحل بني 
دولتني أو أكثر وتكون بالتايل األداة األساسية للوصول 
إىل تسوية اخلالفات والتوفيق بني مصاحل األطراف اليت 

ف مصاحلها،فاختالف املصاحل وتعميقها ميكن أن ختتل
 .4يؤدي إىل الصراع

ا جمموعة :"عرف األستاذ مسوحي الدبلوماسية بأ
العالقات واألعراف الدولية، واإلجراءات واملراسيم 
تم بتنظيم العالقات بني أشخاص  والشكليات اليت 
القانون الدويل، أي الدول واملنظمات الدولية واملمثلني 

م الدب م وامتيازا لوماسيني، مع بيان حقوقهم وواجبا
وشروط ممارستهم ملهامهم الرمسية، واألصول اليت يرتتب 
عليهم إتباعها  لتطبيق أحكام القانون الدويل ومبادئه 
والتوفيق بني مصاحل الدول املتباينة ،وهي فن إجراء 
املفاوضات  يف املؤمترات واالجتماعات  الدولية وعقد 

  .    5"ات واملعاهداتاالتفاقي
مواصفات :الفرع الثاني   
  :الدبلوماسية الحديثة

                                                             
  .184السيد عليوه، املرجع السابق، ص 3
حممد نصر مهنا، خلدون ناجي معروف، تسوية املنازعات  4

ب الدولية مع دراسة لبعض مشكالت الشرق األوسط، دار غري
  .35للطباعة، القاهرة، مصر، ص

حللوح بلقاسم، دور الدبلوماسية اجلزائرية يف تسوية النزاعات  5
املسلحة، مذكرة ماجيسرت يف القانون، ختصص القانون اجلنائي 
الدويل، كلية احلقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة،ديسمرب 

  .6، ص2004
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الدبلوماسية علم وفن متثيل األشخاص القانونية الدولية   
ا اخلارجية عرب أجهزة متخصصة يطلق عليها  يف عالقا
البعثات الدائمة أو املؤقتة ومن مواصفات الدبلوماسية 

  : مايلي 1احلديثة
قواعده وأصوله، حيث الدبلوماسية علم له -1

تم به ووضعت له مناهج للتدريس  أصبحت الدول 
على مستوى كليات القانون والسياسة، كما أن 
وزارات اخلارجية يف خمتلف الدول أقامت معاهد 
خاصة بالدبلوماسية لتدريس موظفيها قواعد 

 .الدبلوماسية
أي أن قواعده جاءت من جراء : علم تطبيقي-2

القات القائمة بني الدول فعال، التطبيق العملي للع
فتكرار املمارسات بني الدول على قاعدة معينة  من 
قواعد الدبلوماسية، ومصاحبة هذا التكرار الشعور 

 .بإلزامية قواعده حىت أصبحت قواعد قانونية ملزمة
ا أشخاص : الدبلوماسية فن-3 فهي موهبة خيتص 

يتمتعون بصفات خاصة تؤهلهم ملمارسة املهنة 
ا تعتمد على متطلبات منها الذكاء ال دبلوماسية أل

 .والنباهة والكياسة والفطنة 
الدبلوماسية متثل مواقف األشخاص القانونية -4

الدولية من الدول واملنظمات الدولية، وغريها من 
ا الدولية  أشخاص القانون الدويل يف عالقا
اخلارجية، أي أن الدبلوماسية تتعلق بالعالقات 

 .الدولية، وليست عمال داخليا اخلارجية
متارس عرب أجهزة خاصة تسمى بالقنوات -5

الدبلوماسية وهي البعثات الدائمة يف الدول املعتمد 
 .لديها، والبعثات اخلاصة، واملسماة بالبعثات املؤقتة

ترتبط الدبلوماسية بالعمل السياسي واالقتصادي -6
ة، والعسكري واالجتماعي لألشخاص القانونية الدولي

                                                             
لدويل سهيل حسني الفتالوي، غالب عواد حوامدة، القانون ا1

األردن،  -عمان-العام، اجلزء الثاين، دار الثقافة للنشر والتوزيع
  .224-223،ص2007الطبعة األوىل، 

ما مييزها عن األعمال القنصلية اليت يتحدد عملها يف 
 . محاية مصاحل األفراد يف اخلارج

المنازعات الدولية مجال لتدخل :المطلب الثاني
  :الدبلوماسية الجزائرية

عاشت اجلماعات البشرية وال زالت تعاين من ويالت 
احلروب املدمرة ، ما دعا الدول  إىل ضرورة البحث عن 

متكنها من حل هذه املشاكل واألزمات ، وسائل 
ا غري أن غياب  لبسط األمن والسالم على شعو
تمع الدويل، واليت تستطيع أن  املؤسسات العليا  يف ا
تفرض األمن والسالم، وحب السيطرة لدى بعض 

، وفيما يلي سيتم 2الدول، جعلت للحرب عمرا طويال
بتسويتها حتديد مفهوم للمنازعات الدولية اليت ختتص 

  .احلركات الدبلوماسية، وحتديد أنواعها
  :مفهوم المنازعات الدولية: الفرع األول      

سيتم من خالل هذه النقطة الرتكيز على النقاط اليت 
حتدد املعامل واخلصائص اليت يقوم عليها مفهوم املنازعة 
الدولية، مع إبراز أنواعه للتمكن من حتديد جمال 

صفة عامة والدبلوماسية اجلزائرية النشاط الدبلوماسي ب
  .بصفة خاصة

هناك جمموعة  :تعريف المنازعات الدولية: أوال    
  :من التعاريف من بينها ما يلي

ا  االدعاءات املتناقضة بني شخصني دوليني "يقصد 
أو أكثر، وجيرى حلها طبقا لقواعد تسوية املنازعات 

رف على ، كما ع3"الدولية الواردة يف القانون الدويل
اختالف يف املصاحل بني األشخاص القانونية :"أنه

، "الدولية، حيث ينصب على مسالة أو واقعة معينة
الوضع الناشئ عن اصطدام وجهات النظر بني : "وهو 

دولتني أو أكثر أو تعارض مصاحلهما حول موضوع أو 
مسالة ما، وبدت هذه األمور للوهلة األوىل متناقضة 

                                                             
سهيل حسني الفتالوي، غالب عواد حوامدة، مرجع سابق، 2 
  167ص

رجع نفسه، امل سهيل حسني الفتالوي، غالب عواد حوامدة،3
  .172ص
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ة التقارب بني الطرفني ميكن بينهما، ولكن يف حال
معاجلة هذا اخلالف، وحله حال سلميا بالطرق الودية  

أما حمكمة العدل الدولية الدائمة فعرفته ،"والدبلوماسية
 1924أوت  30من خالل قرارها الصادر بتاريخ 

، فجاء فيه بان النزاع )الدفوع األولية(بشان قضية 
واقعية، أو  اختالف حول نقطة قانونية أو:"الدويل هو 

تناقض وتعارض وجهات النظر القانونية أو املصاحل بني 
  1"شخصني

من خالل التعريف ميكن التوصل إىل العناصر 
  :اليت تشرتط يف النزاع حىت يكون دوليا وهي

أن يكون النزاع بين األشخاص   - أ
  :القانونية الدولية

النزاع من طبيعة ال يشرتط أن يكون أطراف   
أن يكون بني دولتني،  ، فمن املمكن 2واحدة

كالنزاع الذي ثار بني اهلند وباكستان حول 
، والنزاع 1947منطقة كشمري احلدودية عام 

الذي ثار بني العراق وإيران حول شط العرب 
، كالنزاع أو بني دولة ومنظمة دولية 1969عام 

الذي ثار بني مصر ومنظمة الصحة العاملية عام 
، أما املنازعات أو منظمة دولية ومنظمة أخرى 1980

اليت تنشا بني فردين أو عدة أفراد من دولتني خمتلفتني، 
والذي يكون موضوعه حول املشاكل اليت تتعلق 
باملرياث والزواج، واألمالك املنقولة واألمالك العقارية 
وغريها، فانه يعد نزاعا فرديا خيضع يف تسويته ألحكام 

لنزاع ثار القانون الدويل اخلاص، نفس األمر إذا كان ا
بني دولة وفرد أو عدة أفراد من دولة أخرى ال يعترب 

                                                             
مذكرة ماجيسرت بوجالل مسية، التحكيم يف املنازعات الدولية، 1

يف القانون العام، فرع العالقات الدولية وقانون املنظمات 
الدولية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، 

  .48، ص2011/2012قسنطينة، 
سهيل حسني الفتالوي، غالب عواد حوامدة، مرجع سابق،  2

  172ص

نزاعا دوليا، إال يف حال قيام الدولة بتبين متطلبات 
رعاياها، ويكون ذلك بتقدمي محايتها الدبلوماسية هلم، 
فيتحول النزاع من نزاع بني دولة أجنبية وفرد إىل نزاع 

  .3دويل
  :االدعاءات المتناقضة بين أطراف النزاع   - ب
ينشا النزاع عندما يكون هناك ادعاء من طرف يقابله     

ادعاء متناقض من طرف آخر، كان يطلب احد 
األطراف املتنازعة بطلب من الطرف اآلخر القيام 
بعمل، أو االمتناع عن عمل أو تسليم شيء، 
فاالختالف بني طبيعة األنظمة السياسية 
 واإليديولوجيات،أو وجود اختالف يف اآلراء حول
املسائل السياسية، أو االختالف يف اإلمكانيات 

  . 4االقتصادية والفكرية والعلمية والثقافية
  :استمرار المطالبة باالدعاءات المتناقضة -ج 

يبقى النزاع الدويل قائما مادامت املطالبة به قائمة 
ألن االستمرار يف املطالبة باإلدعاءات أمر يتطلب 

يبقى متابعا تسويته، ذلك الن صاحب االدعاء 
ا يف حالة نزاع  حلقوقه، ففي حال قيام دولة بإعالن أ
مع دولة أخرى، ومل تقم مبتابعته واملطالبة بتسويته، أي 
ا، ما  ا توقفت عن االستمرار يف املطالبة بادعاءا أ
يفيد بان النزاع قد توقف أو انه قد سوي بطريقة سرية،  

ى، وبالتايل فانه أو أن الظروف ال تستلزم إثارته مرة أخر 
ال يكون هناك نزاع بني الطرفني، إال إذا متت املطالبة 

  .5به من جديد
  :أن يكون النزاع مما يمكن تسويته-د

                                                             
  .49بوجالل مسية،مرجع سابق، ص 3
غالب عواد حوامدة، مرجع سابق، سهيل حسني الفتالوي،  4

  17ص

سهيل حسني الفتالوي، غالب عواد حوامدة،املرجع السابق،  5
  .173ص
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يف حال نشوء نزاع بني دولتني وتعذر تسويته 
والوصول إىل الرضا بني الطرفني، فإنه ال خيضع 

  . 1لقواعد تسوية املنازعات الدولية
  :أنواعالمنازعات الدولية: ثانيا 

منازعات داخلية، وهي : تنقسم املنازعات إىل نوعني
املنازعات اليت حتدث داخل الدولة الواحدة، 
ومنازعات دولية حتدث بني الدول، وتصنف 
املنازعات الدولية، منازعات سياسية، ومنازعات 

  .2قانونية، وهناك منازعات ثنائية، ومنازعات مجاعية
  :المنازعات القانونية والمنازعات السياسية -أ

ميز الفقه الدويل بني املنازعات السياسية     
والقانونية، من حيث أن املنازعات القانونية هي اليت 
ميكن عرضها على القضاء أو التحكيم، بينما 
املنازعات السياسية هي اليت ال ميكن تسويتها إال 

  .بالطرق السياسية أو الدبلوماسية
قد حاول الفقه أن يضع حدودا فاصلة بني النوعني و 

املذكورين، وذلك عن طريق وضع معايري للتفرقة بني 
النوعني، فالبعض من الفقه يرى أن التفرقة جتد 
أساسها يف معيار موضوعي، والبعض اآلخر يرى 
ذلك يف معيار شخصي، بينما يرى اجتاه ثالث أن 

، وفيما 3تاألفضل لوضع قائمة لتعداد هذه النزاعا
  .يلي سيتم شرح كل معيار على حدا

  :المعيار الموضوعي -1
يعتمد هذا املعيار يف متييزه بني النزاعات القانونية 
والسياسية على طبيعة القواعد القانونية الواجبة 
التطبيق على النزاع، فالنزاعات القانونية اليت تكون 
صاحلة لتسويتها عن طريق التحكيم أو القضاء 

ا قواعد قانونية  الدويل هي النزاعات اليت توجد بشأ
ا دوليا، ففي حال غياب القاعدة القانونية  معرتف 

                                                             
  174املرجع نفسه، ص 1 
  51بوجالل مسية، مرجع سابق، ص2 

  .53املرجع نفسه، ص3 

اليت حتكم النزاع ، يعترب ذلك النزاع ذو طابع 
  .4سياسي

  :المعيار الشخصي -2
اعتمد جانب كبري من الفقه على هذا 
املعيار، والذي يقوم يف متييزه بني النزاعات القانونية، 

السياسية على أساس الرجوع إىل الطريقة والنزاعات 
م يف حمتوى  ا أطراف النزاع عن إراد اليت يعرب 
الطلب املقدم من طرفهم من اجل تسوية النزاع، وقد 

بإعطاء توضيح للمعيار " كاستربغ"قام األستاذ 
أن الفاصل يف معرفة ما إذا كان :"الشخصي بقوله

عرض  اخلالف ذا طبيعة قانونية أم ال هي طريقة
األطراف املسالة حمل اخلالف، فاخلالف ال يكون 
قانونيا إال يف احلدود اليت يتنازع فيها األطراف حول 
تطبيق قواعد القانون الدويل، أو حول تفسريه، وعليه 
فان اخلالف يكون سياسيا إذا طلب األطراف تعديل 

، فاهلدف من التمييز بني النزاعات "القانون املوجود
لنزاعات السياسية حسب أنصار هذا القانونية، وا

املعيار ليست بطبيعة النزاع بذاته وال بطبيعة القواعد 
القانونية اليت تطبق عليه، وإمنا باملسلك الشخصي 

  .5الذي يسلكه أطراف النزاع
على حصر  القائم المعيار -3

  : المنازعات القانونية
اعتمد هذا املعيار للتمييز بني النزاعات القانونية 
والسياسية على األسلوب البياين ، حيث يعدد 
املنازعات القانونية على سبيل   احلصر، وما عداها 
تعترب منازعات سياسية، فوفقا هلذا املعيار تعترب 

  :املنازعات قانونية إذا وردت على املوضوعات اآلتية
  .تفسري املعاهدات الدولية-
  .موضوع من موضوعات القانون الدويل-

                                                             
  .56-55املرجع نفسه، ص 4

سهيل حسني الفتالوي، غالب عواد حوامدة، مرجع سابق،  5
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  .ويلخرق تعهد د-
  .تقدير مقدار التعويض للمتضرر-

فمن خالل هذا اإلجتاه ميكن القول أن املنازعات 
السياسية هي اليت خترج عن هذه املواضيع، ولكن 
عمليا ويف الغالب تضفي الدول الصفة القانونية على 
ا السياسية مع الدول األخرى لكي تضفي على  منازعا

ك املنازعات مطالبها الصفة الشرعية ، ومن أمثلة ذل
ا قانونية  عدوان  السياسية اليت ادعت فيها الدول بأ

على الدول العربية  1967الكيان الصهيوين عام 
اورة حيث ادعى فيها بان هذه الدول هي اليت  ا
اعتدت عليه، وانه استخدم حق الدفاع الشرعي وذلك 

  .1لتربير احتالله لألراضي العربية
  :عات الجماعيةالمنازعات الثنائية والمناز   - ت

املنازعات الثنائية هي اليت تنشأ بني دولتني حول مسألة 
ما، كاملنازعات حول احلدود مثال، بينما املنازعات 
اجلماعية فهي اليت تنشأ بني أكثر من دولتني حول 
مسألة معينة، واليت غالبا ما تتم تسويتها عن طريق 

  . 2مؤمترات دولية حتضرها الدول املتنازعة
  الثانيالمبحث 

  اآلليات الدبلوماسية لحل النزاعات الدولية
احلركات الدبلوماسية مبا خيول هلا من وظائف  تسعى

و إمكانيات إىل تسوية النزاعات القائمة بني خمتلف 
األطراف الدولية وخاصة مع تطور العالقات الدولية، 
وازدياد حجم الصراعات، وقد تضمنت قواعد 

مية أو الدبلوماسية اليت القانون الدويل اآلليات السل
دف حل  من خالهلا تتدخل احلركات الدبلوماسية 
النزاعات املطروحة أو احلد من تطورها، أو منع 

                                                             
سني الفتالوي، غالب عواد حوامدة، مرجع سابق، سهيل ح 1

  .176-175ص

حممد نصر مهنا، خلدون ناجي معروف، مرجع سابق، 2 
  .23ص

قيامها وذلك عن طريق ما يعرف بالدبلوماسية 
الوقائية، وسيتم الرتكيز من خالل هذه النقطة على 
الوسائل املتبعة يف القيام بالوظيفة 

، وإدراج بعض النماذج )ولاملطلب األ(الدبلوماسية
من األدوار التدخلية للدبلوماسية اجلزائرية يف تسوية 
بعض النزاعات وباألخص على مستوى القارة 

  ).املطلب الثاين(اإلفريقية 
الوسائل المتبعة في القيام بالوظيفة :المطلب األول

  الدبلوماسية
جتدر اإلشارة إىل أن التسوية السلمية 

من اللجوء إىل الدبلوماسية، للنزاعات هي اهلدف 
ويقصد بالتسوية السلمية للمنازعات حلها دون 
اء النزاع،  اللجوء إىل القوة، فالغرض منها هو إ
وذلك عن طريق إتفاق متبادل بني األطراف 
أصحاب العالقة أي أطراف النزاع، ويكون ذلك 
بالطرق السلمية، ولكن هذا ال مينع انه يف بعض 

ء إىل  القوة أو التهديد لتسوية األحيان يتم اللجو 
بعض النزاعات، وخاصة يف ظل الواقع الدويل على 
ا إحدى وسائل  التسوية الودية املنازعات  أساس أ
الدولية ، وذلك بعد استنفاذ وعدم جدوى الوسائل 

  .    3السلمية
التسوية هي تلك اجلهود اليت تسعى ملعاجلة مسالة 

ا ، وهو ما يعرف متنازع عليها  من اجل وضع حل هل
ذا املعىن تعين اجلهود  بالتسوية السياسية، فهي 
الدبلوماسية اليت تسعى للتوفيق بني مواقف أطراف 

من ميثاق األمم  33، وقد نصت املادة 4النزاع
املتحدة  على اآلليات الصاحلة حلل النزاعات الدولية 
حال سلميا،  وقسمها الفقه الوسائل الواردة يف هذه 

إىل وسائل دبلوماسية، ووسائل قانونية، األوىل  املادة
                                                             

حممد نصر مهنا، خلدون ناجي معروف، مرجع سابق،  3
  .25ص

حللوح بلقاسم، دور الدبلوماسية اجلزائرية يف تسوية النزاعات  4
  .30املسلحة، مرجع سابق، ص
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تشمل املفاوضة، الوساطة، املساعي احلميدة، 
التحقيق، التوفيق، أما الثانية فتشمل التحكيم، 

ا 1والتسوية القضائية ، الوسائل الدبلوماسية يقصد 
وهو  2الوسائل اليت تتم عرب األجهزة الدبلوماسية

  :ماسيتم التفصيل فيه
المفاوضات المباشرة : الفرع األول          

  :)التفاوض(
يعرف التفاوض على انه جلوس طرفني أو 
أكثر حول مائدة واحدة لتسوية نزاع أو خالف، 
تكون عملية التفاوض شفهية وتنتهي بكتابة ما اتفق 
عليه من نصوص يف شكل اتفاق أو إعالن يوقع عليه 

إىل من جانب أطرافه باألحرف األوىل قبل أن حيال 
األجهزة التنفيذية مث التشريعية للمصادقة عليه قبل أن 
يدخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ التصديق، كما 
يعرف التفاوض بأنه املباحثات واملداوالت اليت جتري 
بني دولتني أو أكثر على إقليم إحدى الدول 
املتفاوضة، وقد تستضيفه دولة ثالثة إذا تعذر ذلك، 

إطار منظمة دولية أو إقليمية،  وقد جيري التفاوض يف
  . 3ويتخذ شكل مؤمتر دويل أو إقليمي

فاملفاوضات تعرب عن املباحثات املباشرة بني األطراف 
املتنازعة لتسوية نزاع قائم بينها عرب األجهزة 
الدبلوماسية ، فهي تعترب من أقدم الوسائل اليت جلأت 

ا، وال ت تمعات البشرية لتسوية منازعا زال إليها ا
هي الوسيلة األكثر جناحا، واألوسع انتشارا، ذلك أن 
ا بصورة مباشرة  الدول هي اليت تضع حلوال ملنازعا

                                                             
الفتالوي، غالب عواد حوامدة، مرجع سابق، سهيل حسني  1

  .178ص
حممد امحد عبد الغفار، فض النزاعات يف الفكر واملمارسة  2

الغربية، الكتاب االول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 
  .26، ص2004بوزريعة، اجلزائر، ط 

سهيل حسني الفتالوي، غالب عواد حوامدة، املرجع السابق،  3
  .178ص

دون تدخل أطراف أخرى، قد تكون هلا مصاحل يف 
عدم تسوية النزاع ، أو تسويتها بالطريقة اليت ختدمها، 
خاصة وان الدول املتنازعة حترص دائما على أن حتيط 

ا بال سرية التامة من اجل إبعاد التأثريات مباحثا
الدولية عليها، ومواجهة املشكلة بنفسها، وبالتايل 
تتمكن من وضع احللول املناسبة للنزاع بشكل يضمن 

  .4مصاحلها
ويعترب التفاوض من الوسائل األصيلة يف حل  

النزاعات بني الدول منذ أقدم العصور، فكل الوسائل 
طرف ثالث   األخرى ماعدا التفاوض متر عرب
، ألنه النزاع ...كالوساطة والتوفيق، واملساعي احلميدة
، وقد عرف 5الذي جيمع بني أطراف النزاع مباشرة

التفاوض تطبيقا واسعا يف العالقات الدولية، 
ا،  فأشخاص القانون الدويل تتفاوض حلل منازعا
وحتديد إجراءات حلها، وقد يتم التفاوض لرفع هذه 

م التحكيم، أو حمكمة العدل النزاعات أمام حماك
دف حلها، فاحلاجة إىل املفاوضة قد تظهر  الدولية 
يف أي مرحلة من مراحل النزاع، وقد تكون وسيلة 

القضاء، :لتحويل حله إىل طرق أخرى مثل
، ونظرا ألمهية املفاوضات كآلية من آليات 6التحكيم

التسوية للنزاعات فقد أوجبت العديد من املعاهدات 
تسوية املنازعات اليت تنشا بني الدول  الدولية

األعضاء عن طريق املفاوضات املباشرة فقط، 
وأوجبت معاهدات أخرى اللجوء للمفاوضات، ويف 
حال تعذر ذلك يتم اللجوء إىل الوسائل السياسية 

  .األخرى
قد تكون املفاوضات ثنائية أي بني دولتني متنازعتني، 

نة ختصهما، من اجل تسوية نزاع ما حول مسالة معي

                                                             
  .27امحد عبد الغفار، مرجع سابق، صحممد 4 
  .32حللوح بلقاسم، مرجع سابق، ص 5
سهيل حسني الفتالوي، غالب عواد حوامدة، مرجع سابق، 6 
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وإما أن تكون مجاعية ختص جمموعة من الدول، ومن 
ا تضع حلوال موحدة  فوائد املفاوضات اجلماعية أ
ملشكلة تعاين منها دوال متعددة ، فكلما كان عدد 
الدول أكثر، يتوصل املتفاوضون إىل حلول تكتسي 
طابع تشريعي إقليمي، أو قاري أو دويل، ويف الغالب 

إىل عقد اتفاقيات دولية تتضمن  يتوصل املتفاوضون
حلوال للعديد من املشاكل القائمة واليت حتدث يف 

  .1املستقبل
  :المساعي الحميدة: الفرع الثاني    

قيام طرف ثالث بالتدخل لدى طريف أو 
أطراف النزاع حلثهما على حل اخلالف، أو النزاع عن 
طريق التفاوض املباشر، والطرف الذي يقوم باملساعي 
احلميدة يتوقف دوره عند جلوس أطراف النزاع على 
طاولة املفاوضات، فمهمته ليست اقرتاح احللول، وال 
يئة  املشاركة يف إجيادها، وإمنا االقتصار على 
الظروف السياسية واملادية اليت تسمح بلقاء طريف 
النزاع، ويقوم بتوجيه النصائح لطريف النزاع، ويقوم 

لنزاع قبل جلوسهما بتوجيه النصائح لطريف ا
  . 2للتفاوض

ويقصد باملساعي احلميدة، قيام دولة، أو شخصية 
دولية، أو منظمة دولية ال عالقة هلا بالنزاع بني 
الدولتني املتنازعتني لتسوية النزاع القائم بينهما، ففي 
حال عدم جدوى املفاوضات يف إجياد حل للنزاع، أو 
عدم متكن األطراف املتنازعة من اللجوء إىل 

ث أن يقوم بعمل ودي املفاوضات، جيوز لطرف ثال
بني األطراف املتنازعة، سواء كان بناءا على مبادرة 
منه، أو بطلب من قبل الطرفني املتنازعني ، أو من 
احدمها، أو بناءا على تكليف من منظمة دولية ، 
وتتمثل مهمة الطرف القائم باملساعي احلميدة يف 

                                                             
  .29حممد امحد عبد الغفار، املرجع السابق، ص 1
سهيل حسني الفتالوي، غالب عواد حوامدة، املرجع السابق، 2 
  .181ص

تقريب وجهات النظر، والتخفيف من حدة النزاع، 
مالئم يوفر لألطراف املتنازعة إمكانية  وإجياد جو

الدخول يف املفاوضات املباشرة، دون إشراك الطرف 
الثالث باملفاوضات، أو وضع حلول، أو تقدمي 
مقرتحات، أو تقدمي حل للنزاع ، بالنسبة إىل مساعي 
الطرف الثالث املتدخل ليس هلا أي قوة ملزمة ، إذا 

  .3جيوز الطراف النزاع  رفضها
  الوساطة :لثالثالفرع ا

يقوم بالوساطة طرف ثالث يسعى إلجياد حل 
بني طريف النزاع، وذلك بإشراكها بطريقة مباشرة يف 
املفاوضات بغرض تقريب وجهات النظر دون تقدمي 
تصور حلل النزاع نفسه، ومن مهام الوسيط تقدمي 
وجهات نظر تساعد على جتاوز العقبات اليت 

احات غري ملزمة ، إال تعرتضها، وقد يقوم بتقدمي اقرت 
أن وزنه السياسي ومسعته يسمحان له يلعب دورا 
حامسا يف النزاع ، وقد مت اإلشارة آللية الوساطة يف 

، وختتلف 1907-1899اتفاقيات الهاي عام 
الوساطة عن املساعي احلميدة من حيث أن الوسيط 
ال يكتفي حبث أطراف النزاع على التفاوض فقط ، 

، وهناك 4لوس مع أطراف النزاع وإمنا يشارك يف اجل
أمر جوهري خيتلفان فيه من حيث أن املساعي 
احلميدة تقوم على السرية قبل الدخول يف التفاوض، 
بينما الوسيط ميكن أن تكون اقرتاحاته وآراؤه معروفة 
قبل الدخول يف عملية التفاوض، وجتدر اإلشارة إىل 

ن أن االقرتاحات املقدمة من طرف الوسيط ميكن أ
تقبل أو ترفض، وحىت يف حال موافقة أطراف النزاع 
على اقرتاحات الوسيط فانه ال ميلك أي سلطة 
جتربهم على األخذ مبا مت التوصل له، إال أن مكانة 
الوسيط ميكن أن تشكل الفارق، فكلما كان الوسيط 
ذو مكانة ونفوذ وتقدير من قبل األطراف املتنازعة  

                                                             
  .30املرجع السابق، صحممد امحد عبد الغفار،  3
  .34-33حللوح بلقاسم، مرجع سابق، ص4 
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تائج املتوصل إليها، كلما ساهم ذلك يف األخذ بالن
وابرز مثال على ذلك الوساطة اجلزائرية بني إيران 

  .1والعراق
ميكن تصنيفها إىل ثالثة : أنواع الوساطة: أوال       

، الوساطة غري وتتمثل يف الوساطة املباشرة 2أنواع
  الوساطة اإلجبارية: املباشرة

  :الوساطة المباشرة  - أ
ا شخص  ثالث، هي تلك الوساطة اليت يقوم 

ويكون ذلك باالتصال مباشرة بأطراف النزاع، 
وهذا النوع هو األكثر انتشارا ، حيث ميكن 
ألطراف النزاع اللتقاء مباشرة ووضح حلول 

  .للنزاعات القائمة بينهما
  :الوساطة غير المباشرة  - ب

هذا النوع من الوساطة يقوم به أكثر من طرف 
واحد، ويكون ذلك بان خيتار كل طرف متنازع 
شخصا يكلفه باالتصال بالشخص الذي اختاره 
الطرف اآلخر، حيث يتوىل الوسيطان وضع 
ما ألجل حل النزاع، وعليهما بذل أقصى  مقرتحا
جهودمها لتسوية النزاع، وال ميكن إلزام األطراف 
املتنازعة باألخذ مبقرتحات الوسيطني ، ولكن من 
النادر أن تلجا الدول املتنازعة هلذا النوع من 

  .لوساطةا
  :الوساطة اإلجبارية  - ث

نتيجة للتطورات اليت شهدها النظام الدويل 
، ظهر نوع جديد من الوساطة ، وهو 1990منذ 

أن تفرض دولة وساطتها على األطراف املتنازعة، وقد 
يفرض الوسيط حلوال لصاحل طرف ضد طرف آخر 

  .أو لصاحله

                                                             
سهيل حسني الفتالوي، غالب عواد حوامدة، مرجع سابق، 1 
  .182-181ص

  .28-27حممد امحد عبد الغفار، مرجع سابق، ص2 

  التحقيق: الفرع الرابع   
التفاقيات الهاي عام يعرف التحقيق وفقا 

بانه نوع جديد ومتطور من وسائل 1907- 1899
تسوية النزاعات، ويتمثل يف تكوين جلان تتعلق 
مهمتها بالتحري حول حقائق النزاع، وتقدمي تقرير 
ا للطرفني املتنازعني، ويكون أمام الطرفني حرية  بشأ
إقرار ما ميكن اختاذه من إجراءات طبقا للتقرير، 

تنشا جلنة التحقيق عادة باتفاق مكتوب وتتكون أو 
يوقعه طرفا النزاع، وقد نصت معاهدة بريان 

"Bryan"  على أن تقوم جلنة التحقيق بتقدمي تقريرها
خال سنة  من تاريخ بدء أعماهلا، وتنص نفس 
املعاهدة على تكوين جلنة التحقيق من مخسة 
أشخاص ينتمي اثنان منهم لكل طرف من طريف 

األربعة باختيار اخلامس بالرتاضي،  النزاع، ويقوم
  .3والذي ال ينتمي إلحدى الدولتني طريف النزاع

يقتصر دور التحقيق على إيضاح احلقائق، وتثبيت 
الوقائع املادية من قبل جلنة يتم االتفاق عليها من قبل 
األطراف املتنازعة، واليت ال تضع حال للنزاع وإمنا 

من نتائج  تسهل مهمة تسويته، وما تتوصل إليه
تضعه أمام اجلهة اليت تتوىل تسوية النزاع، ويكون أمام 
هذه اجلهة احلرية يف قبول أو رفض نتائج التحقيق، 
ومن مظاهر اللجوء إىل آلية التحقيق يف تسوية 
النزاعات جند النزاع احلدودي بني إيران والعراق، 
حيث شكلت عدة جلان حتقيقية بينهما وذلك 

كن وبالرغم من أمهية التحقيق إال باالتفاق بينهما، ول
انه ال يعترب سوى وسيلة إجرائية تسهل مهمة تسوية 

  .4النزاع وال حتسمه
، 5، 3(تتشكل جلان التحقيق من أي عدد فردي 

يتم تعيينهم بشكل يضمن حياد وموضوعية ...) 7
                                                             

سهيل حسني الفتالوي، غالب عواد حوامدة، املرجع السابق، 3
  .184-183ص
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أعضاء اللجنة ، ويتم اختاذ القرار مبوافقة أغلبية 
  .1األعضاء

  التوفيق: سالفرع الخام      
التوفيق هو جلنة تتفق عليها األطراف املتنازعة 
لتسوية النزاع بينها، حيث تقوم هذه اللجنة باالتصال 
باألطراف املتنازعة منفردة أو جمتمعة، وتقوم هذه 
اللجنة باقرتاح حلول للنزاع تعرضها على األطراف، 
ميكن ألطراف النزاع أن تقبل احللول اليت وضعتها 

يق، أو تعدهلا أو ترفضها، حيث تقوم هذه جلنة التوف
  .2اللجان بتقريب وجهات النظر وتوازن بني املصاحل

يتم عمل جلان التوفيق بفحص النزاع الذي يقوم بني 
أطراف النزاع الذي يقوم بني أطراف النزاع، وتثبيت 
الوقائع واملسائل القانونية، يتم وضع تقرير عنها 

ا بشان تسوية  النزاع القائم بني ،وتقدم اقرتاحا
الطرفني املتنازعني، وليس للتقرير أي صفة إلزامية 

  . 3بالنسبة ألطراف النزاع
من التدخالت الدبلوماسية  نماذج: الثانيالمطلب 

  :الجزائرية في حل بعض النزاعات الدولية
عرف النشاط الدبلوماسي اجلزائري مسارا 
ناجحا على املستوى القاري والدويل ، وذلك عرب 
جمموعة من التدخالت اهلادفة إىل تسوية النزاعات 
بالطرق السلمية وجتنب تأزم اخلالفات وحماولة احلد 
ائيا، وفيما يلي يتم التعرض  منها أو القضاء عليها 

ا يف سبيل الوصول  إىل أهم املبادرات اليت قامت 
  . إىل حتقيق السلم واألمن وحل بعض النزاعات

  الوساطة في النزاع المالي: الفرع األول         
اجلزائرية يف النزاع املايل  تدخلت الدبلوماسية

دف إىل احلفاظ  عن طريق الوساطة، حيث كانت 

                                                             
سهيل حسني الفتالوي، غالب عواد حوامدة، املرجع السابق،  1

  .185ص
  .38حللوح بلقاسم، مرجع سابق، ص 2
  .87-86املرجع نفسه، ص 3 

على الوحدة الرتابية املالية ، وموقف اجلزائر نابعا من 
دائم والثابت على احرتام مبادئ ميثاق التزامها ال

منظمة الوحدة اإلفريقية، ومنظمة األمم املتحدة، 
وكذلك ما يتعلق باحرتام مبدأ عدم التدخل يف 
الشؤون الداخلية، وحل اخلالفات بالطرق السلمية ، 
واستمر الدور الذي قامت به اجلزائر يف حل النزاع 

ليت واجهها، املايل بالفعالية بالرغم  من العراقيل ا
إىل  27بدأت اللقاءات فيه بتمنراست مابني 

، وقد نتج عن جهود اجلزائر 30/06/1991
بالتوقيع 11/04/1992بالتوقيع يف باماكو بتاريخ 

على االتفاق الوطين املايل، والذي مهد له لقاء اجلزائر 
، أين متت 24/01/1992إىل  22يف الفرتة مابني 

كن أن تقود حنو مصاحلة دراسة الصيغة املثلى اليت مي
شاملة، ولكن هذا االتفاق عرف بعض الصعوبات 
خالل تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بإدماج مقاتلي 
حركات األزواد وإعادة الالجئني من اجل إجياد سبيل 
لتطبيق اتفاق السالم أجرى لقاء آخر يف متنراست 

من اجل إجياد حل  1994وآخر يف اجلزائر يف جوان 
دف احلفاظ على الوحدة  سلمي للنزاع، وذلك 

الرتابية املالية بصفة خاصة ، واألمن اإلقليمي بصفة 
  .4عامة

في النزاع االريتري  الوساطة:الفرع الثاني 
  :اإلثيوبي

شكلت وساطة اجلزائر يف إبرام اتفاق وقف إطالق 
تمع  النار بني اريرتيا وإثيوبيا جناحا كبريا بثناء من ا
الدويل، واستمرت بعد االتفاق املباحثات حول 
املساعي العالقة ، حيث مت استئنافها يف جويلية عام 

بالواليات املتحدة األمريكية، حيث كان من  2000
النزاع إىل الطوغو اليت املفروض أن يسلم ملف 

، ولكن 2000استلمت رئاسة املنظمة يف جويلية 
وباعرتاف من الرؤساء األفارقة للدور الناجح للوساطة 
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اجلزائرية قرروا تكليف اجلزائر مبواصلة اإلشراف على 
ائيا   .تسوية النزاع، وذلك باإلمجاع إىل غاية تسويته 

ى نقاط إال أن اتفاق وقف إطالق النار مل يشمل عل
تضمن احلل النهائي للنزاع خاصة فيما يتعلق 
بالتعويض، ومشكلة احلدود، ما دعا إىل تدخل 
دف استمرار  الوساطة اجلزائرية من جديد، وذلك 
الطرفني يف املفاوضات لتسوية الوضع القائم، ومت 
ذلك بإشراف الوزير املنتدب للشؤون اإلفريقية لدى 

ادر عبد القادر مساهل وزارة اخلارجية خارجية عبد الق
باتصاالت  27/10/2000إىل  23يف الفرتة من 

من اجل إجياد حل ملشكل احلدود، وإجياد توفيق بني 
الطرفني يف قضية التعويضات ، ومن بني عوامل جناح 
الوساطة اجلزائرية يف حل النزاع بني إثيوبيا واريرتيا هو 

ها اتسامها باحلياد يف تسوية النزاع من جهة، وتطبيق
  .1ملبدأ احلل السلمي يف اإلطار اإلفريقي

  :خاتمة
تمع الدويل اليوم من أزمات دولية  إن ما يعيشه ا
وإقليمية، يتطلب تكثيف اجلهود والنشاطات ألجل 
ما مطلبان  العمل على إحالل األمن والسالم، أل
تمعات  ضروريان لضمان االستقرار يف حياة ا
البشرية، ويكون ذلك بالبحث عن حلول تقضي 

وتطورها،  ائيا على النزاعات، أو حتول دون منوها
وذلك بالرجوع إىل اآلليات السلمية ، وهذا ما تسعى 
إىل تطبيقه احلركات الدبلوماسية من خالل وسائلها 
الدبلوماسية املقررة يف االتفاقيات وقواعد القانون 
الدويل واملتمثلة يف املفاوضات، والوساطة، 

، كما تسعى احلركات الدبلوماسية ومن ... والتوفيق
سية اجلزائرية إىل متابعة املستجدات بينها الدبلوما

السريعة واملتالحقة يف حميط العالقات الدولية، الن 
ا الثبات وإمنا تتعرض  هذه األخرية ليس من مواصفا
االت، وهذا ما  لتحديات ومتغريا خمتلفة ويف شىت ا

                                                             
  .79.ملرجع نفسه، صا 1

يؤثر على توجهات احلركات الدبلوماسية فيكون لزاما 
ه املتغريات، وتطوير عليها التكيف والتعايش مع هذ
 . األساليب  الدبلوماسية وعوملتها
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 العملية والممارسة القانوني االعتراف بين المعتقد حرية

  سندل  مصطفى
  باحث يف الدكتوراه، أستاذ مؤقت،
  .املركز اجلامعي عبد اهللا مرسلي  تيبازة

 :ملخص

يتصل بكنه وجوهر  باعتبارهالدينية حقا ساميا يف تسلسل احلريات العامة،متثل حرية املعتقد وممارسة الشعائر 
  .، هذا احلق الذي يشتمل على مظهرين سليب و إجيايبوبأعنف ما قد يكافح من أجلهاإلنسان 

ا ، وتوليها أمهية بالغة من حيث التشريع        لذلك جند أن كل الدول تعرتف باحلرية الدينية وتضعها ضمن أولويا
والتنظيم محاية وتقييدا، إال أن احلرية الدينية رغم ذلك تلقى الكثري من التضييق ، ويوضع يف طريقها العديد من القيود 

التوفيق بني حرية املعتقد من جهة  إىلواحلدود واملعوقات حبجة احملافظة على النظام العام، ويف ذلك تسعى الدول 
، وذلك بإحداث نوع من التوازن بينهم يف إطار يسمح لكل منهما لعب دوره واحملافظة على النظام العام من جهة ثانية

تمع    .يف ا
Summary  

Represent freedom of belief and religious practice is really essential in Tzlssl 
public freedoms, as a relation to the merits of this human right that includes showing a 
negative and a positive. 
      Therefore, we find that all countries recognize religious freedom and put it as a 
priority, and attaches great importance in terms of legislation and regulation to protect 
and restrictive, but religious freedom, however, received a lot of restrictions, and 
placed in the way many of the restrictions and limitations and constraints under the 
pretext of maintaining public order, and in that endeavor countries to reconcile 
freedom of belief on the one hand and the maintenance of public order on the other 
hand, so as to cause a kind of balance between them. 

 
  :مقدمــة

إن متكني اإلنسان من التمتع حبقوقه املدنية 
 االقتصاديةواالجتماعيةوالسياسية وكذلك حبقوقه 

والثقافية هو اهلدف األمسى الذي سعت وتسعى إليه 
لدولية على السواء ، لذلك كان اجلماعات الوطنية و ا

هتمام حبماية حقوق اإلنسان اليت هي لصيقة به اال
منذ مولده مبا حيفظ له كرامته ومبا جيب أن يتمتع به 
خمتلف األجناس من بين البشر من حقوق متساوية 

والسالم يف العامل الشيء الذي أساسها احلرية والعدل 
بسن عديد التشريعات الدولية والوطنية يف  انعكس

ال   .هذا ا

االت اليت    وتعد حرية املعتقد من أكثر ا
بالتنظيم من طرف التشريعات الداخلية  اهتمامالقيت 

والتشريعات الدولية، وذلك ملا للدين من أمهية قصوى 
يف حياة الشعوب، وكذا ماقد جيره إمهال هاته احلرية 

 إىلمن الصراع والفوضى إذا ما غاب تنظيمها، إضافة 
والسياسية  االجتماعيةأن الدولة تتأثر بكل الظواهر 

يفرض عليها عدم جتاهل اليت حتدث يف جمتمعها مما 
  .الظاهرة الدينية

ا  واالعرتافويعترب اإلقرار باحلرية الدينية   
سواء عرب النصوص الوطنية يف الدساتري والتشريعات أو 

ا  واالتفاقياتعرب املواثيق  الدولية خطوة اليستهان 
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يف سبيل إرساء دعائم هذه احلرية ، بيد أن جمرد 
ا لن يعط االعرتاف ى للحرية الدينية بعدها النظري 

احلقيقي ولن يضمن هلا احلماية والفعالية املطلوبتني ، 
ا تستلزم كسائر احلقوق واحلريات األخرى  أل
ا  ضمانات وطنية ودولية تكفل ممارستها فعليا وتصو

  .االعتداءمن 
حيتوي مفهوم حرية املعتقد على عنصرين أساسيني    

اإلميان بدين ما ، األول ضمري داخلي وهو يعين حق 
 اختلفتأو عدم اإلميان ورفض أي دين مهما 

خارجي وهو يعين حق الفرد  استظهارتسميته، والثاين 
بنشر معتقده بني الناس، مث حرية ممارسة ما يفرضه 

ويثري الشق الثاين . عليه دينه من شعائر وطقوس دينية
على خالف الشق األول العديد من اإلشكاالت 

 احتكاكااألكثر  باعتبارهات التضييقمن ويلقى العديد 
  .بالنظام العام ألي دولة

إن أمهية هاته الدراسة تتمثل يف حماولة   
التوليف بني حرية املعتقد يف جانبها النظري وحق 

حرية املمارسة الدينية يف جانبها التطبيقي ، وحماولة  
ربط هذين العنصرين بعنصر ثالث هو واجب تنظيم 

وعليه ميكن طرح اإلشكالية .ينيةممارسة الشعائر الد
  : التالية

كيف مت جتسيد احلماية القانونية حلرية املعتقد على 
املستوى النظري وعلى املستوى التطبيقي؟ويتفرع عن 

ماهو مضمون :هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التايل
حرية املعتقد يف التشريع اجلزائري ويف القوانني املقارنة؟ 

 باعتبارهارسة الشعائر الدينية وماهي ضمانات مما
  .اجلانب العملي حلرية املعتقد؟

لإلجابة على إشكالية البحث سيتم التطرق للموضوع 
  :  يف النقاط التالية

  .ماهيــــة حرية املعتقد: املبحث األول
  .مفهوم حرية املعتقد: املطلب األول    
  .حرية املعتقد يف النصوص القانونية: املطلب الثاين    

ممارسة الشعائر الدينية بني القيد :املبحث الثاين
  .واإلطالق

ضمانات ممارسة الشعائر : املطلب األول     
  .الدينيـــــــــــة

القيود الواردة على حق ممارسة : املطلب الثاين     
  .الشعائر الدينية

  المبحث األول
  ماهيـــــــة حرية المعتقد

 إىلنتطرق  ملعرفة ماهية حرية املعتقد البد أن
امفهوم ، مث نتطرق ها من حيث تعريفها وبيان مضمو

حلرية املعتقد وتنظيمها يف النصوص القانونية سواء يف 
  .املواثيق الدولية أو يف التشريعات الداخلية للدول

  .مفهوم حرية المعتقد:المطلب األول
 األوليشتمل هذا املطلب على عنصرين 

 إىليتطرق  والثاينيتعلق بالتعريف حبرية املعتقد 
ا   .مضمو

 .التعريف بحرية المعتقد:أوال
درج الباحثون يف تعريفهم للمركب اللفظي   

على التقدمي ببيان تعاريف أجزائه متهيداً لتعريفه،وذلك 
، ألن التعمق يف معاين واصطالحاببيان معىن اجلزء لغة 

اليتأتى إال بإدراك معانيها األصلية يف  االصطالحات
، االصطالحيةالوضـع اللغوي ، وكذا إدراك معانيها 

وعليه سأتناول بالبحث يف هذا النقطة، تعريف كل 
من احلرية والعقيدة لغة واصطالحا ، مث مفهوم املركب 

ية لغة هي حالة احلر وهي فاحلر . اللغوي حرية املعتقد
املنسوبة احلر، ويقال ، وحقيقتها اخلصلة ضد الرق

حلرية ، اإليهاحرية تنسب  واإلشرافجلماعة األحرار 
، واحلر من كل شيء أعتقه أيضا األرض اللينة الرملية
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وفرس حرس عتيق، واحلر واحلرة الطني الطيب، وحر 
  . 1الرمل وحر الدار وسطها وخريها

أما اصطالحا فاحلرية هي اخلروج عن رق 
ق ، وهي احلالة اليت الكائنات وقطع مجيع العالئ

خيتاروا ويفعلوا بوحي من  أنيستطيع فيها األفراد 
ا قدرة اإلنسان  أرائهم ودومنا ضغط عليهم ، أي أ

  . 2على إتيان كل عمل اليضر باآلخرين
، وعقده العقيدة لغة بأن العقد نقيض احللوتعرف 

 واالعتقاديعقده وتعقادا وعقده بتشديد القاف، 
أمور الدين والسياسة وغريمها مجع مايعتقده املرء من 

معتقدات، أما العقيدة فهي مؤنث العقيد وهو مايعقد 
  . 3.اإلنسان وتدين به اعتقدهعليه القلب والضمري ما

، وهي مجلة من أما العقيدة اصطالحا فهي اإلميان
املبادئ اليت مىت بلغت أغوار النفس أحاطت بكل 

هللا واإلرادة جوانبها، وكان العقل مؤمنا باهللا خاضعا 
متجهة هللا لتنفيذ ماقضاه اهللا ، واجلوارح مندفعة للعمل 

  . 4بأوامر اهللا
فإذا بينا معىن كل من احلرية والعقيدة، فإن حرية  

ا أن يعتنق اإلنسان الدين أو املعتقد  املعتقد يقصد 
الذي يرغب فيه ويريده، وأن يكون حرا يف ممارسة 
شعائر ذلك الدين يف السر والعلن،سواء مبفرده أو مع 
جمموعات، كما أنه حر يف أن اليعتقد أي دين ، كما 

ليه دين أو أن جيرب على مباشرة الجيوز أن يفرض ع
  .الشعائر والطقوس املخالفة لدينه

                                                             
منظـــور، لســـان  ابـــنأيب الفضـــل مجـــال الـــدين حممـــد بـــن مكـــرم  1

، ص دون ســـنة ط، 4 جالعـــرب، دار املعـــارف القـــاهرة، مصـــر، 
182.  

مـــــن اإلعـــــالن الفرنســـــي حلقـــــوق اإلنســـــان واملـــــواطن   4املـــــادة 2 
  .1789الصادر عام

منظــور، املرجـــع  ابــنأيب الفضــل مجــال الــدين حممــد بــن مكــرم  3
  .296السابق، ص

قاهرة كمــال حممـــد عيســـى، العقيــدة اإلســـالمية،دار الشـــروق،ال  4
  .100،ص1984

  .مضمون حرية المعتقد:ثانيا
يتجلى مضمون احلرية الدينية يف جانبني سليب وإجيايب، 

بأي دين كان،  االلتزامفاألول يتجلى يف احلق يف عدم 
غري أن اجلانب اإلجيايب والذي يهمنا يف دراستنا يعين 

يكون له دين وميارس شعائر دينه بكل إميان الفرد بأن 
حرية ودون قيد، ومن ذلك يتضح أن حرية املعتقد يف 
مظهرها اإلجيايب هلا بعدين، أوهلما يتعلق بالنشاط 
الفكري والعاطفي ، أم الثاين فيدور حول الوسائل 
اخلارجية املتعددة للتعبري عن العقيدة الدينية، ولقد 

يز بني الضمري احملكمة األوربية أن مت استطاعت
ومظاهر حرية املعتقد من خالل ماقضت به يف عديد 
أحكامها ، وأكدت ذلك يف قضية كوكيناكيس وقضية  

مؤكدة يف القضية األخرية  أنه إذا ما  1997كاالس 
ا  كانت حرية الدين تتبع يف األساس الضمري فإ

أي إظهار هذا الدين . 5تتضمن أيضا التعبري عن الدين
  . من خالل ممارسة شعائره

ورغم ذلك تتفاوت الدول يف صيانتها حلرية املعتقد    
موقف كل دولة، و هناك  باختالفبعنصريها، 

  :ثالث اجتاهات
أن تفرض الدولة على األفراد اإلميان : األول

، وهو ما من شأنه أن يعزز سلطة قطبدين واحد ف
  . عتقد لألفرادالدولة على حساب حرية امل

الدين وبعده عن هيمنة  استقاللية: الثاني
الدولة، ورغم إجيابيات هذا االجتاه إىل أنه يبقى 

النزاع إذا  إىلحمفوف باملخاطر، إذ من شأنه أن يؤدي 
ما اختلفت أهداف السلطة الدينية عن السلطة 

  .السياسية
 إىلأن تعمد السلطة احلاكمة : الثالث

والسلطة الدينية  لطة الدولةحتديد جمال كل من س

                                                             
5 Kalac ,c .turquie ,1er juillet 1977,Rec 
1997 N°41,p1200 . 
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بني الطرفني  اتفاقيةوتنظيم العالقة بينهما مبوجب 
  .1وبذلك حتد من التداخل والنزاع

حرية المعتقد في : المطلب الثاني
  .النصوص القانونية

نظرا ألمهية حرية املعتقد على املستوى الدويل 
والداخلي، فقد مت تنظيمها بنصوص دولية وأخرى 

نتطرق يف هذا املطلب اىل حرية املعتقد وطنية، لذلك 
، مث حرية املعتقد يف القوانني )أوال(يف املواثيق الدولية 

  ). ثانيا(الداخلية
  .حرية المعتقد في المواثيق الدولية: أوال

يعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر   
حبق أهم إعالنات األمم املتحدة وأبعدها 1948عام 

اإلعالن مصدرا أساسيا  أهلم  أثرا ، إذ شكل هذا
اجلهود الوطنية والدولية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان 

لكل  االجتاهوحرياته األساسية ، وقد حدد اإلعالن 
األعمال الالحقة يف ميدان حقوق اإلنسان ووفر 

الدولية امللزمة  االتفاقاتالفلسفة األساسية لكثري من 
 وردت يف قانونا واليت جاءت جزء من احلقوق اليت

  .2اإلعالن
اإلعالن حبرية العقيدة كغريها من  اهتملقد   

لكل " منه على أن 18احلقوق ، فنصت املادة 
شخص احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين، 
ويشمل هذا احلق حريته يف تغيري دينه أو معتقده ، 
وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة 

تعليم، مبفرده أو مع مجاعة وأمام الشعائر واملمارسة وال
  ".املأل أو على حده

                                                             
ــــوان  1 ــــة احلريــــات العامــــة، دي حســــن ملحــــم، حماضــــرات يف نظري

ــــة  ــــر ، الطبعــــة الثاني ــــة اجلزائ  65، ص1980املطبوعــــات اجلامعي
  .66و
الديانـة  اعتنـاقناصر امحد خبيـت السـيد، احلمايـة الدوليـة حلريـة  2

ــــــــــــدة اإلســــــــــــكندرية  وممارســــــــــــة شــــــــــــعائرها، دار اجلامعــــــــــــة اجلدي
 .128،ص2012

وواضح من هذا النص أنه قد نظم حرية   
متهيدا حلدوث  3املعتقد بصفة عامة دون أي إلزام

الذي  االلتزامنوع من  إىلالتطور التارخيي للوصول 
يفرض على الدولة توفري احلماية حلرية املعتقد وممارسة 

  . الشعائر الدينية
وإذا كان النص على حرية املعتقد الديين  

 اإلنسانوممارسة شعائره  يف اإلعالن العاملي حلقوق 
جاء مقتضبا وعاما ، فإن النص على ذلك يف العهد 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية جاء أكثر 

منه واليت  18تفصيل وهذا ما نلمس من خالل املادة 
يف حرية الفكر لكل إنسان احلق "تنص على أنه 

والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته يف أن يدين 
. أي دين أو معتقد خيتاره اعتناقبدين ما وحريته يف 

وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة 
الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة وأمام 

  .املأل أو على حده
أن  ال جيوز تعريض أحد إلكراه من شأنه

 اعتناقخيل حبريته يف أن يدين بدين ما أو حبريته يف 
  .أي دين أو معتقد خيتاره

ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار 
دينه أو معتقده إال للقيود اليت يفرضها القانون واليت 
تكون ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو 

اآلخرين  الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق
م األساسية   .وحريا

                                                             
غــين عــن البيــان التــذكري بــأن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان  3

روين كاســان  كمـا قـالرغـم أنـه الحيمـل أي صـفة إلزاميــة، إال أنـه  
ـــه أهـــم وثيقـــة صـــنعها اإلنســـان،حممد بوســـلطان،  ـــه بأن أحـــد حمرري

نشــــر يل العــــام، اجلـــزء الثـــاين، دار الغـــرب للمبـــادئ القـــانون الـــدو 
  .318، ص 2002، اجلزائر ،وهران ،والتوزيع
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حرية  باحرتامتتعهد الدول األطراف يف هذا العهد 
أو األوصياء عند وجودهم يف تأمني تربية  اآلباء

م اخلاصة   .4"أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعا
إال أن التطور  ورغم وضوح النص وتفصيله

 االعتقادواحلماية حلق حرية  االعرتافالتارخيي يف 
بصدور اإلعالن العاملي للقضاء على  اكتملقد  الديين

مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس 
الدين أو املعتقد، الذي أكمل ما شاب اإلعالنني 

  . 5السابقني
 لالتفاقاتوإذا كان هذا هو الشأن بالنسبة   

ة أعطت واإلعالنات العاملية ، فإن االتفاقات اإلقليمي
، فعلى غرار ما قام به املعتقدأمهية خاصة حلرية 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان جند أن كل من 
 االتفاقيةاألمريكيةاألوربية حلقوق اإلنسان و  االتفاقية

حلقوق اإلنسان وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان 
والشعوب وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان قد نصت 

رسة شعائره على ضرورة محاية حرية املعتقد الديين ومما
أخرى  اتفاقيةإىلوصاغته بصورة  متفاوتة الوضوح من 

األوربية حلقوق اإلنسان قد  االتفاقية، فإذا كانت 
صاغت حرية املعتقد بصورة واضحة ال تدع جماال 

األمريكية  االتفاقيةللتأويالت ، إال أن املالحظ على  
ا جاءت يف صورة طبقا األصل  حلقوق اإلنسان أ

ا قد أغفلت حق اآلباء أو األوصياء لسابقتها رغ م أ
بتوفري الرتبية الدينية للخاضعني لوصايتهم وفقا للقناعة 

م   .6اخلاصة 
أما بالنسبة للميثاق اإلفريقي حلقوق    

اإلنسان والشعوب وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان ، 

                                                             
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الصـادر بقـرار اجلمعيـة  4

، والــــذي بـــــدأ 1966ديســــمرب  16العامــــة لألمــــم املتحـــــدة يف 
  .1976مارس  03نفاذه يف 

ناصـــر امحـــد خبيـــت الســـيد، املرجـــع  :يراجـــعيف تفصـــيل ذلـــك  5
 .134و133السابق ، ص 

 .143ناصر امحد خبيت السيد، املرجع السابق ، ص  6

فقد جاء النص حول حرية املعتقد بصورة موجزة مل يتم 
عين حتديدا تفصيليا كما هو الشأن  فيه حتديد احلق امل

بالنسبة لالتفاقيتني األوربية واألمريكية، كما يتميزان 
بعدم الفاعلية نظرا لعدم توفر األداة التنفيذية الالزمة 
وهو ما يظهر جليا يف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان 

  .الذي مل حيقق اآلمال العريضة لشعوب الوطن العريب
  .في القوانين الداخلية حرية المعتقد:ثانيا

 .حرية المعتقد في الدساتير  . أ
يعترب مبدأ مسو الدستور من املبادئ اليت تقوم       

عليها الدول الدميقراطية، حيث تتمتع قواعد الدستور 
ا ذكرت يف أمسى  حبماية أمسى ومكانة أرفع، باعتبار أ
ذا النوع من القواعد  وثيقة ، ويف عالقة حرية املعتقد 
فإن أغلب الدول تنص يف دساتريها على هذه احلرية، 

ا فوق القواعد العادية على غرار وبالتا يل فهي تسمو 
  .7باقي احلقوق واحلريات

وبالرجوع للدساتري اجلزائرية للسنوات 
جندها كلهانصت  1996و1989، 1963،1976

. 8على أنه ال مساس حبرمة املعتقد وحرمة حرية الرأي
ذا الشكل تعترب ناقصة  وإن كانت صياغة هذه املادة 

ا مل تتناول ا لشق العملي يف حرية املعتقد وهو إذ أ
ضمان ممارسة الشعائر الدينية، إال أن التعديل احلاصل 

 42جاء أكثر تفصيال فقد ورد يف املادة  2016سنة 
أن ال مساس حبرمة املعتقد وحرمة حرية الرأي، حرية "

  . 9"القانون احرتامممارسة العبادة مضمونة يف ظل 
يف مادته  2014كما نص الدستور املصري لسنة 

مطلقة، وحرية ممارسة  االعتقادحرية "على أن  64

                                                             
ـــة املعتقـــد ، دراســـة مقارنـــة، 7  ـــة اجلنائيـــة حلري ـــل قرقـــور، احلماي نبي

أطروحة دكتوراه علوم ختصص قانون عـام ، جامعـة حممـد خيضـر  
ـــوم السياســـية بســـكرة  ص  ،2013/2014كليـــة احلقـــوق والعل

130.  
 .14:املعدل، ج ر ج ج رقم  1996من دستور  42املادة  8
يتضـــــــمن  2016مـــــــارس 6املــــــؤرخ يف  16/01قــــــانون رقـــــــم 9

 .14التعديل الدستوري، ج رج ج رقم 
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الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة ألصحاب األديان 
  ".السماوية حق ينظمه القانون

ونفس الشيء بالنسبة للدستور التونسي لسنة    
الدولة "منه على أن  06الذي نص يف املادة  2014

ضمري وممارسة راعية للدين، كافلة حلرية املعتقد وال
الشعائر الدينية ، ضامنة حلياد املساجد ودور العبادة 

  ".عن التوظيف احلزيب
يف  2011كما نص دستور اململكة املغربية لسنة 

، اإلسالم دين الدولة"منه على أن  الفصل الثالث
والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه 

  .1"الدينية
ورغم أن دستور اململكة العربية السعودية مل ينص   

ورد يف املادة  صراحة على حرية املعتقد ، إال أن ما
، ميكن أن نفهم منه أن 1992من دستور  26

 باعتباراململكة العربية السعودية حترتم حرية العقيدة، 
الدولة حتمي "املادة السالفة الذكر اليت نصت على أن 

وتعترب حرية ".لشريعة اإلسالميةحقوق اإلنسان وفق ا
املعتقد وحق ممارسة الشعائر الدينية من أهم حقوق 

 81اإلنسان، كما أن نفس الدستور ينص يف مادته 
به  ارتبطتال حيل تطبيق هذا النظام مبا "على أنه 

اململكة العربية السعودية مع الدول واهليئات واملنظمات 
يه فإن وعل. 2"واتفاقياتالدولية من معاهدات 

املعاهدات احلامية حلرية املعتقد اليت تصادق عليها 
  .  اململكة هي اليت تسري عند تعارضها مع الدستور

حرية المعتقد في النصوص . ب 
  .التشريعية والتنظيمية

تعد احلماية التشريعية حلرية املعتقد من أقوى احلمايات 
ا تدخل يف  مقارنة باحلماية الدستورية والدولية ، كو

                                                             
دســتوري اململكــة املغربيــة واجلمهوريــة التونســية، دار بلقــيس دار 1

 عطبالسنة ذكر البيضاء اجلزائر،دون 
سعداهللا  عمر وبوكرا إدريس، موسوعة الدسـاتري العربيـة، كاملـة  2

لــــــد األول،الدســــــاتري  ا، ا ا وإصــــــدارا كاملــــــة بــــــآخر تعــــــديال
  .2008املوحدة،دارهومة، اجلـزائر 

التفاصيل الدقيقة للحرية الدينية لألفراد، مما يسهل 
محاية هذه احلرية عن طريق إتباع اإلجراءات اليت رمسها 

وبالنظر يف النصوص التشريعية املتعلقة حبرية . املشرع
املعتقد وإقامة الشعائر الدينية يف اجلزائر، يعترب األمر 

احملدد لشروط  2006فيفري 28املؤرخ يف  06/03
، حمطة  3ممارسة الشعائر الدينية لغري املسلمني وقواعد

هامة يف جمال محاية وحرية هؤالء املختلفني دينيا، إذ 
أن هذا القانون جاء ليوسع جمال تطبيق األحكام  
القانونية والتنظيمية املطبقة على ممارسة الشعائر الدينية 
اإلسالمية وغري اإلسالمية، وتنظيمها يف نص واحد 

إليه بعد أن كانت مبعثرة بني العديد من يسهل الرجوع 
  .4مبجرد مادة واحدة إليهاالنصوص تصعب اإلحالة 

  المبحث الثاني
  ممارسة الشعائر الدينية بين القيد واإلطالق

تعد ممارسة الشعائر الدينية أهم مظهر من 
مظاهر حرية املعتقد إذ ال ميكن  وصفها باحلرية الدينية  

حمظورة، هاته األخرية اليت ال إذا كانت ممارسة الشعائر 
تمع  ميكن حدها إال احلذر دد سالمة ا من أن 

، وكذا احملافظة على النظام العام، لذلك سوف وأمنه
 ضمانات ممارسة الشعائر نتطرق يف هذا املبحث إىل

  .، مث إال القيود الواردة على ذلكالدينية
ضمانات ممارسة : المطلب األول

  .ـــــةالشعائر الدينيــــــ
نتطرق يف هذا املطلب إىل نوعني من 

  .الضمانات، ضمانات قضائية وأخرى غري قضائية
  .القضائية الضمانات: أوال

                                                             
  .2006مارس  01الصادرة بتاريخ  12ج رج ج رقم 3
عمـــــر رزقـــــي، تنظـــــيم ممارســــــة الشـــــعائر الدينيـــــة يف اجلزائــــــر، .أ4 

ــــة ح ــــدين والقــــانون، الشــــعائر الديني ــــه ال ــــة ممارســــتها حــــق يكفل ري
ـــــى الــــدويل بــــدار اإلمــــام اجلزائــــر يــــومي   11و10حبـــوث امللتقــــــــــــ

ــــــاف 2010فيفــــــري  ــــــة واألوق ، منشــــــورات وزارة الشــــــؤون الديني
  .203، ص 2010



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يالعدد/   املجلة سم الثا  ISSN: 2507-7635/     2016 د

 

79 
 

تعد السلطة القضائية صمام األمان حلماية   
احلقوق واحلريات من أي قيد غري مشروع أو تضييق 
قد يطاهلا سواء من طرف األفراد أو من طرف السلطة 

وتتنوع الضمانات القضائية بني القضاء التنفيذية، 
  .الدويل والقضاء الداخلي

  . مانات التي يوفرها القضاء الدوليالض.أ
يتوفر القضاء الدويل على العديد من   

التطبيقات املتعلقة  حبماية حرية املعتقد وحق ممارسة 
الشعائر الدينية، ويف هذا اإلطار ميكن اإلشارة إىل 
احلكم الصادر عن احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان 
ضد اليونان بعدما قضت هاته األخرية يف حكم 

الذي  1996سبتمرب  26مانوساكيس وآخرون يف 
قاعة للصالة بدون إذن  استخدامأدانتهم فيه حبجة 

السلطة الكنسية ووزير التعليم الوطين والشعائر الدينية، 
وأكدت احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان على أن حق 
حرية الدين جيب أن يلقى كل تقدير من الدولة فيما 
خيص شرعية املعتقدات الدينية وأساليب التعبري عنها، 

يل فإن ما قضت به احملكمة اليونانية مل يكن وبالتا
وكانت احملكمة   .1من املعاهدة  09متوافقا مع املادة 

ا قضت يف حكم سابق على أننا النستطيع أن  ذا
ننفي من الوهلة األوىل أثر التبشري الذي ميكن أن 

احلجاب، وأنه من الصعب أن نوفق بني  ارتداءحيدثه 
اآلخرين وخاصة  واحرتاماحلجاب والتسامح  ارتداء

املساواة وعدم التفرقة اليت جيب على كل معلم أن 
  2.ينقلها لتالميذه

حكم احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان لسنة   إن
املذكور آنفا، يعترب تطور ملحوظا ، مقارنة  2006

احلجاب  ارتداءأن  اعتربباحلكم الذي سبقه والذي 

                                                             
1 Manoussakis C .Gréce ,c,26september 
1996,Rec,1996.n°17.p1346. 
2 Requéte N°6278/90 ,Senay 
Karaduman,DR74,p445  

ابه نوع من هو نوع من التبشري الديين رغم أنه ش
  .العموم و الرتدد وعدم الوضوح

الضمانات التي يوفرها القضاء .ب 
  .الداخلي

مل نعثر يف القضاء الوطين على تطبيقات   
حلماية املعتقد وممارسة الشعائر الدينية يف اجلزائر ، 
وليس يف ذلك غرابة يف دولة اليوجد فيها تعدد 
الديانات بل تدين كلها باإلسالم، وتتمذهب يف 
غالبها مبذهب واحد وهو املذهب املالكي، لذلك 

ية من سوف حناول التطرق لبعض التطبيقات القضائ
القضاء املقارن، ويف هذا الشأن قضت احملكمة 

بعدم دستورية  1995مايو 16الدستورية األملانية يف 
قرار وضع صور صلب املسيح بفصول مدرسة من 
أجل محاية من ال يعتنقون املسيحية، وقد أسست 

من الدستور  1فقرة  4احملكمة قضاءها على املادة 
ملعتقد، أما يف فرنسا األملاين الذي يكفل حرية الدين وا

العلمانية الذي يعتنقه دستورها  مبدأوبالرغم من أن 
الذي يؤدي إىل حياد الدولة بالنسبة إىل الدين 
والتعددية ، إال أن جملس الدولة الفرنسي أصدر عديد 

احلجاب داخل  ارتداءاألحكام اليت تقضي بأن 
حد ذاته معارضا ملبدأ  املؤسسة التعليمية ليس يف

احلجاب عمال من  اعتبارارتداء، وأنه ال جيوز نيةالعلما
أعمال التبشري الديين أو عمال يثري املتاعب يف 

  . 3املؤسسة التعليمية

                                                             
يبـــدوا أن األمـــر يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة علـــى خـــالف  3

ذلك ، فقد ساد التحيز حلرية التعبري حيث قضت احملكمـة العليـا 
ـــة أنـــه لـــيس للدولـــة مصـــلحة مشـــروعة يف محايـــة عقيـــدة  األمريكي
ـــــيس مـــــن وظيفـــــة  ـــــان، وأنـــــه ل ـــــة كـــــل األدي ـــــة معينـــــة أو محاي ديني

ن يهــــاجم عقيـــدة دينيــــة معينــــة بالنشــــر أو احلكومـــات معاقبــــة مــــ
أنظــر يف ذلــك حكــم احملكمــة . الكتابــة أو مــن خــالل فلــم معــني

  :يف قضية األمريكيةالعليا 
Inc V.wilson.1952 Joseph Burstyn . 
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إن هذا احلكم يستحق التوقف عنده ، فهو 
على خالف ما قضت به احملكمة األوربية حلقوق 
اإلنسان واليت أقرت بأنه من الصعوبة النفي من الوهلة 

 ارتداءبشري الذي ميكن أن حيدثه األوىل أثر الت
احلجاب  ارتداءاحلجاب، وأنه من الصعب التوفيق بني 

اآلخرين وخاصة املساواة وعدم  واحرتاموالتسامح 
التفرقة اليت جيب على كل معلم أن ينقلها لتالميذه، 
فإن حكم جملس الدولة الفرنسي كان واضحا من 

 احلجاب عمال من ارتداءحيث نفى أن يكون جمرد 
أعمال التبشري الديين ، وذلك بالرغم من املبدأ 

  .العلماين الذي تعتنقه فرنسا
  .الضمانات غير القضائية:ثانيا

رغم أن الضمانات غري القضائية تعد أقل   
أن هذه األخرية  باعتبارحدة من الضمانات القضائية 

ا املشرع محاية احلقوق واحلريات ، إال  هي اليت أناط 
القضائية يبقى هلا دور فعاال  أن الضمانات غري

اليستهان به يعد مكمال للضمانات القضائية، وتتمثل 
  :هذه الضمانات يف

الرقابة التي توفرها الهياكل الرقابية .أ 
  .واالستشارية

مؤسسات  إلىاستحداثتلجأ غالبية الدول   
من أجل توفري نوع من احلماية  استشاريةرقابية وأخرى 

للحريات العامة من بينها حرية املعتقد وممارسة الشعائر 
الدينية، وإن كان بعض الدول ومن بينها اجلزائر 
ختصص وزارة كاملة للشؤون الدينية وهذا هو السائد 
يف الدول اإلسالمية، فإن األمر خيتلف يف الغرب إذا 

،  واستشاريةة أن الدول الغربية تنشئ هياكل رقابي
مهمتها اإلشراف على ضمان احلرية الدينية جلميع 

والتسامح  بني   االعتدالاملواطنني يف جو من 
  . الطوائف الدينية املختلفة

لس  استحداثفنجد يف فرنسا مثال مت    ا
الوطين الفرنسي للديانة اإلسالمية، كهيئة ممثلة 
للمسلمني يف فرنسا ووسيط بينهم وبني السلطات 

احمللية والسلطات املركزية، تدور مهمتها حول رعاية 
ومحاية احلرية الدينية للمسلمني، واإلشراف على بناء 
اته الفئة من مساجد ، وتوفري هلم  اهلياكل اليت تتعلق 
األطعمة اليت تتناسب مع دينهم ، بل ورعايتهم حىت 

لس بوا سطة يف املؤسسات العقابية، ويعمل هذا ا
عرب كامل الرتاب  ياجلهو لى املستوى ممثلني له ع

  .1الفرنسي
، ومن االستقاللأما يف اجلزائر ومنذ فجر 

خالل كل احلكومات املتعاقبة فقد خصصت منصبا 
وزاريا للشؤون الدينية واألوقاف،  تتوىل الوزارة املعنية 
من خالله السهر على  ضمان حرية املعتقد وممارسة 

ه هاته األخرية من الشعائر الدينية من خالل ماتوفر 
وسائل ضرورية وأجواء مناسبة ملمارسة الشعائر الدينية 

غالبية السكان، أو ألهل  باعتبارهمسواء للمسلمني 
الديانات السماوية األخرى ، ويف نفس اإلطار فقد 

لرتقية حقوق  االستشاريةلعبت اللجنة الوطنية 
يف  دورا  بارزا يف محاية وتدعيم احلرية الدينية 2اإلنسان

، خالل ما قامت به من توعية وحتسيساجلزائر، من 
وعرب ما سجلته يف تقاريرها  من خروقات يف هذا 

ال   .3ا

                                                             
اوقاشة مصطفى، احلماية القانونية للحرية الدينية، الشعائر .أ1 

الدينية حرية ممارستها حق يكفله الدين والقانون، حبوث امللتقى 
، 2010فيفري  11و10الدويل بدار اإلمام اجلزائر يومي 
  .233، ص 2010 واألوقافمنشورات وزارة الشؤون الدينيــة 

 01/71:الرئاسي رقم استحدثت هاته اللجنة مبوجب املرسوم 2
،  الصادر باجلريدة الرمسية رقم  2001مارس  25املؤرخ يف 

، وألغيت هاته اللجنة مبوجب   2001مارس  29بتاريخ  18
لس الوطين  2016التعديل الدستوري لسنة  ، وحل حملها ا

املعدل، ج ر  1996من دستور  198حلقوق اإلنسان، املادة
  .14:ج ج رقم

قد أشادت تقارير كتابة الدولة األمريكية حول احلرية الدينية 3 
بالدور الذي تلعبه اللجنة  2007، 2006يف العامل للسنوات 

  .لرتقية حقوق اإلنسان يف اجلزائر االستشاريةالوطنية 
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كما أن اجلزائر قامت بإنشاء  جملس 
لدى رئيس اجلمهورية يف ما يتعلق مبمارسة  استشاري

لس اإلسالمي األعلى  الشعائر الدينية  أطلق عليه ا
من الدستور احلايل  195يتوىل حسب نص املادة

وترقيته، إبداء احلكم الشرعي  االجتهاداحلث على 
فيما يعرض عليه، ويرفع تقرير دوري عن  نشاطه إىل 

نة وطنية جل استحداثكما مت . رئيس اجلمهورية
دينية واألوقاف للشعائر الدينية لدى وزارة الشؤون ال

، السهر على احرتام حرية ممارسة تتوىل على اخلصوص
املتعلقة  واالنشغاالتالشعائر الدينية والتكفل بالشؤون 

  .1مبمارسة الشعائر الدينية
تلعب دورا  واالستشاريةإن هاته املؤسسات الرقابة    

ملعتقد من خالل ماتضعه من رقابة هاما يف ترقية حرية ا
اليت قد تطال حرية املعتقد، وحتد من  االنتهاكاتضد 

ا القانون   .ممارسة الشعائر الدينية اليت مسح 
  .الرقابة الفردية والجماعية .ب 

تعد الرقابة املمارسة عن طريق األفراد أو    
تمع املدينعن طريق اجلم ، من اعات أو ما يسمى با

أجنع الوسائل حلماية حرية املعتقد وضمان ممارسة 
تمع ميارسون الرقابة على  الشعائر الدينية،  فأفراد ا
مدى تطبيق القوانني وحسن تنفيذها، ويظهر هذا 
الدور من خالل ماميارسه املفكرون والكتاب وما 
ينشرونه من تنديدات أو توجيهات كلما تعرضت حرية 

و ما يقوم به عامة الشعب من ، ألالعتداءاملعتقد 
ضد كل مساس حبرية املعتقد أو  واعرتاضاتتنديدات 

تعدي على  الرموز الدينية كما حدث ضد اإلساءة 
شخص  الرسول صلى اهللا عليه وسلم  استهدفتاليت 

باخلصوص، وأن جل الدساتري تسمح حبرية الرأي 
والتعبري مما يسمح بتشكيل رأي عاما وطنيا ميكن أن 

وباملقابل فإن اجلماعات سواء  . القرار السياسييوجه 

                                                             
 2006فيفري 28املؤرخ يف  06/03من األمر  09املادة 1 

  .لغري املسلمنياحملدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية 

كانت أحزاب سياسية أو مجعيات أو نقابات أو 
غريها من التنظيمات تلعب دورا هاما يف الرقابة على 
صيانة حرية املعتقد وضمان ممارسة الشعائر الدينية ، 

نصت على  06/02من األمر  06السيما أن املادة 
عائر الدينية من قبل أن تنظم املمارسة اجلماعية للش

 واعتمادهامجعيات ذات طابع ديين خيضع إنشاؤها 
. وعملها ألحكام هذا األمر والتشريع الساري املفعول

وهو ضمان فعال ومهم أقره املشرع لغري املسلمني يف 
اجلزائر ، حيث مكنهم من الدفاع عن حريتهم الدينية  

  .2يف إطار منظم
لى حق القيود الواردة ع: المطلب الثاني

  .ممارسة الشعائر الدينية
من املتعارف عليه أنه ليس هناك حريات عامة    

مطلقة  يستطيع األفراد ممارستها كما متليه عليهم 
مصاحلهم الذاتية الضيقة، ألن هذا يعين وبكل بساطة 

والفوضى يف  االضطرابسلطة  الدولة وشيوع  احنسار
جود نفسها، ولذا البد من و  االجتماعيةالعالقات 

ضوابط قانونية حتدد األطر اليت يستطيع اإلنسان 
تمع، ويف ذلك جند أن  داخلها ممارسة حرياته يف ا
ا  التشريعات اليت تضمن احلريات العامة ، هي ذا
التشريعات اليت جتعل ضوابط ملمارسة هاته احلريات 
تمع، وتتوزع هاته القيود  حفاظ على النظام العام يف ا

  . رية وتشريعية وأخرى إداريةبني قيود دستو 
  القيود الدستورية:أوال

يعد الدستور أعلى نص يف الدولة وأمساه    
القانون األمسى يف الدولة،  باعتبارهعلى اإلطالق، 

فهذا األخري يتمتع بالسمو والعلو فوق كافة 
التشريعات األخرى ، نظرا لصدوره عن السلطة 

دستوري التأسيسية األصلية، ولقد كرس املؤسس ال
هذا السمو من خالل ما نص عليه يف  1996لسنة 

إن الدستور فوق اجلميع، وهو : " الديباجة بقوله

                                                             
  .236و235، ص ، مرجع سابقوقاشة مصطفىأ 2
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القانون األساسي الذي يضمن احلقوق واحلريات 
الشعب،  اختيارالفردية واجلماعية، وحيمى مبدأ حرية 

إن هذا  1"ويضفي املشروعية على ممارسات السلطات
السمو جيعل ما يرد يف الدستور يتمتع بنوع من 
احلصانة ، فإذا ما ورد نص تشريعي خيالف أحكام 

، وترد القيود يف الدستور 2الدستور فان مصريه اإللغاء
على احلريات ومن بينها حرية املعتقد من خالل ما 

، كعبارة وفقا دستور من عبارة تفيد القيديتضمنه ال
من  42، فاملادة ...القانون  للقانون، يف حدود

ال مساس حبرمة "املعدل نص على أن  1996دستور 
حرية ممارسة العبادة ، املعتقد وحرمة حرية الرأي

فهاته العبارات وغريها ،"حترام القانونظالمضمونة يف 
القيود اليت يضعها  احرتامتفيد ممارسة احلريات مع 

يات القانون ، فإن حدث و أن جتاوزت ممارسة احلر 
هاته القيود من خالل التشريعات الفرعية، فإن 

القانون األمسى ليعدم هاته  باعتبارهالدستور يتدخل 
القوانني اليت أطلقت هاته احلريات من القيود اليت 

  . وضعها الدستور
  .القيود التشريعية:ثانيا

تعترب التشريعات أكثر فعالية سواء بالنسبة    
حلماية احلقوق واحلريات، أو وضع قيود عليها من 

أن التشريعات  باعتبارخالل تنظيمها منعا أو إطالقا، 
حتمل نوعا من التفصيالت مقارنة مع النصوص 
ا حتمل جزاءات عند خمالفتها،  الدستورية كما أ

ات بصفة مباشرة وتتمثل سلطة املشرع يف تقييده للحري

                                                             
، الصــادر باجلريـدة الرمسيــة 1996مقتطـف مـن ديباجــة دسـتور 1

، الصــــــــــــــــادرة بتــــــــــــــــاريخ  76للجمهوريــــــــــــــــة اجلزائريــــــــــــــــة رقــــــــــــــــم 
08/12/1996. 

، سـواء  ى بالرقابة على دسـتورية القـواننيوذلك عن طريق مايسم2
ــــــت رقابــــــة سياســــــية  يف تفصــــــيل ذلــــــك . رقابــــــة قضــــــائية أوكان

، الــوجيز يف القــانون الدســتوري واملؤسســات بــوكرا ادريــس:يراجــع
ــــر ــــاب احلــــديث اجلزائ ومــــا  99، ص2003السياســــية، دار الكت

  .بعدها

من خالل ما يصدره من نصوص حيد من ممارسة 
بعض احلريات ومن بينها حرية املعتقد وممارسة الشعائر 
الدينية إذا ما تبني أن ممارستها يف ظروف معينة أو 
بطريقة معينة من شأنه أن يهدد األمن العام وخيل 
بالنظام  العام، أو أن يصدر قوانني متنع بعض 

ارسة شعائرهم الدينية غري املرخص هلا الطوائف من مم
،كما فعل املشرع العراقي عندما منع الطائفة البهائية 
من ممارسة شعائرها، وبذلك فقد خلع عليها احلماية 

  .3ووضع عليها قيد
وقد يكون القيد بصفة غري مباشرة وذلك    

عندما ينظم املشرع حريات ليس هلا عالقة مباشرة 
قيود من خالل منع بعض  حبرية املعتقد، كأن يضع

امللل وأهل عقائد معينة من أخذ حقهم من التعليم 
، أما يف اجلزائر فلم حيدد املشرع الطوائف اليت 4الديين

الدين اإلسالمي هو  اعتبارأنتقيد حريتها الدينية على 
الدين الرمسي للدولة، ويف ظل غياب طوائف دينية، 

ة لغري املسلمني لكنه قام  بتنظيم ممارسة الشعائر الديني
لكن قد يتغري األمر يف  .5مبوجب نص تشريعي عام 

ظل ظهور بوادر بعض الطوائف الدينية هنا وهناك مما 
بنصوص تفصيلية من أجل ضبط  استتباعهيستلزم 

  .ممارسة الشعائر الدينية لغري املسلمني
  .القيود اإلدارية:ثالثا

 احتكاكأن السلطة التنفيذية على  باعتبار  
تمع ، فقد منح املشرع هلا دائم  مبا حيصل يف ا

فرض القيود على احلريات العامة إذا ما  اختصاص

                                                             
قيـــــدا علـــــى  االجتماعيباعتبــــارهحممــــد عصـــــفور، وقايــــة النظـــــام  3

، ص 1993، أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة القــاهرة احلريــات العامــة
81.  
ســــان املــــتعلم يف مــــد عبــــد الــــرزاق القمحــــاوي، حقــــوق اإلنحم4 

، واقعهــــــا وســــــبل تفعيلهــــــا، منشــــــأة املعـــــــارف املدرســــــة الثانونــــــة
  .78،ص2007اإلسكندرية مصر

ـــــم  األمـــــروهـــــو  5 احملـــــدد لشـــــروط وقواعـــــد ممارســـــة  06/03رق
  .الشعائر الدينية لغري املسلمني السالف ذكره
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دعت الضرورة ذلك من خالل ما متلكه من سلطة 
الضبط اإلداري، فله األثر األكرب يف تقييد حرية 

واحلفاظ على  النظام العام سواء كان  يتالءماملعتقد مبا 
  .1االستثنائيةف ذلك يف الظروف العادية أو الظرو 

ففي الظروف العادية تقوم اإلدارة بتنظيم   
احلريات العامة ومن بينها حرية املعتقد وضبطها من 

الوسائل اليت جييزها  بإتباعأجل املصلحة العامة ، 
القانون، واليت ميكن تلخيصها يف نظامني، األول يتعلق 

مالئمة ملمارسة  أكثربالنظام الزجري والذي يعد بأنه 
أنه يسمح مبمارسة احلريات دون قيد  باعتباراحلريات 

وال يتدخل باملنع والتقييد إال إذا خرجت هاته 
املمارسات عن احلدود اليت رمسها هلا القانون، والثاين 
يتمثل يف النظام الوقائي الذي يهدف إىل منع حصول 
جتاوزات ، فهو بذلك مينع أي ممارسات دون احلصول 

ى إذن مسبق من اجلهة املختصة، وتعاجل اإلدارة كل عل
حالة على حده وتتخذ اإلجراءات اليت تراها مناسبة 

  .حبسب األوضاع والظروف
اليت يربرها وجود  االستثنائيةأما يف الظروف   

الوطن فإن  استقاللخطر خارجي أو داخلي يهدد 
العديد من اإلجراءات اليت  اختاذالدولة تعمد إىل 

تتعارض مع ممارسة احلريات العامة، وتضع عليها من 
القيود مامل يكن يف احلاالت العادية، ومع ذلك فقد 
بسط القضاء رقابته على اإلدارة يف مثل هاته احلاالت 

  .     2مبا يكفل احلد األدىن ملمارسة احلريات
احلد ويف كل األحوال جيب أن ال يكون اهلدف هو   

العوائق أمام من يقوم  من حرية املعتقد أو وضع
ممارسة الشعائر الدينية من خالل منع ،مبمارستها

اجلانب اإلجيايب حلرية املعتقد، بل جيب أن  باعتباره
تظل الغاية حمصورة يف أن ال تنقلب احلرية إىل فوضى 

  .فيختل النظام العام
                                                             

ــر، مدخل إىل احلريات  1 ـــ العامة وحقوق اإلنسان، خضر خضـ
  .267، ص2005املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان 

ــر، مرجع سابق، ص 2 ـــ   .271خضر خضـ

  :خاتمـــــة
بعدما تطرقنا لتكريس حرية املعتقد يف    

ا، وكيف مت تنظيم  النصوص القانونية مبختلف مستويا
ممارستها سواء من حيث اإلطالق أو القيد، ميكن أن 

  :نرصد النتائج التالية
لقد أصبحت حرية املعتقد يف الدول 
املعاصرة حرية مقدسة ال جترؤ دولة على عدم 

  .ا االعرتاف
ارسة الشعائر الدينية كما أصبح حق مم

أحد أبعاد العنصر اإلجيايب حلرية املعتقد، شيء  باعتباره
  .مقدس الميكن ألي دولة متنع األفراد من ممارسته

إن احلماية سواء الدولية أو الداخلية ال 
ميكن أن يكون هلا فعالية يف غياب أجهزة تنفيذية 
ا محاية حرية املعتقد ، وترتيب جزاءات على   يناط 

من يتعدى على حرية املعتقد أو مينع ممارسة  كل
  . الشعائر الدينية دول كانت أو أفراد

ال ميكن أن يكون النظام العام سببا من 
أسباب املنع الكلي ملمارسة حرية املعتقد، بل يكفي 
أن يكون القيد جزئيا حبيث يتيح لألفراد ممارسة هذا 
 احلق بالقدر الذي ال خيل مبا يرونه املعلوم من

  .عقائدهم بالضرورة
ويف األخري نقول أن الدور األساسي يبقى 
للقضاء كونه حامي احلقوق واحلريات، والذي جيب أن 
يبسط رقابته حىت يف احلاالت االستثنائية بالقدر الذي 

  .حيافظ على املشروعية
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  .األجنبي االستثمار في التشريعي الثبات مبدأ على الواردة االستثناءات
  ،عبد الالوي خدجية
  )ب(أستاذة مساعدة قسم 

  . ، اجلزائراجلامعي بلحاج بوشعيب عني متوشنتركز امل
  :مقدمة

املشرع اجلزائري للمستثمر األجنيب جمموعة من الضمانات من أجل استقطاب عدد كبري من املستثمرين األجانب،  لكف
ضمان مبدأ عدم نزع امللكية، ضمان التحويل احلر لرأس املال وعائداته، وكذلك ضمان مبدأ : فمن بني هذه الضمانات

  . القانون املعمول به وهذا الذي يهمناالثبات التشريعي املطبق عل االستثمار أي ضمان استقرار 
ا الداخلية وفقا ملا تقتضيه مصاحلها يف ضوء املتغريات           فال أحد ينكر حق الدولة املضيفة يف تعديل تشريعا

  .االقتصادية، وهي مضطرة لذلك ملسايرة التطور حىت إن أضرت باملستثمر األجنيب
ا الداخلية دون أية مسؤولية دولية عليها، ما دامت مل ختالف فالدولة تستطيع أن تلغي أو تع          دل تشريعا

أحكام القانون الدويل، وال يغري من ذلك أن يكون التشريع قد صدر خماطبا األجانب، وذلك ألنه حىت لو سلمنا 
يف مواجهة أشخاص باإلرادة املنفردة كمصدر لاللتزام الدويل يف بعض احلدود، فإن هذه اإلرادة جيب أن يعرب عنها 

، وليس يف 1الذي يعد عنصرا أساسيا لتقييم املسؤولية الدولية للدول القانون الدويل اآلخرين بقصد تكوين التزام دويل
تشريع االستثمار الداخلي شيء من ذلك، ألن هذا القانون يصدر ملخاطبة أشخاص القانون الداخلي، ويفرتض فيه أنه 

  .عرضة للتعديل أو اإللغاء
غري أنه وخروجا على هذا األصل تقر بعض التشريعات وأحكام التحكيم لألطراف سلطة التجميد الزمين          

لقانون العقد، بإدراج شرط أو بند يف العقد ينص صراحة على أن قانون اإلرادة ال يسري على العقد املربم إال حبالته اليت  
  . الت اليت ميكن أن تطرأ عليه يف املستقبلكان عليها وقت إبرام العقد، مع استبعاد كل التعدي

وعليه، فإن الكثري من الدول منحت ضمان للمستثمرين األجانب بأن العقد لن يتغري، وإمنا يبقى ثابتا عند         
اللحظة اليت أبرم فيها، ويتم تطبيق ذلك إجرائيا بأن تتضمن العديد من عقود الدول شروطا تعرف باسم شروط أو بنود 

  .  2ات التشريعيالثب
ومن مث، فإن اجلزائر حددت موقفها من ضمان استقرار التشريع صراحة يف القانون الداخلي، ومن هنا نكون           

قصود مببدأ الثبات التشريعي؟، إىل أي مدى جنحت شروط الثبات ما امل: أمام إشكالية هامة واملتمثلة فيما يلي
فعال ما تعهدت به اجتاه املستثمر ) اجلزائر(هل احرتمت الدولة املضيفة . التشريعي يف جذب االستثمار األجنيب؟

ذا املبدأ هل ترتتب عليها مسؤولية دولية؟، فيما ترتتب هذه املسؤولية؟   .األجنيب؟، يف حالة إخالهلا 
ا اجلزائر مؤخرا واليت ت         ضمنت حق الشفعة، هذه التساؤالت تفرض علينا الرجوع إىل بعض القوانني اليت أصدر

تمع الدويل يف حالة خرقها ملبدأ استقرار  الرسم على األرباح االستثنائية ويف األخري حتديد مسؤولية اجلزائر أمام ا
  . التشريع

                                                             
1 Nations Unis, Annuaire de la Commission du Droit International 1999, Comptes rendus analytiques 
des séances de la cinquante et unième session, volume I, 3 mai-23 juillet 1999, Publications des 
Nations Unis, USA, 2003, p 25. 

عديل حممد عبد الكرمي، النظام القانوين للعقود املربمة بني الدول واألشخاص األجنبية، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه   2
  .143،144،ص 2011-2010مسان،يف القانون اخلاص،كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تل
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ماهية مبدأ الثبات التشريعي : المبحث األول
  .وعالقته باالستثمار األجنبي

قبل التفصيل يف تعريف مبدأ الثبات التشريعي         
أو ما يعرف مببدأ استقرار القانون كان لزاما علينا 

  .التطرق إىل مفهوم االستثمار األجنيب
  .مفهوم االستثمار األجنبي: المطلب األول

إن التعريفات اليت صيغت لالستثمار األجنيب         
ر تعريف تعددت بتعدد الكتاب، إذ يصعب اختيا

واحد لالستثمار الذي يضم مجيع عناصره، حيث 
تعددت تعريفات فقهاء القانون وفقهاء االقتصاد، وملا  
كان االستثمار عملية مركبة جتمع بني عناصر 

، وعليه جيب الوقوف على 1اقتصادية وأخرى قانونية
مفهوم االستثمار األجنيب لدى كل من االقتصاديني 

  .والقانونيني
تعريف االستثمار األجنبي من الناحية : الفرع األول

  .االقتصادية والقانونية
إن كلمة استثمار ليس مصطلح حديث يف         

الدراسات االقتصادية املعاصرة بل استعمله الفقهاء 
، ومن مث فإن االستثمار هو أحد أصول 2السابقون

علم االقتصاد، حيث له عالقة وثيقة مبجموعة من 
االستهالك والدخل واالقرتاض  املفاهيم األخرى من

 .واالدخار
ويعرفه علماء املالية بأنه توظيف األموال         

مبوجود واحد أو أكثر واليت ميسك فيها املال ملدة زمنية 
  .3مستقبلية معينة

                                                             
ـــدين، اســـتثمار املـــال العـــريب  1 ـــأثري فكرتـــه  -أمحـــد شـــرف ال ت

ـــــة ـــــة 436، العـــــدد -االقتصـــــادية يف قواعـــــده القانوني ـــــة غرف ، جمل
  .40، ص1985االسكندرية التجارية، 

ســـليمان عمــــر عبـــد اهلــــادي، االســـتثمار األجنــــيب املباشــــر   2
وحقـــــوق البيئـــــة يف االقتصـــــاد االســـــالمي واالقتصـــــاد الوضـــــعي، 

  .22، ص 2009األكادمييون للنشر والتوزيع، عمان، سنة 
  .23سليمان عمر عبد اهلادي، نفس السابق، ص   3

كما يعرف بعض فقهاء االقتصاد االستثمار          
قيام املستثمر األجنيب بتحويل كمية من املوارد : " بأنه

االت إىل ا ملالية والتكنولوجية واخلربة الفنية يف مجيع ا
  .4"الدول املضيفة 

إذا كان االقتصاديني مل حيالفهم احلظ يف         
الوصول إىل تعريف جامع مانع لالستثمار، فإن 
القانونيني مل يكونوا بأوفر حظا منهم يف هذا الشأن، 

يب، حيث تعددت  تعريفات األخريين لالستثمار األجن
، حيث 5دون أن يتفقوا على تعريف واضح وحمدد له

انتقال رؤوس األموال من اخلارج : " عرفه البعض بأنه
إىل الدول املضيفة بغية حتقيق الربح للمستثمر 
األجنيب، ومبا يكفل زيادة اإلنتاج والتنمية يف الدول 

  .6"املضيفة
تعريف االستثمار األجنبي في : الفرع الثاني
  .ائريالتشريع الجز 

بعد االستقالل، وبالتحديد من الفرتة املمتدة         
، مل يعط املشرع 2000إىل سنة  1962من سنة 

اجلزائري تعريفا خاصا باالستثمار، ال يف قانون رقم 
يتضمن  26/07/1963املؤرخ يف  63-277

 284 -66قانون االستثمارات، وال يف األمر رقم 
 يتضمن قانون 15/09/1966املؤرخ يف 

تعرض إىل  2001غري أنه يف سنة . االستثمارات
-01تعريف االستثمار يف املادة الثانية من األمر رقم 

. 7املتعلق بتطوير االستثمار 2001الصادر سنة  03
-16وقام بتوضيح هذا التعريف مؤخرا يف قانون رقم 

أوت  3املوافق  1437شوال عام  29مؤرخ يف  09

                                                             
عبــد السـالم أبــو قحــف، اقتصــاديات االســتثمار الــدويل، . د  4

  .21، ص 1991الثالثة، املكتب العريب احلديث،  الطبعة
حممــد غامن،االســتثمار يف االقتصــاد السياســي واإلســالمي .أ  5

ـــــــــــات االســـــــــــتثمار،دار الفكـــــــــــر اجلـــــــــــامعي  وتشـــــــــــريعات واتفاقي
  .47،ص2011،االسكندرية،

  .5عمر هاشم حممد صدقة، املرجع السابق، ص   6
  .22/08/2001الصادر بتاريخ  47ر العدد .ج 7
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، حيث عرف هذا 1، يتعلق برتقية االستثمار2016
: " القانون االستثمار يف املادة الثانية منه على أنه

اقتناء أصول تندرج يف إطار استحداث نشاطات 
. أو إعادة التأهيل/جديدة، وتوسيع قدرات اإلنتاج و

  ." املسامهات يف رأمسال الشركة
  . مفهوم مبدأ الثبات التشريعي: المطلب الثاني

ج شروط الثبات إن اهلدف من وراء إدرا        
التشريعي يف عقود االستثمار األجنيب هو ضمان 
التوازن العقدي واستقرار التعامالت وجتنب إحلاق 

ومن هنا، سنتناول يف . الضرر باملستثمرين األجانب
هذا املطلب تعريف مبدأ الثبات التشريع، وموقف 

  .املشرع من هذا املبدأ
  .تعريف مبدأ الثبات التشريعي: الفرع األول

ذا املبدأ هو تعهد الدولة بعدم تغيري          يقصد 
اإلطار التشريعي الذي حيكم االستثمارات والذي يتم 
يف ظله إبرام العقود أو اتفاقيات االستثمار، إلن 
التغريات الفجائية يف التشريع اخلاص باالستثمار غالبا 
ما حتدث خماوف لدى املستثمرين وتضيع عليهم فرص 

  . 21حتقيق الربح
كما يقصد به الشروط اليت يتم مبوجبها جتميد          

القانون واجب التطبيق على العقد، على احلالة اليت  
كان عليها وقت إبرامه أكثر ذيوعا يف العقود اليت تربم 

  3بني دولة أو أحد األشخاص األجنبية
ففي دولة القانون تغيري القانون جيب أن يكون 

فة، فالسياسة العقالنية بطريقة واضحة ومتوقعة وشفا

                                                             
  .03/08/2016الصادر بتاريخ  46ر العدد .ج  1

واقع مناخ االستثمار يف وصاف سعيدي و قويدري حممد،  2
، جملة العلوم االقتصادية وعلوم  اجلزائر بني احلوافز والعوائق

التسيري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات 
  .8،ص 2008،سنة 8عباس سطيف، اجلزائر،العدد

أمحد عبد الكرمي سالمة،شروط الثبات التشريعي يف عقود  3
لة املصرية للقانون الدويل،العدد  االستثمار والتجارة الدولية،ا

   .68،ص 1987، 43

هي اليت تعمل على اإلبقاء على املتعاملني املتواجدين 
يف اجلزائر من خالل تسهيل األمور عليهم، 
فاملستثمرون يأتون لبلد معني ويتعرفون على القانون 
املتواجد ويعدون مشاريعهم على أساسه، فإذ غري بني 
ليلة وضحاها من خالل جعله أكثر تعقيدا واقل 

اب فهذا يشكل خطر، وميس احلماية اليت اجتذ
  3 يكرسها مبدأ االستقرار القانوين

لذلك يعترب استقرار التشريع تعهدا من طرف 
الدولة املضيفة بتثبيت النظام القانوين الذي حيكم 
املشروع االستثماري األجنيب وهذا التعهد يقتضي أن 
ال يلحق هذا األخري أي تعديل تشريعي الحق ميكن 

على النصوص القانونية املنظمة لالستثمار  أن يرد
ويكتسب هذا املبدأ قوته . األجنيب يف الدولة املضيفة

القانونية من األداة اليت يصدر مبوجبها عقد االستثمار 
الذي جيمع  بني الدولة املضيفة واملستثمر األجنيب، إذا 
متت املوافقة على هذا العقد مبوجب قانون يصدر عن 

املعنية أي أن هذه األخرية تتعهد بناء  الدولة املضيفة
على سلطتها العامة بعدم تطبيق التعديالت الالحقة 
اليت قد تطرأ على قوانينها الداخلية على املستثمر 

  . 4 األجنيب وذلك بقصد تشجيعه على االستثمار فيها
موقف المشرع من مبدأ : الفرع الثاني

  .الثبات التشريعي
الضمان للمستثمر األجنيب لقد مت تقرير هذا        

من األمر  15مبوجب نص قانوين، حيث نصت املادة 
ال تطبق : " السالف الذكر على أنه 01-03

املراجعات أو اإللغاءات اليت قد تطرأ يف املستقبل على 
االستثمارات املنجزة يف إطار هذا األمر إال إذ طلب 

  ".املستثمر ذلك صراحة
من قانون رقم  22دة كما نص املشرع يف املا        

: " املتعلق برتقية االستثمار اجلديد على أنه 16-09
ال تسري اآلثار النامجة عن مراجعة أو إلغاء هذا 
القانون، اليت قد تطرأ مستقبال، على االستثمار املنجز 
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يف إطار هذا القانون، إال إذا طلب املستثمر ذلك 
  .1"صراحة
بدأ يقتضي حسب نص هذه املادة، على أن امل      

ثبات النظام القانوين املطبق على االستثمار طيلة مدة 
وعليه، فإن هذا الضمان يف احلقيقة . حياة هذا األخري

  .املبدأ واالستثناء: حيتوي على عنصرين
فاملبدأ املكرس هو عدم تطبيق التعديالت أو        

القوانني اجلديدة املتعلقة باالستثمار على االستثمارات 
يف ظل القانون احلايل، أي يبقى القانون الذي  املنجزة

  .أنشأت يف إطاره هو الساري املفعول
فيعترب نص هذه املادة مبثابة تعهد من جانب        

الدولة اجلزائرية بعدم تطبيقها لقوانني جديدة على 
االستثمارات اليت شرع يف اجنازها، فتعترب هذه التدابري 

ملستثمرين األجانب من التشريعية كفيلة جبذب وإغراء ا
  .أجل توظيف أمواهلم

أما االستثناءات الواردة على هذا املبدأ فسنتطرق       
  .إليه يف املبحث الثاين

االستثناءات الواردة على مبدأ : المبحث الثاني
الثبات التشريعي والمسؤولية المترتبة عن اإلخالل 

  .به
 22حسب العبارة املنصوص عليها يف املادة       

إال إذا طلب املستثمر ذلك "...السالفة الذكر 
مبعىن أنه ميكن تطبيق القانون اجلديد وذلك ". صراحة

يف حالة ما إذا طلب املستثمر األجنيب ذلك صراحة 
أي بناءا على إرادته، فيكون عادة عندما حيتوي 
القانون اجلديد على ضمانات ومزايا أفضل للمستثمر 

ريح بذلك أمام الوكالة األجنيب، ففي هذه ينبغي التص
الوطنية لدعم االستثمار وطلب احلصول على 

  .ضمانات ومزايا القانون اجلديد

                                                             
املوافق  1437شوال  29مؤرخ يف  09-16قانون رقم  1
 46ر العدد .،يتعلق برتقية االستثمار،ج2016غشت سنة 3

  .2016غشت  3الصادرة بتاريخ 

سالفة الذكر، فإن أي  22وبناًء على املادة       
مراجعة أو إلغاء ميكن إجراؤها يف املستقبل ال تطبق 
على االستثمارات املنجزة إال إذا طلب املستثمر 

إذ أن التسهيالت التشريعية اليت . األجنيب ذلك صراحة
تكون يف صاحل املستثمر األجنيب ميكن أن متتد إليه إذا 

ا عا ملا تضمنته هذه املادة ميكن احلديث وتب. طالب 
عن استقرار إجيايب يف القانون حبيث تكون فقط 
التدابري القانونية املستقبلية اليت يف صاحل املستثمر 

  .2األجنيب قابلة للتطبيق عليه
إال أنه يعاب على ضمان استقرار القانون        

املطبق هو أنه قد يعد تدخل أو تقليص يف سيادة 
  .، وحد من سلطتها التشريعيةالدولة
إال أن بعض فقهاء القانون يرون أن هذا املبدأ ال       

ا تبقى  يطرح أي إشكال بشأن سيادة الدولة، أل
ا التشريعية يف إصدار القوانني  حمتفظة بكامل صالحيا
تعديلها وإلغاءها، عدا بالنسبة لالستثمارات اليت مت 

ى هذا القانون ساري إنشاؤها يف ظل قانون ما فانه يبق
املفعول عليها كاستثناء من مبدأ التطبيق الفوري 
للقوانني يف حدود هذه االستثمارات، وهذا يعد تنازل 
من الدولة نفسها صاحبة السيادة عن جزء من 
دف جذب املستثمر األجنيب للمسامهة يف  ا  سياد

  .التنمية
لى ويف األخري، ميكن القول أن النص يف العقد ع      

تثبيت النظام القانوين لالستثمار وعدم خضوعه 
للتعديالت التشريعية الالحقة إلبرامه إمنا يعد استثناء 
من القاعدة العامة اليت تقضي بقابلية التشريع للتعديل 
والتغيري ملواكبة التطورات االقتصادية واالجتماعية، وهو 

  .استثناء ال يقاس عليه وال يتوسع يف تفسريه
إن هذا االستثناء يعد ميزة تقررها الدولة  بل       

ا وحتفيزها، كما  دف استقطا لالستثمارات األجنبية 
أنه سرعان ما يزول هذا املبدأ يف حال إذا قرر املستثمر 

                                                             
  .100سامل ليلى،املرجع السابق، ص 2
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األجنيب تطبيق القانون اجلديد عليه، وهذا ما يفسر نية 
  .1 املشرع يف استقطاب االستثمار ال يف جتميد القانون

االستثناءات الواردة عن مبدأ : ولالمطلب األ
  .الثبات التشريعي

  :حق الشفعة: الفرع األول
  :من بني القوانني اليت تطرقت إىل حق الشفعة       

حيث  2009قانون املالية التكميلي لسنة  -
، "حق الشفعة" كرس حقا جديدا للدولة واملتمثل يف 

فتتمتع الدولة وكذا املؤسسات العمومية االقتصادية 
حبق الشفعة على كل التنازالت عن حصص املسامهني 
األجانب أو لفائدة املسامهني األجانب، وميارس حق 

، هذا األخري 2الشفعة طبقا ألحكام قانون التسجيل
أصبح حيد من حرية التنازل اليت تضمنها قانون 

  .20013االستثمار لسنة 
ق ومن بني األمثلة على ممارسة الدولة اجلزائرية حل       

الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطين حول عمليات 
، حيث مل تكن 4التنازل عن أسهم أوراسكوم تيليكوم

                                                             
  .20لعماري وليد،املرجع السابق، ص 1
  .،املرجع السابق01-09من األمر رقم  62املادة  2
، املرجع السابق، 03-01من األمر رقم  30تنص املادة  3

ميكن أن تكون االستثمارات اليت تستفيد من املزايا : " على أنه
. املنصوص عليها يف هذا األمر موضوع نقل للملكية أو تنازل

يلتزم املالك اجلديد لدى الوكالة بالوفاء بكل االلتزامات اليت 
ا املستثمر األول واليت مس حت مبنح تلك املزايا،و إال تعهد 

  ".ألغيت تلك املزايا 
إن استثمار أوراسكوم يف اجلزائر قد بدأ بتوقيع اتفاقية  4

االستثمار املوقعة بني الدولة اجلزائرية املمثلة من طرف وكالة 
ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها من جهة وبني شركة 

سم وحلساب م املتصرفة با.م.أوراسكوم تيليكوم القابضة ش
من جهة  - شركة ذات أسهم-شركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر

 416-01املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رقم ( أخرى 
 2001ديسمرب  20املوافق  1422شوال  5مؤرخ يف 

املتضمن املوافقة على اتفاقية االستثمار املوقعة بني وكالة ترقية 

اجلزائر تنص على أي شرط هلذا التنازل، وهو ما أثار 
األزمة بني السلطات اجلزائرية وشركة أوراسكوم تيليكوم 
احلاصلة على رخصة تسويق خدمات اهلاتف النقال يف 

، بعدما أبدت هذه الشركة "شركة جيزي"اجلزائر باسم 
رغبتها يف االنسحاب من السوق  2010يف أفريل 

 اجلزائرية والتنازل عن حصصها لفائدة متعامل أجنيب،
فقررت احلكومة منع الشركة من بيع أسهمها ورخصة 
استغالل شبكة اهلاتف النقال إىل شركاء أجانب، 

مينح للدولة  وأفاد بيان لوزير املالية أن التشريع الساري
اجلزائرية حق الشفعة واحلق األويل يف شراء كل األسهم 
ا الشركات األجنبية العاملة يف  والتنازالت اليت تقوم 

، أي وقف مفاوضات البيع مع أي طرف 5اجلزائر
أجنيب ألن هذه املفاوضات تعترب يف نظر القانون 
اجلزائري خطوة غري قانونية، كما صرح وزير املالية أن 

كة أوراسكوم تيليكوم املصرية مل تبد رغبتها يف بيع شر 
، حيث اعتربت أن 6للدولة اجلزائرية" جيزي"فرعها 

موقف اجلزائر هو موقف تعسفي وغري قانوين مطالبة 
  .إياها بالتخلي عن متسك الدولة اجلزائرية حبق الشفعة

ألن هذا احلق يعترب مساس مببدأ استقرار التشريع       
ض متاما مع ما تعهدت به من خالل وهو ما يتناق

ا الدولية على أساس أن  قوانينها السابقة واتفاقيا
العقد املربم بينهما يوفر للشركة الطرف يف النزاع 

                                                                                 
كوم تيليكوم االستثمارات ودعمها ومتابعتها و أوراس

  ).2001ديسمرب  26الصادرة بتاريخ  80ر العدد .اجلزائر،ج
مت االطالع  2010-03-09جريدة النهار الصادرة بتاريخ  5

  2016-07-28على املوقع يوم 
http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/d

ernier.                                                                 
                                 

مت االطالع على املوقع  2010-05-25جريدة الفجر يوم  6
28-07-2016  

http://www.al-
fadjr.com/ar/index.php?news=150999?             
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االستقرار القانوين على احلالة اليت كان عليها يف تاريخ 
  .1إبرام العقد

وكما سبق ذكر، فإن أي إصدار لتشريع أو أي       
تعديل تقوم به الدولة املضيفة فإن الطرف املتعاقد 

  .األجنيب يعترب غري مسؤول عن خمالفته هذه التعديالت
ويف األخري، أبدت شركة اوراسكوم تيليكوم       

القابضة استعدادها لبيع فرعها أوراسكوم تيليكوم 
فوقع الصندوق الوطين . ريةاجلزائر للدولة اجلزائ

لالستثمار بباريس على عقد شراء أسهم القتناء 
من رأمسال شركة أوراسكوم %  51مسامهة بنسبة 

  .2مليار دوالر 2,66تيليكوم اجلزائر بقيمة 
، الذي 2010قانون املالية التكميلي لسنة  -

من قانون امللية التكميلي  62قام بتعديل املادة 
 46الشفعة مبوجب املادة املتعلق بقانون  2009

منه، فتتوفر الدولة وكذا املؤسسات العمومية 
االقتصادية حبق الشفعة على كل التنازالت عن 
حصص املسامهني األجانب أو لفائدة املسامهني 

  .األجانب
وخيضع كل تنازل، حتت طائلة البطالن، إىل          

تقدمي شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة املسلمة 
طرف املصاحل املختصة التابعة للوزير املكلف من 

  .باالستثمار بعد استشارة جملس مسامهات الدولة

                                                             
 416-01من املرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  6تنص املادة  1

املتضمن املوافقة على اتفاقية االستثمار املوقعة بني وكالة ترقية 
االستثمارات ودعمها ومتابعتها و أوراسكوم تيليكوم اجلزائر ، 

متنع الدولة اجلزائرية على نفسها بعد : "  نفس املرجع،على أنه
ة،أن تتخذ إزاء الشركة أي ترتيب التوقيع على هذه االتفاقي

خاص قد يعيد النظر بصفة مباشرة يف احلقوق واالمتيازات 
  ".املخولة مبوجب هذه االتفاقية 

2 http://www.oran-
aps.dz/spip.php ?article 12622. مت االطالع

           28/07/2016على املوقع بتاريخ 

يقدم املوثق املكلف بتحرير عقد التنازل طلب         
الشهادة إىل املصاحل املختصة وحيدد فيه سعر التنازل 

وعليه، حيدد السعر يف حالة ممارسة حق .وشروطه
  .الشفعة على أساس اخلربة

تقدم شهادة التخلي إىل املوثق املكلف بتحرير        
عقد التنازل يف أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ 

  .إيداع الطلب
حتتفظ الدولة خالل مدة سنة عند تسلم        

الشهادة، حبق ممارسة الشفعة كما هو منصوص عليه 
  .يف قانون التسجيل يف حالة نقص يف السعر

ف املصاحل املختصة خالل يعد عدم الرد من طر        
أجل شهر مبثابة التخلي عن ممارسة حق الشفعة، ما 
عدا يف حالة ما إذا تعدى مبلغ املعاملة املقدار احملدد 
مبوجب قرار من الوزير املكلف باالستثمار وعندما 
يتعلق موضوع هذه املعاملة باألسهم أو احلصص 
االجتماعية لشركة متارس أحد األنشطة احملددة يف 

  .نفس القرار
كما حيدد نفس القرار طرق اللجوء إىل اخلربة        

  .وكذا منوذج الشهادة املذكورة أعال
حيث نص  2014قانون املالية لسنة  -

منه على أنه تتمتع الدولة وكذا  573املشرع يف املادة 
                                                             

 1435صفر  27مؤرخ يف  08- 13قانون رقم  57املادة  3
املتضمن قانون املالية لسنة  2013ديسمرب  30املوافق 
ديسمرب  31الصادرة بتاريخ  68ر العدد .، ج2014
من  3مكرر  4،حيث مت تعديل وإمتام أحكام املادة .2013

واملتعلق  2001غشت  20املؤرخ يف  03-01األمر رقم 
  .بتطوير االستثمار املعدل واملتمم
عمــــارة بــــن " وترقيــــة االســــتثمار رحــــب وزيــــر التنميــــة الصــــناعية 

ـــونس بقـــرارات احلكومـــة واجلهـــود املبذولـــة فيمـــا يتعلـــق حبمايـــة " ي
ــــــة  االقتصــــــاد الــــــوطين ومرافقــــــة املؤسســــــات الصــــــناعية علــــــى كاف
األصـــعدة،عقب تفعيـــل ومراجعـــة أهـــم األحكـــام املنظمـــة للمنـــاخ 
االقتصــــادي والبيئــــة االســــتثمارية احملليــــة يف مقــــدمتها مــــا تضــــمنه 

فيمــا يتعلــق بتمديـد حــق الشــفعة،من شــهر  2014اليــة قـانون امل
اشهر،قصـــــــد االملـــــــام جبـــــــل النقـــــــائص واســـــــتدراك  3واحـــــــد إىل 
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املؤسسات العمومية االقتصادية حبق الشفعة، وتسلم 
عقد التنازل  شهادة التخلي للموثق املكلف بتحرير

يف أجل أقصاه ثالثة سنوات بعدما كانت يف أجل 
أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب،وعليه زاد 

  .املشرع يف هذه املدة
يف حالة تسليم الشهادة، حتتفظ الدولة ملدة         

سنة واحدة حبق ممارسة حق الشفعة كما هو منصوص 
تدين  عليه مبوجب قانون التسجيل، وذلك يف حالة

  .السعر

                                                                                 
األخطاء وفق مـا متليـه خطـة العمـل الراميـة بـدورها لتفعيـل شـعب 
النشــاط الصــناعي للحــد مــن التبعيـــة الطاقويــة، كمــا كشــف عـــن 

مراســيم تنفيذيــة مقــررة ضــمن تطبيقــات احلكومــة حلــق  5صــدور 
لشفعة تتعلق بقضـايا عالقـة وملفـات خاصـة مبؤسسـات صـناعية ا

  .صغرية ومتوسطة
 .29/07/2016مت االطالع على املوقع يوم * 

http://www.al-
fadjr.com/ar/economie/260141.html                                                                       

زائريـــة حلــــق الشــــفعة اســــرتجاع ومـــن امثلــــة ممارســــة  الدولــــة اجل*  
ــــر"احلكومــــة وحــــدة انتــــاج  العجــــالت املطاطيــــة  " ميشــــالن اجلزائ

الكــائن مقــره ببــاش جــراح العاصــمة والــذي كــان حمــل مفاوضــات 
لشـــرائه مؤخرا،بعـــد أن قـــررت الشـــركة األم " جممـــع ســـيفيتال"مـــع 

غلقــــه إضــــافة إىل وحــــدتني يف كــــل مــــن فرنســــا وكولومبيا،حيــــث 
ـــــــررت احلكومـــــــة احملا ـــــــى هـــــــذا النشـــــــاط مهمـــــــا كـــــــان ق فظـــــــة عل

لس الشــعيب الــوطين أن الدولــة ال  الثمن،وأوضــح الــوزير األول بــا
متــارس حــق الشــفعة عنــدما يتعلــق األمــر ببيــع أســهم بــني شــركاء 
املؤسسات،بل تتدخل عندما تكون األسعار منخفضة أو بصـدد 

بــان الرهــان يتعلــق "زوال نشــاط صــناعي مــا، كمــا أضــاف الــوزير 
حيــث ســنقوم مبمارســة حــق الشــفعة الســرتجاع األراضــي بالعقــار 

مــن " ،مــربزا بــأن "ومــن مثــة القيــام بعــدد مــن االســتثمارات عليهــا
حـــق الدولـــة ممارســـة حـــق الشـــفعة بـــالنظر لســـعر البيـــع املـــنخفض 

" وشــــركة " ســــيفيتال"جــــدا الــــذي متــــت بــــه الصــــفقة بــــني جممــــع 
".ميشالن  

http://www.djazairess.com/elbilad/205729       
                                                                           
                                 

 .01/08/2016مت االطالع على املوقع بتاريخ *

ويف األخري يعترب عدم الرد من املصاحل املختصة        
خالل أجل ثالثة أشهر، مبثابة التخلي عن ممارسة حق 

  .الشفعة
ويف األخري، بالنسبة للقانون اجلديد املتعلق برتقية       

االستثمار الذي صادق عليه الربملان مؤخرا، فقد 
د بأن قانون جددت وزارة الصناعة واملناجم التأكي

  .1الشفعة مت اإلبقاء عليه ومت تعزيزه يف هذا القانون
وأكد ذات املصدر أن القانون اجلديد الذي       

يوجد حاليا قيد الصدور خيصص مادتني كاملتني حلق 
من  31و 30الشفعة مشريا إىل مضمون املادتني 

  .النص القانوين اجلديد
بقاء الصريح وأضافت الوزارة أنه عالوة على اإل      

على حق الشفعة يف القانون اجلديد فإن هذا األخري 
قد مت تعزيزه سيما فيما خيص التنازالت اليت تتم يف 
اخلارج واليت ترتجم إىل تنازل غري مباشر ملؤسسة 
خاضعة لقانون جزائري واستفادت من تسهيالت أو 
امتيازات خالل إنشائها، فإن الدولة ال تتوفر إال على 

رغم التحويل غري املباشر مللكية صغري حق شراء 
املؤسسة اخلاضعة للقانون اجلزائري اليت تنتج عن مثل 
هذه العمليات وأن هذا احلق يف الشراء ال خيول للدولة 
أي حق يف أولوية الشراء ألنه مصنف يف ذات 
املستوى مع أي مشرتي آخر معين بشراء حصص 

                                                             
أوضح بيان للوزارة أن وزارة الصناعة واملناجم وردا على  1

سلسلة من املقاالت الصحفية  ولرفع كل لبس توضح أن حق 
الشفعة منصوص عليه بشكل واضح يف القانون اجلديد املتعلق 
لس  برتقية االستثمار الذي صادق عليه مؤخرا كل من ا

  .الشعيب الوطين وجملس األمة
املواقع اليت تطرقت إىل إخراج حق الشفعة ومن بني املقاالت  و 

  من مشروع قانون االستثمار اجلديد 
http://aljazairalyoum.com/%D8%A5%D8%AE
%D8%B1                                                           
                                
http://sawtalahrara.net/index.php/component/K
2/%D8.   

  .28/07/2016مت االطالع على املوقعني بتاريخ *
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 اجتماعية أو أسهم الشركة موضوع التنازل غري
 ".املباشر

ا أن          حق الشفعة يف "وتابعت الوزارة يف بيا
القانون اجلديد مل خيضع ألي تغيري بينما مت تكييفه مع 

  ".ما يتم يف مجيع بلدان العامل
خضع إلدماج "كما أشارت إىل أن حق الشفعة         

جزئي يف قانون اإلجراءات اجلبائية من اجل معاجلة 
التقييم املنخفض لقيمة األسهم واحلصص االجتماعية 
اليت هي غائبة حىت اآلن من األحكام اليت تعاجل هذه 

  ".الظاهرة
على اجل سنة  "وأصبحت الدولة تتوفر اآلن        

من إمتام املعاملة لالعرتاض على هذه  كاملة ابتداء
األخرية يف حالة ما إذا الحظت أن سعر التنازل كان 
ا ممارسة حق  دون السعر احلقيقي وبالتايل بإمكا
الشفعة الستعادة جمموع األسهم أو احلصص 
االجتماعية املتنازل عنها مقابل دفع السعر املصرح به 

  %". 10زائد 
ى حق الشفعة على حالته اإلبقاء عل"كما مت         

فيما خيص منح الفرصة للدولة للتموقع كشريك حيظى 
باألولوية بالنسبة للتنازالت عن أسهم أو حصص 

  .من أو لفائدة أجانب  اجتماعية
كما متت اإلشارة إىل أن القانون اجلديد املتعلق         

يصحح حق الشراء على عدة "برتقية االستثمار 
  ".مستويات

ح يف هذا السياق أن هذا القانون اجلديد ويوض       
حيول حق الشراء إىل حق الشفعة الذي خيول للدولة "

  ".أولوية حق الشراء
ممارسة حق الشفعة حول مفهوم "ويرسي أيضا        

التنازل عن أسهم باخلارج يؤدي (التنازل غري املباشر 
إىل تنازل غري مباشر عن جمموع أو جزء من املؤسسة 

لقانون اجلزائري موضوع مسامهة املؤسسة اخلاضعة ل
  )".املتنازلة

%  10نسبة "كما حيدد هذا القانون اجلديد         
رأس مال الشركة ) النسبة اليت ختول حق مراقبة(

األجنبية وأكثر والتنازل باخلارج على أسهم أو حصص 
  ".اجتماعية تؤدي إىل حدوث حالة تنازل غري مباشر

للدولة احلق يف ممارسة "وأعطى هذا القانون       
الشفعة يف الشركة اخلاضعة للقانون اجلزائري موضوع 
تنازل غري مباشر لعدد من األسهم و احلصص 
االجتماعية املساوية لألسهم واحلصص االجتماعية 
املتنازل عنها يف اخلارج من قبل املؤسسة املالكة 

قانون اجلزائري دون للمسامهات يف الشركة اخلاضعة لل
أن تتجاوز مبلغ احلصص املتحصل عليها يف هذه 

  .1األخرية 
  :الرسم على األرباح االستثنائية: الفرع الثاني

النزاع القائم بني : من بني األمثلة على ذلك      
، يف 2006الدولة اجلزائرية وأناداركو ومريسك يف سنة 

باح أعقاب إقرار الدولة اجلزائرية رسم على األر 
دوالر  30االستثنائية حينما يفوق سعر النفط سقف 

للربميل يسري بأثر رجعي مبوجب قانون احملروقات سنة 
منه على  3مكرر 101، حيث نصت املادة 20062

يطبق رسم غري قابل للحسم على األرباح : "أنه
االستثنائية اليت حيققها الشركاء األجانب،على حصة 

م عندما يك ون الوسط العددي اإلنتاج اخلاصة 
) 30(يتجاوز ثالثني " الربنت"الشهري ألسعار برتول 

دوالرا للربميل الواحد،وذلك فيما خيص عقود الشراكة 
                                                             

لة الصحفية الصادرة  1 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،ا
 .2016جويلية  21بتاريخ 

http://www.andi .dz/index.php/ar/presse/1321-
le-droit.                                                               

                                     
 29املوافق  1427رجب  3مؤرخ يف  10-06أمر رقم  2

املؤرخ  07-05،يعدل ويتمم القانون رقم 2006يوليو سنة 
 2005أبريل سنة  28املوافق  1426ربيع األول  19يف 

يوليو  30الصادرة بتاريخ  48العدد . ر.واملتعلق باحملروقات،ج
2006.  

  .،نفس املرجع10-06من أمر رقم  3املادة  3
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املربمة بني سونا طراك وشريك أجنيب أو أكثر يف إطار 
غشت سنة  19املؤرخ يف  14-86القانون رقم 

1986.  
  .2006يطبق هذا الرسم ابتداء من أول غشت سنة 

الذي  اإلنتاجتبلغ نسبة هذا الرسم املطبق على       
 50كحد أدىن و %  5يعود إىل الشركاء األجانب 

  .كحد أقصى% 
تقوم سوناطراك، من أجل سداد هذا الرسم        

لدى اخلزينة العمومية،خبصم كمية احملروقات املوافقة 
ملبلغ هذا الرسم من حصة االنتاج الذي يعود إىل 

  .ملعنينيالشركاء األجانب ا
حتدد إجراءات وشروط تطبيق هذا الرسم،مع األخذ 

ا،عن  اإلنتاجيف احلسبان مستوى  وكذا منهجية حسا
  .طريق التنظيم

تعترب كل اتفاقية خمالفة لألحكام املذكورة أعاله       
  .  1"الغية
عرفت األسعار ارتفاعا كبريا  2005فمنذ سنة       

االرتفاع يف  و تنامت بصفة دائمة، ونتج عن هذا
األسعار حتقيق الشركات األجنبية العاملة باجلزائر 
ألرباح استثنائية مل تكن متوقعة بل مل يتم تصورها 

خالل توقيع تلك العقود،ويف هذه احلالة فانه  إطالقا
من املتعارف عليه دوليا أن الدولة ذات السيادة هلا 
 احلق يف حتديد هذه األرباح االستثنائية وهو ما قامت

  . 2به اجلزائر

                                                             
 440-06لتطبيق هذه املادة مت إصدار مرسوم تنفيذي رقم  1

ديسمرب سنة  2املوافق  1427ذي القعدة  11مؤرخ يف 
،حيدد إجراءات وشروط تطبيق ومنهجية حساب الرسم 2006

 3الصادرة بتاريخ  78ر العدد .على األرباح االستثنائية،ج
  .2006ديسمرب 

  .102سامل ليلى،املرجع السابق، ص 2

ومن هنا، شددت الشركات البرتولية، وعلى        
على عدم قانونية اإلجراء،  3رأسها أناداركو األمريكية 
  .بالنظر لتطبيقه بأثر رجعي

فسارعت الشركات الدولية،بعد فشل املفاوضات الذي 
باخلصوص إىل اللجوء إىل  2008و 2007جرت يف 

نازعات املتصلة القضاء الدويل،عرب مركز تسوية امل
  .باالستثمار بواشنطن وحمكمة املنازعات بباريس

وطالبت الشركات الدولية،وخاصة منها أناداركو      
عرب مركز تسوية املنازعات املتصلة  ومريسك،

باالستثمار بواشنطن وحمكمة املنازعات 
ماليري  3بباريس،بتعويض عن األضرار تصل قيمته إىل 

اجلانبان مكاتب حماماة  دوالر على األقل، واختار
عن اجلانب األمريكي " كينغ أند سبالدينغ"دولية،منها 

شريمان أند "والدامناركي، ومكتب احملاماة الدويل 
  .عن اجلانب اجلزائري" إميانويل غايار"واحملامي "سرتلينغ
طلب  2009جويلية  29ومت إيداع بتاريخ        

،ليتقرر ملباشر إجراءات التحكيم على مستوى املركز
 2010مارس  10على إثر ذلك تشكيل بتاريخ 

، وعقدت أول 4طاقم احملكمة املكلفة بالنظر يف النزاع
أفريل  22جلسة للمحكمة يف فرع باريس بتاريخ 

                                                             
تنشط شركة أناداركوا األمريكية يف اجلزائر منذ سنة  3

مجادى  4مؤرخ يف  08-90،مرسوم التنفيذي رقم 1989
املتضمن املوافقة على  1990يناير  4املوافق  1410الثانية 

اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغالله يف اجلزائر،املربم 
بني املؤسسة  1989اكتوبر سنة  12ة يف باجلزائر العاصم

،وعلى "أناداركو اجلرييا كوربوريشن" وشركة " سوناطراك"الوطنية 
الربوتوكول املتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغالله 

ا الشركة  باالشرتاك مع " أناداركو اجلرييا كوربوريشن"اليت تقوم 
أناداركو "الدولة وشركة املربم بني " سوناطراك"املؤسسة الوطنية 
باجلزائر العاصمة،  1989أكتوبر  23يف " اجلرييا كوربوريشن

  .1990يناير  10الصادرة بتاريخ  2ر العدد .ج
يتشكل أعضاء احملكمة املكلفة بالنظر يف النزاع من غابريال   4

كوفان كوهلر رئيسا من سويسرا،كمال حسني من 
  .بنغالديش،دافيد ويليامس من نيوزيلندا
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،ليقدم بعدها املدعي مذكرة خاصة باملضمون 2010
أعقبتها مذكرة اجلزائر يف  ،2010جوان  21بتاريخ 

  .2010ديسمرب  21
واستمرت القضية خالل سنتني،إذ قدم         

 31اجلانبان مذكرات يف آخر جلسة بينهما يف 
، ونظرا لتعقد اإلجراءات وإمكانية أن 2012جانفي 

تطول،فقد ارتأى الطرفان إجياد حلول ترضي 
اجلانبني،وتضع حدا للنزاع القضائي،خاصة إن اجلزائر 

اية  حتضر لتعديل قانون  2011بدأت مع 
روقات، وفقا ملعطيات جديدة ميكن أن تدعم احمل

موقف الشركات،وأن هذه الشركات متتلك أيضا 
اية  مصاحل كبرية يصعب التفريط فيها بسهولة، ومع 
السنة اجته اجلانبان إىل تفضيل خيار الرتاضي، مع 

   .أفضلية لصاحل الشركات البرتولية
ويتضح أن اجلزائر كانت تسعى لتدارك املوقف        

الصعب الذي أوجدته تدابري غري مدروسة، وخاصة 
وتوقع  فرض الرسم على األرباح االستثنائية بأثر رجعي،

مما دفع  صدور قرار يف غري صاحلها بتكاليف أعلى،
خاصة وأن اجلزائر  إىل اختاذ قرار حيد من اخلسارة،

أيضا حباجة إىل الشركاء األجانب لتطوير االستكشاف 
لتايل كان يتعني إعطاء مؤشرات الذي عرف تباطؤا، وبا

حسن النية وضمانات هلذه الشركات لكي تعود 
  . 1لالستثمار يف اجلزائر بصورة أكرب

وطالبت الشركات الدولية بتعويض مادي يصل        
ماليري دوالر، فطالبت شركة أناداركوا األمريكية  5إىل 

مليار دوالر عن املبالغ اليت كانت قد  2بتعويض قدره 
ها كرسم على األرباح االستثنائية،لكن بعد اتفاق دفعت

                                                             
مسية يوسفي،حفيظ صواليلي،اجلزائر جمربة عن مراجعة الرسم  1

، جريدة اخلرب "أناداركو"على األرباح االستثنائية بعد تعويض 
:  يوم
11/03/2012.

http://www.djazairess.com/elkhabar/282986  
  .31/07/2016مت االطالع على املوقع بتاريخ 

األطراف على التخلي عن التسوية القضائية والتوجه 
حنو إجياد حلول ودية حلل النزاع،مت التوصل إىل اتفاق 
بني اجلزائر وشركة أناداركو يقضي بتعويض هذه الشركة 
تعويضا عينيا يتمثل يف تزويدها بكميات إضافية من 

شهرا  12مليا دوالر يف فرتة  1.8البرتول بقيمة 
  . حسب بيان أصدرته الشركة

كما اتفق الطرفان على تعديل عقد تقاسم         
الذي أصبح ينص على توفري كميات إضافية  2اإلنتاج

مليار دوالر، مع  2.6من النفط لشركة أناداركو مببلغ 
متديد عقد الشراكة الذي جيمع هذه الشركة مع شركة 

سنة حتسب من تاريخ إبرام العقد  25سوناطراك إىل 
، مقابل التزام شركة أناداركو 1989أكتوبر  23يف 

مبواصلة دفع الرسم على األرباح االستثنائية، مع 
 9اإلشارة إىل أن هذا االتفاق الذي مت إبرامه بتاريخ 

ميتد كذلك إىل باقي الشركات املتمثلة  2012مارس 
  .3يف شركة مايرسك وشركة إيت أوتيل

ويف األخري، إذا كان من حق اجلزائر فرض        
الرسوم اجلبائية اليت تراها مناسبة فان إقرارها لألثر 
الرجعي هلذه الرسوم يعد تصرفا غري مقبول نظرا 
ملساسها مببدأ استقرار التشريع،وهو ما يطرح مسألة 

                                                             
املربم مع صادقت كل من مريسك وأناداركو على االتفاق  2

سونا طراك خبصوص تسوية اخلالف حول الرسم على األرباح 
موعة  االستثنائية،واستفاد من تعويض،وأشار بيان صادر عن ا

 .إىل ان االتفاق تضمن تعديل عقد تقاسم االنتاج
http://www.djazairess.com/elkhabar /285563   

     .    31/07/2016مت االطالع على املوقع بتاريخ 
ربيع الثاين عام  29مؤرخ يف  147-12مرسوم رئاسي رقم  3

،يتضمن املوافقة على امللحق 2012مارس  22املوافق  1433
للبحث عن  1989أكتوبر سنة  23بالعقد املؤرخ يف  4رقم 

مارس  9احملروقات السائلة واستغالهلا،املربم مبدينة اجلزائر يف 
أناداركو "ات بني الشركة الوطنية سوناطراك وشرك 2012سنة 

و " مايرسك أويل أجلرييات أ س"و" س .ل.أجلرييا كومباين ل
الصادرة بتاريخ  17ر العدد .، ج"ليميتد ) اجلرييا( إين أويل  "

  .2012ماس  25
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مدى فعالية العقد املربم بني الدولة واملستثمر األجنيب 
ألخري من عدم االستقرار القانوين يف محاية هذا ا

خاصة مع تضمني شرط االستقرار يف العقد، فإذا كان 
بإمكان الدولة املضيفة جتاوز هذا الشرط يف أي وقت 
فما جدوى عقد االستثمار يف ضمان االستقرار 

  .1القانوين للمستثمر األجنيب
مسؤولية الدولة الجزائرية عن : المطلب الثاني

  .قرار التشريعاالخالل بمبدأ است
إذا قامت اجلزائر بسن أحكام جديدة كما سبق        

ذكره متس بشكل مباشر بضمان استقرار أحكام 
القانون املعمول به الذي تعهدت بتوفريه للمستثمر 
ا التعاقدية اليت  األجنيب يعد إخالال من جانبها بالتزاما
تربطها باملستثمر األجنيب،فهل يرتتب على اإلخالل 

ا مسؤولي تها الدولية؟،وفيما تتمثل هذه بالتزاما
  .املسؤولية؟

من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية ينبغي       
  .، إذ انقسم إىل ثالثة اجتاهات2التعرض ملوقف الفقه

  .االحترام المطلق للعقد:الفرع األول
هو اجتاه متشدد حيث يرى أن القانون الدويل       

ى حنو يعد يتطلب االحرتام الكامل واملطلق للعقود عل
معه أي مساس بالعقد أيا كانت أسبابه ودوافعه سببا 

  .يف انعقاد العقد
هذا االجتاه تعرض للعديد من االنتقادات على       

أساس أن احلصانة املطلقة املزعومة للعقود غري معرتف 
ا يف القانون الدويل، كما أن القضاء الدويل بدوره مل 

ود، ومل يقرر يف أي يبني فكرة احلصانة املطلقة للعق
منازعة من املنازعات املعروضة عليه أن أي مساس 

                                                             
  .104سامل ليلى،املرجع السابق،ص 1
تناولت األستاذة حفيظة السيد حداد هذه املسألة بالدراسة  2

ا خيص مسؤولية الدولة عن مشرية إىل أن الفقه انقسم فيم
االخالل بااللتزامات العقدية النامجة عن العقود املربمة يف اطار 

  .القانون الداخلي إىل ثالث اجتاهات رئيسية

بالعقد يعد عمال غري مشروع ومن شأنه إثارة املسؤولية 
  .الدولية للدولة املعنية

كما أن مبدأ العقد شريعة املتعاقدين ال ميكن        
إعماله على كل العالقات التعاقدية الناشئة بني الدول 

  .  3ظرا خلصوصية هذه العقودواألشخاص اخلاصة ن
  .إمكانية تغيير العقد: الفرع الثاني

يرى هذا االجتاه أن انتهاك الدولة للعقد ال          
يشكل يف حد ذاته سببا النعقاد مسؤوليتها، فالدولة 
غري ملزمة تبعا لقاعدة من قواعد القانون الدويل العام 

ت املخالفة باحرتام العقود، وال تسأل الدولة إال إذا كان
  .الصادرة عنها للعقد تشكل فعال دوليا غري مشروع

تبعا هلذا االجتاه فان العقد املربم بني الدولة         
والشخص األجنيب خيضع للقانون الداخلي، وبالتايل 
فإن عدم تنفيذه يف حد ذاته ال يشكل انتهاكا ألي 
قاعدة من قواعد القانون الدويل، فإبرام هذه العقود 

ا النظام القانوين الداخلي للدولة الطرف يف  خيتص
العقد والذي يقع عليه حتديد ما إذا كانت اإلجراءات 
اليت قامت باختاذها يف مواجهة الطرف اخلاص املتعاقد 
معها خمالفا هلذا النظام القانوين أم ال، مع اإلشارة إىل 
ا ال يؤدي  أن التغيري الذي تقوم به الدولة على قانو

ساس بالعقد املربم بينها وبني املستثمر األجنيب ال إىل امل
يشكل يف حد ذاته عمال غري مشروع من الوجهة 
الدولية إال إذا كان هذا التغيري يعد بطبيعته مكونا 

  .خلطأ دويل
هذا االجتاه يتميز بأنه يأخذ بعني االعتبار       

ا العديد من الدول على  املواقف املتحفظة اليت أبد
عالقات الدولية، إذ أن الدولة اليت يتبعها صعيد ال

املستثمر األجنيب ترفض دائما التدخل يف حالة مساس 
الدولة الطرف يف العقد املربم بينها وبني هذا املستثمر 
طاملا مل يكن هناك أي دليل على حتقق عمل غري 

                                                             
حفيظة السيد حداد،العقود املربمة بني الدول واألشخاص  3

،دار الفكر -حتديد ماهيتها والنظام القانوين هلا-األجنبية
  .566،  ص2001اجلامعي،االسكندرية،
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مشروع دوليا، فمجرد خمالفة االلتزامات التعاقدية من 
لعقد ال يشكل يف حد ذاته قبل الدولة الطرف يف ا

عمال غري مشروع دوليا وهو ما يدفع دولة املستثمر 
األجنيب إىل جتنب القيام بأي مطالبة دولية ضد الدولة 

  .   1املضيفة
كما أن هناك اجتاه أخر يذهب إىل أن عدم          

تنفيذ العقد يف حد ذاته يعد مكونا ملخالفة يف القانون 
املخالفة على مضمون  الدويل، ويتوقف حتقق هذه

قواعد القانون الدويل اليت تنظم العقود، أي أن هذا 
االجتاه يقر كقاعدة عامة أن جمرد املساس بالعقد ال 
يشكل عمال غري مشروع دوليا إال أن املسؤولية الدولية 
تتحقق بتحقق التعسف يف اإلجراء الصادر عن الدولة 

قواعد  املعنية على أساس أن القانون الدويل يتضمن
قانونية تتعلق بتنفيذ العقود املربمة بني الدولة 
واألشخاص األجنبية،وذلك على الرغم من أن هذه 
العقود حيكمها القانون الداخلي،وعدم احرتام الدولة 
ا التعاقدية ميكن أن يؤدي إىل حتريك  اللتزاما
مسؤوليتها الدولية يف مواجهة الدولة اليت يتبعها الطرف 

  .ص املتعاقد معهااألجنيب اخلا
ويرجع تكييف تصرف الدولة الطرف يف          

العقد إذا كان يؤدي إىل قيام مسؤوليتها أم ال إىل 
قواعد القانون الدويل اليت ختتلف تبعا لإلجراء الذي 
قامت به  الدولة املعنية وهو ما يؤدي يف األخري إىل 
قيام مسؤولية الدولة التعاقدية وبغض النظر عن وجود 

  .أي خطأ بالنسبة للعقود الدولية
تعرض هذا االجتاه للعديد من االنتقادات ألن         

القول بأن العقد الذي مت تدويله يضع قواعد دولية 
يفرض على الدولة احرتامها وإال انعقدت مسؤوليتها 
الدولية يعد قوال خمالفا لقواعد القانون الوضعي اليت 

                                                             
  .570،572حفيظة السيد حداد،املرجع السابق، ص  1

ريك مسؤولية دولة تنص على أنه ال ميكن ألي دولة حت
  . 2أخرى استنادا إىل أن العقد الذي مت تدويله

ومن مث، فرغم االختالف يف االجتاهات 
الفقهية حول مدى انعقاد املسؤولية الدولية للدولة اليت 
ا اإلخالل مبا جاء يف العقد  تتخذ إجراءات من شأ
املربم بينها وبني املستثمر األجنيب، إال أن املتعارف 

رس مبدأ قدسية القانون الدويل العام ال يك عليه أن
، وبالتايل فإن أي خمالفة من الدولة العقد بصورة مطلقة

ا التعاقدية ال يشكل يف حد ذاته عمال غري  اللتزاما
  . مشروع دوليا

ويف األخري، ميكن القول أن متطلبات احلياة       
االقتصادية وضرورة مواكبة اجلزائر ملا خيدم مصاحلها 

قتصادية يعطي هلا احلق يف استخدام ما تتمتع به اال
من امتيازات سيادية على حنو خيوهلا التصرف يف كل 
أو جزء من االلتزامات الواقعة على عاتقها يف مواجهة 
املستثمر األجنيب، مىت كان ذلك التصرف للمصلحة 
العامة وكان مصحوبا بالتعويض العادل إذا تطلب 

  .األمر
لك، نرى أن موقف اجلزائر إزاء أزمة وبناء على ذ      

اوراسكوم تيليكوم هو موقف قانوين يف ظل ما تنص 
ا  عليه قوانينها الداخلية، وإن التعديالت اليت قامت 
جاءت مربرة حبماية اقتصادها الوطين من أي حتويل 
ألصول شركات أجنبية عامة على إقليمها لفائدة 

األوىل  مستثمرين أجانب يف الوقت الذي تكون هي
  . 3ذا التحويل تعزيزا القتصادها

  :خاتمة
يتضح يف األخري، أن مبدأ الثبات التشريعي يعد       

أحد أهم العوامل اجلاذبة لالستثمارات األجنبية يف 
حرتام الدولة لشرط الثبات دولة حباجة لالستثمار، فا

التشريعي والذي يقضي بالتزام الدولة املضيفة بعدم 

                                                             
  .577،580حفيظة السيد حداد، نفس املرجع، ص 2
  .110- 109سامل ليلى، املرجع السابق،ص   3
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قوانينها ذات الصلة باالستثمار خالل فرتة تعديل 
النشاط االستثماري طاملا كان التزام الدولة هو من بني 
الدوافع لالستثمار فهذا الشرط يعزز أحد مبادئ 

يف  القانون الدويل اخلاص وهو احرتام توقعات األفراد
  .جمال العقود واألمن القانوين

دم تغيري وعليه حىت ال تقع الدول يف إشكالية ع      
 يبقى ثابتا عند اللحظة اليت أبرم فيها، العقد الذي 

جيب عليها تفادي إدراج شروط الثبات التشريعي مىت 
كان اهلدف من وضعها هو اهلروب من القانون الوطين 
للدولة املضيفة لالستثمار، وال ميكن إطالق العنان 
لقانون اإلرادة تفاديا ملشكلة حتول عقد االستثمار إىل 

  .حر أو طليق عقد
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  الجزائري التشريع في تنفيذي كسند عريضة على األمر
  ، باحثة يف الدكتوراه جبامعة تيارتبوجالل فاطمة الزهراء

  أستاذة مؤقتة باملركز اجلامعي تيسمسيلت
  :مقدمة  

ا ليست السبب الوحيد    ا األكثر شيوعا إال أ إن كانت األحكام القضائية أخذت االهتمام األكرب لكو
لنشأة احلق يف التنفيذ اجلربي، فيوجد إىل جانبها أحكام احملكمني حماضر الصلح واألوامر على عرائض هذه األخرية 

ا ما يصدره القضاة من قرارات بغري طريق اخلصومة  اليت تعترب اجلزء الثاين من السندات القضائية وتعرف على أ
القضائية حبكم أعماهلم الوالئية،إذ أن مصدر سلطة القاضي عند ممارسته هلذه األعمال هو واليته العامة باعتباره من 
تمع الذي  احلكام أو والة األمر الذين ميلكون توجيه الناس والسيطرة عليهم حتقيقا ملا فيه مصلحتهم ومصلحة ا

  .)1(ينتمون إليه ومن هنا جاءت تسمية هذه األعمال بأعمال احلماية القضائية الوالئية للحقوق واملراكز القانونية 
وتصدر هذه األوامر بناءا على طلب طرف دون السماع لدفوع الطرف اآلخر ودون تكليفه باحلضور وهي 

ا ال تنطوي على فض النزاع أو يف الغالب ما تكون تدابريا مؤقتة فال ميكن إطالق عليها وصف  أعمال قضائية أل
  .فصل يف اخلصومة القضائية هذه األخرية اليت يصدر مبوجبها أحكاما قضائية

وتنقسم األوامر القضائية بدورها إىل أوامر استعجالية ،أوامر أداء ،أوامر على العرائض وأوامر تقدير املصاريف 
 :ستقتصر على األوامر على العرائض ،وعليه فاإلشكالية اليت تطرح هناالقضائية إال أن دراستنا يف هذا املقال 

أو مبعىن آخر إىل أي مدى .مىت يكتسب األمر على العريضة وأوامر حتديد املصاريف القضائية صفة السند التنفيذي؟
 ميكن اعتبار األمر على العريضة سندا تنفيذيا؟

  
  

  

                                                             
  .18 .،ص1999 .ط،سكندرية،اإلدار اجلامعة اجلديدة للنشرحممود السيد عمر التحيوى،نظام األوامر على عرائض والقضاء الوقيت، 1
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  المبحث األول
  مفهوم األمر على عريضة

قبل التطرق إىل معاينة األمر على العريضة 
يف اعتباره سندا تنفيذيا أم ال البد من التعريج على 

، مث خصائصه مفهوم األمر على العريضة وما يقصد به
  .من خالل مطلبني اثنني

تعريف األمر على : المطلب األول
  .عريضة

 لتحديد مفهوم األمر على عريضة، جيدر بنا
مل يعرف املشرع البحث عن تعريف هلذا األمر، إذ 
ال يف  ،اجلزائري األوامر على العرائض كعادته تاركا ا

، لكي حتديد مفاهيم املصطلحات القانونية للفقه
د خصائصها غري أنه حدّ  يتصدى هلذه املهمة،

وعليه نكتفي يف هذا املطلب .وإجراءات إصدارهــا
يضة من خالل فرع بالتعريف الفقهي لألمر على عر 

  .واحد مستقل كما يلي
لألمر على  التعريف الفقهي: الفرع األول

  . عريضة
الفقه يف إعطاء تعريف دقيق  فقد اختل

م قد أمجعوا على وحدة  لألوامر على العرائض ،إال أ
ا عبارة عن قرار والئي : "خصائصها ،وعرفت على أ

يصدر من رئيس اجلهة القضائية املختصة على ذيل 
العريضة اليت يقدمها العارض دون مناقشة 

  .)1("حضورية
أما الدكتور نبيل إمساعيل عمر فيعرف  

نظام إجرائي : "ام األوامــر على العــرائض بـأنهنظــ
وشكل للعمل القضائي الصادر من القاضي بناءا على 
سلطته الوالئية يف األحوال اليت ال يوجد فيها نزاع يراد 
حسمه وإمنا تشتد احلاجة إىل ضرورة اختاذ جمرد تدابيــر 

                                                             
،مذكرة لنيل ت التنفيذية يف القانون اجلزائري،السنداجامع مسري1 

 .42 .،صالدفعة الثامنة عشر،املدرسة العليا للقضاءإجازة 

قد و  .)2(" لفرد عن اختاذها بإرادته املفردةوقتية يعجز ا
اعرّ  نوع من األوامر اليت يصدرها :" فت أيضا بأ

القضاة بناءا على طلب اخلصم من غري مرافعة ودون 
ويف غيبتـه وتعترب سندات تكليف اآلخر باحلضور 

  .)3( "تنفيذية
خصائص األمر على :المطلب الثاني

  .عريضة
ال بد قبل التطرق إلجراءات استصدار األمر   

اليت اعتمدها املشرع  اخلصائص على العريضة أن نبّني 
اجلزائري وجل الفقه يف حتديد مفهوم األمر على 

  .العريضة
  .الوقتية: الفرع األول

فهي تدابري  ؛العرائض أوامر مؤقتة ىاألوامر عل
وهذا  ،صدر األمر الرتاجع عن موقفهوقتية وللقاضي مُ 

عن طريق تعديل األمر أو إصدار أمر جديد خمالف 
االت واألحوال اليت وحيدد املشر .لألمر السابق ع ا

ال ،فهي جيوز فيها للقضاء إصدار مثل هذه األوامر
 )4(استثناءا على القواعد العامة للتقاضي  إالتكون 

ىل أن احلاالت إوجيدر التنبيه .اليت تقتضي الوجاهية
 ن ليست على سبيل احلصر بلاليت ذكرها القانو 
البعض أن اعتبار نشري إىل و ،املثال جاءت على سبيل

بأن هذه القائمة جاءت حصرية ال يتطابق مع روح 
ذلك أن احلاالت اليت  ،النص وال مع املنطق القانوين

ميكن أن يلجأ فيها للمطالبة بتدبري قانوين معني ال 

                                                             
،أصول التنفيذ اجلربي يف املواد املدنية نبيل إمساعيل عمر 2

 .21 .،ص1996 .ط،الدار اجلامعيةوالتجارية،
قانون  ،التنفيذ القضائي وتوزيع احلصيلة يفحممد حسنني 3

. ط اإلجراءات املدنية اجلزائري،مكتبة الفالح ،الكويت،
 .05 .،ص1984 :،سنة01

دار مروك نصر الدين،طرق التنفيذ يف املواد املدنية، 4
 .78 .،ص2008: سنة.ط ،اجلزائر،هومة
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أما ذكر املشرع للحاالت السابقة  ،حتصى وال تعد
  .)1(فجاء يف سياق تناوله ملا هو أكثر شيوعا منها 

عماله لسلطته الوالئية فهو ال والقاضي عند است
وإمنا يصدر أمرا  ،يقضي وال يصدر حكما قضائيا

مىت رأى أن  ،والئيا ال يقيده ويستطيع العدول عنه
ومل تعد قائمة أو  ،املصلحة من األمر السابق انتهت

طرأت وقائع جديدة أو صدر األمر األول بناءا على 
أو بتغري  خطأ يف التقدير أو خطأ يف الواقع أو القانون

،كما تعترب األوامر على الظروف على وجه العموم
العرائض جمرد تدابري أو إجراءات حتفظية ال تكسب 

دره    . )2(حقا وال 
  . الحق بأصلعدم المساس : يثانالفرع ال

إن األوامر الصادرة عن القاضي ال متس بأصل 
،واألمر على يث يتعني عليه أن ال يتطرق إليهاحلق حب

العريضة ال يتضمن تقريرا قضائيا يف ذلك وال يوجد فيه 
فصال قضائيا يزيل التجهيل ويقمع الشك وال يتضمن 

،أي ال وجود لقضاء قطعي أصل احلقحسما للنزاع يف 
يف املوضوع املتنازع عليه والسبب يف ذلك يرجع 

كما تتميز .النتفاء النزاع بالنسبة لألوامر على العــرائض
ا وقلة األ وامر على العرائض أيضا ببساطة إجراءا

  . التكلفة والسرعة يف التنفيـــذ
  . غياب مبدأ الوجاهية: ثالثالفرع ال

من فكرة  أن القاضي عندما يستعمل  اانطالق
سلطته الوالئية يكتفي مبا يقّدمه له طالب استصدار 

جيعل من املفرتض معه  ،األمر من وقائع ومعطيات
. غياب مبدأ الوجاهية وختّلف احرتام حقوق الدفاع

وذلك كّله راجع لكون األمر على عريضة يصدر بناءا 
السبب يف ذلك و  ،)3(على إجراءات حتقيق غري كامل 

                                                             
عبد السالم ديب،قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ترمجة  1

 .216. منقحة،ص 02. طللمحاكمة العادلة،
،أصول التنفيذ اجلربي يف املواد املدنية إمساعيل عمر نبيل2 

 .136. ،ص1996 :سنة. ط،الدار اجلامعيةوالتجارية،
 .146،147 .،صاملرجع السابق،نبيل إمساعيل عمر 3

أن القاضي ال يواجه إال مصلحة واحدة هي مصلحة 
  .طالب األمر وهو الطرف الوحيد يف اخلصومة

ه أن القاضي ال حرج عليه يف أن ومن املسلم ب
يستدعي طالب استصدار األمر على عريضة ليستفهم 

وإثبات تلك  ،منه عن النقاط اليت استشكلت عليه
،لكن األمر على خالف ذلك اإليضاحات كتابة

ر األمر على عريضة يف بالنسبة للشخص املراد استصدا
علة ذلك أنه كثريا ما تقتضي مصلحة مواجهته،و 

األمر على العريضة صدور هذا األخري  رإصداطالب 
حبيث أن  ،بغري علم من يراد استصداره يف مواجهته

يبدو و . ،ال حيقق اهلدف املنشود من إصدارهاعلمه به
ذلك واضحا يف حال طلب استصدار أمر بتوقيع 

  . )4(احلجز التحفظي
  المبحث الثاني

  األمر على عريضة كسند تنفيذي
األوامر على العرائض ال ميكن أن تعترب كل 

وهذا ما سيتم تبيانه يف  ،سندات تنفيذية إال بشروط
  .الثاين، على النحو اآليت مطالب هذا املبحث
إجراءات استصدار األمر : األولالمطلب 

  . عريضةعلى 
تصدر األوامر على العرائض كما سبق ذكره 
بناءا على إجراءات مبسطة من قبل القاضي غري تلك 

ا يف ا ال تقبل ،األحكام القضائية املعمول  كما أ
ا  الطعن بالطرق املعروفة وإمنا بالطرق اليت خصها 

رجحت بني التظلم واليت تأ ،املشرع يف القانون
نتطرق هلا يف املطلب الثاين من ،واليت سواالستئناف
  .هذا املبحث

ولكي يصدر األمر على العريضة البد من توافر      
يتعني على القاضي املختص نوعيا  ،شروط معينة

                                                             
املتضمن  2008فيفري  25املؤرخ يف  08-09:القانون رقم 4

 املؤرخة 21.ع.ج.ج.ر.،جإلداريةقانون اإلجراءات املدنية وا
 . 2008بريل أ 23 يف
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ا يف الطلب املرفوع أمامه ويقصد  ،وإقليميا مراعا
برئيس اجلهة القضائية إما رئيس احملكمة أو رئيس 

حة وهذا حسب الصالحيات املستحدثة املمنو  ،القسم
 .من ق 425،506،523هلذا األخري مبوجب املواد 

كن مي: " يليعلى ما 506املادة  تنص، حيث.إ .م .إ
أن يأمر باختاذ كل  تعجايلاالسلرئيس القسم 

 523املادة  تنصو ...".اإلجراءات املؤقتة والتحفظية
ميكن لرئيس القسم العقاري أن : " من نفس القانون

،ال دبري مستعجل مبوجب أمر على عريضةيتخذ أي ت
كذلك املادة   تنصو ...".يتطلب املناقشة أو الوجاهية 

ؤون األسرة قسم ش ميارس رئيس: " على أنه 425
  .)1(..."، االستعجاللقاضي  الصالحيات املخولة 

الشروط المتعلقة بقبول  :الفرع األول
  . األمر على العريضة إصدار

احتمال وجود حق أو مركز قانوين  :أوال
وهنا يتحقق القاضي من أن طالب األمر هو صاحب 
هذا احلق أو املركز القانوين الذي حتميه قواعد القانون 

 .املوضوعي بصورة جمردة أو من ميثلــه
أن يتأكد القاضي من أن املطلوب هو  :ثانيا

تدبري وقيت أو إجراء حتفظي وأن اهلدف من األمر على 
يضة هو احملافظة على احلقوق والكشف عنها دون العر 

 .املساس بأصلها
وجود خطر أو احتمال وقوع ضرر : ثالثا

  .على هذا احلق أو املركز القانوين
أن يتأكد من أن حتقق اهلدف من : رابعا

اإلجراء املطلوب صدوره ال يقتضي أي مواجهة أي 
فال تنشئ إجراءات األوامر على  ،)2(انعدام اخلصومة 

العرائض خصومة قضائية هذه األخرية اليت تنشأ مبجرد 
تتميز األوامر على .إعالن العريضة للمدعى عليه

                                                             
 .40 .ص،املرجع السابق،حيويحممود السيد عمر الت 1
املدرسة  إجازةشريف عبد الرمحن،رئيس احملكمة،مذكرة لنيل  2

 .42. العليا للقضاء،الدفعة الرابعة عشر،ص

العرائض باعتبارها من األعمال الوالئية بعدم وجود 
ا ال تتضمن حسما لنزاع قائم  املنازعة فيها حيث أ

ه لصاحبه بل وال يرتتب عنها أي تقرير للحق أو إسناد
هي جمرد تدابري وقتية للمحافظة على هذا احلق أو 
الكشف عنه دون املساس به وعليه فال جمال إلعمال 
اإلعالن القضائي ويغيب فيهـا التمسك بالـدفوع 
اإلجرائيـة أو املوضوعية ألن القاضي يلتزم حبكم وظيفته 
إثارته يف صورة رفض إلصدار األمر وهذا األخري 

ة الصادر يف مواجهته سواء كان ذلك يصدر يف غيب
  .بالسلب أو اإلجياب
لقة بالنسبة للشروط المتع :الفرع الثاني

  . بالشكل
لكي يصدر األمر على العريضة يتعني حتديد 
شكل وحمتوى هذه األخرية الستصداره وكيفيــة 

إال أن القانون مل حيدد شكال معينا للعريضة . تسجيلــه
ا وبالتايل فإنه ميكن وال البيانات اليت تتضمنه

ريغب يف استصدار أمر شخص طبيعي أو معنويلكل
على عريضة أن يتقدم إىل اجلهة القضائية 

غري أن القانون اشرتط أن يكون الطلب .املختصــة
مقدما بعريضة من نسختني متطابقتني حتمل اسم 
ولقب وصفة صاحبها مع حتديد موطنه احلقيقي أو 

موجزا عن وقائع الطلب املختار وتشمل أيضا عرضا 
طلب تعيني : واألسانيد وختتم بطلب حمدد بدقة مثال

خبري ،طلب تعيني حمضر قضائي ،طلب إجراء حجز 
تؤرخ وتوقع من املعين أو وكيلــه اخلاص أو ممثلـه . اخل..

كما اشرتط أن يشمل اإلشارة للوثائق . أو حماميـه
ا وهذا ما نصت عليه املادة   .إ .من ق 311احملتج 

ا األول وكذا القواعد العامة لتحرير  .إ .م يف فقر
وكذا ذكر احملكمة املعروض أمامها اخلصومة .العريضة

إذا تعلق األمر بعريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة 
  .إ .م .إ .من ق 311/2وهذا ما نصت عليه املادة 

كما جتدر اإلشارة إىل أن الفهم اخلاطئ لبعض القضاة 
جعلوا من اخلصومة شرطا لقبول  هلذه الفقرة أعاله
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األمر على العريضة غري أن األصح أن املشرع أوجب 
  .اإلشارة إليها يف حالة وجودها ومل يعتربها شرطا

وبعد مراعاة هذه الشروط يصدر رئيس اجلهة 
القضائية أمرا إما بقبول األمر على العريضة وإما 

 أقصىأيام كحد  3بالرفض وقيده املشرع مبيعاد 
يف الطلب حتتسب من يوم إيداعه وهذا ما  للفصل

وهذا  .إ .م .إ .ق 310/2نص عليه يف فحو املادة 
تطبيقا للهدف الذي جاء به ق إ م إ بأن يتم الفصل 

  . خالل آجال معقولة
وكذا نظرا للطبيعة االستعجالية لألمر دون املساس      

بأصل احلق اليت تقتضي التعجيل وأحيانا مفاجأة من 
غري أن املشرع عند حتديده للمدة .مواجهتهصدرت يف 

الواجب على القاضي عدم جتاوزها للفصل يف الطلب 
مل يتحدث عن حالة عدم التقيد باملدة وجتاوزها من 

  .طرف القاضي وما جزاء ذلك
أما بالنسبة لطريقة الطعن املمنوحة للصادر ضده      

األمر على العريضة فنجد أن املشرع مل حيدد الطريقة 
رئيس  إىلليت يتم فيها التظلم واكتفى بقوله الرجوع ا

اجلهة القضائية ألجل الرتاجع أو تعديل األمر الصادر 
ا  مما يفهم بأن الطبيعة القانونية لألمر على العريضة بأ

  .أمر والئي كون أن الطعن فيه يتم عن طريق التظلم
 لألمرالقوة التنفيذية : المطلب الثاني

  .على عريضة
وبناءا عـلى ما احتوتـه العريضة والوثائق   

ا،يصدر رئيس اجلهة القضائية أمرا إما  املرفقة 
  . باالستجابة إىل الطلب وإما برفضه

في حالة االستجابة : الفرع األول
  .طلبلل

يكون الطلب مؤسسا على نص  اعندم
القانون ومدعما بالوثائق ويهدف إىل اختاذ إجراء 
وقائي ال ميس حبق الدفاع وال ميس بأصل احلق سواء 
قبل نشوء النزاع أو أثناءه أو بعد انتهائه ،يصدر رئيس 
اجلهة القضائية أمرا حيدد فيه بدقة ووضوح اإلجراء 

ببا على املطلوب واشرتط املشرع أن يكون األمر مس
عكس ما كان معموال به يف قانون اإلجراءات املدنية 
القدمي الذي مل يكن يشرتط التسبيب وهذا ما نصت 

ويصدر األمر . إ .م .إ .من ق 311/3عليه املادة 
دون مساع أقوال األطراف ،أي صاحب الطلب 
والصادر ضده األمر ،وبعض األوامر جيب أن تصدر 

ا مثل حالة يف غفلة من اخلصم وجيب أن يبا غت 
احلجوز كاحلجز التحفظي أو التنفيــذي حىت ال ميكن 

  .ريب األمــوال
إن األوامر على العرائض تنفذ تنفيذا معجال وبقوة      

القانون وفور صدورها إذ لألوامر على العرائض نفس 
القوة التنفيذية املقررة لألوامر االستعجالية واحلكمة من 
ا يف الغالب  النفاذ املعجل لألوامر على العرائض أ
ا  تستصدر الختاذ إجراء سريع حتفظي أو وقيت وأ

  .)1(غفلة من اخلصم تصدر يف 
والتنفيذ املعجل لألوامر على العرائض يستمد من 

ألمر ارة دون احلاجة إىل النص عليه يف القانون مباش
كيفية التظلم   . إ.م .إ.من ق 944،وأوردت املادة )2(

من األمر الصادر بالتخصيص أمام القاضي الذي 
أصدره والقائم بالفصل يف األمور املستعجلة ويكون 

حكما وقتيا وعلى هذا االعتبار يكون نفاذا حكمه 
باإلضافة إىل أن املشرع مل . )3(معجال بقوة القانون 

حيدد ميعادا للتظلم من هذه األوامر ولذلك ال ينبغي 
تأخري تنفيذها إىل حني صدور قرار التظلم 

ويكون التنفيذ الفوري لألمر إما أثناء مباشرة .منها
ب فيها التبليـغ كحالة التبليغ يف احلـاالت اليت يتطل

                                                             
،التنفيذ وفقا لنصوص قانون املرافعات معلقا أمحد مليجي 1

 .الفكر العريب،القاهرة،صعليها بآراء الفقه وأحكام النقض،دار 
197. 

محد خالصي،قواعد وإجراءات التنفيذ اجلربي وفقا لقانون أ2 
اإلجراءات املدنية اجلزائري والتشريعات املرتبطة به،منشورات 

 .147. عشاش،اجلزائر،ص
 .89 .،املرجع السابق،صحممد حسنني 3
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احلجز،وإمـا تنفذ مبـاشرة كحالة املعاينة وعند حصول 
صعوبة أو إشكال يف التنفيذ يرجع فيه إىل رئيس اجلهة 

  .القضائية الذي أصدر األمر
قد سبق التحدث على طريق الطعن يف 
األمر على العريضة يف حالة االستجابة من قبل 

ضرر من إعادة املطلوب ضده يف املطلب السابق وال 
التطرق هلذه الفكرة وذلك ملا تطرحه الطبيعة القانونية 
للقرار الفاصل يف التظلم من إشكال فهل يعترب من 
قبيل األوامر على العرائض فينفذ بذلك تنفيذا معجال؟ 
وهل يعترب هذا القرار الصادر يف التظلم والقاضي 

أنه  بإلغاء األمر يعترب رفضا وبالتايل ميكن استئنافه أم
  .ال يقبل الطعن؟

ميكن اإلجابة عن هذا التساؤل بطريق 
املنطق بأنه يعترب أمرا والئيا مشموال بالنفاذ املعجل 

. مادام أنه صدر مبناسبة التظلم يف األمر على العريضة
أما بالنسبة إن كان يقبل الطعن أم ال فما دام املشرع 
مل ينص صراحة على عدم قابلية ألي طريق من طرق 

عن كما فعل يف عديد من املواقف فبمفهوم الط
  .املخالفة فإنه يقبل االستئناف

كما جند أن املشرع أوجب على الصادر 
لصاحله األمر أن ينفذه خالل ثالثة أشهر من صدوره 
وإال سقط والسقوط ال حيول دون حق الطالب يف 
إعادة رفعه مادامت الشروط متوافرة لذلك فهي ال 

فذ فيها القاضي الوقيت سلطته حتوز احلجية وال يستن
  .بإصدارها فيجوز له خمالفتها بأمر جديد

وجيب التفرقة بني األوامر على العرائض وبني 
القرارات الصادرة يف التظلم منها ألن هذه القرارات 

ا    .)1(تعد من قبيل األحكام وختضع للقواعد اخلاصة 
  .في حالة الرفض :الفرع الثاني

غري مربرا أساسا ال  بعندما يكون الطل  
بنص القانون وال بالوثائق ،كأن يكون اإلجـراء 

                                                             
 .90 .،املرجع السابق،صحممد حسنني 1

املطلوب ميس حبقوق األطراف أو يكون الطلب منصبا 
على أصل احلق املتنازع عليه فإنه ال يستجـاب للطلب 
،ويوجب القانون على القاضي إصدار أمر بالرفض 
مسبب وعلى نسختني ،النسخة األصلية حتفظ مع 

ملختلفة بأمانة الضبط والنسخة الثانية أصول العقود ا
تسلم للمعين إن طلبهــا وهذا ما نصت عليه املادة 

على الرغم من أن األصول .إ .م .إ .ق 312/5
العامة يف اإلجراءات ال جتيز االستئناف إال يف 

الفاصلة يف خصومة قضائية جند أن املشرع   األحكام
نص صراحة على جواز قد شذ عن هذا األصل و 

استئناف أمر الرفض بالنسبة لصاحب الطلب على 
ا تدخل ضمن نطاق األعمال الوالئية  الرغم من أ

لس وحدد آجال بـ  يوم،ومل 15للقاضي أمام رئيس ا
ينص على حق اخلصم يف ذلك عند االستجابة إىل 
الطلب ،على اعتبار أن األوامر على العرائض يلجأ 

قتة ال متس إليها بغرض اختاذ إجراءات حتفظية مؤ 
  .حبقوق األطــراف

مما سبق ذكره يصعب حتديد الطبيعة القانونية       
ألمر الرفض فإن كان من قبيل األوامر الوالئية فإن 
األصل يف الطعن أن يكون عن طريق التظلم وليس 
عن طريق االستئناف وإن كان من قبيل األحكام 
فنجدها ال تتوافر على الشروط الواجب توافرها يف 

ا أوامر ا خلصومة من وجاهية مما جيعلنا نصنفها على أ
  .من طبيعة خاصة

غري أنه ما جيب التنويه به هو أن األوامر 
ال تصلح ألن تكون  األحيانعلى العرائض يف أغلب 

سندات تنفيذية فأغلب احلاالت اليت نص عليها 
القانون واليت جيوز فيها استصدار أمر على عريضة هي 

ج إىل استخدام القوة اجلربية لتنفيذه إجراءات ال حتتا 
األمر على عريضة الرامي إىل إثبات مثال ذلك  )2(

                                                             
األنصاري حسن النيداين،أصول التنفيذ املباشر للسندات  2

. ص، 2001التنفيذية،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،اإلسكندرية،
162. 
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حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب يف موضوع ال 
 .إ .ق 310ميس حبقوق األطراف طبقا لنص املادة 

وعليه فال بد العتبار األمر على العريضة سندا .إ .م
 :ال ذلكتنفيذيا البد من تضمنه إلزاما ومث

األوامر على عريضة اليت يصدرها قاضي  -
شؤون األسرة يف احلاالت املشار إليها يف املادة 

  .مكرر من قانون األسرة املتعلق بالنفقة املؤقتة57
األمر على عريضة حبجز وبيع أمالك -

املسحوب عليه املتضمن الشيك طبقا لنص املادة 
من القانون التجاري فإن تبليغ شهادة عدم  536

الدفع النعدام الرصيد أو نقصه لساحب الصك يعد 
مبثابة أمر بالدفع ،ويف حالة عدم الدفع ضمن أجل 
عشرين يوما من تاريخ التبليغ ميكن حلامل الصك عن 
طريق استصدار أمر على ذيل عريضة حبجز وبيع 

ها أمالك املسحوب عليه ضمن الشروط اليت أقر 
القانون ويف حالة اإلشكال يف التنفيذ فإن القائم 
بالتنفيذ حيرر حمضرا باإلشكال العارض وخيرب األطراف 
أن عليهم أن حيضروا أمام قاضي األمور املستعجلة 

 .الذي يفصل فيه
  :خاتمة

اي هذا املقال خلصنا إىل أنه ما  ةويف 
يسري على األحكام والقرارات القضائية يف شأن 

شرط اإللزام كي حتوز صفة السند التنفيذي تضمنها 
،يسري كذلك على األوامر على عرائض اليت جيب أن 
تتضمن إلزاما أما إذا جاء األمر على عريضة ألجل 

الذي  .)1(معاينة مادية فال يأخذ صفة السند التنفيذي
من خصوصياته أن ينفذ جربا على املدين وأن حيوز 
قبل ذلك قوة الشيء املقضي به الشيء الذي ال 
يشرتط يف األوامر على العرائض اليت تنفذ نفاذا معجال 

  .على الرغم من التظلم منها

                                                             
بربارة عبد الرمحن،طرق التنفيذ من الناحيتني املدنية  1

 .71. ،ص2009: سنة ،01. طواجلزائية،منشورات بغدادي،
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  في الجريمة  البيئية في التشريع الجزائريالجزاء 
  دكتوراهالباحثة في بوبكر سعيدة

  .تيسمسيلت املركز اجلامعيؤقتة بأستاذة م
  :ملخص

َا قاعدة قانونية تظهر إىل الوجود القانوين ال تكون فعالة ما مل تكن مقرونة جبزاء ،وعلى اعتبار أّن البيئة اليت نعيش فيها    أميُّ
،وأصبحت تنذر من قبل اإلنسان ،وصلت إىل أوّجهابكل ما تزخر به من مسخرات ،تعرضت عرب األزمنة إلىانتهاكات صارخة 

لوقوع ،ممّا استدعى ضرورة حظر هذه االنتهاكات بتسليط جزاءات خمتلفة على مقرتفيها، خبطر حقيقي وليس خبطر وشيك ا
وكذا اختاذ التدابريالالزمة من أجل استدراك هذا اخلطر قبل استفحاله ،وهو األمر الذي استمال اهتمام املشرع الدويل كما 

ة عاجلت مجيع املواضيع املتعلقة بالبيئة ،مسايرا بذلك اجلزائري، الذي عمل على محاية هذا املوروث من خالل ترسانة القانوني
االتفاقيات الدولية اليت انعقدت مبناسبة التغريات البيئية املفاجئة ،واحلفاظ على املوارد الطبيعية  لألجيال املستقبلية قبل 

 .عشوائية استنفاذها بطرق
  :مقدمة

ذيب سلوك   األشخاص املخاطبني يهدف القانون إىل 
م و  به استقرار ،وغايته يف ذلك تلبية حاجا

م،وعلى اعتبار أن تلبية احلاجة تستدعي  معامال
وهو رفاهية بالضرورة  اختاذ سبيلني أحدمها إجيايب 

،يتثمل فيما ينجرُّعن تلبية هذه اإلنسان ،واألخر سليب
احلاجات من ويالت تنبئ مبستقبل مليء باألخطار، 

 . ر الذي توصل إليه علماء وباحثي  علم البيئـــةوهو األم
فمنذ أن تواجد نوع من التنظيم، و اإلنسان يسعى إىل 
حتقيق رغباته ومتطلبات حياته ومبدأه يف ذلك االستئثار 
بالغنائم عن غريه، ولكن وصل به احلد إىل أن االستئثار 
ال يكون من اخلصم أو باملعىن األصح من تضاربت معه 

 . بل من البيئة اليت حنىي فيهامصاحله، 
فلهثه وراء حتقيق مسعاه، جعله يتجاهل بل يضرب      

ذا املوروث املشرتك،  عرض احلائط تقريبا كل ما يتعلق 
أرض، ماء، هواء خصوصا بعد التقدم الصناعي 

  .والتكنولوجي الذي أحرزه
ويف دائرة البيئة ،أصبح يتأرجح بني  صفته كجاين وصفته  

ه،ودائما يغلب بل و يصرف ذهنه إىل الصفة كمجين علي
حتول دون رؤيته  اليت اآلنيةالثانية بدعوى املصلحة 

نمية أدت مبعىن أن غايته  لتحقيق الت.للخطر املستقبلي
ة بالتايل تدهور األصول الطبيعيإىل استنزاف املوارد،و 

،مما أدى معه إىل ضرورة إحلاق الضرر بالبيئة وأنظمتها
نية و التدخل التشريعي لسن قواعد ملزمة املواجهة القانو 

،واستغالل للبيئة بالطرق املثلى،و نصوص تنظيمية فعالة 
املوارد بعقالنية ورشاد ،والتفكري يف تلبية احتياجات 
احلاضر، دون املساس بقدرات األجيال الالحقة، مبا أن 

اس به ِيؤدي البيئة هي كيان اقتصادي متكامل وأي مس
  .يةإىل ضعف فرص التنم
، يتجسد يف التلوث البيئي الذي واملساس املشار إليه

م اليت تعرب عن مفهوم يعد صورة جديدة من اجلرائ
،كما مل تكن معروفة لسنوات خلت حديث نسبيا

الفقهية أو من الناحية  سواء من الناحية التشريعية أو
ا جرائم تتميز ببعض اخلصوصية القضائية ،ضف أ

عها إىل أحكام خاصة والذاتية اليت تستدعي خضو 
  .تنطوي على اخلروج عن القواعد العامة

ا  لذا عمدت كل دولة يف نطاق سياد
اإلقليمية،وإدراكا منها خلطورة املساس بالبيئة إىل 

ة إصدار تشريعات وقوانني حلماية البيئة ومكافح
جبزاءات هلا قوة  التلوث ،مع تدعيم هذه األخرية 

ألنه ال فائدة ترجى من اإللزام توقٌع على من ينتهكها،
صدور تشريع يقصد محاية البيئة ال يتضمن عقوبة 

  .تردع املخالف 
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دف إىل حتقيق  واجلزاء يأخذ صورتني ،إما عقوبة 
الردع العام والردع اخلاص، وهي بذلك جزاء تقوميي 
ينطوي على إيالم مقصود، تنزل مبرتكب اجلرمية طاملا  

قق عن طريق كان أهال للمسؤولية اجلنائية ،وتتح
املساس حبق من حقوق احملكوم عليه وحتدد جسامتها 

  .مبقدار أمهية احلق املعتدى عليه
إما صورة تدبري احرتازي وقائي يواجه من تثبت لديه 
خطورة إجرامية كامنة فهو أسلوب للدفاع االجتماعي 

  .يستهدف توقي اخلطر قبل ووقوعه
جلزائري فماهي خمتلف  اجلزاءات اليت رتّبها املشرع ا

للجرائم البيئيةيف التشريع اجلزائري؟ وهو األمر الذي 
يتطلب دراسة صوريت اجلزاء اجلنائي املرتتب جراء 
ارتكاب الفعل اإلجرامي امللوث للبيئة، واملتمثلة يف 

، )األول بحثامل(العقوبة املقررة يف اجلرمية البيئية
 ).الثاين بحثامل(والتدابري الوقائية ملواجهتها

 األول بحثالم
العقوبات المقررة في التشريع الجزائري لمواجهة 

  .الجريمة البيئية
تلعب العقوبة يف السياسيةاجلنائية دورا رئيسيا يف 
تمع،وقد  رم، وإعادة تأهيله بإدماجه يف ا إصالح ا

ا جزاء "جرى الفقه اجلنائي على تعريف العقوبة  بأ
يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل 

  1."،وبالشكل الذي يتناسب معهاجرمية
فهي إيالم قصري مقصود، حيمل معىن اللوم األخالقي 
و االستهجان  االجتماعي ،يستهدف أغراضا 
أخالقية ونفعية ،حمددة سلفا،بناء على قانون ،تنزله 
السلطة العامة يف مواجهة اجلميع ،حبكم قضائي 
،على من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب اجلرمية وبالقدر 

  2."ذي يتناسب معهاال
                                                             

، دار هومة 6العام ،طبعة  أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي 1
  .217ص   2008للطباعة وللنشر والتوزيع ،اجلزائر ، 

عادل ماهر األلفي، احلماية اجلنائية للبيئة، دار اجلامعية للنشر  2
  .       22ص  2009اإلسكندرية 

تتفرع العقوبات اجلنائية إمجاال إىل عقوبات سالبة 
للحرية وعقوبات مالية ،ويف جرائم البيئة من اجلائز 
احلكم بالعقوبتني  معا، أو بأي منهما ، وإن كانت 
السياسة اليت انتهجها املشرعون يف جرائم اإلضرار 

قوبة بالبيئة، تتجه حنو التوسع يف العقوبات املالية كع
أصليه و اإلقالل من العقوبات املقيدة للحرية،وعلى 
ا  وجه اخلصوص بالنسبة لألشخاص املعنوية لكو

  .األشخاص األكثر تلويثا للبيئة 
كما جتدر اإلشارة إىل أن سياسة التجرمي والعقاب يف 
تشريعات محاية البيئة، ليست أمرا ثابتا فهي ختتلف 

الفكرية اليت من دولة إىل أخرى ، حبسب الفلسفة 
تقف وراء جترمي هذه األفعال و االنتهاكات ،فصحيح 
أن عناصر البيئة هي واحدة ال تتغري ،إال أن نصيب 
احلماية القانونية لكل منها خيتلف من تشريع إىل 
آخربل على مستوى الدولة الواحدة أحيانا ،وعلى 
مستوى عدد من الدول أحيانا أخرى ،وهذا  يتوقف 

تتبعته كل دولة يف محاية البيئة ضيقا على النهج الذي 
  3.واتساعا

ففي الدول اليت تبدي اهتماما متزايدا لشؤون 
البيئة،حتظى أي خمالفة للقوانني البيئية جبزاءات 
ا وصفته  متشددة بغض النظر عن القائم بارتكا
،على حنو مغاير متاما ملا تنتهجه دول أخرى من 

دها من قبيل الرتف إغفال  تام لالعتبارات البيئية، فتع
التشريعي غري الضروري ،فتعاجلها بإحدى اجلزاءات 

  .اليت قد ال تكون العقوبة من بينها
ا  ويراعي املشرع جسامة النتائج املرتتبة فعال عن ارتكا
أو تلك اليت خيشى منا مستقبال، فيقرر لذلك املعاقبة 
بعقوبات بدنية كاإلعدام ، وسالبة للحرية كالسجن 

  .أو بعقوبات مالية كالغرامة واحلبس، 

                                                             
  .470نفس املرجع، ص 3
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ا جنحوبوص ، فسيتم بوجه ف اجلرائم البيئية على أ
عام الرتكيز على العقوبات السالبة للحرية ،و 

  .العقوبات املالية
وال بأس من التعريج على العقوبات اجلنائية اليت تعد 
استثناء،أو تقرر يف أوضاع خاصة ،وهو ما حذاه 

من قانون  5مكرر 87املشرع اجلزائري وفق املادة 
على انه يعترب فعال إرهابيا ختريبيا كل فعل "العقوبات 

يستهدف االعتداء على احمليط أو إدخال مواد سامة 
أو تسريبها يف اجلو،أو يف باطن األرض أو إلقائها يف 
ا جعل صحة اإلنسان أو  املياه اإلقليمية من شا

  .احليوان أو البيئة الطبيعية يف خطر
ّمت النص عليه يف القانون البحري اجلزائري  واألمرنفسه

من القانون  42املعدلة باملادة  500وفق املادة 
اليت تعاقب كل ربان سفينة جزائري أو  98/05

أجنيب، يلقي عمدا نفايات مشعة يف املياه اخلاضعة 
  1.للوالية القضائية اجلزائرية

أما فيما خيص عقوبة اإلعدام فهي منعدمة التنفيذ يف 
التشريعات البيئية اجلزائرية، السيما اليت تسعى إىل 
محاية احلقوق األساسية لألفراد ومن ضمنها احلق يف 
احلياة ، وكذلك التشريعات العقابية تصون هذا احلق ، 
ا تسلبه يف أحيان أخرى، وال تلجأ إليه  بالرغم من أ
إال يف احلاالت اليت تكون فيه اجلرمية خطرية و ماسة 

  2.تمعبأمن ا

املتعلق  03/10واملالحظ هو عدم رصد القانون 
حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، لعقوبة اإلعدام عن 
اجلرمية  البيئية مكتفيا بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات 

أو  اجلرائم البيئية يف أغلبها جنح املالية ، على اعتبارأن

                                                             
، الوسائل القانونية حلماية البيئة ،مذكرة خترج لنيل حوشني رضوان 1

  .72،ص2006املدرسة العليا للقضاء ،الدفعة إجازة 
،محاية البيئة من التلوث باملواد اإلشعاعية و الكيماوية علي سعيداين 2

يف القانون اجلزائري ، الدار اخللد ونية للنشر و التوزيع ، اجلزائر 
  .322ص 2008

معه بيان هذه   ،األمر الذي يتطلب3خمالفات بيئية 
ول األ طلبامل(ئية يفالعقوبات السالبة للحرية يف اجلرمية البي

  ).الثاين طلبامل(،والعقوبات املالية يف )
العقوبات السالبة للحرية في :األول مطلبال

  .الجريمة البيئية
العقوبات السالبة للحرية، هي العقوبات اليت يفقد 

بإيداعه يف إحدى فيها احملكوم عليه حريته الشخصية 
  .املؤسسات العقابية، وخضوعه فيها لربنامج يومي إلزامي

تعرتف أغلبية التشريعات اجلنائية احلديثة بعقوبات 
سالبة للحرية متنوعة ومتعددة تتفاوت من حيث قوة النظام 
الذي تفرضه على احملكوم عليه،وحبسب جسامة اجلرمية 

م التنوع يف العقوبات ، نظاويتبىن التشريع اجلزائري4.املرتكبة 
، الذي مييز ة تأثرا بالفكر العقايب التقليديالسالبة للحري

بني درجات سلب احلرية تبعا لقدر اإليالم الذي يتضمنه  
ل نوع السيما من حيث شّدة تنفيذه، يتمثل عموما يف ك

، واحلبس املقررة يف القواعد العامة مع عقوبيت السجن
  .مراعاة خصوصية اجلرمية البيئية

عقوبة السجن بصورتيه في الجريمة : الفرع األول
  :البيئية

يعد السجن من العقوبات املقررة للجرائم املوصوفة 
ا جناية يف التشريع اجلزائري ويأخذ صورتان  بأ
السجن املؤبد والسجن املؤقت ،ومن النصوص اليت 
أشار فيها املشرع لعقوبة السجن املؤقت ما تضمنه 

                                                             
،دراسة مقارنة يف األحكام املوضوعية ،دار عبد الستار يونس احلمدوين 3

، مصر،اإلمارات ية ،دار الشتات للنشر والربجمياتلقانونالكتب ا
يد حممود، املواجهة اجلنائية -.169ص 2008،  أنظر أيضا عبد ا

، ورقة عمل مقّدمة من النيابة العامة لتلوث البيئة يف التشريع املصري
املؤمتر اإلقليمي حول البيئة يف الدول العربية،  إىلجبمهورية مصر العربية 

  .11،ص 2009مارس18-17بريوت 
،املؤرخ 66/156من قانون العقوبات اجلزائري رقم  423/2املادة  4
  11/06/1966مؤرخة ي  49،ج ر عدد 07/1966/ 08يف

،ج ر 20/12/2006مؤرخ يف 06/23املعدل واملتمم بالقانون 
  .24/12/2006مؤرخة ففي  84عدد
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من قانون  396/3املادة قانون العقوبات يف 
اىل 10بالسجن املؤقت من "العقوبات اجلزائري 

سنة من يضع النار عمدا يف غابات أو حقول 20
مزروعة أشجارا أو مقاطع أشجار أو أخشاب 

  "موضوعة يف أكوام 
املتعلق بتسيري  01/19من القانون  66وأيضا املادة 

سجن يعاقب بال" يات و مراقبتها وإزالتها على أنهاالنف
من مخس إىل مثاين سنوات وبغرامة مالية من مليون 
دينار إىل مخسة ماليني دينار أو بإحدى العقوبتني 

يات خاصة أو خطرية أو افقط كل من استورد نف
صّدرها وعمل على عبورها خمالفا بذلك أحكام 

  1."القانون 

وما نستنتجه من خالل استعراضنا املواد أعاله ، هو 
ي يعترب اجلرمية البيئية جرمية خطر،وال أن املشرع اجلزائر 

يراعي أضرارها إال استثناءا، وعليه فإذا ترتب عن 
اجلرمية البيئية ضررا أودى حبياة  األشخاص أو مس 
بسالمتهم اجلسدية فال مناص من تطبيق القواعد 

  .العامة املقررة يف قانون العقوبات
  . عقوبة الحبس في الجريمة البيئية: الفرع الثاني

احلبس هو سلب حرية احملكوم عليه،الذي يلتزم أحيانا 
بالعمل، ويعفى أحيانا أخرى منه وذلك خالل املدة 

  .اليت حيددها احلكم
ويعد احلبس العقوبة املقررة ملعظم جرائم التلويث البيئي 
،فيتم توظيفها يف هذا الصدد توظيفا متنوعا ومتدرجا 

ا ،فال تطبق  حبسب جسامة اجلرمية ، ودرجة خطور
  .بيئيةهذه العقوبة إال إذا كنا بصدد جنحة أو خمالفة 

ا عقوبة مؤقتة، وما يالحظ أيضا  ومن خصائصها أ
هو أن أغلب اجلرائم البيئية يف التشريعات اخلاصة 
حبماية البيئة يف اجلزائر أخضعها املشرع لعقوبة احلبس، 

                                                             
ومراقبتها املتعلق بتسيري النفايات  01/19من القانون  66املادة  1

،مؤرخة يف 77،ج ر عدد2001ديسمرب 12وإزالتها ،مؤرخة يف 
15/12/2001.  

سواء اعتربها جنحة أو خمالفة مع بيانه حلديها األدىن 
  .واألقصى

املتعلق 03/10ومن أمثلة عقوبة احلبس يف القانون 
حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ما نصت عليه 

باحلبس من عشر أيام إىل "اليت تعاقب  81املادة 
ختلى ،أو أساء معاملة حيوان ثالثة أشهر كل من 

، وأليف ،أو حمبوس ، يف العلن ، أو اخلفاء ،أو داجن
  2.ويف حالة العود تضاعف العقوبة لفعل قاس ، 

ويف إطار محاية املاء واألواسط املائية تعاقب املادة 
باحلبس من ستة أشهر إىل " من نفس القانون90

سنتني وبغرامة من مائة دينار إىل مليون دينار ،كل 
أو كل ربان سفينة جزائرية أو قائد طائرة جزائرية ،  

يد يف ،أو الرتمشخص يشرف على عمليات الغمر
البحر على منت آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة ، 
أو متحركة يف املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري خمالفا 

،ويف حالة العود تضاعف 53و52أحكام املواد 
  ".العقوبة 

 102أما فيما خيص املنشآت املصنفة، تعاقب املادة 
من نفس القانون باحلبس ملدة سنة واحدة، كل من 

منشأة دون احلصول على ترخيص من اجلهة استغل 
  .اإلدارية املختصة

وفيإطار العقوبات املتعلقة باحلماية من األضرار تنص 
على أنه يعاقب باحلبس "من ذات القانون 107املادة 

ملدة ستة أشهر كل من أعاق جمرى عمليات املراقبة 
اليت ميارسها األعوان املكلفون بالبحث ومعاينة 

  ".هذا القانون خمالفات أحكام 
 84/12كما جند عقوبة احلبس يف القانون رقم 

املتعلق بالنظام العام للغابات  املعدل واملتمم يف مادته 
ينص على معاقبة كل من يستغل املنتجات الغابية 75

                                                             
املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية  03/10من القانون 81املادة  2

 20مؤرخة يف  43ج ر عدد 2003جوان  19املستدامة املؤرخ يف 
  .2003جوان
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أو ينقلها دون رخصة باحلبس من عشرة أيام إىل 
1.شهرين 

  

يف وممّا ّمت عرضه، فاملالحظ هو أن املشرع اجلزائري 
النظام العام للغابات رتب يف أغلب املواد العقابية 
اخلاصة حبالة العود عقوبة احلبس رغم اعتبار العقوبة 
األصلية هي الغرامة حماولة منه لتحقيق نوع من الردع  

، 79، 74،76،77، 72كما هو مقرر باملواد 
80.  

املتعلق بتسيري النفايات 01/19كما تضمن القانون 
 60تها عقوبة احلبس يف املواد من ومراقبتها و إزال

ويف حالة العود تضاعف العقوبة، وأيضا  65إىل
املتعلق حبماية الساحل وتثمينه 02/02تضمن القانون
  43، 41، 40، 39يف املواد  2لعقوبة احلبس

املتعلق باملياه املعدل 05/12وكذا قانون املياه رقم 
حالة واملتممنجد أيضا عقوبة احلبس مع تشديد ها يف 

،ورصد القانون  180اىل 174العود يف املواد 
املتعلق بتسيري املساحات اخلضراء مضاعفة  06/07

  .العقوبة يف حالة العود 
عقوبة احلبس يف 07/ 04وتضمن قانون الصيد رقم

يعاقب كل من مارس الصيد، أو "على أنه 85املادة 
أي نشاط صيد آخر خارج املناطق والفقرات 

أحكام هذا القانون باحلبس من  املنصوص عليها يف
، كما تضمن نفس القانون "شهرين إىل ثالثة سنوات

98،95،92،90،863عقوبة احلبس يف املواد
.  

                                                             
لغابات ،املؤرخ العام ل النظاماملتضمن  84/12من القانون  75املادة  1

 1984جوان  26مؤرخة يف  26،ج ر عدد  1984جوان  23يف 
،ج ر 1991ديسمرب  02مؤرخ يف 91/20معدل ومتمم بالقانون رقم 

  .1991ديسمرب  4مؤرخة يف  92عدد 
املتعلق حبماية  02/02من القانون رقم  39 إىل 33املواد من  2

 10مسية عددجريدة ر  2002فيفري  05الساحل وتثمينه املؤرخ يف 
  .2002فيفري 12مؤرخة يف 

املتعلق  04/07من القانون رقم  86،90،92،95،98املواد من  3
مؤرخة يف  51، اجلريدة الرمسية عدد2004أوت 04بالصيد ،مؤرخ يف  

  .2004أوت 15

ساحات املتعلق بتسيري امل 07/06ورصد القانون 
عقوبة  39، يف املادة اخلضراء ومحايتها وتنميتها

احلبس من ثالثة أشهر إىل ستة أشهر لكل من تسبب 
ملساحات اخلضراء ، أو قلع الشجريات يف تدهور ا

من نفس القانون ،على عقوبة  40،كما نصت املادة 
يهدم كال أو أشهر لكل شخص  8إىل  6احلبس من

على االستحواذ،مع نية جزءا من مساحة خضراء
  4.األماكن وتوجيهها لنشاط آخر 

  .العقوبات المالية للجريمة البيئية:يالثان مطلبال
اليت تصيب احملكوم عليه يف ذمته  العقوباتاملالية هي

املالية دون املساس جبسمه، أوحريته، أو مسكنه أو 
منزلته االجتماعية، وهي متنوعة ومتعددة وتأخذ صورا 
خمتلفة، وتعد عقوبيت الغرامة واملصادرة من أهم 

  .العقوبات املالية املقررة يف مواد التلويث البيئي
 .المالية عقوبة الغرامة: الفرع األول

الغرامة هي إلزام احملكوم عليه بأن يدفع إىل خزينة 
جزاء ،5الدولة املبلغ املايل الذي يقدره احلكم القضائي 

، ويقصد به اإليالم ال التعويض ، ملا ارتكبه من جرم
ا  عقوبة جنائية تصيب بأذاها املباشر الذمة  ذلك أ
املالية للمحكوم عليه،واملالحظ  أن االجتاه السائد يف 

ا متيل حنو تغليب اجلزاء التشريعات البيئية احلديثة ، أ
املايل على غريه من اجلزاءات األخرى يف عقاب 
مرتكب اجلرمية البيئية ، حلرمان الفاعل من الكسب 

املنظمة الغري مشروع الذي يبتغيه من خمالفة القواعد 
، وإنزال غرم به مقابل الضرر حلماية البيئة من التلوث

  .بالغريه الذي أنزل

تربز عقوبة الغرامة املقررة يف مواد التلويث البيئي يف 
صور عدة، كما خيضع تنفيذها والتصرف يف املبالغ 
املالية احملصلة عن طريقها ألحكام وقواعد خاصة ، 

                                                             
املتعلق بتسيري املساحات  07/06من القانون  39،40املواد  4

  .2007مي  13،مؤرخة يف 31اخلضراء ومحايتها وتنميتها ،ج ر عدد 
  .493عادل ماهر األلفي مرجع سابق ص  5
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ذلك أن املشرع اجلنائي ، حياول حتقيق نوع من التنوع 
والتفرد يف توظيف عقوبة الغرامة توظيفا يكفل حتقيق 

ع بشأن هذه النوعية من اجلرائم ، وذلك بتطبيقها الرد 
يف صور خمتلفة ،فتارة تأخذ صورة حمددة وتارة أخرى 

  1.نسبية

، تعىن إلزام احملكوم عليه بدفع مبلغ معني فالمحددة  
ال يقل وال يزيد عن حد معني إىل خزانة الدولة ،و 
السياسة اجلنائية اليت يتبعها املشرع اجلنائي يف مكافحة 

أسلوبني يف  إتباعائم التلويث البيئي قد أملت عليه جر 
ا    .حتديد مقدار الغرامة املقررة على ارتكا

يف نظام تقدير الغرامة بني  ويتمثل األسلوب األول*
حدين ،حد أدىن وحد أقصى تاركا للقاضي اجلنائي 
سلطة تقديرها بني كال احلدين ،وهو ما ّمت النص عليه 

قانون محاية البيئة يف إطار  من 99إىل  81يف املواد 
يعاقب بغرامة من مخسة "،على أنه 2التنمية املستدامة 

عشر ألف دينار كل شخص خالف أحكام املادة 
  .من هذا القانون  47

كما أخذ بنظام الغرامة املشرع يف أغلب القوانني     
املرتبطة بالبيئة ، فجاءت أغلب العقوبات املقررة يف 

النظام العام للغابات ،  املتضمن84/12القانون 
 صورة غرامات مالية حمددة املعدل واملتمم يف

يعاقب بغرامة "منه غلى أنه  79،فتنص املادة حبدين
دج كل من يقوم بتعرية  3000إىل  1000من 

  3."األراضي بدون رخصة

من القانون  56ومنه أيضا ما نصت عليه املادة    
ا وإزالتها ، املتعلق بتسيري النفايات ومراقبته19/ 01

غرامة مالية من عشرة آالف إىل مخسني ألف دينار "

                                                             
 اإلسالميدراسة مقارنة بني الفقه ( نور الدين محشة ،احلماية اجلنائية  1

اجستري يف الشريعة والقانون والقانون الوضعي ،مذكرة لنيل شهادة امل
  .183،ص 2005/2006،جامعة احلاج خلضر ،باتنة،

التنمية املستدامة  إطارمن قانون محاية محاية البيئة يف  99اىل 81ملواد 2
  .، مرجع سابق

  .من القانون املتضمن النظام العام للغابات ، مرجع سابق79املادة  3

كل شخص طبيعي أو معنوي ميارس نشاطا صناعيا، 
أو جتاريا ،أو حرفيا قام برمي أو بإمهال النفايات 
ها،أو رفض استعمال نظام مجع  املنزلية ،وما شا
النفايات وفرزها املوضوعة حتت تصرفه من طرف 

  4."اهليئات املعنية 

املتعلق حبماية  02/02من القانون  39وأيضا املادة 
الساحل وتثمينه على عقوبة الغرامة كجزاء عن اجلرمية 
البيئية وحددها حبدين من مائة ألف دينار إىل ألف 

من هذا  15دينار كل من خالف أحكام املادة 
  5."القانون

، فيتمثل يف تقدير قيمة الغرامة أما األسلوب الثاني* 
د األقصى هلا فقط تاركا للقاضي اجلنائي بتحديد احل

سلطة تقديرها، بني احلد األدىن املقرر للعقوبة بوجه 
عام،واحلد األقصى الذي نص عليه يف بعض جرائم 

  .تلويث البيئة 
فهي اليت يرتبط تقديرها مبقدار :أما الغرامة النسبية 

الضرر الفعلي أو احملتمل للجرمية ، أو يرتبط تقديرها 
ة اليت حققها اجلاين أو أراد حتقيقها ،وقد بالفائد

اختلف الفقهفي حتديد الطبيعة القانونية للغرامة 
ا ليست ذات  النسبية فاجته البعض إىل القول بأ
صفة عقابية حبتة إمنا هي عقوبة تعويضية ،وأن كان 
معىن العقوبة فيها هو الغالب ،و تظهر فكرة التعويض 

ا تقدر على وجه يتناسب  مع الضرر ،ويقضى يف أ
ا على املسامهني يف اخلطأ بالتضامن ،كما أنه  ال 

  6.جيوز وقف تنفيذها 

                                                             
من القانون املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها ،  56املادة  4

  .مرجع سابق 
  .من القانون املتعلق حبماية الساحل وتثمينه ، مرجع سابق 39املادة  5
أنظر حممد صربي ،الواضح يف شرح القانون املدين ، النظرية العامة  6

قوانني العربية،دار هومة لاللتزامات ،أحكام االلتزام ، دراسة مقارنة يف ال
أنظر أيضا قرميس سارة، ،سلطة القاضي  - .59، ص 2010، طبعة 

يف تقدير العقوبة ،مذكر من أجل نيل شهادة املاجستري ،فرع القانون 
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بينما يذهب رأي آخر إىل القول بأن الغرامة البسيطة 
هلا صفة جنائية ،وال تعد من قبيل التعويضات إذ هي 
عقوبة شخصية ال تلحق إّال باملتهم بالّذاتوأنّه ال 

ا إال تكملة لعقوبة   .أصلية  يقضي 
واجلدير باملالحظة ،أن التشريعات البيئية اجلزائرية تتسم 
بالقصور بشأن عدم تضمني أنظمتها العقابية النص 
على الغرامات النسبية، كعقوبة مقررة يف مواد التلوث 
البيئي ،حيث يتعذر حتديد القدر املناسب من 
األضرار و األخطار النامجة عن الكثري من جرائم 

ة مقدما ، ومن ّمثال يالئمها النص على تلويث البيئ
ا ويكون من  الغرامة احملددة كعقوبة مقررة عن ارتكا
املناسب هنا النص على عقوبة الغرامة النسبية اليت 

  1.تقدر بالنظر إىل تلك األضرار واستمرارها 

  . رةدعقوبة المصا :الفرع الثاني
ة املصادرةهي النوع الثاين من أنواع العقوبات املالي

ا نزع ملكية  املقررة يف اجلرائم املاسة بالبيئة،ويقصد 
املال حمل املصادرة جربا عن املالك، وإضافته إىل 

  2.ملكية الدولة دون مقابل وحلوهلا حمله يف امللكية

، دورا هاما يف جرائم تلويث البيئةتلعب املصادرة 
وغالبا ما ينص عليها املشرع كعقوبة تكميلية جبانب 

ينص  ،وأحيانااألصلية كاحلبس أو الغرامةعقوبة ال
،عندما يتعلق األمر عليها كتدبري  وقائي ووجويب

ا بتعيني األشياء اخلطرة اليت يقدر املشر  ع أن حياز

                                                                               
اجلنائي والعلوم اجلنائية،جامعة اجلزائر، يوسف بن خدة ،كلية حقوق 

  .101،100،99،ص 2011-2012،
اإلجرائية للبيئة من املراقبة إىل احملاكمة  رائف حممد لبيب ، احلماية 1

،ص 2009،دراسة مقارنة ، النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
49.  

راضية مشري، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن جرائم البيئة  2
،مداخلة ألقتها يف امللتقى الدويل حول النظام القانوين حلماية البيئة يف 

يليو 10و 09ويل و التشريع اجلزائري يومي ظل القانون الد ديسمرب 
قاملة، ص  1945ماي 8بوليس ،خمرب الدراسات القانونية البيئية جبامعة 

12.  

، ملا متثله من خطورة على عناصر وتداوهلا يعد جرمية
ا    .البيئة يف ذا

واملصادرة نوعان،عامة أو خاصة، فاملصادرة العامة، 
مجيع ثروة احملكوم عليه وهي حمظورة بنص تقع على 

شيء  ، فمحّلهاأما املصادرة اخلاصة.ع التشريعاتمجي
اجلرمية أو يكون قد استخدم  ، قد يكون جسممعني
 ، أو حتصل منها على فائدة ، وهي اليت تطبقفيها

املصادرة عقوبة عليها أحكام قانون العقوبات، و 
أوجب القانون ، إال إذا تكميلية يف اجلنايات واجلنح 

  3.دبري ووجويب وقائيت،كما قد تتخذ كخالف ذلك
ا واألصل يف عقوبة املص ادرة كعقوبة تكميلية أ

، حيث ميارس القاضي سلطته التقديرية يف جوازية
ا  باعتبارها عقوبة الغرض منها إيالم اجلاين  احلكم 
وحرمانه من شيء يباح حيازته مىت توافرت مشروعية 

  .ذلك
شرع  اجلزائري وفق قانون العقوبات يف وقد نص امل

األيلولة "مادته اخلامسة عشر على املصادرة باعتبارها 
النهائية إىل الدولة ملال أو جمموعة أموال معينة ،أو ما 

، يف احلالة األخرية "يعادل قيمتها عند االقتضاء 
نصت املادة على ما يعادل قيمة الشيء بدل املصادرة 

احلكم ،استبدال املصادرة عينا  ،ومن مثة جيوز جلهات
بقيمة الشيء نقدا ،ومن أجل حتصيل املبلغ الذي ميثل 
قيمة الشيء املصادر أجازت بعض التشريعات تطبيق 
اإلكراه البدين وهو األمر الذي جتاوزه املشرع اجلزائري 
، وتكون املصادرة اجلزئية لألموال عقوبة إلزامية أو 

  .اختيارية 
من قانون 15/1صت املادة وكما ن فاإللزامية،

العقوبات، تكون يف حالة اإلدانة الرتكاب جناية ، 
فتأمر احملكمة مبصادرة األشياء اليت استعملت أو  

                                                             
،املؤرخ يف  66/156من قانون العقوبات اجلزائري  5و  9املادة  3
، املعدل 11/06/1966مؤرخة يف  49،ج ر رقم 1966يونيو 8

 84،ج ر رقم 2006ديسمرب 10خ يف املؤر  06/23واملتمم بالقانون 
  .24/12/2006مؤرخة يف 
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كانت تستعمل  يف تنفيذ اجلرمية ، أو اليت حتصلت 
منها ،وكذلك اهلبات و املنافع األخرى اليت استعملت 

سن ملكافأة مرتكب اجلرمية ،مع مراعاة حقوق الغري ح
  1.النية 

وخالفا حلالة اإلدانة الرتكاب جناية، يشرتط املشرع 
يف صورة اإلدانة من أجل جنحة أو خمالفة أن ينص 
القانون الذي يعاقب على ارتكاب تلك اجلنحة أو 
املخالفة على عقوبة املصادرة وأن ينص على احلكم 

  .ا ووجوبا
شرع واملالحظ أنه ،وملا كانت اجلرمية البيئية، حبسب امل

البيئي اجلزائري ، جرمية جنحيه يف غالبيتها، فإن بعض 
التشريعات املرتبطة حبماية البيئة قد تضمنت عقوبة 
املصادرة بوصفها عقوبة جوازيه ، ومثال ذلك ما 

 02/02من القانون 41و39نصت عليه املواد 
املتعلق حبماية الساحل وتثمينه ، حيث قررت أنه 

تصة أن تقرر مصادرة ميكن للجهة القضائية املخ"
اآلالت ، األجهزة ، و املعدات اليت استعملت يف 

  2.ارتكاب املخالفة 

 90يف مادته  04/07كمانص قانون الصيد ، رقم 
على مصادرة الوسائل املستعملة يف ارتكاب املخالفة ، 

ذلك الشكل ،وكذا الطريدة املصطادة ،أو املقتولة ب
  .ا ، واحليوانات وصغارهالبيض واملفقسات

منقانون  175، و170وأيضا ما نصت عليه املادة 
ميكن مصادرة "املعدل واملتمم أنه  05/12املياه ، رقم

                                                             
بورحلة كنزة ، بيع البضائع باملزاد العلين ، مذكرة خترج ،املدرسة الوطنية  1

لإلدارة ، وهران ، السنة الرابعة ، فرع اجلمارك ،السنة الدراسية 
منشورة على املوقع .11،ص2008/2009

www.douane.gov.dz.  
زائية يف مكافحة راسة مقارنة للتشريعات العربية اجل،دعلي عدنان الفيل 2

قاء للبحوث والدراسات ، مقالة منشورة يف جملة الزر التلوث البيئي
لد التاسع ،العدد الثاين اإلنسانية ،جامعة املوصل 2009، ا

  .117 .،العراق،ص

التجهيزات واملعدات اليت استعملت يف ارتكاب 
  " .املخالفـــــــة "

املتضمن النظام  84/12من القانون  89وكذا املادة 
ع يتم يف مجي"العام للغابات ،املعدل واملتمم على أنه 

حاالت املخالفات ،مصادرة املنتجات الغابية حمل 
  ".املخالفـــــة 

 انيالمطلب الث
  .التدابير االحترازية و الوقائية لجريمة تلويث البيئة

تعد التدابري االحرتازية، أو التدابري الوقائية، الصورة 
الثانية للجزاء اجلنائي وهو جزاء حديث مقارنة 
بالعقوبة كما أن هذا اجلزاء حيتل مكانة هامة بني 

، 3اجلزاءات اجلنائية املقررة يف التشريعات اجلنائية 
وبصفة خاصة احلديث منها ،حيث بدا أمام غالبية 

م فعالية نظام العقوبة التقليدي علماء اجلرمية عد
ملواجهة االحنراف ،وذلك أن املشكلة اليت تكون أمام 
اجلزاء اجلنائي ذات طبيعة عملية ،حيث يتعذر تطبيق 
العقوبة يف كثري من احلاالت اليت يتعني فيها احلكم 
جبزاء جنائي ، وقد يكون تطبيق العقوبة يف حاالت 

ع جرائم جديدة أخرى غري مالئمأو غري كاف ملنع وقو 
.  

وهنا يربز دور اجلزاءاجلنائي، كضرورة متليها اعتبارات 
تمع واحملافظة على تطوره وتقدمه،حيث  الدفاع عن ا
يعد وسيلة دفاع اجتماعي يهدف إىل منع اجلرمية 
بالوقاية منها، وذلك من خالل مواجهة اخلطورة قبل 

تمع    4.أن حتققاالعتداء على ا

قائية جمموعة اإلجراءات القسرية اليت متثل التدابري الو 
حتمل معىن اللوم األخالقي ،تنزهلا السلطة العامة مبن 

                                                             
،الوجيز يف القانون اجلزائي العام ، مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة 3

362.  
،دار )تأثيما وجترميا(حممودي البوادي ،اخلطر اجلنائي ومواجهته حسني 4

، طبعة اإلسكندريةاملطبوعات اجلامعية جورج عوض، أمام كلية احلقوق،
  .5،ص 2008
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دف  يرجح لديها احتمال ارتكابه جلرمية وذلك 
  .القضاء على خطورة إجرامية كامنة فيه 

تتنوع هذه التدابري من حيث موضوعها،إىل تدابري 
رم ، وتدابري عينية تنصب  شخصية،تتعلق بشخص ا

رم يف ارتكاب اجلرمية  على أشياء مادية استخدمها ا
.  

وقد حرص املشرع اجلزائري ، يف جمال اجلرائم املاسة 
بالبيئة على استخدام التدابري الوقائية إىل جانب 
العقوبات األصلية املقررة للجرمية، وغالبا ما تكون 
هذه التدابري ذات صفة تبعية، أو تكميلية، ملا تتصف 
به من سرعة وفعالية ومقدرة على حتقيق غاية املشرع 

.                                                                                                                            النوع من اجلرائميف مواجهة هذا 
ال شك يف أن التدابري الوقائية املقررة يف جمال محاية 
البيئة واملستمدة من ذات طبيعة العمل تبدو على 

األمهية يف ردع جرائم تلويث البيئة، أقصى قدر من 
فال خيفى الدور الوقائي هلذه التدابري يف األحوال اليت 
يبدو فيها ظاهرا خطورة نشاط اجلاين، ودأبه على 
انتهاك  وخمالفة أحكام التنظيمات البيئية املقررة 

  .حلماية البيئة من التلوث
التدابري املقررة يف مواد التلويث البيئي غلق  أهمومن  

املؤسسة واملنشأة كتدبري عيين، وكذا حظر ممارسة 
  1.النشاط املهين كتدبري شخصي

على ذلك ، فإن دراسة التدابري الوقائية كجزاءات 
جنائية مقررة عن ارتكاب جرائم تلويث البيئة ، 

ئة، تقتضي تناول أهم تلك التدابري يف جمال محاية البي
مما يتطلب تقسيم هذا املطلب إىل فرعني، نتعرض يف 

غلق (الفرع  األول إىل التدبري العيين املتمثل يف 
، والفرع الثاين خنصصه للتدبري الشخصي )املنشأة

  ).حظر مزاولة النشاط(املتمثل يف 
                                                             

،ج ر 2006ديسمرب10املؤرخ يف  06/23من القانون  06املادة  1
،واليت متمت وعّدلت أحكام املواد 24/12/2006املؤرخة يف  84رقم 
املتضمن قانون 66/156 األمرمن  2مكرر15و  1مكرر 15

  .العقوبات اجلزائري

  .غلق المنشأة: األول مطلبال
ث يعد جزاء الغلق من أبرز التدابري العينية يف مواد التلو 

البيئي ويقصد به منع املنشأة املخالفة ألحكام 
التشريعات البيئية من مزاولة النشاط يف املكان الذي 

ومبعىن آخر . ارتكبت فيه أو بسببه جرمية تلويث البيئة
منع استمرار املنشأة من مزاولة عملها طاملا كانت متثل 

  .خطرا على النظام العام
ئري يف قانون وقد نص على هذا اجلزاء املشرع اجلزا

على إغالق املؤسسة ضمن 7بند 9العقوبات يف املادة 
ذا تكون العقوبة هذه عقوبة  العقوبات التكميلية، و

  2.تكميلية أصال

من قانون 1مكرر16كما يستخلص من نص املادة 
العقوبات ، أنه جلهات احلكم األمر بإغالق املؤسسة 
 يف حالة اإلدانة من أجل جناية أو جنحة، ويرتتب
على عقوبة غلق املؤسسة مع احملكوم عليه من أن 
ميارس فيها النشاط الذي ارتكبت اجلرمية مبناسبته ،  
كما ختتلف مدة اإلغالق باختالف وصف اجلرمية 
ائية أو ملدة ال  املرتكبة ، فيكون اإلغالق إما بصفة 

سنوات يف حالة اإلدانة الرتكاب جناية 10تزيد عن 
  .ة اإلدانة الرتكاب جنحةسنوات يف حال 5، وملدة 

،التدبري يعد غلق املؤسسة،يئةويف جمال محاية الب
األنسب على الشخص املعنوي ، ومن أمثلته املادة 

مكرر من قانون العقوبات اليت نصت على عقوبة  18
غلق املؤسسة ضمن العقوبات املطبقة على األشخاص 

  3.املعنوية

لرغم من ويعد هذا التدبري من اجلزاءات املناسبة با
ا واليت متس املخالف بشكل رادع معنويا وماديا  قسو

                                                             
  .من قانون العقوبات اجلزائري مرجع سابق 9/7املادة  2
اسة مقارنة للتشريعات العربية اجلزائية يف أنظر عدنان الفيل ، در  3

  .119مكافحة التلوث البيئي ، مرجع سابق، 
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، حبيث يف حالة العود يعد تدبري الغلق مبثابة حكم 
  1.اإلعدام 

  .حظر مزاولة النشاط: الثاني مطلبال
  

يتمثل هذا التدبري، يف حرمان احملكوم عليه من مزاولة 
النشاط الذي تسبب يف تلويث البيئة، ويعد هذا 

تمع من التدبري سبي ال وقائيا، احلكمة منه محاية ا
،الذي يفتقد الضمانات األخالقية كوم عليهاحمل

والعلمية أو الفنية ملمارسة هذا النشاط من الدخالء 
  .عليه

مل خيلو التشريع الوطين من النص على تدبري منع 
ممارسة النشاط املهين كجزاء تكميلي أو تبعي مقرر 

حبيث ّمت النص عليه وفق على ارتكاب جرمية التلويث 
من قانون العقوبات كعقوبة تكميلية  6/ 9املادة 

مكرر من نفس القانون  16،كما حددت املادة 
، فأجازت احلكم على الشخص املدان 2نطاقها

الرتكابه جناية أو جنحة باملنع من ممارسة مهنة أو 
ثبت للجهة القضائية أن للجرمية اليت  إذانشاط 

ة مبزاولتها وأن مثّةخطر يف استمرار ارتكبها صلة مباشر 
  .ممارسته ألي منهما 

ا 16حددت املادة  مكررمن قانون العقوبات يف فقر
الثانية، على مدة املنع ،بعشر سنوات على األكثر يف 
حالة اإلدانة من أجل جناية ، ومخس سنوات يف حالة 
اإلدانة من أجل جنحة ، ومل يتعرض املشرع لبدء 

تفى جبواز الّنفاذ املعجل هلذا اإلجراء ، سريان املنع واك
ووفقا ملا تقتضيه األصول العامة للتقاضي فإن بدء 

                                                             
ملواجهة خطر املنشآت املصنفة  اإلداريةأنظر فاصل اهلام ،العقوبات  1

على البيئة يف التشريع اجلزائري ،مقالة منشورة يف جملة دفاتر السياسة 
، 1945 وماي 08،جامعة 2013والقانون ،العدد التاسع ، جوان 

  .318ص .
من قانون العقوبات اجلزائري املعدل واملتمم، مرجع  16و90املواد  2

  .سابق

ائية  سريانه حيدد من اليوم الذي تصبح فيه العقوبة 
.3  

مكرر املتعلقة بالعقوبات  18كما تضمنتهااملادة 
ا أوردت  املطبقة على األشخاص املعنوية ،غري أ

ائيا  ، بنصها أن العقوبات إمكانية وقف النشاط 
اليت تطبق على الشخص املعنوي يف مواد اجلنايات و 
اجلنح ،املنع من مزاولة نشاط أو عّدة أنشطة مهنية أو 
ائيا ، ملدة  اجتماعية بشكل مباشر ، أو غري مباشر 

  .ال تتجاوز مخس سنوات 

من القانون  102ويف جمال محاية البيئة ، نصت املادة 
اية البيئة يف إطار التنمية املتعلق حبم 03/10

يعاقب باحلبس ملدة سنة واحدة "  املستدامة على أنه
وبغرامة قدرها مخسمائة ألف دينار كل من استغل 
منشأة دون احلصول على الرتخيص املنصوص عليه يف 

أعاله ، وجيوز للمحكمة أن تقضي مبنع  19املادة 
استعمال املنشأة إىل حني احلصول على ترخيص 

 20و  19روط املنصوص عليها يف املادتني ضمن الش
  4" ."أعاله وميكنها أيضا األمر بالنفاذ املؤقت للخطر

يف ": من ذات القانون على أنه 85ونصت املادة 
حالة احلكم بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة 

حيدد القاضي األجل الذي ينبغي أن ) 84(أعاله 
صوص عليها يف تنجز فيه األشغال وأعمال التهيئة املن

التنظيم على نفقة احملكوم عليه ،وعند االقتضاء ميكنه 
األمر باستعمال املنشآت أو أي عقار ،ومنقول آخر 

                                                             
أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام ، مرجع سابق ص  3

352.  
ختضع املنشأة املصنفة ،حسب أمهيتها "أنه   19ورد يف املادة  4

هلا ، لرتخيص من أو املضار اليت تنجز عن استغال األخطاروحسب 
الوزير املكلف بالبيئة ،والوزير املعين عندما كون هذه الرخصة منصوص 
لس الشعيب  عليها يف التشريع املعمول به ، أو من الوايل أو رئيس ا

  ".البلدي
أة بالّنسبة للمنش" من ذات القانون على أنه  20كما نصت املادة 

من قبل وزير  19أحكام املادة ،يتّم تنفيذ التابعة للدفاع الوطين املكلف
  ".الدفاع الوطين 
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يكون مصدرا للتلوث اجلوي ،وذلك حىت إمتام إجناز 
  ".األشغال والرتميمات الالزمة 

وتبعا لذلك يعد توقيع هذا اجلزاء ضروريا يف جمال 
ن العود،باستبعاد بعض األفراد التلوث البيئي للوقاية م

ا  عن نطاق املهن واألنشطة اليت مارسوها وميارسو
تمع   .والغري مشروعة،وشكلوا بسببها خطرا على ا

فضال على قدرة هذا اجلزاء على حتقيق الردع الالزم 
وبصفةخاصة يف  احلاالت اليت تتضح فيها العالقة بني 

البيئة املقرتفة  النشاط احملظور ممارسته ،وجرمية  تلويث
ا من خالل إساءة استغالل املزايا  ، واليت ّمت ارتكا
املهنية أو انتهاك الواجبات واالشرتاطات البيئية اليت 

ا أثناء ممارسة النشاط املهين    1.ينبغي مراعا
  :ةخاتمــــــــ

خنلص من خالل ما ّمت عرضه إىل تنوع اجلزاءات  
اجلنائية املقررة يف مواجهة اجلرمية البيئية ، بني عقوبات 

  .والتدابري الوقائية 
وتبعا لذلك تنقسم العقوبات إىل عقوبات سالبة  -

للحرية ،وأخرى ذات طبيعة مالية وهي متمثلة يف 
و الغرامات واملصادرة اجلزئية لألموال حمل اجلرم ،

التدابري االحرتازية واملتمثلة يف غلق املنشأة ووقف 
  .النشاط

وعليه ميكن القول أن العقوبة السالبة للحرية غري  - 
كافية لتحقيق ما يرمي إليه املشرع اجلنائي البيئي من 
إرساء لقواعد العدالة ، وحتقيق الردع العام واخلاص ، 
 فالعدالة تتأذى من عدم تناسب اجلرمية البيئية يف
أكثر من األحيان قدر اإلمث أو الذنب يف هذا النوع 

  .من اجلرائم 
كما هو معلوم فإن التناسب  من املبادئ اليت تقوم - 

عليها قوانني محاية البيئة ، وهو من دعائم السياسة 
اجلنائية ، فكلما تناسبت العقوبة السالبة للحرية مع 

                                                             
من أجل االلتزام بالواجبات واالشرتاطات البيئية أثناء ممارسة النشاط  1

وعدم جتاهلها وهو ما  نصت عليه  واألنظمةاملهين جيب مراعاة القوانني 
  .أنه ال يعذر جبهل القانون 1996من دستور 60املادة 

قناعية اجلرمية البيئية املرتكبة ،كلما زادت القيمة اإل
  .للقاعدة اجلنائية مبا يكفل حتقيقها لوظيفة الردع

أضف إىل ذلك بساطة العقوبة السالبة للحرية - 
املقررة يف مواجهة اجلرمية البيئية مبا يعطي للفرد انطباعا 
ببساطة واقعة التلوث البيئي، ويقلل من أمهيتها داخل 

تمع  .ا
للحرية كما يندر عمليا تطبيق العقوبات السالبة -  

يف نطاق اجلرائم البيئية ،حيث تفضل السلطات 
القضائية عادة اللجوء إىل توقيع اجلزاءات اجلنائية 
املالية خاصة يف احلاالت اليت يؤدي فيها فعل التلويث 
إىل ضرر ملموس، أو اإلصابة بعاهة، وكذلك احلاالت 
اليت ترتكب فيها اجلرمية عن طريق الشخص املعنوي 

لشخص الطبيعي املسؤول داخل ويتعذر حتديد ا
 .املنشأة

وبالنظر ملا سبق التعرض له بات من الضروري دعم -
العقوبات السالبة للحرية بعقوبات ذات طبيعة مالية 

ا واتسامها بالطابع الفين مراعاة خلصوصية البيئة ذا
، والعتبار العقوبات املالية أكثر فعالية وحتقيقا التقين

ية يف مواجهة جرمية التلويث للوظيفة الردعية الوقائ
  .البيئي
تتجسد خصوصية اجلزاء اجلنائي ،عن القواعد  - 

التقليدية، يف أن للقاضي أن يفرض التزاما على املدان 
ذيب سلوك احملكوم عليه  جبرمية تلويث البيئة يضمن 
مستقبال ، فيكلفه بأشغال معينة يف حالة عدم التقيد 

امه بارتكا ب جنحة أخرى ا ،يكون عرضة ال
،عقوبتها أشد من عقوبة اجلنحة األوىل ، وهذا ما أقره 

 03/10من القانون  86املشرع اجلزائري يف املادة 
املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة إذ منح 
احملكوم عليه بارتكاب إحدى اجلنح املاسة حبماية 

يئة اهلواء واجلو ،أجال يقوم فيه بأشغال وأعمال الته
الالزمة ملنع التلوث اجلوي ، ويف حالة عدم احرتام 
احملكوم عليه هلذا األجل للقاضي احلكم بغرامة ترتاوح 
بني مخسة آالف دينار وعشرة آلالف دينار ، وعند 
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ال يقل مبلغها  ةالضرورة حيكم عليه بتبعية جبائي
 .اليومي عن ألف دينار 

ذا احلكم يتيح وعليه فقانون محاية البيئة اجلزائري، - 
الفرصة للمحكوم عليه الستدراك ما فات وحىت ال 
يقع ضحية  تشديد لعقوبة كان من السهل تفاديه  

إياها هذا من جهة ،من جهة أخرى يعد هذا التشديد 
من قبيل جتنب آثار اجلرمية البيئية وتبعا هلذا  األساس 

  .يكون اجلزاء أكثر ترهيبا وفعالية على منتهكي البيئة 
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 اإلنسان حقوق اتفاقيات ألحكام الموضوعية الطبيعة

  ،)ب(باية عبد القادر، أستاذ حماضر . د
  .املركز اجلامعي تيسمسيلت

  :ملخص
اإلنسان، وترابط احلقوق وعدم إىل التأكيد على عدة أمور من أمهها عاملية حقوق  1993لقد انتهى مؤمتر فيينا لعام 

جواز جتزئتها، وأكد أيضا على أن  هذه العاملية  ال تتعارض مع التنوع الثقايف واخلصوصية الثقافية اليت هي أيضا من 
ذه العاملية مرده إىل أن  اتفاقيات حقوق اإلنسان الصادرة باسم األمم املتحدة ختتلف  حقوق اإلنسان وهذا االعرتاف 

التفاقيات األخرى، فهي حتمل قيمة معيارية للقانون، وذلك بالنظر إىل االلتزامات اليت تنشئها هذه عن طبيعة ا
يرتكز أنصار خصوصية األحكام و .ها عن االتفاقيات الدولية األخرىاالتفاقيات، ومن مث فهي تكتسب خصوصية متيز 

ا تعاجل مسائل موضوعية هلا عالقة وط . يدة بكيان اإلنسان،   كإنسان أوال وأخريااليت تنظم حقوق اإلنسان يف كو
كما أصبحت قواعد حقوق اإلنسان من القواعد الدولية اآلمرة، وذلك التسامها مبجموعة من اخلصائص اليت متيزها 

فاتفاقيات حقوق اإلنسان يف أكثرها الذت بالصمت عن مسألة إبداء التحفظ على . عن قواعد القانون الدويل األخرى
ا ال جتيز االنسحاب منها إال يف إطار ضيق ومقيد وهي ال تعرتف مببدأ املعاملة باملثل املأحكامها، كم عروف يف ا أ

، كما جتد مسألة االستخالف فيها  تأييدا حنو استخالف الدول لبعضها البعض مع مراعاة إطار العالقات التعامدية
للدولة اخللف ملا أبرمته الدولة السلف من التزامات يف  االتفاقيات املربمة يف جمال حقوق اإلنسان ، وذلك باالعرتاف

  .هذا اإلطار
Summary: 
Congress of Vienna of 1993 has ended to emphasize several things from the 

universality of human rights the most important, and the interdependence of rights 
and the inadmissibility of fragmentation, He also emphasized that this does not 
interfere with the global cultural diversity and privacy that is also a human right, And 
the recognition of the universality of human rights, because the human rights 
conventions issued in the name of the United Nations is different from the nature of 
other conventions, they carry the standard of the law of value, Given the obligations 
established by these agreements, and therefore gaining privacy distinguishes it from 
other international conventions. And based supporters of the provisions governing the 
privacy of human rights in that it addressed substantive issues have a close 
relationship with the human entity, as a human being first and foremost. As it has 
become a human rights norms of jus international rules, so that they involved a set of 
characteristics that distinguish them from other rules of international law. The human 
rights conventions in the most silent on the issue of express reservation to its 
provisions, nor does it permit the withdrawal of them only in a narrow and restrictive 
framework, which does not recognize the principle of reciprocity known under 
orthogonality relations, as you find the issue of succession in favor towards the 
replacement of states to each other, taking into account the agreements concluded in 
the field of human rights, and that the recognition of the state back to the state entered 
into by the predecessor of the obligations in this regard. 
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  :مقــدمــة
وصل  االهتمام بالفرد إىل حد اعرتاف لقد 

القانون الدويل العام بظهور فرع جديد عنه يتناول 
املواضيع اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة حبقوق 
اإلنسان، ويتمثل ذلك يف القانون الدويل حلقوق 
اإلنسان ، هذا الفرع الذي يتسم خبصوصية متيزه عن 

، واملتمثلة  يف بقية الفروع األخرى للقانون الدويل
ا  اعتبار القواعد اليت تنظمه على الصعيد الدويل أ
تأخذ طابعا موضوعيا، ال ميكن جتاهله، كما يالحظ 
أن عدد كبري من هذه القواعد يدخل ضمن طائفة  

  .القواعد ذات الصبغة الدولية اآلمرة
لقد صدقت أغلب دول العامل على 

ا يعكس  االتفاقيات الرئيسية حلقوق اإلنسان، مب
موافقة الدول بشكل ينشئ التزامات قانونية عليها 
ويعطي تعبريا حمددا عن عاملية احلقوق ، وتتمتع بعض 
أعراف حقوق اإلنسان األساسية حبماية عاملية بواسطة 

. القانون الدويل العريف عرب مجيع احلدود واحلضارات 
ومن مث فإن الطابع املوضوعي حلقوق اإلنسان السابق 

:  يقودنا إىل التطرق إىل طرح اإلشكالية التالية  الذكر،
هل الطبيعة املوضوعية ألحكام اتفاقيات حقوق 
اإلنسان مرده إىل االعرتاف الدويل بعامليتها أم أنه نابع 
من كون هذه احلقوق متس صميم الكيان اإلنساين 
بغض النظر عن تدويل هذه احلقوق وصبها يف 

ن ذلك من ق لإلجابة عاتفاقيات دولية ؟ وقد مت التطر 
  : خالل املبحثني التاليني

  المبحث األول
تأرجح مفاهيم حقوق اإلنسان بين الخصوصية 

  والعالمية
ال تزال إشكالية حقوق اإلنسان بني الكونية 
أو العاملية واخلصوصيات الوطنية مطروحة على طاولة 
البحث والنقاش، ومل يقع االهتداء بعد إىل اجلواب 

. املقنع الشايف، رغم بساطة هذه اإلشكالية ظاهرياً 
وخمتلف املقاربات املعتمدة تفسر هي نفسها الفشل 

الذي يرضي يف الوقت  الدائم إلجياد احلل النهائي
. نفسه، املدافعني عن الكونية واملنتصرين للخصوصية

فاملوضوع ُيطرح عادة يف صيغة تساؤل ينفي إمكانية 
هل متتاز حقوق : التوفيق بني عنصري اإلشكالية

ا عكس ذلك متتاز  اإلنسان بالعاملية أم أ
باخلصوصية؟وللوقوف على إمكانية النفي هذه من 

عاملية لالزم التعرف على املقصود بعدمها يكون من ا
فإذا ما أقر خبصوصية . حقوق اإلنسان أو خصوصيتها

أحكام االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، وجب 
األحكام بالقواعد الدولية التعرف على عالقة هذه 

  .اآلمرة
المقصود بعالمية حقوق : المطلب األول

  .وخصوصيتها اإلنسان
لول عاملية حقوق يُعِرب بعض الفقهاء عن مد  

ا مجيع احلقوق اليت وردت فيما يُعرف  اإلنسان، بأ
بالشرعة الدولية أو خمتلف معاهدات حقوق اإلنسان 
العامة منها واخلاصة، وهي تتجاوز احلدود السياسية 
تمع  واجلغرافية واللغوية، والدينية والثقافية، ومن مث فا

 ويؤكد.1الدويل يصبح ساحة لتطبيق تلك احلقوق
أنصار العاملية بأن حقوق اإلنسان ترتبط باهلُوية العاملية 

فهذه  –اإلنسانية مبفهومها العام  –للفرد كإنسان 
احلقوق ليست هلا ارتباط بالدول أو احلدود السياسية 
ا ليست حكرا على جنس دون أخر أو  للدول، كما أ
ا متثل الكائن اإلنساين خارج أطر  عرق دون أخر، إ

احقها املتعارف عليها  فهي تستند يف الدولة ولو 
  .األساس على مبدأ املساواة بني بين البشر مجيعا

وحقوق اإلنسان تنصرف إىل حقيقة   
إسنادها للفرد، على أساس التصاقه بالصفة اإلنسانية 
وليس على أساس مركز قانوين معني قابل لإلبطال أو 
الفسخ أو للزوال عموما،ذلك أن هذه احلقوق اليت  

تها معاهدات حقوق اإلنسان املختلفة، وقبل ذلك كفل

                                                             
1 Jean Rivera, les libertés publique, Tome 
1,Puf ,Paris, 1984, p 109. 



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يالعدد/   املجلة سم الثا  ISSN: 2507-7635/     2016 د

 

118 
 

ميثاق األمم املتحدة نفسه،  والحقا اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان، هي متنح  للفرد استنادا إىل  ضابط 
واحد يتمثل يف إنسانيته، ومن مث فهي خترج عن جمال 

  .1العالقات بني الدول
وبنظرة عملية فاحصة نلحظ أن مسألة   

ن أصبحت واقعا ملموسا، بعد أن   حقوق اإلنسا
كانت فكرا فلسفيا جدليا تثور حوله اآلراء، وأصبحت 
تمع،  ا بقيمة اإلنسان يف ا فكرة عاملية يرتبط مضمو

فمع . 2وتطبيق أحد األهداف اليت يتوق هلا البشر
بداية القرن الواحد والعشرين بدأ يتشكل تصور بأن 

تمع الدويل ستختلف مالحمه عما ك ان عليه يف ا
األزمنة السابقة، وحتديدا فيما تعلق بقضية حقوق 
اإلنسان،  وأن هذه األخرية مل تعد قائمة ضمن اإلطار 

 -الوطين أو احمللي، وذلك بعد أن أصبح اإلنسان
  . 3يُعاَمل كمواطن عاملي –مهما كان وأيا كان 

ا عاملية    غري أن اعتبار حقوق اإلنسان بأ
ها نزع ة أخرى،  متثلت يف واجب احرتام الصبغة،  جيا
بأن فأنصار هذا التيار يقولون . اخلصوصيات الوطنية

خطاب مؤيدي عاملية حقوق اإلنسان هو يف حقيقته 
 يستدعي كائنا جمردا، شيئا ما،كنموذج أصلي

(Prototype) فيه تتجسد كل السمات املثالية اليت
االنتماءات واإلقصاء واالختزاالت،أي  » مل تلوثها«

ئنا أسَّسه اخلطاب وحياول إجياد ركائز ملموسة له يف كا

                                                             
ويل حلقوق اإلنسان، أفاق ،القانون الدحممد يوسف علوان 1

لد 4،جملة عامل الفكر،العدد وحتديات ص  31،2003،ا
195. 

حممد عبد الواحد الفار، قانون حقوق اإلنسان، دار النهضة،  2
 .59ص ، 1991القاهرة، 

بة مرتكيب معاق(، العدالة اجلنائية الدولية،عبد القادر البقريات 3
،  2، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط )اجلرائم ضد اإلنسانية

 . 247، ص 2007اجلزائر، 

، 4الواقع السياسي واالجتماعي والثقايف واحلضاري
لكن احلقائق التارخيية البّينة تؤكد،بامللموس، أن 
اإلنسان، أيَّ إنسان، ال ميكن استدعاؤه من حيث هو 
كذلك، إال انطالقا من انتمائه اخلاص إىل لغة وثقافة 

  .وُهوية

جل ذلك احتد النقاش بني هذين ومن أ  
النزعتني، سواء على املستوى الداخلي أو على املستوى 

ويرى الفريق الذي يناصر خصوصية حقوق . الدويل
اإلنسان أن القول واالعتداد بعاملية حقوق اإلنسان 
ا ليست إال انعكاس لسيطرة  هي حمض افرتاء، وأ

سان، واليت الثقافة الغربية يف رؤيتها ملفاهيم حقوق اإلن
خرجت للوجود منذ إصدار اإلعالن الفرنسي حلقوق 
اإلنسان واملواطن على اثر قيام الثورة الفرنسية سنة 

كيف ميكن االدعاء : ومن مث يتساءلون،1789
بوجود مفهوم عاملي حلقوق اإلنسان، مع العلم بأن 
معظم الوثائق الدولية حلقوق املتعلقة حبقوق اإلنسان، 

ظروف ومعطيات تارخيية غربية صرفة، ما هي إال نتاج 
  . 5متجاهلة خصوصيات الثقافات واحلضارات الباقية

لقد ظهر مفهوم خصوصية حقوق اإلنسان 
بعد احلرب الباردة، إذ ظهرت عدة قراءات حلقوق 
اإلنسان من املعسكرين الغريب واالشرتاكي، واحتد 
النقاش واجلدل حوهلا بعد  ظهور ما يسمى بالثورة 

ية يف إيران، وتصاعد التيار اإلسالمي يف اإلسالم
املنطقة، ظهرت قراءة ثالثة عرفت حبقوق اإلنسان يف 

  .اإلسالم
                                                             

ق اإلنسان بني الكونية ، حقو مصطفى احلسناوي 4
: واخلصوصية، موقع على االنرتنت

/ almassae www.maghress.com 62بتاريخ 
/03 /2011.  
طاليب، عاملية حقوق اإلنسان واخلصوصية العربية  سرور 5

، جامعة 3اإلسالمية، جملة اجلنان حلقوق اإلنسان، العدد 
 . 16  .، ص2012، )لبنان(اجلنان، طرابلس، 
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من هذا املنطلق يرى أنصار اخلصوصية أن   
احلديث عن العاملية هي وجها من وجوه ختليد اخلطاب 

املزعومة وملواجهة هذه العاملية .  االستعماري املهيمن
الفريق على اخلصوصيات يؤكد هذا حسب رأيهم 

الوطنية، ويدافع عنها بتنوع احمليط الثقايف واحلضاري، 
ا  ويرى أن لكل حضارة حقوق إنسان خاصة 

كما يرفض هؤالء هذه العاملية، . تتناسب وثقافتها
بدعوى احلفاظ على مقومات اهلوية، والكيان الثقايف 
واحلضاري، أو ثوابت األمة وعقائدها أو انتمائها 

  .ري احلضا
وأنصار العاملية يوجهون نقدهم للدول اليت   

ال حترتم املعايري العاملية يف جمال حقوق اإلنسان، حبجة 
ولذلك فهم يدعون إىل . 1محاية اخلصوصيات الوطنية

التمييز بني مفهوم عاملية حقوق اإلنسان،  وبعض 
املصطلحات اليت قد تتشابه معه،  ومنها عوملة حقوق 

فالعوملة يعود . حقوق اإلنساناإلنسان أو تدويل 
أساسها إىل الفكر االقتصادي، حيث تعين عدم 
االعرتاف باحلدود والقيود اليت تثقل كاهل حركة 
األموال بني الدول، حبيث تبقى فيه السيطرة للقوى 
االقتصادية العاملية، اليت تتخذ شكل شركات أجنبية 
متعددة اجلنسيات، مث أخذ هذا املفهوم يتجلى يف 

االت السياسية والثقافية، ومن مث فالعوملة السياسية ا
تعين فيما تعنيه، كسر احلواجز الكالسيكية بني الدول 

  .واليت كانت ختتفي وراء جدار السيادة الوطنية 
أما فيما يتعلق بالعوملة االقتصادية فتعين   

توحيد الثقافة العاملية ملصلحة ثقافة واحدة تتمثل يف 
غريب بكل أشكاله، وذلك ال يتأتى إال اإلرث الثقايف ال

ومن . بدحر اخلصوصيات الثقافية للشعوب األخرى
                                                             

1 Mohamed  larbi ben othman , Universalité des 
droits humains et spécificité étatiques, in , Ali 
Sedjari , Droits de l'homme entre singularité et 
universalité , Edition  L'Harmattan , 2010 , p. 
52 . 
 

هذه الزاوية حتديدا تأيت العوملة القانونية حبجة الدفاع 
ا جتاوز حلدود  عن حقوق اإلنسان، واليت يقصد 
اخلصوصيات القانونية لكل دولة، ومن مث السعي 

ه مرجعية لتوحيد األحكام القانونية بشكل يغلب في
قانونية واحدة على غريها من املراجع، واليت تستمد من 
قاعدة إيديولوجية دينية فلسفية اجتماعية لكل نظام 

  . قانوين
وبناء على هذا املفهوم السليب لعوملة حقوق   

اإلنسان، جندها تتميز عن عامليتها يف كون العوملة تنفي 
اخلصوصيات واملفاهيم اخلاصة بكل الشعوب لصاحل 
مفهوم واحد حلقوق اإلنسان، واملتمثل يف املفهوم 
الغريب، بينما عاملية حقوق اإلنسان، تعين مشول هذه 
احلقوق باالعرتاف واحلماية لكل الشعوب يف العامل،مع 

  .احرتام خصوصيات كل أمة من األمم
خيتلط مفهوم عاملية حقوق اإلنسان مع   

ا تدويلها، وهذه األخرية تعين إخراجها من طابعه
الوطين احمللي إىل االختصاص الدويل، وذلك بتدوين 
ا الدول  هذه احلقوق يف  نصوص دولية تلتزم 
األطراف، ويف حالة االنتهاك تتحمل اجلهة املنتهكة 
مسؤوليتها يف ذلك سواء يف حالة احلرب أو يف حالة 
السلم، ومن خالل هذا يربز الفرق بني املفهومني، 

على االعرتاف بعامليتها،  فالتدويل مل يكن إال بناء
وبأن هذه احلقوق تثبت جلميع البشر، ومن مث فما 
تمع الدويل إال التضامن حلمايتها وعدم  على أعضاء ا
ترك هذه احلقوق تُنتهك باسم السيادة واالختصاص 

  .احلصري للدولة
وعلى الرغم من تباين هذه املفاهيم مع   

من يرفض  مفهوم عاملية حقوق اإلنسان، إال أن هناك
 -عاملية كانت أو عوملة هلذه احلقوق  -املفهومني 

م الثقافية،  ويؤكد حق الشعوب يف محاية خصوصيا
يظل نسبيا وال » إنسان«ألن يف نظرهم أن مفهوم 

يسري على كل الثقافات واخلصوصيات، اليت متتلك  
ا تستعمل . كل واحدة منها فهمها اخلاص له إ
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صري الضيق،متاما كما يف معناه احل» إنسان«مفهوم 
 ، حبرف«homme» تستعمل يف الفرنسية الكلمة

«h» ا شخصا بعينه، أو حبرف  «H» صغري،لنعين 
ا اإلنسان ككل، أي يف بعده الكوين  كبري، لنعين 

رد   .1ا
خصوصية أحكام : المطلب الثاني

االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وعالقتها 
  .بالقواعد الدولية اآلمرة

عّرفت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام   
ا الثانية املعاهدة كما يلي  1969 اتفاق  ": يف ماد

دويل يعقد بني دولتان أو أكثر كتابًة و خيضع للقانون 
الدويل سواًء مت يف وثيقة واحدة أو أكثر و أيًا كانت 

ومن خالل هذا التعريف . "التسمية اليت تطبق عليه
ينطبق إال على املعاهدات املربمة بني يتضح أنه ال 

الدول فقط مما يعين اقتصاره على نوع واحد من 
أشخاص القانون الدويل ، غري أن هذا اإلشكال وجد 

م عندما أبرمت اتفاقية  1986طريقه إىل احلل عام 
فيينا واليت نظمت موضوع املعاهدات بني الدول و 

  .فيما بينها املنظمات الدولية و بني املنظمات الدولية 

جتد فكرة القواعد اآلمرة أصوهلا يف كما   
القانون الداخلي، حيث ازدهرت فيه ومن خالله،إذ 
تدخل يف نطاق  مسألة  احلرية  التعاقدية، وحتديدا يف 
حرية حمتوى العقد،ويف نطاق هذه احلرية األخرية، 
تكمن مشكلة القواعد اآلمرة،من حيث أن أطراف 

د مضمون عقدهم حبرية كاملة، العقد ال ميلكون حتدي
إذ يتعني عليهم أن يأخذوا بعني االعتبار النظام 

                                                             
مصطفى احلسناوي ، املرجع السابق ،  1

www.maghress.com / almassae  26بتاريخ 
/03 /2011  .  

، والقانون 2القانوين واحلقائق االجتماعية السائدة
الدويل بوصفه نظاما قانونيا ال ينكر حدا أدىن من 
القواعد اآلمرة لذات الغرض الذي تلعبه هذه القواعد 

  .يف القانون الداخلي 
ية أحكام خصوص: الفرع األول 

  االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
بالنسبة للعديد من الكتاب فإن اتفاقيات   

حقوق اإلنسان الصادرة باسم األمم املتحدة ختتلف 
ا حتمل  عن طبيعة االتفاقيات األخرى، فهم يعتربون أ
قيمة معيارية للقانون، وذلك بالنظر إىل االلتزامات اليت 

تكز أنصار خصوصية ير ،و 3تنشئها هذه املعاهدات
ا تعاجل  األحكام اليت تنظم حقوق اإلنسان يف كو

مسائل موضوعية هلا عالقة وطيدة بكيان اإلنسان،   
  . كإنسان أوال وأخريا

م  ويعترب الكتاب واحلقوقيون األوروبيون، بأ
كانوا السباقني إىل إبراز خصوصية أحكام اتفاقيات 

ألة الطابع حقوق اإلنسان، وذلك عندما تطرقوا ملس
املوضوعي هلذه األحكام،  منطلقني من االتفاقية 
األوروبية حلقوق اإلنسان كاتفاقية إقليمية واليت أقرت 

يف عدة قضايا، كان من بينها  -قبل إلغائها –جلنتها 
  11/01/1961قضية النمسا ضد ايطاليا بتاريخ 

صراحة بالطابع املوضوعي ألحكام االتفاقية األوربية 
نسان واحلريات األساسية،  بتأكيدها على حلقوق اإل

الدول ، بإبرامها لالتفاقية مل ترغب يف إنشاء  ":أن 
حقوق والتزامات متقابلة خاضعة ملبدأ املعاملة باملثل 
ولكنها عزمت على حتقيق أهداف وقيم جملس أوروبا 
املنصوص عليها يف النظام املنشئ له، وعلى إنشاء 

                                                             
عزت سعد الدين ، قانون املعاهدات واالتفاقيات الدولية  2

لة املصرية للقانون الدويل ، العدد  حلماية حقوق اإلنسان ، ا
 . 271ص . 1983،  39

3 Decaux Emmanuel, Droit international 
public, 4 ème  édition , Edition Dalloz, Paris, 
2004, p.36. 
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للدميقراطيات األوروبية صيانة إلرثها نظام عام أورويب 
 "املشرتك يف التقاليد السياسية واحلرية وسيادة  القانون

.  
ولقد أضافت اللجنة يف حكمها املذكور 

التزامات الدول األطراف املتعاقدة  "موضحة أن 
مبقتضى االتفاقية هي يف األساس ذات طابع 
دف يف احلقيقة إىل محاية احلقوق  موضوعي، وهي 

ا،  ا ألساسية لألفراد يف مواجهة تعسف الدول وتدخال
أكثر مما تسعى إىل إنشاء حقوق شخصية أو متقابلة 

  ."1بني الدول األطراف املتعاقدة 
لقد استندت اللجنة إىل التدليل على صحة 
تفسريها ألحكام االتفاقية،  على حقيقة أن أي دولة 
طرف يف االتفاقية تستطيع تقدمي شكوى ضد دولة 
أخرى طرف متعاقدة تنتهك أحكام االتفاقية،  حىت 
ولو كان املتضرر من غري مواطنيها، فالدولة املشتكية 
يف إطار االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان تقدم 
شكواها أو عريضتها ضد دولة أخرى باسم النظام 
العام األورويب وليس دفاعا عن حقوقها اخلاصة أو 

  .مصاحلها الشخصية
عالقة أحكام اتفاقيات حقوق : ثانيالفرع ال

  اإلنسان بالقواعد الدولية اآلمرة 
" jus cogens"تستند  فكرة القواعد اآلمرة 

عند بعض الفقهاء على وجود أحكام ذات أصل 
عريف، وعندما يراد االستشهاد بأمثلة على هذا النوع 
من القواعد الدولية، تربز حقوق اإلنسان واحلريات 

هد على وجودها يف النظام القانوين الفردية كأوضح شا
وسنتناول دراسة نظرية القواعد اآلمرة،  ومن . 2الدويل

                                                             
ليل املوسى، القانون الدويل ، حممد خحممد يوسف علوان 1

احلقوق احملمية اجلزء الثاين، دار الثقافة للنشر حلقوق اإلنسان، 
 37، ص .2009، اإلصدار الثاين، )األردن(والتوزيع، عمان 

 . 
 . 59، ص املرجع نفسه 2

مث التطرق إىل مدى تطبيق هذه النظرية يف جمال حقوق 
  :اإلنسان من خالل العنصرين التاليني

صعوبة تحديد ماهية القواعد الدولية :  أوال
  اآلمرة 

إىل " القواعد اآلمرة"لقد أسهم إدخال نظرية 
القانون الدويل، يف إحداث نوع من التعايش بني 

منوذج : منوذجني خمتلفني ضمن النظام القانوين الدويل
يتأسس على منطق شخصية العالقات بني دول ذات 
سيادة ال ختضع لسلطة أعلى، ومنوذج ينبين على منطق 

مفروض "القواعد اآلمرة"موضوعي يرتكز إىل فكرة 
التدرج "جود نوع من على الدول؛ مما أدى إىل و 

صدى " املنطق القاعدي"وقد وجد هذا . 3"القاعدي
واضحًا يف احلكم الصادر عن احملكمة اجلنائية الدولية 
اخلاصة بيوغوسالفيا وألول مرة يف تاريخ القانون الدويل 

وجود قواعد آمرة تعلو على القواعد  -صراحة  –
  .4االتفاقية وعلى القواعد العرفية املعتادة

اقع أن مفهوم القواعد اآلمرة هو من والو 
الصعوبة مبكان، حيث يبدو من املستحيل تعيني 

بول " حدود واضحة له، ويف هذا الصدد يقول الفقيه 
بأن فكرة القواعد اآلمرة  Paul Reuter"  روتري

تبدو صاحلة الستيعاب كافة أنواع التطلعات، الواضح 
ا قادرة أيضا على استي عاب منها والغامض،كما أ

                                                             
جتدر اإلشارة إىل أن اتفاقييت فيينا لقانون املعاهدات لعامي  3

قد  عاجلتا القواعد اآلمرة يف كثري من نصوصهما،  86و  69
ما مل تشتمال على حتديد دقيق مل . ضمون هذه القواعدإال أ

، التحفظات على أحكام حممد خليل املوسى: انظر يف ذلك(
احلقوق، جامعة املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،جملة 

 360، ص 2002،سبتمرب )26(، السنة )3(الكويت، العدد
. 
 .361، ص املرجع نفسه 4
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االعتبارات اإليديولوجية، وهي بذلك تدخل يف نطاق 
ا فكرة قانونية   .1علم االجتماع أكرب من كو

 Mac" ماك نري" كما يتحدث األستاذ   
Nair عن صعوبة تعريف هذه القواعد حني يقول :

إن إعطاء األمثلة عن القواعد اآلمرة أسهل من "...
تمع الدو 2تعريفها يل صراحة ، فهي قواعد قَِبلها ا

بواسطة املعاهدات الدولية،أو ضمنيا عن طريق 
العرف، فهي الزمة حلماية املصاحل العامة للدول،أو 
ا من  للحفاظ على مستوى األخالق العامة املعرتف 

  .3"ِقَبل الدول

فيما اكتفت معاهدة فيينا لقانون املعاهدات 
) 53(باعتبارها معاهدة شارعة، يف املادة 1969لعام 

تكون املعاهدة باطلة إذا كانت : "بالتعريف التايل 
وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد 
العامة للقانون الدويل،ألغراض هذه االتفاقية يقصد 
بالقاعدة اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل، 
تمع الدويل   ا من قبل ا القاعدة املقبولة واملعرتف 

ا الق ا، ككل على أ اعـدة اليت ال جيوز اإلخالل 
واليت ال ميكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من القواعد 

  ."العامة للقانون الدويل هلا ذات الطابع
                                                             

، ص املرجع السابقعزت سعد الدين،: مشار إليه من طرف 1
271 . 

لقانون اجلدير بالتنويه  إىل أنه أثناء التحضري التفاقية فيينا  2
قانون املعاهدات ونظرا حلداثة املوضوع ، كان أمام  جلنة ال

الدويل اختياران إما تعداد القواعد اآلمرة أو االكتفاء ببعض 
األمثلة عنها وإعطاءها تعريفا عاما ، ومن مث جند أن البعض من 

، Agoمنهم أقو( أعضاء اللجنة فضلوا الطريقة التعدادية 
غري أن األغلبية ) Tsumoka، تسوموكا Amadoأمادو

: انظر يف ذلك (اعد منهم فضلوا إعطاء تعريف عام هلذه القو 
اء  حممدبوسلطان، فعالية املعاهدات الدولية، البطالن واإل
وإجراءات حل املنازعات الدولية املتعلقة بذلك،دار الغرب 

 ).227، ص  2005للنشر والتوزيع ، وهران 
  . 227ص  املرجع نفسه ، 3

  المبحث الثاني
أثر اإلقرار  الدولي بخصوصية أحكام اتفاقيات 

  حقوق اإلنسان
مل يقف االعرتاف خبصوصية أحكام   

االتفاقية األوروبية اتفاقيات حقوق اإلنسان على 
حلقوق اإلنسان ، بل أقرت به هيأت رقابية أخرى 
صراحة،  مثل حمكمة الدول األمريكية حلقوق 

، وانتقل بعد ذلك هذا االعرتاف من املستوى 4اإلنسان
اإلقليمي إىل املستوى الدويل، حينما أقرت اللجنة 
املعنية حبقوق اإلنسان التابعة للعهد الدويل للحقوق 

الصادر  24ة والسياسية يف تعليقها العام رقم املدني
بشأن حتفظات الدول على  02/11/1994بتاريخ 

ذه الصفة  ذه الطبيعة . أحكام العهد  واالعرتاف 
يؤدي إىل إبراز آثار هذا االعرتاف للطبيعة املوضوعية 
هلذه األحكام ، كما أنه ميكن التعرف على أثار هذا 

اإلجرائية املتعلقة للخصوصية  االعرتاف بالنسبة
 .بتنفيذها 

اآلثار المترتبة عن : المطلب األول
الطبيعة الموضوعية ألحكام اتفاقيات حقوق 

 اإلنسان
إن التزامات الدول األطراف يف اتفاقيات 
حقوق اإلنسان ذات الطبيعة املوضوعية تظهر آثارها 
يف حالة التعامل مع مضمون هذه االتفاقيات، وبذلك 

املسائل تطرح يف هذا الشأن واملتصلة فإن العديد من 
اتصاال مباشرا مبسألة الطبيعة املوضوعية،  وتأيت يف 
مقدمة هذه املسائل إبداء التحفظات على اتفاقيات 
حقوق اإلنسان كما ُتطرح مسألة االنسحاب من 
عدمه من هذه االتفاقيات، وكذا قضية االستخالف 

ا يتعلق فيها وعدم تطبيق مبدأ املعاملة باملثل فيم
  : وسنتعرض لكل ذلك يف العناصر اآلتية . ببنودها 

                                                             
حممد يوسف علوان ، حممد خليل املوسى، القانون الدويل 4 

 . 37املرجع السابق، ص حلقوق اإلنسان، 
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مسالة إبداء التحفظات : الفرع األول
  على أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان 

يُقّر فقهاء القانون الدويل،  بأن موضوع 
التحفظ من أكثر املسائل تعقيدا يف القانون الدويل 
فهو يف نظرهم يطرح العديد من األسئلة ويغذي جدال  

، ويؤكد 1كبريا بني الدول األطراف يف املعاهدة املربمة
، وحتديدا )CDI(هذا القول جلنة القانون الدويل

عندما كانت بصدد طلبها استبيانا من الدول يتضمن 
اإلجابة على بعض اإلشكاالت املتعلقة مبمارسة الدول 
ملبدأ حق التحفظ، وخاصة املشاكل اليت تطرحها عدم 

، حيث أشارت اللجنة 2اتصحة بعض هذه التحفظ
إىل الطابع املعقد لتلك األسئلة املطروحة، واليت قالت 
ا بدرجة كبرية من  ا تتناول مشاكل تتصف هي ذا بأ

 . التعقيد
وتتجلى مزايا هذا النظام يف أنه من املمكن   

أن يكون خري سبيل لضمان استجابة أكرب عدد ممكن 
م إىل من الدول للدعوة املوجهة إليها لالنضما

املعاهدة، حىت ولو كان ذلك يف حدود معينة على 
حساب تكامل فكرة مضمون املعاهدة، أي أنه سبيل 
للتوفيق بني اجتاهني األول يتعلق حبق الدولة بعدم 
التوقيع أو االنضمام إىل املعاهدة أو التصديق عليها 

  .استنادا إىل مبدأ السيادة
ا شان  إن معاهدات حقوق اإلنسان،  شأ

تفاقيات الدولية األخرى،  ينطبق عليها ما ينطبق اال
على هذا األخرية سواء من حيث اإلنشاء أو اآلثار أو 

                                                             
1 Abdelfattah Amor , Human   Rights  
committee,(in) NisukAndo,Towards 
implementing universal human rights: 
Festschrift for the twenty- Fifty  
Anniversary  of the Human   Rights  
committee, Martinusnijhoff   Publishers, 
Netherlands , 2004 , p 57. 

لد الثاين، 1993حولية جلنة القانون الدويل سنة  2 اجلزء (، ا
 .286، الفقرة )الثاين 

التعديل،  مع التأكيد على الطابع اخلاص واملميز 
ملعاهدات حقوق اإلنسان،  ولذلك  فالعديد من 
الكتاب عند تطرقهم ملسألة التحفظات على اتفاقيات 

 -عملية التحفظ - وضعحقوق اإلنسان يصفون هذا ال
باملشكلة أو اإلشكالية بسبب الصعوبات اليت قد 
تواجه هذه التحفظات على مثل هذا النوع من 
االتفاقيات،  نظرا ألن هذه االتفاقيات ميكن وصفها 
باتفاقيات قوانني من حيث طبيعته، ومن مث فإن إبداء 

ا عملية ليست باليسرية كما .  3التحفظات بشأ
فقهاء مسألة جواز إبداء التحفظات يطرح هؤالء ال

  .4على معاهدات حقوق اإلنسان من عدمه
نصت بعض االتفاقيات الدولية املتعلقة 
حبقوق اإلنسان على احلظر الصريح ملمارسة التحفظ 

من االتفاقية )  24(على أحكامها، ومن ذلك املادة 
،  1996لعام  5األوروبية ملمارسة حقوق األطفال

ن االتفاقية اإلضافية بشأن إلغاء م 9وكذلك املادة 
الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق 

من االتفاقية املتعلقة مبكافحة  9، واملادة 1956لعام 
من  17، واملادة 1960التمييز يف جمال التعليم لعام 

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية سيداو لعام 
اقيات الدولية املتعلقة ُعِقدت بعض االتفو  .1999

حبقوق اإلنسان مع عدم وضع نصوص خاصة 
ا يف نفس الوقت مل حتدد وضع  بالتحفظ، كما أ
الدول األطراف اليت تبدي حتفظات اجتاه بعض 
أحكامها،  ومن أمثلة على ذلك العهد الدويل 

                                                             
3 Matias Forteau , quelles conséquences pour les 
réserves  non valides ? journée d'étude ,  Revue 
SFDI , Paris,  avril   2014 , P. 87 . 

عمر سعد اهللا ، مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان،  4
 .70، ص  2006، اجلزائر،4ديوان املطبوعات اجلامعية، ط 

ودخلت حيز ، 25/01/1996ماد هذه االتفاقية يف مت اعت 5
، وقد وقعت عليها حىت 01/07/2000التنفيذ يف 

دولة من دول األعضاء يف جملس ) 11( 07/08/2008
لس) 13(ت عليها أوروبا يف حني صادق   .دولة عضو يف ا
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للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل للحقوق 
قافية الصادرين عام االقتصادية واالجتماعية والث

، وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 1966
، وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام 1981لعام 

1994.  
إن خلو هذه االتفاقيات من نص يتعلق 
بالتحفظ يقودنا إىل التساؤل حول حق الدول يف  

  إبداء التحفظ على بعض أحكام هذه املعاهدات ؟ 
عدم النص على بند التحفظ يف تقديرنا أن و 

ال مينع الدول من إبداء التحفظ، فعدم النص عليه ال 
يعين حظره، ذلك أن هذه األطراف املتعاقدة كان 
ا أن تعرب صراحة على احلظر يف صلب نصوص  بإمكا
االتفاقية، وعلى الرغم من ذلك فإن الدول املتحفظة، 

م ويف كل األحوال إن هي أبدت حتفظا يكون من امللز 
ا مع موضوع وغرض  عليها أن ال تتعارض حتفظا

ا ) 19(وهذا يُفهم من نص املادة . االتفاقية  يف فقر
الثالثة واليت أجازت التحفظ بشرط عدم خمالفتها 
ملوضوع املعاهدة وغرضها، وكما أن نظام التحفظ 
الذي قررته معاهدة فيينا لقانون املعاهدات لعام 

لعام يف حالة سكوت يُعترب النص املرجعي ا 1969
ذا النحو ا 1معاهدة  ،  وكذلك إىل الفتوى اليت أصدر

خبصوص إبداء  1951حمكمة العدل الدولية لعام 
التحفظات واليت جاء يف طيات حكمها ، أن عدم 
النص على التحفظ يف املعاهدة ال يعين حظر 

  .   2استخدامه
مسألة االنسحاب من :  الفرع الثاني

  نسان معاهدات حقوق اإل
                                                             

) A/10/52( تقرير جلنة القانون الدويل  : للمزيد يراجع 1
  . 108 – 106، ص  1977لعام 

حمكمة العدل الدولية، الرأي االستشاري الصادر يف 2 
رمية خبصوص التحفظات بشأن اتفاقية منع ج 28/5/1951

اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، جمموعة آراء وأحكام حمكمة 
 .1951العدل الدولية، 

يقصد باالنسحاب من معاهدات حقوق 
اإلنسان اجتاه إرادة الدولة الطرف يف إحدى هذه 
ا التعاهدية، غري أن  املعاهدات إىل التحرر من التزاما
هذه املسألة تطرح الكثري من اللغط واجلدل، ومرد 
ذلك إقرار الطبيعة املوضوعية من عدمه ألحكام هذه 

التساؤل حول إمكانية املعاهدات، ومن مث يثار 
ا معاهدات معقودة بإرادة  االنسحاب منها باعتبار أ
أطرافها، ومادامت كذلك فإنه حيق هلذه األطراف أن 
ترتاجع أو تنسحب أو تنقض املعاهدة مىت شاءت 

  .على الرغم من الطابع املوضوعي هلا 
ذا الشأن ال تضع        يف الواقع أن املمارسة الدولية 

لى هذا التساؤل بوضوح وذلك لقلة املمارسة اإلجابة ع
، ورغم ذلك فهذا ال يعطي انطباعا أن 3يف هذا الشأن

االنسحاب من معاهدات حقوق اإلنسان أو نقضها 
أما بشأن القانون الدويل فقد . غري مسموح به 

  : انقسمت معاهدات حقوق اإلنسان إىل صنفني 
الصنف األول يتمثل يف معاهدات تنص على   -

از االنسحاب منها، وهي قليلة مقارنة باملعاهدات جو 
اليت ال جتيز ذلك، ومنها االتفاقيات اإلقليمية  
كاالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واالتفاقية 

                                                             
ا من اتفاقيات  3 من احلاالت اليت أعلنت فيها الدول انسحا

انسحاب اليونان من االتفاقية األوروبية : حقوق اإلنسان 
، كما  1974وعادت إليها عام  1969حقوق اإلنسان عام 
ألمريكية من االتفاقية ا"توباغو ترينداد و "انسحبت حكومة 

، وانسحاب بريطانيا من اتفاقية 1998حلقوق اإلنسان سنة 
، كمه صرحت وزيرة   1981جنسية املرأة املتزوجة عام 

بإمكانية  13/03/2013الداخلية لربيطانيا بتاريخ 
ا  االنسحاب من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان حبجة أ

ة احلكومة يف مكافحة اجلرمية و السيطرة على تؤثر على قدر 
وكان أخر انسحاب هو لدولة فنزويال من االتفاقية . اهلجرة 

وقد   10/09/2012األمريكية  حلقوق اإلنسان بتاريخ  
 10/09/2013دخل هذا االنسحاب حيز النفاذ بتاريخ 

انظر يف هذه ( من هذه االتفاقية   78وذلك تطبيقا للمادة 
 ) WWW.UN.ORG: مبوقع األمم املتحدة االنسحابات
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األمريكية حلقوق اإلنسان، والربوتوكول االختياري 
األول للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية،  

لية محاية مجيع العمال وكذلك كل من االتفاقية الدو 
واالتفاقية ) 89(املهاجرين وأسرهم حسب نص املادة

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 
، باإلضافة إىل االتفاقية الدولية حلقوق الطفل )21م(

  ).52م(89لسنة 
الصنف الثاين من هذه املعاهدات الذت بالصمت  -

متها العهدان اجتاه مسألة االنسحاب، ويأيت يف مقد
كما .1966الدوليان حلقوق اإلنسان الصادرين سنة 

أن اتفاقية  القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة 
وحتدثت عن عملية إعادة حنت نفس املنحى ) سيداو(

كما خال كل من امليثاق ).26(النظر فقط يف املادة 
اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وامليثاق العريب 

  . نسان من ذكر ملسألة االنسحابحلقوق اإل
ولتقييم مسألة االنسحاب من اتفاقيات   

حقوق اإلنسان ، فقد  مث اختيار اتفاقيتني صادرتني 
عن األمم املتحدة ومها العهد الدويل للحقوق املدنية 
والسياسية باعتباره ميثل معاهدات حقوق اإلنسان 

التمييز اتفاقية  القضاء على كل أشكال العامة واتفاقية 
كإحدى اتفاقيات حقوق اإلنسان ) سيداو(ضد املرأة 

تم مبوضوع حمدد القضاء على كل  -القطاعية واليت 
ومن مث  ارتأينا شرح حالة   -أشكال التمييز ضد املرأة 

  : هاتني االتفاقيتني حيال مسألة االنسحاب 
فيما يخص العهد الدولي للحقوق : أوال  

  : نية والسياسيةالمد
س كثري من املعاهدات، فإن على عك

األحكام اخلتامية للعهد ال تنص على أحكام بشأن 
االنسحاب من نظام املعاهدة، تسمح لدولة طرف 
باالنسحاب من نظام هذه املعاهدة وأمام هذه 
املعطيات فقد تطرقت اللجنة املعنية باحلقوق املدنية 
والسياسية التابعة للعهد إىل هذه الوضعية، وذلك يف 

 1997الصادر يف عام ) 61( 26قها العام رقم تعلي

املتعلق باستمرارية االلتزامات الواقعة على الدول 
بأن القانون األطراف يف العهد، مبدية اعتقادها اجلازم 

الدويل ال يسمح لدولة صّدقت على العهد أو 
انضمت إليه أو خلفت دولة أخرى فيه أن تنقض هذا 

للجنة رأيها هذا ، وقد بنت ا1العهد أو تنسحب منه
  :على األسس التالية 

اء أو  - ترى اللجنة أنه جيب النظر يف إمكانية اإل
النقض أو االنسحاب على ضوء القواعد املنطبقة 
من القانون الدويل العريف، اليت تتجلى يف اتفاقية 

، وعلى هذا 1969فيينا لقانون املعاهدات لعام 
 األساس، ال خيضع العهد للنقض أو لالنسحاب

منه ما مل يثبت أن األطراف نـََوت اإلقرار 
بإمكانية النقض أو االنسحاب أو أن َيرِد ضمنا 

  .2حق ُخيِول القيام  بذلك حبكم طبيعة املعاهدة
من العهد لدولة طرف 41/2ال تسمح املادة -

بسحب قبوهلا الختصاص اللجنة بالنظر يف 
م الدول عن طريق توجيه إشعار مناسب  رسائل 
ذا املعىن،يف حني أنه ليس هناك أي حكم 
يتعلق بنقض العهد يف حد ذاته أو باالنسحاب 
منه، وحسب اللجنة فإن هذه املادة توضح جبالء 

                                                             
للجنة املعنية ) 61( 26الفقرة  الثالثة من التعليق العام رقم  1

  : حبقوق اإلنسان، راجع يف ذلك 
UN .doc , HRI / GEN / 1 /  REV  ,  p .183 (Q 
/ 53 /40 ,p . 91 ) 

اجلدير باإلشارة إىل أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد  2
انسحبت من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف 

،  كما انسحبت حكومة مجايكا من 23/08/1997
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد،  ونقضت كل من حكومة 

ما مبو  "تريندادو توباغو  "غويانا وحكومة  جب التزاما
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد،  مث انضمتا من جديد إىل 
العهد رهنا بتحفظات جديدة حتُد من تطبيق الربوتوكول 

انظر (االختياري بغية استبعاد أشخاص حكم عليهم باإلعدام 
،  5اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،  القرار رقم 

 25ؤرخ يف ، املE/CN.4/2000/2الوثيقة رقم  
  ).1999أوت
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راف يف العهد بإمكانية النقض أن عدم إقرار األط
وكون عدم اإلشارة إىل النقض مل يكن جمرد 

 .إغفال 
اعتربت اللجنة أن العهد ليس من قبيل املعاهدات  -

اليت تنطوي ضمنا، حبكم طبيعتها، على احلق يف 
وتضيف اللجنة،  على . االنسحاب أو النقض

أنه وجبانب العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
ماعية والثقافية الذي أعد االقتصادية واالجت

واعتمد هو والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية يف وقت واحد،فإن هذا األخري شّكل 
معاهدة إلضفاء طابع قانوين على حقوق 
سدة يف اإلعالن العاملي  اإلنسان العاملية ا
حلقوق اإلنسان، وهذه الصكوك الثالثة غالبا ما 

لشرعية الدولية حلقوق ا"يشار إليها بوصفها 
وأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق ".اإلنسان

املدنية والسياسية على هذا النحو ال يتصف 
  . بالطابع املؤقت الذي تتسم به املعاهدات

سدة يف العهد هي ملك للسكان   - أن احلقوق ا
الذين يعيشون يف إقليم الدولة الطرف،  وأكدت 

ا تبنت على الدوام ستشهدة م -اللجنة أ
ا الدائبة وجهة النظر القائلة بأن   -مبمارسا

السكان فور منحهم محاية للحقوق الواردة يف 
العهد تؤول تلك احلماية إىل اإلقليم وتظل ملكا 
لسكانه، برغم ما يطرأ من تغيري على حكومة 
الدولة الطرف، مبا يف ذلك جتزئتها إىل أكثر من 

أو أي دولة واحدة أو حتوهلا إىل دولة خلف 
إجراء الحق تتخذه الدولة الطرف ويستهدف 

م من احلقوق اليت يضمنها العهد  .1حرما
فيما يخص اتفاقية القضاء على : ثانيا

  " سيداو" جميع اإلشكال التمييز ضد المرأة 

                                                             
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،  الفقرة الرابعة من تعليق رقم  1

26)61 ( ،1997. 

كان شأن اتفاقية القضاء على مجيع لقد  
مماثال للعهد ) سيداو(اإلشكال التمييز ضد املرأة 

خبلوها من ذكر نص يتعلق بالنقض وذلك فيما تعلق 
من هذه ) 26(غري أن املادة .أو االنسحاب منها 

االتفاقية تنص على وضع قد يكون مماثال لالنسحاب، 
ألي دولة :"غري أنه ال يعرب عنه صراحة وذلك بقوهلا

طرف يف أي وقت أن تطلب إعادة النظر يف هذه 
االتفاقية وذلك عن طريق إشعار خطي يوجه لألمني 

ومن مث يثار التساؤل حول ".لعام لألمم املتحدةا
إمكانية اعتبار إعادة نظر يف االتفاقية يف بعض 

ا . احلاالت مبثابة االنسحاب منها فالعبارة اليت أورد
االتفاقية تعطي احلق للدول األطراف إعادة النظر يف 
بنود االتفاقية وقد تأخذ إعادة النظر شكل االنسحاب 

  . خذ أرائها بعني االعتبار يف حالة إذا مل تؤ 
غري أن هذه املادة أضافت فقرة مفادها 

أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة هي اليت تقرر ...":
اخلطوات اليت تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا 

ومبا أن هذه احلالة مل حتدث بعد فإن ."الطلب
ا هذه املادة مل تعرف بعد  اخلطوات املتخذة واليت ذكر

ا اللجنة املعنية وعل.  ى غرار القرارات اليت أصدر
حبقوق اإلنسان التابعة للعهد فإن اللجنة الفرعية لتعزيز 

لعام / 5ومحاية حقوق اإلنسان عربت يف قرارها رقم 
االنسحاب ":يف الدورة احلادية واخلمسني بأن 1999

من إحدى آليات حقوق اإلنسان قد يكون أو قد ال 
ر املعاهدة املعنية،وإن يكون غري مشروع يف إطا

الحظت أن ذلك مل يقع يف املمارسة العملية إال يف 
أعقاب توصل اآللية املعنية إىل وقوع انتهاك لاللتزام 
ا تشعر بالقلق إزاء بعض  املعين يف املعاهدة،كما أ
احملاوالت من ِقَبل عدد قليل من الدول األطراف 
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ا أو من مجيع  لالنسحاب من جزء من التزاما
ا مبوجب معاهدات دولية حلقوق اإلنسان   . "1التزاما

االستخالف الدولي وأثره :  الفرع الثالث 
  على  معاهدات حقوق اإلنسان 

خيتلف فقهاء القانون الدويل حول تسمية 
فهناك من يفضل هذه  ، "االستخالف الدويل"

 "التوارث الدويل ":التسمية والبعض اآلخر حيبذ تسمية
دولة حمل دولة واملراد من االستخالف هو حلول .

وبسبب االستخالف يتعرض . أخرى على اقليم ما
اإلقليم لتغريات من حيث االجتماع واالقتصاد 
والقانون،  وختتلف حالة االستخالف،  حيث قد 

 .يكون رفع اليد كليا وقد يكون جزئيا

بالدولة  "وتسمى الدولة اليت ضمت األقليم      
والدولة اليت فقدت L’état Successeur "اخللف

 L’état "بالدولة السلف "االقليم تسمى 
Prédécesseur وقد نظر بعض الفقهاء إىل دور

م إىل امللكية حيث تنتقل من  االستخالف نظر
شخص آلخر كما جاءت به الفكرة الرومانية وجعله 

  .من قبيل الوراثة

ية ومن املعلوم أنه مل تستقر بعد قواعد عرف       
عامة واجبة التطبيق على كافة املسائل اليت تثريها 

ويُعزى ذلك إىل عدة أسباب نذكر منها . خالفة الدول
  :ما يلي

تنوع احلاالت والظروف اليت تنشأ فيها اخلالفة،   -
فهذه األخرية قد تنشأ بسبب احنالل الدولة، أو 
انفصال جزء أو أجزاء من إقليمها، أو بسبب 

 .أو توحيد دول تنازل دولة عن إقليم

                                                             
،  5اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، القرار رقم  1

أوت  25، املؤرخ يف E/CN.4/2000/2الوثيقة رقم  
1999.  

إن اختالفات وتنوع ممارسات الدول يف تسوية  -
املسائل اليت تثريها خالفة الدول قد أدى إىل عدم 

 .استقرار أعراف دولية عامة
إن حماوالت تدوين أو تطوير قواعد دولية عامة يف  -

جمال خالفة الدول مل تتكلل بالنجاح، فاتفاقية 
 1978فيينا خلالفة الدول يف املعاهدات لعام 

 22وأطرافها 1996دخلت حيز النفاذ يف نوفمرب 
الفة الدول يف دولة فقط، أما اتفاقية فيينا خل

ا لعام ممتلكات الدولة و  ا وديو  1983حمفوظا
ولكن .واليت تأخرت كثريا يف دخوهلا حيز النفاذ

ينبغي التنويه إىل أن بعض أحكام هاتني 
العريف،وأن الدول االتفاقيتني تعكس القانون الدويل 

اتني االتفاقيتني عند تسوية مسائل  تسرتشد 
ما  .اخلالفة املتصلة 

غري أن خالفة الدول باملواصلة يف االلتزام بأحكام   
معاهدات حقوق اإلنسان اليت أبرمتها الدولة السلف 
مل يرد فيها تفصيال بالقانون الدويل، ومع ذلك فهناك 

ة الدولية، يؤيد اجتاه فقهي تدعمه بعض املمارس
إخضاع خالفة الدول يف معاهدات حقوق اإلنسان 

 une succession"اخلالفة التلقائية"إىل فكرة 
automatique وذلك انسجاما مع الطبيعة ،

  . 2املوضوعية هلذه املعاهدات
الذي   "الصحيفة البيضاء "هذا االجتاه خيالف مبدأ 

، ذلك أنه 1978أقرته اتفاقية فيينا خلالفة الدول لعام 
حسب هذا املبدأ فإن الدولة السلف هي غري ملزمة 
بالنظام القانوين الذي كان ساريا على إقليم الدولة 

وقد تساءل بعض الكتاب حول مشروعية . السلف
مسألة انصياع الدول إىل قاعدة االستخالف اآليل يف 
حالة استخالف الدول، وذلك لعدم معرفة األساس 

القاعدة يف موضوع معاهدات الذي يفرض احرتام هذه 

                                                             
ق، ص حممد يوسف علوان، حممد خليل املوسى، املرجع الساب 2

56. 
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حقوق اإلنسان، يف حني أن االستخالف اآليل أبعد 
ما يكون عن القبول بالنسبة للفئات األخرى من 

  . 1اهليآت االتفاقية الدولية
وبأن احلجج اليت يستند عليها هذا التمييز   

غري كافية،ومؤكدين أن التربيرات مبواصلة تنفيذ 
لدولة اخللف يف جمال االلتزامات التعاهدية من طرف ا

حقوق اإلنسان، هي يف حقيقة األمر أكثرها تربيرات 
فلسفية وسياسية،وأن هذه األخرية ليست هلا القدرة 
على تشكيل قواعد ملزمة، وهذا يعين أن الدول حرة 

  .يف أن تتصرف على النحو الذي تراه مناسبا
فأثناء األعمال التحضريية إلعداد االتفاقية   

حت مسألة ضرورة إجياد أحكام خاصة املذكورة، طُرِ 
للخالفة يف اتفاقيات حقوق اإلنسان،  وذلك مراعاة 
لطبيعتها اخلاصة، وباعتبار أن بعضا منها تُعترب من 
االتفاقيات الشارعة، والكثري من أحكام هذه األخرية 
هي من قبيل القواعد الدولية اآلمرة، إال أن ُمِعدوا 

ذه اال ا االتفاقية مل يأخذوا  قرتاحات، واليت نرى أ
أصبحت اليوم حمل لقبول دويل واسع، سواء كان هذا 
القبول فقهيا أو قانونيا؛هذا القبول الذي يستند إىل 

  :العديد من الدواعي منها 
أن احلقوق اليت حتميها اتفاقيات حقوق اإلنسان،  -

هي مبثابة حقوق مكتسبة وخمصصة ملنفعة األفراد 
 . 2وليس لصاحل الدول

                                                             
1 Isabelle poupart , Succession aux traités et 
droits de l’homme : vers la reconnaissance d’une 
protection interrompue des individus, IN, La 
Succession d’états : la codification à  l’epreuve  
des faits , pierre Michel et autres ,Martinus  
Nijhoff  Publshers , 2000, P 466.  

اجلدير بالذكر أن احملكمة الدائمة للعدل الدويل قد أشارت  2
 09/1923/ 10إىل ذلك يف رأيها االستشاري الصادر يف 

املتعلق ببعض املسائل اخلاصة باملستوطنني ذوي األصول األملانية 
يف بولندا ، حيث أعلنت احملكمة أن احلقوق املكتسبة مبوجب 

 .تنقضي عقب  التغيري يف السيادة  القانون النافذ ال

االلتزامات الناشئة عن اتفاقيات حقوق اإلنسان  أن -
هي من قبيل االلتزام احلجة على 

، فالدول املعنية باخلالفة "ergaomnes"الكافة
ملزمة باحرتامها وبالنزول على مقتضاها، بغض 

ا  .3النظر عن أي التزام تعاهدي بشأ
تأكيد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام  -

الصادر يف عام  -السابق الذكر –) 61( 26رقم 
بشأن استمرارية االلتزامات الناشئة عن  1997

العهد، على أن احلقوق املنصوص عليها يف العهد 
الدويل للحقوق املدنية والسياسية ملك لسكان 
ا  تؤول لإلقليم مبجرد منحها للسكان  اإلقليم، وأ

 .حىت لو جتزأت الدولة أو حتولت إىل دولة خلف
َبين جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة تَـ  -

وذلك قبل استبداهلا مبجلس حقوق اإلنسان يف عام 
لتوصيات عديدة،  أكدت فيها على  2006

الطبيعة اخلاصة التفاقيات حقوق اإلنسان، وطلبت 
من الدول اخللف على تأكيد استمرارية االلتزام مبا  

 .4الفةكان نافذا منها حبق الدولة السلف وقت اخل
عدم تطبيق مبدأ المعاملة : الفرع الرابع

  بالمثل في إطار تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان 
ختتلف تعريفات املعاملة باملثل بني الفقه 
التقليدي للقانون الدويل وفقهه احلديث، فالتعريف 
األول مداره هو حق الدولة، بينما الفقه احلديث 

فالفقه .  تعريفه يدور حول القاعدة القانونية
التقليدي يف تعريفه للمعاملة باملثل يربز حق الدولة 

طلق وال يظهر أثر باعتباره شخص القانون الدويل امل
للقاعدة القانونية، ولذلك تتمحور هذه التعريفات 
يف جمملها حول اعتبار املعاملة باملثل بأنه خروج 
دولة على حق دولة ثانية ردا على خروج مماثل من 

                                                             
3  Isabelle poupart, op.cit ..P 468 . 

حممد يوسف علوان ، حممد خليل املوسى ، املرجع السابق ،  4
  .59ص 
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جانب الدولة األخرية، دون  أن يظهر فيها  بصفة 
بيد أن  الفقه .  1عامة إشارة إىل قاعدة القانون 

رف املعاملة باملثل بإبرازه قاعدة القانون احلديث يع
واختفاء حق الدولة، ولذا أغلب هذه التعريفات 
تدور يف  مجلتها حول اعتبار املعاملة باملثل خروج 
على قاعدة القانون العادية إضرارا بدولة ثانية ردا 

  .2على خروج  مماثل من جانب الدولة األخرية 
إن املعاملة باملثل هي من الظواهر 
االجتماعية والسياسية والقانونية الشائعة، ولكنها ال 
االت مجيعها، فاملعاملة  تتمتع بالدور نفسه يف ا
باملثل هلا دور معترب يف نظرية العقود، ال تتمتع مبثله 
يف القانون اجلزائي، واملعاملة باملثل تتحلى بدور مهم 
يف خمتلف جماالت وموضوعات القانون الدويل 

ال تنطبق يف حاليت القانون الدويل  العام، لكنها
  .  3حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين

ذلك أن معظم معاهدات حقوق اإلنسان   
ال ميكن اعتبارها قواعد اتفاقية  قانونية تعاقدية، بل 

،   "باملعاهدات الشارعة"هي ُتعد  من  قبيل ما يعرف
ا تنصب أساسا على العالقات فيما بني  كما أ

تمع والفرد أو مابني الدولة ورعاياها، على خالف ا
املعاهدات األخرى اليت ترتكز على العالقات فيما بني 

ا خترج من نطاق مبدأ 4الدول األطراف ، وبالنتيجة فإ
                                                             

حممد باشات، املعاملة باملثل يف القانون الدويل اجلنائي،  1
ة العامة لشؤون األعمال االنتقامية وفكرة العقاب الدويل،  اهليئ

 . 209، ص 1974، القاهرة ، املطابع األمريية
 .210املرجع نفسه، ص  2

3 Paul Reuter , Introduction  au droit des traités 
, paris , PUF , 1995 , p 162 . 

، حممد خليل املوسى: نقال عن " دور القانون الدويل حلقوق  
"اإلنسان يف تطوير القانون الدويل للمعاهدات  ة، ، جملة املنار 

لد  .187، ص  2003، 3، العدد 9جامعة آل البيت، ا  
حممد يوسف علوان ، بنود التحلل من االتفاقيات الدولية  4

، العدد ) 9(حلقوق اإلنسان ، جملة احلقوق ، السنة التاسعة 
  . 139، ص  1985، مارس ) 1(األول 

املعاملة باملثل املعمول به يف جمال القانون الدويل العام 
حبكم أن هذا األخري يعرب عن مدى رضا الدول 

  بقواعده  

ا اخلامسة من ) 60(بالرجوع إىل املادة و    يف فقر
جندها  1969اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 

) 1(ال تنطبق أحكام الفقرات ": تنص على أن
على األحكام املتعلقة حبمايـة اإلنسان )3(إىل

املنصوص عنها يف املعاهدات ذات الطابع اإلنساين 
أشكال وخباصة األحكام اليت حتظر أي شكل من 

االنتقام من األشخاص احملميني مبوجب هذه 
  . "املعاهدات

بول رويرت  "وهذا ما حذا ببعض الفقهاء، مثل  
"PaulReuter جريالد فيتز "و

إىل اعتبار احلكم "GeraldFitzMauriceموريس
الوارد يف هذه املادة من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 

والسياسية شامال للحقوق املدنية  1969لعام 
  .5وللحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 Frédéricكما يؤكد األستاذ فريديريك سودر   
sudre" " على عدم وجود مكان ملبدأ املعاملة باملثل

، مشريا كما ذكرنا 6يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان
آنفا إىل أن االتفاقية املذكورة أعاله أكدت وجزمت 

للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، و  بالطابع الفرداين
من الدستور  55ُمعرِجا يف الوقت نفسه على املادة 

ا تـَُفَسر  وتـَُرتجم 1958الفرنسي الصادر سنة  معتربا أ
وال ميكن ضمن النظام القانوين الداخلي الفرنسي 
، حيث 7تطبيقها يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

ت واالتفاقيات اليت املعاهدا "تنص هذه املادة على أن 

                                                             
حممد يوسف علوان،  حممد خليل املوسى ،املرجع 5

  . 37السابق، ص 
6 Jean – Nazaire Tama , Droit International et 
Africain des  droits de l'homme , L'Harrmattan , 
Paris  ,  2012 , p 119 . 
7 Ibid , p 121 .  
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يتم التصديق عليها أو املوافقة عليها طبقا لألوضاع 
املقررة يكون هلا مبجرد نشرها قوة أعلى من قوة القوانني 
وذلك بشرط أن يطبق الطرف اآلخر االتفاق أو 

  . "املعاهدة 
الخصوصية اإلجرائية : المطلب الثاني

  المتعلقة بتنفيذ أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان

إن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان هي   
جلان مكونة من خرباء مستقلني ترصد تنفيذ 

وعلى كل  املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان
طرف يف معاهدة التزام باختاذ اخلطوات الالزمة دولة 

لضمان أن يتسىن لكل شخص يف الدولة التمتع 
وهناك عشر  .باحلقوق املنصوص عليها يف املعاهدة

هيئات معاهدات حلقوق اإلنسان مكونة من خرباء 
مستقلني مشهود هلم بالكفاءة، ترشحهم وتنتخبهم 

نوات، الدول األطراف ملدد حمددة، كل منها أربع س
  .قابلة للتجديد

إن إصباغ حقوق اإلنسان بالطابع   
املوضوعي يؤدي بالضرورة إىل خضوع اتفاقيات حقوق 
اإلنسان خضوعا تاما آلليات رقابة دولية، أي أن رقابة 
احرتام الدول األطراف يف اتفاقيات حقوق اإلنسان 
ليست مرتوكة للدول لتمارسها بصورة شخصية، 

ا الدول األط ا ولكنها رقابة موضوعية تـَْعَهد  راف ذا
هذا الطابع يرتب أليا . إىل جهاز أو هيئة مستقلة عنها

ا يف  استثناءات على األحكام واملبادئ املعمول 
القانون الدويل العام، وهي استثناءات خترج عن مبدأ 

تلعب املعاملة باملثل يف إطار قانون املعاهدات، وهي 
دورا حموريا يف تنفيذ الدول األطراف لبنود هذه 

إن وظيفة هذه اهليئات ُحيَدد حصرا يف . هدات املعا
ا،ويف أكثر األحيان فإن  صلب املعاهدة اليت أنشأ

دراسة : املهام املسندة هلذه األجهزة تتمثل يف 
من طرف األفراد  والنظر يف  الشكاوى املقدمةالتقارير 

سواء كانوا من رعاياه أومن رعايا دولة طرف أخرى 

ذه الوظيفة أو شكوى من قبل دولة   اعرتفت للجنة 
طرف ضد دولة طرف أخرى أو من خالل املناقشات 

وبذلك تكون الرقابة هي الوظيفة  . والتعليقات العامة 
األصيلة هلا، غري أن ذلك ال مينع من التماس هذه 
اهليئات لطرق وآليات إلجياد مناخ ودي بينها وبني 
الدولة الطرف يف املعاهدة، ولذلك تراعي هيئات 

ابة خصوصيات الدول أثناء تأديتها ملهمتها الرق
سنتطرق يف هذا اجلزء من . األساسية املتمثلة يف الرقابة

الدراسة لعمل هيئات الرقابة التابعة للمعاهدات 
واألخرى التابعة ملعاهدات ذات ) كلجنة العهد(العامة

  ).كلجنة اتفاقية سيداو(الفئات اخلاصة 
التابعة هيئات الرقابة : الفرع األول

  )لجنة العهد مثاال (لالتفاقيات العامة 
اللجنة  املعنية  حبقوق  اإلنسان، هيئة    

من العهد الدويل ) 28(تعاقدية  منشأة  طبقا  للمادة 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،تقوم بدور الرقابة 
على تنفيذ أحكام العهد من جانب الدول األطراف 

وا،وتتوىل الوظائف وهي تتألف من مثانية عشر عض
. من العهد) 40(وفقا ألحكام املادةاملنصوص عليها 

 41وكذلك عن طريق فحص الشكاوى مبقتضى املادة 
من هذا  39إىل  28من العهد، كما أن  املواد من 

األخري تُعترب القواعد اليت حتكم تكوين اللجنة 
َتعقد اللجنة يف العادة  ثالث  .وممارستها لوظائفها

السنة، مدة  كل  منها ثالث  دورات يف 
،وتسبق كل دورة، دورة ملدة أسبوع لفريقيها 1أسابيع

الرسائل املقدمة :يتناول الفريق العامل األول(العاملني 
مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد، ويتناول 
الفريق العامل الثاين املسائل املتعلقة بأعمال اللجنة 

ستعراض مهامها يف وميكن ا). 40(مبوجب املادة 
  :النقاط التالية

                                                             
واحدة يف  نيويورك : تعقد هذه الدورات على املنوال التايل 1
 )أكتوبر نوفمربجويلية و (ودورتني يف جنيف ) فريلأ -مارس(
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هيئات الرقابة التابعة : الفرع الثاني 
  )لجنة اتفاقية سيداو مثاال(لخاصةللمعاهدات ا

على غرار بقية معاهدات حقوق اإلنسان،   
وحتديدا العامة منها، كالعهدين الدوليني حلقوق 

من اتفاقية القضاء ) 17(اإلنسان ، فقد نصت املادة 
، على "سيداو "التمييز ضد املرأة على كل أشكال 

إنشاء جلنة للقضاء على التمييز ضد املرأة، من أجل 
تتألف اللجنة  . دراسة التقدم احملرز يف تنفيذ أحكامها 

خبريا، يُنتخبون باالقرتاع السري من بني قائمة  23من 
أشخاص مستقلني ترشحهم الدول األطراف من ذوي 

ءة العالية يف ميدان حقوق املكانة اخللقية الرفيعة والكفا
املرأة، ويؤخذ بعني االعتبار أثناء االنتخاب التوزيع 
اجلغرايف العادل ولتمثيل خمتلف احلضارات والنظم 

ا تكونت اللجنة من خبريات . القانونية  ومنذ نشأ
فيما عدا استثناء واحد تعلق خببري من السويد مت 

هو ، ومل جيدد )1985-1983(انتخابه ملدة سنتني 
تقوم اللجنة بالسهر    .1نفسه ترشحه فيما بعد

على تطبيق أحكام االتفاقية، وذلك عرب تقارير تقدمها 
الدول األطراف عما اختذته من تدابري تشريعية وقضائية 
وإدارية وغريها من أجل تنفيذ بنود هذه االتفاقية، وعن 
التقدم احملرز يف هذا الصدد وعن العوامل والصعوبات 

من ) 18(وحسب نص املادة . تعرتض تطبيقهااليت 
االتفاقية فإن الدول األطراف تقدم هذه التقارير يف 
غضون سنة من بدأ تنفيذ االتفاقية بالنسبة إىل الدولة 

لى األقل، وكلما طلبت املعنية مث كل أربع سنوات ع
 . اجلنة ذلك

وعلى  -إن اتفاقيات حقوق اإلنسان   :خاتمة
ال تتسم بالتقابل  –لية األخرىخالف االتفاقيات الدو 

ا بدال عن  باملثل بني الدول األطراف املتعاقدة، وأ

                                                             
، حقوق اإلنسان للنساء بني ب احلمدوين، حفيظة شقرياحلبي 1

كز القاهرة ، مر ف الدويل  وحتفظات الدول العربيةاالعرتا
  .76، ص  2008، لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة

إنشاء منظومة من االلتزامات والتعهدات الثنائية تنشئ 
 Des obligationsموضوعيةالتزامات 
objectives تتمتع يف الغالب بضمانة مجاعية ميكن

للدول حتريكها أو اللجوء إليها باسم الصاحل 
ذه الطبيعة، .2العام فإنه يرتتب عن ذلك وعند اإلقرار 

نتائج يف غاية األمهية بالنسبة ألحكام معاهدات 
حقوق اإلنسان، كما أنه ُيطرح أحيانا مسألة العالقة 
املوجودة أو الرابطة بني أحكام قواعد حقوق اإلنسان 
والقواعد الدولية اآلمرة، وأن قواعد حقوق اإلنسان  

ا أصبح هلا صفة القواع د الدولية اآلمرة باعتبارها أ
  .جل مواضيع متس بالكائن اإلنساينتعا

من خالل عرضنا للعناصر اليت تصبغ الطابع 
ن املوضوعي ألحكام  اتفاقيات  حقوق اإلنسا

، عدم االنسحاب واملتمثلة يف مسائل عديدة منها
، وعدم دخوهلا  حتفظات على أحكامها إبداءوعدم 

املة باملثل يف إطار العالقات ضمن ما يعرف مببدأ املع
أن مسالة  إىلالتعاهدية بني الدول، باإلضافة 

 االستخالف يف اتفاقيات حقوق اإلنسان تأخذ منحى
فهذه العناصر . األخرىخيتلف عنه يف االتفاقيات 

جمتمعة  جتعل هلذه االتفاقيات خصوصية متيزها عن 
االتفاقيات الدولية األخرى وبالتايل متنحها صفة 

، ومن مث فإن هذه ضوعية لاللتزامات الناشئة عنهامو 
الصبغة املوضوعية هلذه القواعد هي اليت تسمح بوجود 

اعد األخرى للقانون الدويل اختالفات جذرية عن القو 
هذه االختالفات مردها أن هذه القواعد . العام

وضعت حلماية الكائن اإلنساين مهما كان وأيا كان 
جلنس أو اللغة أو الرأي  أو بغض النظر عن اللون أو ا.

، بل جيب احرتام الدين أو أية أشكال متييزية أخرى 
  . إنسانية اإلنسان

                                                             
2 CourEDH , Irlande contre/ Royaume-Uni. , 
18/01/1978 , para.39 . 
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 الجزائري التشريع في الفالحية الوقفية األمالك استثمار وأساليب طرق

  طرطاق نورية.أ
        املركز اجلامعي تيسمسيلت

  :ملخص
، فهي من أدوات التنمية اليت اعتمدت عليها معظم الدول اإلسالمية املشرقة إن األوقاف جزء من حضارات

تمع ، لتحقيق التنميةالدول ، فقد أهداف الوقف سواء خريية أو أهلية، ومهما كانت املستدامة وتلبية احتياجات ا
يحتل مكانة يكاد ينفرد للعب دورا هاما يف تركيز قاعدة التكامل االجتماعي واالقتصادي، إذ أصبح يشكل قطاعا ثالثا 

  .اخلاصالعام و  نيالقطاع خاصة على غرار
  :مقدمة

يعود تاريخ وأصل الوقف يف اجلزائر إىل 
تمع  عرفالعصر الوسيط، حيث   لوقفا ياجلزائر ا

قد ، و  أوساطهيف يةاإلسالممبادئ الشريعة انتشار مع 
 الوقفية يف بالدنا مبراحل عديدة ت األمالكمرّ تطورت و 

، ولكن أمهها كانت مرحلة االستقالل، فقد ومتمّيزة
ضع التشريعات الالزمة عمل املشرع اجلزائري على و 

فقا لألهداف اليت أنشأت من ، و لتسيريها وتنظيمها
يف أن االستعمار الفرنسي عمد خاصة و أجلها، 
حمي معاملها، وميكن تتبع وضعية األمالك  إىلالسابق 

 ؛يف هذه املرحلة من خالل فرتتني  الوقفية يف اجلزائر
غاية صدور قانون  إىل 1962نتقالية من ااألوىل الفرتة 

 إصدارففي هذه الفرتة  مت  ؛املتعلق بالوقف 91/10
تسيريها  مبوجب لوقفية و ول قانون ينظم األمالك اأ

 :رقم بعدها األمرو  ،64/283 :التنفيذي رقم املرسوم
الذي أكد على املتضمن الثورة الزراعية، و  71/73

تبعية العديد من األمالك الوقفية للصندوق الوطين 
، رغم أنه استثىن من ذلك األوقاف غري ة الزراعيةللثور 

حدد  84/11 :املستغلة، وبصدور قانون األسرة رقم
اجلزائر  ، إضافة  إىل صدور دستوراإلطار العام للوقف

، كما حبماية األمالك الوقفية الذي أقرّ  ،1989 :لسنة
 مت حتديد اإلطار القانوين مبوجب قانون التوجيه العقاري

فت األمالك الوقفية ملكا نّ ، أين صُ 90/25 :رقم
  .ية األخرىعقاريا ضمن األصناف القانون

متتد من سنة فهي  ؛ةأما الفرتة الثاني 
بعد إىل غاية كتابة هذا البحث، حيث أنه  1991

أول قانون ينظم األمالك ك 10 /91صدور قانون 
الوقفية، مث تبعته بعد ذلك مراسيم تنفيذية وقوانني تبني  

كان ري واستثمار األمالك الوقفية، و كيفية إدارة وتسي
  10املؤرخ يف  14/70 :آخرها املرسوم التنفيذي رقم

  إجيار  وكيفيات  حيدد شروط الذي   2014 فرباير
  .صصة  للفالحةلمخا  الوقفية  األراضي

بالرغم من اإلصالحات التشريعية و 
  األخريةاليت شهدها الوقف يف اآلونة  والتنظيمية

، إال أن جماله مل يتعدى كونه وقفا خرييا  لتفعيل دوره
 ال يتطلع بدور تنموي ملقابر، و كوقف املساجد و ا

ئدة يف الدول العربية خاصة إذا نظرنا إىل التجارب الرا
،  ل االستثمار والتنمية االقتصادية، يف جماواإلسالمية

كويت، واألسهم الوقفية كإنشاء الصناديق الوقفية بال
  .بالسودان

ستغالل األمالك الوقفية اإن الستثمار و 
، احلياة االقتصادية واالجتماعية، دور كبري يف الفالحية

أساليب جعل املشرع اجلزائري يضع صيغا و  ما
الستثمار األمالك الوقفية العامة، ختتلف حسب نوع ل

ك بني أنواع األراضي املوقوفة، ، مميزا بذلامللك الوقفي
 أنواع إحدىعليه فقد ركزت يف هذا املوضوع على و 

املطروح  اإلشكالالعامة، و استثمار األمالك الوقفية 
ر وتنمية األمالك الوقفية هي أساليب استثما ما: هو

قمت بتقسيم  اإلشكاليةبناء على هذه و ؟ الفالحية
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راضي الوقفية تنمية األاستغالل و  حمورين؛املوضوع 
ضي األرا إجيار، و )مبحث أول( العاطلةو الزراعية 

  .)مبحث ثاين( الوقفية املخصصة للفالحة
  المبحث األول

 اطلةوالع استغالل وتنمية األراضي الوقفية الزراعية
نتطرق يف هذا املبحث الستغالل وتنمية  

األراضي الوقفية الزراعية والعاطلة على حد سواء، 
  .  وذلك من خالل مطلبني اثنني، على النحو اآليت

األراضي الوقفية الزراعية : المطلب األول
   .أو المشجرة

ميكن أن تستغل وتستثمر وتنمى األمالك     
مشجرة بأحد العقود الوقفية، إذا كانت زراعية أو 

، دون أن تبني )1( عقد املساقاتعقد املزارعة و :التالية
األحكام املطبقة على هذين العقدين وبالتايل يستدعي 
األمر الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية، طبقا لنص 

  .   من قانون األوقاف 2املادة 
    .عقد المزارعة :األولالفرع     

االقتصادية لألراضي من أجل حتقيق الوظيفة 
الوقفية واستغالهلا، على الوجه األمثل استحدث 

      .عقد املزارعة 01/07شرع بالقانون امل
  .عقد المزارعة تعريف: أوال

قصد باملزارعة إعطاء األرض للمزارع يُ     
لالستغالل، مقابل حصة من احملصول يتفق عليها عند 

الشركة يف  "فه ابن عرفة بأنه قد عرّ و  ).2( إبرام العقد
" الشركة يف الزرع  "البعض اآلخر عرفه بأنه و " احلرث 

زارعة بالرجوع إىل التعريف السابق فإن عقد امل ،)3(

                                                             
: رقمقانون المن  1فقرة  1مكرر 26ملادة اوفقا لنص  1

لقانــون لمم تواملعــدل امل 22/05/2001 املؤرخ يف 01/07
  .باألوقاف املتعلقو  27/04/1991املــؤرخ يف  10-91 :رقم
 :رقم قانونالمن  2الفقرة  1مكرر 26ملادة احسب نص   2

  .السابق ذكره 01/07
حممد أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، دار الفكر العريب،   3

  . 170. ، ص1972: سنة، 02. القاهرة، ط

 الوقت نفسه فإنه يشبه الشركة يفيشبه عقد اإلجيار و 
  :من خصائصه ما يليو 
 األجرة يف عقد املزارعة، هي حصة معينة من -أ 

  .احملصول
راعي عن طريق املشاركة يف املزارعة هي إجيار ز  -ب 

  .استغالل األرض
زارعة تكون حمل اعتبار شخصية املزارع يف عقد امل - ج 

  .)4( يف العقد
  .ةأركان عقد المزارع :ثانيا

  .أطراف عقد المزارعة -أ
املشرع صالحية إجيار األراضي الفالحية الوقفية للسلطة املكلفة باألوقاف  بالنسبة للمستأجر فقد أعطى

ري، ال يتنازل عن حقه يف زراعتها للغاألرض بنفسه، وأ
  . )6( نظرا لكون شخصيته حمل اعتبار

  .محل عقد المزارعة -ب
ل عقد املزارعة هو أرض موقوفة حمإن 

ومغروسة باألشجار صاحلة للزراعة وتنتج احملصول 
  .)7( دورية الزراعي بصفة
  .األجرة أو الحصة في عقد المزارعة - ج

،  بل تركها التفاق مل يتناوهلا املشرع اجلزائري
املؤجر و  ذ توزع غلة املنتوج بني الطرفني،األطراف إ

توزع بينهما ملستأجر حسب النسبة املتفق عليها، و ا
  .)8( مل يوجد اتفاق أو عرف إذا 2/1مناصفة 

  .المزارعةالمدة في عقد  -د        
هي كقاعدة عامة تكون حسب الدورة و 

بانتهاء املدة املتفق عليها،  أوالزراعية، أو ملدة معينة 
  .فهي ختتلف من سنة إىل سنة حسب نوع الزرع

                                                             
إلطار القانوين والتنظيمي لألمالك الوقفية، دار ا ،رامول خالد  4

  .134. ص،2004 :هومة، اجلزائر، سنة
املعدل  01/07 :رقممن قانون األوقاف  ،9مكرر  26املادة   5
  .91/10 :للقانون رقم املتممو 

  .135. ص،املرجع السابق  رامول خالد،  6
  .135. ص ،املرجعنفس  رامول خالد، 7
  .135،ص ،نفس املرجع رامول خالد، 8
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 .انتهاء عقد المزارعة -ه
ء املدة احملددة له  ينتهي عقد املزارعة بانقضا

، كما ميكن أن ينتهي قبل انتهاء كقاعدة عامة
، أو ألنه مل احملددة له كموت املستأجراملدة 

استغالهلا أو يف حالة حيسن زراعة األرض و 
 .)1( ر بالتزاماته التعاقديةاملؤج إخالل

      .عقد المساقاة: الفرع الثاني
عقد املساقاة اجلزائري لقد أدرج املشرع     

ثانية من الفقرة ال 1مكرر 26ضمن أحكام املادة 
 :رقم املتمم للقانوناملعدل و  01/07 :رقم القانون

91/10.  
  . تعريف عقد المساقاة: أوال    
األشجار قصد  إعطاءقصد بعقد املساقاة يُ     

ا، و العنايإصالحها و   هذا العقد تكون األجرة يفة 
 .)2( جزءا معينا من مثرها

  .أركان عقد المساقاة: ثانيا          
 .عقد المساقاة أطراف -أ          

إجيار األراضي الوقفية املخصصة يثبت حق        
مثلة يف مديرية ، امللفالحة  للسلطة املكلفة باألوقافل

، كما هو الشأن بالنسبة )3( األوقافالشؤون الدينية و 
 أي املؤجر  بينما املستأجر فهو ،بالنسبة لعقد املزارعة
مل يشرتط فيه أن املثمرة، و  األشجارمن يقوم بإصالح 

  .عقد املزارعةعا كما هو احلال يف يكون مزار 
  .المحل في عقد المساقاة - ب          

، تنتج مثارااليت شجار األ وقد املساقاة هإن احملل يف ع
تقدم للمستأجر مبوجب عقد مساقاة من أجل إذ 

 . )4( ا عناية الرجل العادي العناية

                                                             
  . 135.ص ،نفس املرجع رامول خالد، 1
 :من قانون األوقاف رقم 3الفقرة  1مكرر 26املادة  حسب نص 2

  . 91/10 :املتمم للقانون رقماملعدل و  01/07
املعدل  01/07 :رقم من قانون األوقاف 9مكرر  26املادة  3

  .املتمماملعدل و 
  .من قانون األوقاف املعدل و املتمم 03فقرة  1مكرر  26املادة  4

  . األجرة في عقد المساقاة -ج      
على عقد املزارعة، على أن توزع هذه الثمار حسب ما مت االتفاق عليه مسبقاتطبق عليها نفس األحكام اليت تطبق       

         .المدة في عقد المساقاة -د       
مل يتطرق املشرع إىل املدة يف عقد املساقاة، مع أن األصل يف حتديد املدة يرجع إىل اتفاق األطراف  

  . انتهاء عقد المساقاة :ثالثا       
ينقضي عقد املساقاة بنفس األسباب اليت         

ا عقد املزارعة   .ينقضي 
استغالل وتنمية األراضي : المطلب الثاني    

  . الوقفية العاطلة
ميكن أن تستثمر عند االقتضاء األرض    

املوقوفة املعطلة بعقد احلكر الذي خيصص مبوجبه جزء 
من األرض العاطلة للبناء أو للغرس، ملدة معينة مقابل 
دفع مبلغ يقارب قيمة األرض املوقوفة وقت إبرام 
العقد، ومع إلزام املستثمر بدفع إجيار سنوي حيدد يف 

لبناء أو الغرس وتوريثه العقد مقابل حقه يف االنتفاع با
  .)5( خالل مدة

  . تعريف عقد الحكر :األولالفرع 
املعطلة و إعطاء جزء من األرض املوقوفة و ه

، على أن يقدم يف يغرسها ويقوم بإعمارها وتنميتها ملن
خيتلف حق احلكر مبلغا معينا للجهة املوقوفة، و  املقابل

عن حق االنتفاع فحقوق املنتفع تكون أقل من حقوق 
احلكر ال ينقضي بوفاة احملتكر  احملتكر، كما أن حق

هو ال يوجد إال على األرض املوقوفة عكس حق و 
   .)6( االنتفاع

   . شروط عقد الحكر: الثاني الفرع
  .أن يقع عقد احلكر على أرض موقوفة -1
أن حتتاج األرض إىل نفقات كبرية  -2

ا   .إلصالحها بسب خرا

                                                             
املعدل و املتمم  01/07 :من القانون رقم 2مكرر 26املادة   5

  .91/10 :للقانون رقم
  .138. املرجع السابق،ص ،رامول خالد  6
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حتديد مدة احلكر يف العقد مقابل دفع مبلغ  -3
  .)1( يقارب قيمة األرض وقت إبرام العقد

يف العقد مقابل حق االنتفاع  األجرةحتديد  -4
   . )2(بالبناء أو الغرس 

المترتبة على عقد  اآلثار :الفرع الثالث
  .الحكر

هناك جمموعة آثار ترتتب عن عقد احلكر، نتطرق 
  .هلا كما يلي

  .بالنسبة للمحتكر  - أ
العادي يف احملافظة أن يبذل احملتكر عناية الرجل 

تغالل و كذا االلتزام جبعلها صاحلة لالسعلى األرض، و 
تنتجه األرض له احلق يف ملكية ما و  االلتزام بالوفاء،

كما له أن ينقل حقه .من غرس و ما حتدثه من بناء
 .)3( إىل الورثة
  .بالنسبة للعقد   - ب

كقاعدة عامة ينتهي عقد احلكر بانتهاء األجل 
بأسباب أخرى كنزع  احملدد يف العقد، وينتهي

الذمة، إال أنه ميكن أن  احتادملكية األرض و 
أحد األسباب اخلاصة بعقد ينتهي األجل ب

  :هيو  احلكر
وفاة احملتكر قبل قيامه بالبناء أو الغرس على  -1

  .األرض
اء احلكر -2   .أن يصدر قرار إداري يقضي بإ
  .)4(أن تزول على األرض صفة الوقف  -3

  الثاني المبحث
  للفالحة المخصصة الوقفية األراضي إيجار

 املادة لقد منح املشرع اجلزائري من خالل
 واملتمم املعدل 01/07 :رقم القانون من 9مكرر 26

 باألوقاف املكلفة للسلطة 91/10 :رقم للقانون
                                                             

  .01/07 :من القانون رقم 02مكرر  26املادة   1
  . 140، 139 .ص ،نفس املرجع رامول خالد،  2
  .من قانون األوقاف السالف الذكر 02مكرر 26املادة   3
  . 141، 140، ص،املرجع نفسه رامول خالد،  4

 املخصصة الوقفية األراضي إجيار حقإمكانية ممارسة 
قد تأخر صدور النص التنظيمي لتطبيق و  ،للفالحة

 صدرحيث  ،2014 فرباير 20 تاريخذلك إىل غاية 
 شروط حدد الذي 14/70 :رقم التنفيذي املرسوم

يف هذا  تسريإذ  الذكر، السالفة املادة تطبيق وكيفيات
 للفالحة، املخصصة العامة الوقفية األمالك علىالشأن 

 91 :رقم القانون من 08 املادة يف عليها املنصوص
 حصرها مت اليت املعلومة الوقفية األمالك وخاصة ،10/

 الوقفية واألمالك الدولة من املسرتجعة الوقفية واألمالك
ا الحقا يتبني واليت الدولة حوزة يف هي اليت األخرى  أ
 شهادات أو رمسية وثائق على بناء عامة أوقاف

  هذا تطبيق من  ستثىنيُ ، على أن )5( أشخاص
  اليت  اخلاصة  الوقفية  األراضي التنفيذي املرسوم
  واستغالهلا  تسيريها  وقواعد القانوين  نظامه  خيضع

  . )6( ما  املعمول والتنظيم للتشريع
 إليجار العامة األحكام: األول المطلب

 وكيفية للفالحة المخصصة الوقفية األراضي
   .إيجارها

موعة األحكام  نستعرض يف املطلب 
والقواعد العامة املنظمة إلجيار األراضي الوقفية 
املخصصة للفالحة، وكذا كيفية القيام بإجيارها، وذلك 

  . على النحو اآليت
 األراضي إليجار العامة األحكام: األول الفرع

   .للفالحة المخصصة الوقفية
 املكلفة السلطة مبوجبه تؤجر عقد كلإن  
للفالحة،  وقفية أرضا )مستأجر(شخص إىل باألوقاف
 يكون املؤجرة للفالحة املخصصة الوقفية واألراضي
 ، أمثال استغالال واستغالهلا تنميتها قصد ا االنتفاع

                                                             
 20 يف املؤرخ 14/70 :رقم التنفيذي املرسوم من 02 املادة  5

 الوقفية األراضي إجيار وكيفيات شروط حيدد الذي 2014 فرباير
               .للفالحة املخصصة

السالف  14/70 :رقم التنفيذي املرسوم من 03 املادة  6
  .الذكر
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 وقفية أراض النص صلب يف وتدعى منتجة وجعلها
  .)1(فالحية 
 الفالحية  الوقفية  األراضي  إجيار  يكونو 
  الصندوق  حلساب  إجيارية  قيمة  دفع  مقابل
  الوقفية  األراضي تُؤجرو .)2( لألوقاف املركزي

  حسب  املدة هذه حتدد و حمددة  ملدة الفالحية
  . )3( الفالحي االستغالل  طبيعة

 يرتشح  أن  طبيعي شخص  لكل حيقكما 
 باجلنسية يتمتع أن شرط األراضي،  الستئجار
 يستطع مل إذا أما الفالح،  صفة  يثبت  وأن اجلزائرية،

ا  تأهيل  أو  تكوين  شهادة  يقدم أن له فيمكن إثبا
 للشخص ميكن  ، كما)4( الفالحي لالمجا  يف 

  الوقفية  األراضي  استئجار من  يستفيد  أن املعنوي
 الذي ميارسه يف  النشاط  يكون  أن شرط   الفالحية

 اجلزائري  للقانون  الفالحة ويكون خاضعا  جمال 
 سنة عشرة  اثنيت  اإلجيار عقد مدة  إذا كانتو  .)5(
العقاري   اإلشهار  إلجراءات  فوق فانه خيضع  فما 
  عقود اإلجيار للسلطة املكلفة و يرجع إعداد ،

  .)6( باألوقاف
 األراضي إجياريلتزم املستأجر املستفيد من عقد و 

وجيب  ،عدم تغيري الوجهة الفالحيةة بالوقفية الفالحي
كما يلتزم  ،جيار السنوي مسبقاتسديد مقابل اإلعليه 

م وأن حيرت  ،دم تأجري األراضي الوقفية من الباطنبع
 أيضا، يتعني عليهو  .)7( املدة الثابتة يف عقد اإلجيار

                                                             
 :رقم السالف الذكر التنفيذي املرسومنفس  من 04 املادة  1

14/70.  
: رقم السابق ذكره التنفيذي املرسوم نفس ن م 05  املادة  2

14/70.  
: السابق الذكر رقم التنفيذي املرسومنفس  من 06  املادة  3

14/70.  
  .14/70: رقم التنفيذي املرسوم من 07 املادة 4
  . 14/70: رقم التنفيذي املرسومنفس  من 08 املادة 5
  .14/70: رقم التنفيذي املرسومنفس  من 09 املادة 6
  .14/70: رقم التنفيذي املرسومنفس  من 11 املادة 7

ات التعاقدية الناجتة عن العقد االلتزامتلك احرتام 
 ذه إخاللأي  على أنو  ،)8( دفرت الشروط امللحقو 

  .)9( العقد فسخ إىل يؤدي االلتزامات
 الوقفية األراضي إيجار طرق :الفرع الثاني

  .للفالحة المخصصة
 املخصصة الوقفية األراضي تأجري يكون        

 ، إما14/70 املرسوم يف جاء كما بطريقتني، للفالحة
     .)10( بالرتاضي أو العلين املزاد طريق عن

   . العلني المزادعن طريق  اإليجار: أوال
 14/70 :التنفيذي رقم املرسوم تضمن لقد  

  الوقفية األراضي إجيار طريقة منه الثاين الفصل يف
 هي باألوقاف املكلفة والسلطة العلين، باملزاد الفالحية
 الوقفية األراضي تأجري بإجراءات ختتص اليت الوحيدة

 املنصوص األحكام مراعاة مع ، العلين املزاد طريق عن
 املؤرخ 98/381  :رقم  التنفيذي  املرسوم  يف عليها

 السلطة  هذه حتدد كما ،1998 ديسمرب  01 يف 
  أو  معاينة  بعد املثل بإجيار لإلجيار، الدنيا القيمة

  وفقاو  ،الدولة  أمالك  إدارة  مصاحل رأي  استطالع
 خربة إجراء طريق  عن العقارية السوق  ملقتضيات

 شروط لدفرت وفقا املزايدة على إشرافها يكون و) 11(
  . )12( التنفيذي املرسوم هذا حدده منوذجي

  الصحف  يف  املزايدة عن  اإلعالن  ويتم
  من  يوما عشرين  قبل   ذلك و أخرى بطرق  أو

  يبتّ   الو  به، املعمول للتنظيم  طبقا  إجرائها تاريخ
  الدنيا  القيمة  يفوق عرض  قدم  إذا  إال فيها

  أعلى  يقدم  من على  املزاد  رسوّ   ويكون لإلجيار

                                                             
  .14/70: رقم التنفيذي املرسومنفس  من 10املادة  8
  . 14/70: رقم التنفيذي املرسوم نفس من 12 املادة 9

  .14/70: رقم التنفيذي املرسوم نفس  من13 املادة 10
  .14/70: رقم التنفيذي املرسوم من 14، 15 املادة 11
  . 14/70: رقم التنفيذي املرسومنفس  من 16 املادة 12
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 من 19 املادة عليه نصت ملا وطبقا .)1( عرض
 الشكل حدد فقد، 14/70 :التنفيذي رقم املرسوم

 املالحق يف الشروط ودفرت اإلجيار لعقد النموذجي
 تضمن األول فامللحق التنفيذي،  املرسوم ذا املرفقة
 لشروطاو  البنود حيدد الذي  الشروط دفرت منوذج

  العلين املزاد   طريق  عن  راإلجيا  على املطبقة
 عشر بسبعة  للفالحة  صصةلمخا  الوقفية لألراضي

  إجيار  عقد منوذج فيتضمن الثاين امللحق أما ،مادة
 طريق  عن للفالحة  صصةلمخا  الوقفية  األراضي

  .العلين املزاد
   .بالتراضي اإليجار: ثانيا

 الفالحية  الوقفية األراضي إجيار يف األصل
 أجاز فقد ذلك على استثناء و أنه إالالعلين،  املزاد هو
، اإلجيار عن طريق الرتاضي التنفيذي  املرسوم  هذا

 عن لإلجيار متتاليتني عمليتني تنظيم بعد ذلك ويكون
 برتخيص وذلك اجلدوى عدم ،أثبتتا العلين املزاد طريق

 ،)2( األوقاف و الدينية نبالشؤو  املكلف الوزير من
 الرتاضي  بصيغة اإلجيار قيمة حتديد أمر ويرجع

 السوق ملقتضيات  وفقا ،باألوقاف  املكلفة  للسلطة
  يعدّ   شروط  بدفرت يرفق بعقد ذلك ويكون العقارية

  الشؤون  وزير من  بقرار  حيدد منوذجي، شكل  وفق
 أيضا املرسوم هذا نص كما )3( واألوقاف  الدينية

 لتشجيع بالرتاضي التأجري يتم أن ميكن أنه على
 . )4(ة املستدام املنتجة الفالحية االستثمارات

 الخاص اإليجار نظام: الثاني المطلب
  .الدولة من المسترجعة الفالحية الوقفية باألمالك

                                                             
: رقم التنفيذي املرسوم من 18، 17تان املادحسب  1

14/70.  
السالف  14/70: رقم التنفيذي املرسوم من 20 املادة   2

  . الذكر
  . 14/70: رقم التنفيذي املرسوم من 23، 22تان املاد  3
  .14/70: رقم التنفيذي املرسوم من 21 املادة  4

 جديدة خطوة 14/70 املرسوم يعترب
 إىل اإلشارة خالل من الوقفية األمالك على للمحافظة

 الفالحية الوقفية باألمالك اخلاص اإلجيار نظام
نّصها ب منه 24 املادة نصت وقد الدولة، من املسرتجعة
 الوقفية األمالك وتنمية استغالل يف يستمر"  :على أنه
 السطحية األمالك وكذا الدولة من املسرتجعة الفالحية
 منط يعوض خاص، لنظام خيضع إجيار بعقد ا املتصلة

  . السابق االستغالل
 الوقفية األمالك تعريف :األول الفرع

  الدولة من المسترجعة الفالحية
 يف أممت اليت الوقفية األمالك تسرتجع" 

 08 يف املؤرخ71/73 : رقم األمر أحكام إطار
 ثبتت إذا الزراعية، الثورة واملتضمن 1971نوفمرب

 اجلهات إىل ويؤول والقانونية الشرعية الطرق بإحدى
 املوقوف انعدام حالة ويف ،أساسا عليها أوقفت اليت
 وما. باألوقاف املكلفة السلطة إىل تؤول الشرعي عليه
 تعويضها وجب املوقوفة العني باستحالة منها فوت
 املادة أحكام مراعاة مع ا املعمول لإلجراءات وفقا

 . )5( " أعاله
 الوقفية الفالحية األمالك أنيتبني من نص املادة 

 األراضيو  أممت اليت األراضي هي الدولة من املسرتجعة
  .للدولة العمومية األمالك ضمن إدماج مت  اليت

 على المطبقة األحكام :الثاني الفرع
 من المسترجعة الفالحية الوقفية األمالك
 . الدولة

 اإلجيار، من املستفيدين األشخاص خيضع   
 أعضاء هم هؤالء األشخاص خاص و  لنظام

 احلائزون على ،والفردية اجلماعية الفالحية املستثمرات
 من قرار أو رمسي عقد مبوجب الدائم االنتفاع حق

 أعضاء أيضا اإلجراء هذا خيص كما ،الوايل

                                                             
املعدل واملتمم  91/10 : رقم األوقافمن قانون  38  املادة  5

  .السالف الذكر
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 على احلائزون والفردية اجلماعية الفالحية املستثمرات
 يف املؤرخ 10/03 :رقم القانون إطار يف امتياز حق
 وكيفيات شروط حيدد الذي ، 15/08/2010

 اخلاصة لألمالك التابعة الفالحية األراضي استغالل
  . )1(للدولة 

 أن الفالحية املستثمرات أعضاء على ويتعني
 هذا نشر تاريخ من ابتداء واحدة سنة أجل يف يقوموا
م بإيداع الرمسية، اجلريدة يف املرسوم  الديوان لدى طلبا
 الدائم االنتفاع حق لتحويل ،الفالحية لألراضي الوطين

 املكلفة السلطة مع بالتنسيق إجيار إىل االمتياز حق أو
 سالفا املذكور األجل انقضاء حالة ويف باألوقاف،

 متتاليني إعذارين بتوجيه باألوقاف املكلفة السلطة تقوم
 هذه يف ،قضائي حمضر يثبتهما ،واحد شهر بفرتة
 يودعوا مل الذين الورثة أو املستغلون يعترب احلالة

م  املكلفة السلطة وتقوم حقوقهم، عن متخليني طلبا
 الوقفية األراضي باسرتجاع  احلالة هذه يف باألوقاف
 الطرق بكل ا املرتبطة السطحية واألمالك الفالحية
 .)2( املرسوم هذا أحكام وفق إجيارها ويتم القانونية،

 يستغلها فالحية وقفية أراض اكتشاف حالة ويف
 استفادوا مجاعية أو فردية فالحية مستثمرات أعضاء

، 10/03 :رقم إطار القانون يف امتياز عقود من
 يف عليها املنصوص اإلجراءات نفس عليهم تطبق
 .)3(14/70 :رقم التنفيذي املرسوم من 29 املادة

 قابلة سنة أربعون أقصاها ملدة اإلجيار حيددو 
 العقد إعداد عند سنوي إجيار دفع مقابل للتجديد

 للصندوق يدفع أن مستأجر كل على جيبو  .)4(
 قيمته تساوي الذي السنوي اإلجيار لألوقاف املركزي
 .)5( 10/03رقم القانون يف عليه املنصوص السنوية

                                                             
  .14/70: رقم التنفيذي املرسومنفس  من 25 املادة  1
  .14/70: رقم التنفيذي املرسومنفس  من 29 املادة  2
  . 14/70: رقم التنفيذي املرسومنفس  من 30 املادة  3
  . 14/70: رقم التنفيذي املرسومنفس  من 26   املادة  4
  .14/70: رقم التنفيذي املرسوم نفس من  27 املادة  5

 العقاري، لإلشهار خيضع بعقد اإلجيار يكرسكما 
 مستأجر كل باسم باألوقاف املكلفة السلطة تعده
  . )6( معين

 باملرسوم املرفق الثالث امللحق تضمن وقد
 بتحويل املتعلقة لالستثمارات منوذجا املرسوم التنفيذي

 إجيار حق إىل االمتياز وحق الدائم، االنتفاع حق
 املخصصة الوقفية األراضي إجيار شروط دفرت تضمن

 ا لالنتفاع الدولة حبوزة كانت اليت املسرتجعة للفالحة
 رقم التنفيذي باملرسوم املرفق الرابع امللحق أما

 األراضي إجيار لعقد منوذج تضمن فقد ،14/70
 حبوزة كانت اليت املسرتجعة للفالحة املخصصة الوقفية
   .الدولة

بناء  الفالحية لألراضي الوطين الديوان ويقوم
 أعاله، 28  املادة نص يف املذكور الشروط دفرت على

 يف املشهر اإلجيار عقد على وبناء املستأجر من واملوقع
 مع الفالحية املستثمرات بتسجيل العقارية، احملافظة
  .)7( " وقفي فالحية أرض "  إشارة

      :خاتمة    
تعترب اجلزائر من البلدان اليت متلك ثروة وقفية      

ا مل تؤدي الدور املراد منها  يف عملية هائلة غري أ
االستغالل واالستثمار، وقد نظم املشرع أحكام الوقف 

 :رقم املتمم بالقانوناملعدل و  91/10 :رقم يف القانون
بامللك الذي محل يف طياته بوادر االهتمام  01/07

سواء بالتمويل  ،تنميتهالوقفي من حيث استثماره و 
الداخلي أو اخلارجي، إال أنه جاء بعقود خاصة 

دون أن يضع أحكاما هلا من  ،لك الوقفيالستغالل امل
ائهاكيفية املرتتبة عليها، و  اآلثارو روط حيث الش مما  ،إ

، لذا فمن ود فراغ قانوين يف كيفية تطبيقهاأدى إىل وج
الضروري أن يقوم املشرع بإصدار نصوص تنظيمية 

                                                             
  .14/70: رقم التنفيذي املرسومنفس  من 28 املادة  6
  .14/70: رقم التنفيذي املرسوم نفس من 31 املادة  7
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، مثلما فعل بإصداره املرسوم التنفيذي تثمارلعقود االس
  .األراضي الفالحية إجيارم الذي ينظ 14/70: رقم
اجلزائري من  إضافة إىل ذلك فان املشرع    

، أوكل مهمة  98/381 :رقم املرسوم التنفيذي خالل
أما  لألمالك الوقفية  لناظر الوقف،التسيري املباشر 

للسلطة فقد منح مشرعنا  01/07 :رقم القانون
األمر الذي  ،ة باألوقاف احلق يف إبرام العقوداملكلف

  .يثري إشكالية مآل صفة إبرام هذه العقود
يويل املشرع اجلزائري أن األخري نأمل  ويف     

ذه العقود، ويقوم بتنظيمها هلاملشرع اهتماما أكثر 

رائد ملا هلا من دور  ،وطبيعتها تتالءمنصوص بأحكام و 
باألوقاف، ومن مث املسامهة يف أساسي يف النهوض و 

يف ظل حتمية زوال ثروة البرتول ة خاص ،اقتصاد الدولة
، ألن هذه املعتمد عليها بشكل كبري يف اقتصاد بالدنا

الذي يدفع األشخاص األمثل العقود هي اإلطار 
بدا احلل أيف الوقف، فالفالحة تبقى دائما و لالستثمار 

 امللك الوقفي الفالحي الذيو  تنمية،الناجع للنهوض بال
  . متلكه بالدنا هو الطريق إىل ذلك
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 الجزائري الجزائي التشريع في المخدرات جرائم قمع

  باحث يف الدكتوراه جبامعة تيارت رابح مسيب
  أستاذ مؤقت باملركز اجلامعي تيسمسيلت

:ملخص         
ام جمموعة من األحك 18-04 :رقم قانونالكذا يف قانون اإلجراءات اجلزائية و اجلزائري ع تناول املشر 

ع من سلطات ليت جاءت متسمة بالتشدد يف إثبات هذه اجلرائم من خالل التوسياو  ،املنظمةلقمع جرائم املخدرات
إلثبات هذا النوع من التوسيع من قائمة املوظفني الذين يتمتعون بسلطة الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية، و 

ا، و تكذا احلجية اليت تكاجلرائم، و  خاصة يف مرحليت كل من قد امتد القمع إىل وضع إجراءات سيها احملاضر اليت حيررو
على الرغم من كل إصدار حكم قد ال يتفق مع اقتناعه، و صلت إىل حد تقييد سلطة القاضيفي التحقيق  واحملاكمة و 

  . ،ال تزال جرائم املخدرات يف تناٍم غريب و مستمرالصارمةهذه األحكام 
  : مقدمة

دد تعترب املخدرات آفة اجتماعية خطري  ة 
تمعات ، عرفت انتشارا رهيبا وسط أمن واستقرار ا

ية بصورة عامة وشرحييت خمتلف الشرائح االجتماع
 ، باعتبارمها أكثرالشباب واملراهقني بصورة خاصة

تمع عرضة هلذه السموم، وهدفا ألضرارها  فئات ا
هلا انعكاسات و . الصحية والنفسية و االجتماعية

سلبية على العديد من جوانب احلياة، مبا يف ذلك 
اجلانب االقتصادي للمجتمعات حبيث يعرف اقتناء 

زاف أموال طائلة من الدخل الوطين، هذه املواد استن
دي وسط فئة ردود الفر املوتراجع القدرة اإلنتاجية و 

، زيادًة على توجيه جزء مهم املستهلكني من العمال
من ميزانية الدولة ملكافحة املخدرات و عالج 

  .1املدمنني
مل يعد االنتشار اهلائل هلذه السموم مقصورا و 

بل  ،على املخدرات التقليدية ذات الطبيعة النباتية
، أخرى ذات طبيعة صناعية أشد فتكا ظهرت أنواع

العالج  ها ما هو ذو طبيعة صيدالنية تستخدم يفمن
ع لقواعد رقابة ختضو  ،الطيب يف نطاق ضيق جدا

منها ما هو ذو طبيعة كيميائية صارمة على حركتها، و 

                                                             
الفصل األول من تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عام انظر 1

2015 .  

كما .واد املخدرة املمنوعة بشكل مطلقيعترب من امل
صوصا خ ،صارت املخدرات تعرف انتقاال بني الدول

صار الستقرار، و تلك اليت تعاين من احلروب وعدم ا
القيام جبرائم املخدرات أيضًا مرتبطا بعصابات منظمة 

ى ال تقل خطورة كجرائم حترتف ممارسة جرائم أخر 
التهريب السالح، وتبييض األموال و جتارة اإلرهاب و 

أثر و ما جعل حركتها تتسم بالسهولة و هو ، 2اخل...
املكرسة ألجل استئصال هذه  على فعالية اآلليات

ابات اليت متارس هذه بسبب تنامي نشاط العص، اآلفة
رباح اخليالية اليت جينيها شجع على ذلك األالتجارة، و 
كل ذلك   ،استعمال أساليب التمويه املختلفةهؤالء، و 

 حال دون اكتشاف أمرهم إضافة إىل استخدام
  . أشخاص آخرين يدينون هلم بالوالء

تصّديا هلذه الظاهرة سعت دول العامل إىل و 
ا عن طريق إبرام اتفاقيات ألجل  توحيد جمهودا

النوع من اجلرائم و التعاون يف سبيل مكافحة هذا 
، أو على األقل احلد منها سواء يف إطار القضاء عليها

  .3هيئة األمم املتحدة أو يف إطار املنظمات اإلقليمية

                                                             
املعنون  18/12/2013: انظر بيان جملس األمن الصادر يف2
  " األمن يف أفريقيا السالم و " 
املعدلة  1961نة االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسانظر 3

كذا و  1971املؤثرات العقلية سنةاقية اتفو 1972بربوتوكول 
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كغريها من  -رفت اجلزائر يف السنوات األخرية لقد عو 
انتشارا رهيبا هلذه السموم، إذ ال يكاد  - دول العامل

مدنية مير يوم إال وتقوم السلطات األمنية عسكرية و 
قد ات الوطن، و بضبط كميات كبرية عرب عدد من والي

تلفة من املخدرات عرفت تلك العمليات حجز أنواع خم
  .بالغة اخلطورة

ا السلبية ومواجهة هلذه الظاهرة و  انعكاسا
تمع أوىل امل ع أمهية كبرية ملكافحة هذه شر على ا

ليت يف سبيل ذلك العديد من األحكام اإذ أقر اآلفة،
 خبالف األحكام العامة -تتميز بالتشدد حتقيقا للقمع 

هذا الغرض و .من الناحية اإلجرائية واملوضوعية -
يتمثالن يف سوف نتناول املوضوع يف حمورين أساسيني 

ضاء يف إثبات جرائم املخدرات، وتقييد سلطة الق
  .التقدير

  المبحث األول
  إثبات جرائم المخدرات

تقتضي دراسة اإلثبات بشكل عام الوقوف 
، حبيث ال رورة على املوضوع الذي ينصب عليهبالض

ميكن فهم سبب وضع املشرع لبعض اإلجراءاتاخلاصة 
م طبيعة اجلرائم موضوع اإلثبات إال من خالل فه

ا لذلك فإّن إثبات جرائم املخدرات و . وخطور
ا مث السلطات اليت تتمتع  يستوجب التطرق إىل أركا

ا   .  ا اهليئات القضائية و غري القضائية يف إثبا
  .أركان جرائم المخدرات: المطلب األول

ة إال مبقتضى قانون حيددها بدقة، ال جرمي  
العناصر املكونة لركنها املادي وُيستشف منه يضبط و 
لذلك سنتناول الركنني املادي و كن املعنوي، و الر 

  : املعنوي فيما يلي
الركن المادي لجرائم :الفرع األول  
  .المخدرات

                                                                                 
جتار غري املشروع يف املخدرات املتحدة ملكافحة اال األمماتفاقية 

  .1988واملؤثرات العقلية سنة 

قبل تناول صور الركن املادي للمخدرات 
ا  كل مادة «: نعّرف أّوال املخدرات اليت يقصد 

واد الواردة يف اجلدولني طبيعية أم اصطناعية من امل
االتفاقية الوحيدة  للمخدرات لسنة الثاين من األول و 
بصيغتها املعدلة مبوجب بروتوكول سنة  1961
سبيل املثال  ينطبق وصف مادة خمدرة علىو 1»1972

القنب، صمغ القنب، الكوكا، : على املواد التالية
ولقدقسم املشرع 2اخل...، العفيونخشخاش العفيون
اخلطورة فاعترب البعض منها جنحًا، السلوك حبسب 

  :واعترب البعض اآلخر جنايات
  .الركن المادي في الجنح: أوال

من خالل تفّحص األحكام اجلزائية 
، تدرّج املشّرعفي  18-04املنصوص عليها يف قانون 

نص يف النص على اجلنح اليت ترد على املخدرات، ف
احليازة ألجل على االستهالك و  12املادة 

تسهيل   16،  13،15االستهالك،و تناول يف املواد 
من  17تناول يف املادة استعمال املخدرات للغري، و 
ما يلي تبيان سنتوىل فيو ،3نفس القانون جنحا أخرى 

  :البعض من تلك الصور
تجريماالستهالك، :الصورة األولى -)أ

  .الحيازة ألجل االستهالك الشخصيو 
تمع من انتشار  حرص املشرع على محاية ا

املستهلكني هي احللقة استهالك املخدرات باعتبار فئة 
فلقد جرمت . ا األضعف يف سلسلة اجلرائم املرتبطة

                                                             
املعدلة  1961االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة انظر 1

كذا و  1971اقية املؤثرات العقلية سنةاتفو 1972بربوتوكول 
جتار غري املشروع يف املخدرات املتحدة ملكافحة اال األمماتفاقية 

  .1988املؤثرات العقلية سنة و 
نون اجلزائي اخلاص، اجلزء ،الوجيز يف القاأحسنبوسقيعة 2

  .458. ،  ص2009،دار هومه،الطبعة العاشرة، الثاين
، غري أن هناك جنحا أخرى  مثل اجلنح اكتفيت بذكر أهمّ 3

جنحة التحريض املخدراتو لفني مبعاينة  اجلرائم عرقلة األعوان املك
 .أو التشجيع أو احلث  على ارتكاب جرائم املخدرات
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ك املخدرات استهال 18-04من قانون  12املادة 
ا لذات الغرض، و  علةذلك هو احلد من اتساع وحياز

دة الطلب تؤدي إىل زيادة ، إذ أن زيااملستهلكنيشرحية 
 العارضني و باعتبار املستهلك كثريا ما يكونالعرض و 

ضحية لعصابات املخدرات فقد أخضعه املشرع إىل 
عقوبات بسيطة مقارنة بغريه من مرتكيب جرائم 

  . 1املخدرات
تمكين الغير من : الصورة الثانية -)ب

  .االستهالك
تشدد املشرع يف منع تسهيل استعمال املخدرات 
للغري مهما كانت أشكاله، سواء كان ذلك عن طريق 

كما هو منصوص عليه العرض أو عن طريق التسليم  
و خيتلف العرض عن .من نفس القانون 13يف املادة 

، فضال على م يف كون األّول سابقا عن الثاينالتسلي
إمكانية حتقق العرض دون أن يتحقق التسليم أو حتقُّق 
التسليم دون عرض كما هو احلال عند طلب املادة 

لقد بلغ قمع ،و 2املخدرة من شخص يستهلكها 
يمذروته من خالل رفع مدة العقوبة املشرع للتسل

سنة بالنسبة ملن يعرض 20السالبة للحرية إىل 
املخدرات  أو يسلمها إىل بعض الفئات اليت هلا قابلية 

أو بسبب ) لقصرا( عالية للتأثُّر بسبب صغر السن 
أو بسبب عاهة صحية أو آفة  العالج من إدمان

 كما تطال هذه احلماية املتشددة أيضا بعض.عقلية
األماكن اليت يكون مرتادوها يف الغالب ممن هلم قابلية 

هذه املواد كالتالميذ بسبب سنهم،  التأثر بعرض
املتمهنني الذين غالبا ما يكونون ممن تركوا مقاعد و 

                                                             
تمع اجلزائري برامهية نصرية، 1 املدمن  -إدمان املخدرات يف ا

لبحوث االجتماعية، او  جملة الدراسات،-بني املرض واإلجرام
ما و  13 .، ص2013عدد األول،سبتمرب ، الجامعة الوادي

  .يليها
فق قانون جرائم املخدرات يف اجلزائر و ،صحيب حممد أمني2

، العدد مبجلة الندوة للدراسات القانونية، مقال منشور 04/18
  .134 .ص 2013األول 

الدراسة و ميرون مبرحلة املراهقة أو ممن هلم رغبة يف 
قد بسبب نوع من أنواع املعاناة، و  اهلروب من الواقع

ماية إىل مجيع اهليئات ل هذه احلوسع من جما
، باعتبارها مؤسسات تابعة للدولة جيب العمومية

  . إحاطتها باحلماية
مبنع  18-04من قانون  15جاءت املاّدة و 

استهالك املخدرات يف بعض أماكن استقبال 
احتواء البعض منها بالنظر إىل كثرة زائريها، و اجلمهور 

جيعلها بعيدة عن على أماكن ملمارسة احلياة اخلاصة ما 
ومل يهمل املشرّع محاية .ائيمتناول أجهزة الضبط القض

و مستهلكي املواد الغذائية من وضع املخدرات أ
دون علمهم،  شروباتاملؤثرات العقلية يف األطعمة وامل

للحيلولة دون التأثري على حفاظا على سالمتهم،و 
م عن طريق املخّدرات من حيث ال يعلمون  إراد

من ذات القانون جترمي  16املادة  كما تضمنت.
سلوك األطباء يف تسليم شهادات طبية صورية تتضمن 
اإلذنفي استعمال املؤثرات العقلية ذات الطابع 

من تسليم املخدرات الصيدالين ، و منع الصيادلة 
  .دون وصفة طبية

نشاطات مصاحبة : الصورة الثالثة-)ج
  . الستهالك المخدرات

من النشاطات اخلطرية  تشمل هذه الصورة مجلةو 
ا بكمية  اليت تتصل باملخدرات سواء تعلقت خطور
املخدرات أو بإتيان بعض السلوكات اليت تشكل 

ا وما شابه ذلك،  احرتا فا ألحد األنشطة اليت تتصل 
ا و  ذه اجلرمية ما تقتضيه هكبيع املخدرات واالجتار 

استخراج وشحن ومسسرة و من  اقتناء وعرض، وختزين 
 .    1نقل عن طريق العبور، و  3تصنيعوإنتاج و 

                                                             
التصنيع عن اإلنتاج   18-04من قانون  02ميزت املادة 3

حتويل مادة خمدرة إىل مادة  فاعتربت  التصنيع يشمل كل عملية 
املصنعون، بينما اإلنتاج ا  أعمال التنقية اليت يقومأخرى، و 

راتينج القنب عن فصل القنب وأوراق الكوكا والقنب و  «: هو
ا   »نباتا
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  .الركن المادي في الجنايات: ثانيا
نّصاملشرّع على اجلنايات اليت تنصّب على 

إىل غاية  17املخدرات يف الفقرة الثانية من املادة 
حبيث جرم كل 18-04من قانون  21املادة 

، الذي اخلطرية اليت متاَرس كالتمويل والتسيري العمليات
عن طريق اتفاق يقع بني مجاعة من اجلناة على  يتم

ذه اجلرائم يف شكل تُعترب منظمو مستمر، و القيام 
خدرة،وكذلك جنايات أيضا تصنيع و زراعة املواد امل

املادة التصدير عن طريق نقل عمليات االسترياد و 
كل ، كما تشكاملخدرة من دولة إىل أخرى ل جناية ً

سالئفأو جتهيزات أو مواد توزيع عملية تصنيع، أو نقلو 
جتدر اإلشارة و . كذات طبيعة كيميائية ُتستعَمل يف ذل

إىل أن هذه اجلنايات أصبحت تعرف 
مسامهةغريمسبوقةلشركامتختلفة بالنظر إىل ما لألخرية 

عن 2من إمكانيات يسُهل بواسطتها ارتكاب اجلرمية
 طريق االستغالل السليب للحماية القانونية اليت تتمتع

استعمال تقنيات عالية  حتقيق أغراض إجرامية، و ا يف
تعتمد على التكنولوجيا احلديثة املوضوعة حتت 

  .3تصرفها
 18-04 رقم قانونالمن  23نّصت املادة قد و 

يعاقب الشريك يف اجلرمية أو يف كل عمل « :على أنه
ففضال ».بنفس عقوبة الفاعل األصلي ...حتضريي 

ة املخدرات التامة ميعن تقرير املشرع للعقاب على جر 
، يتبّني من هذه املادة أّن املشرّع وّسع و على الشروع

                                                                                 
  .464 .، املرجع السابق، صأحسن بوسقيعة1

 
املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية عن ، خلفي عبد الرمحان2

، لة األكادميية للبحث القانوين  العددا، جرائم تبييض األموال
 .صجامعة جباية، ، ،كية احلقوق والعلوم السياسية02/2001
16.  

 
املسؤولية اجلزائية للشخص ،يانظر خبوش علأكثر، للتوسع  3

 .، ص 02 .ع، 2012جملة احملكمة العليا، سنة  ، املعنوي
80.  

عمال التحضريية من فكرة الشروع لتشمل كل األ
، مقارنة باألحكام الواردة يف نص جلرائم املخدرات

اليت تبين الشروع على البدء يف  .ع.قمن  30املاّدة 
التنفيذ أو على أفعال ال لبس فيها تؤّدي مباشرةإىل 

ا   .     4ارتكا
الركن المعنوي لجرائم : الفرع الثاني

  .المخدرات
ال جند يف قانون مكافحة املخدرات و 
املؤثرات العقلية أحكاما خاصة ختتلف عن تلك 

ن لذلك، فإ تبعاو . عارف عليها يف قانون العقوباتاملت
ر ، جيب توافجرائم املخدرات هي جرائم عمدية

ينصرف العلم إىل و . عنصري العلم و اإلرادة لقيامها
ادة اليت حيوزها هي معرفة مرتكب الفعل املادي بأن امل

شخص حبيازة مادة  ، إذ ال ميكن إدانةمادة خمدرة
ا كذلك، و  من أمثلة ذلكانتفاء جرمية حيازة جيهل أ

 بالنسبة لشخص أّمي حيوز أدوية من مؤثرات عقلية
ا مؤثرات عقلية ّ كما ينتفي عنصر . دون أن يعلم أ

العلم عند عدم دراية املتهم بوجود خمدرات يف حوزته  
كما هو الشأن يف حالة وضع مواد خمدرة يف سيارة 

بوجود املادة املمنوعة يف أجرة من دون علم صاحبها 
تتجه إرادة وفضال عما سبق فإنه جيب أن . مركبته

ات املنصوص عليها يف الفاعل إىل القيام بأحد السلوك
وما .18 -04 :رقم قانونالما يليها من و  12املادة 

تنبغي اإلشارة إليه أّن اإلرادة ال تقوم إال بتوافر العلم 
ذلك أنه من غري املعقول إثبات النيابة لإلرادة من دون 

رتبطة سلوكات املوجود علم لدى القائم بسلوك من ال
  .جبرائم املخدرات

ما خيتلف عن الكثري من نصوص التجرمي و 
شدد  18-04 :رقم قانونالاألخرى ، فإن املشرع يف 
عكس القصد اخلاص لدى على نوايا احلائزين اليت ت

                                                             
انظر عبد احلميد الشواريب، الشروع يف اجلرمية، منشأة  4

  . ما يليهاو  31 .، ص1998، اإلسكندرية، املعارف
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رير عقوبات متفاوتة تفاوتا بّينا، ، إذ تدرّج يف تقالفاعل
ظهر ذلك من خالل النص صراحة على احليازة يو 

وبني غرض البيع أو  هالك الشخصيبغرض االست
فإن حيازة نفس املادة املخدرة  وبالتايل. ألغراض أخرى

نفس الكمية قد تؤدي إىل إدانة كل واحد من و 
  .احلائزين بعقوبات متفاوتة استنادا إىل القصد اخلاص

جيوز للمتهم جبناية أو جنحة من جرائم و   
ليقوم املخدرات أن يدفع بعدم علمه أو بانتفاء إرادته، 

لركن املعنوي انطالقا من امللف ومن القضاء بتقدير ا
ال أحد ينكر أّن الركن املناقشات اليت تدور باجللسة، و 

املعنوي ال سيما يف بعض جرائم املخدرات يُعتَرب من 
اأ ، إذ جيد القاضي عقد املسائل اليت يصعب اجلزم 

التشريع اجلنائي يف  نفسه مطالبا بتحقيق أهداف
با يف نفس الوقت جيد نفسه مطالناة، و عقاب اجل

التحقق من نوايا املتهم و مبعاقبة اجلناة فقط دون غريهم،
االستنتاج التفكري و  جيعله يف وضع يستوجب منه

املعمقني الرتباطه باجلانب النفسي للمتهم الذي ال 
  .  1ميكن الوصول إىل حقيقته إال من خالل ذلك

موانع  جيوز له أيضًا الدفعبتوافر مانع منو 
، إذ رورة أو اجلنون أو القوة القاهرةاملسؤولية كحالة الض

ال تنعقد مسؤولية شخص قام بوقائع معاقب عليها 
قانون حيّمله إال إذا كان ال 18- 04 :رقم قانونالب

طاملا أن املشرع نص على احلاالت املسؤولية اجلزائية، و 
 ،السابقة كسبب من أسباب انتفاء مسؤولية الفاعل

بوت املانع و حتقق القضاء من وجوده و مطابقته فإّن ث
. إلحدى احلاالت السابقة يعفيه من املسؤولية اجلزائية

غري أّن ما ذهبت إليهاحملكمة العليا مبوجب قرارها 
 336330 :رقم 22/06/2005: الصادر يف 

                                                             
، نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون مروان حممد 1

، الوضعي اجلزائري، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية
  .108.، ص1999

يشري إىل أنتقديرموانع املسؤولية يعود إىل قضاة احلكم 
  .2هم يف ارتكاب الوقائعتبعا ألثرها على إرادة املت

السلطات المخولة :المطلب الثاني
للهيئات القضائية و غير القضائية في إثبات جرائم 

  المخدرات
ضمانا لفعالية اإلثبات يف جرائم املخدرات 
، وضع املشرع مبوجب قانون اإلجراءات اجلزائية و كذا 

إجراءات خاصة تتعلق  18-04: رقم قانونال
  : هو ما سنتطرق إليه فيما يليباإلثبات، و 

سلطات الضبطية القضائية  :الفرع األول
  .في إثبات جرائم المخدرات

يقتضي تناول سلطات الضبطية القضائية 
الوقوف بشكل أساسي على األعوان املؤهلني إلثبات 
جرائم املخدرات لننتقل فيما بعد إىل اإلجراءات 

  .رائمُذها يف إطار إثبات هذه اجلاملخول هلم اختا
األعوان المؤهلون لمعاينة جرائم :أوال

  .المخدرات
فضال عن السلطة املقررة لضباط الشرطة 

، نص اجلرائم من دون استثناءالقضائيةفيإثباجتميع
على تأكيد  36يف املادة  18-04 :رقم قانونال

سلطة ضباط الشرطة القضائية يف إثبات هذه اجلرائم 
للمفتشني الصيادلة ذا االختصاص إىل جانب منح ه

  .املهندسني الزراعينيو 
  .المفتشونالصيادلة -)أ
من املخدرات ما هو ذو طبيعة صيدالنية   

ورة صلبة على شكل حبوب أو سواء كان يف ص
 صورة سوائل أو غريمها من الصور، ، أو يفمساحيق

لذلك راعى املشرع إسناد إثبات هذا النوع من اجلرائم و 
التكوين العلمي املالئم الذي إىل أشخاص حيملون 

رجة يساعدهم على معرفة العقاقري املخدرة و آثارها ود

                                                             
 .، ص 2005، سنة  01جملة احملكمة العليا ، العدد  2

349.  
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 وهذا النوع من املوظفني. اخلطورة اليت ميكن أن متيزها
  .غالبا ما يكونون تابعني إىل وزارة الصحة

  .المهندسون الزراعيون -)ب
من  فقط على نوعاجلزائري مل يركز املشرع 
، بل راعى طبيعة كل ألخرىاملخدرات دون األنواع ا

جلرائم مادة من هذه املواد حتقيقا لفعالية اإلثبات يف ا
لذلك أناط باملهندسني الزراعيني مهمة املنصبة عليها، و 

معاينته بالنظر إىل البحث عن هذا النوع من اجلرائم و 
املخدرة ذات ما يتمتعون به من معارف حول املواد 

خطورة من حيث ما تشكله من الطبيعة الزراعية، و 
ثر الذي ترتكه على صحة اإلنسان ونفسيته و األ

  .غريها
ما يستوجب االنتباهبشأن هؤالء املوظفني و 

ى ذكر واجب أداء اليمني من أن املشرع مل يأِت عل
، على الرغم من أمهّيته اليت نستنتجها من خالل طرفهم

اشرتاطه ذلك يف الكثري من نصوص التجرمي اخلاصة 
  .  مقارنة جبرائم املخدراتل خطورة األق

إجراءات الضبط القضائي في إثبات :ثانيا
  .جرائم المخدرات

فضال عن السلطات العامة للضبط القضائي   
من اجلزائري يف إثبات اجلرائم، وّسع املشرع 

اختصاصات ضباط الشرطة القضائية يف إثبات جرائم 
املخدرات من خالل وضع قواعد خاصة لالختصاص 

من 16ب أحكام الفقرة السابعة من املادة احمللي مبوج
، فأصبح بذلك القيام بإجراءات  .ج .إ.ق

التحري غري مقصور على اإلقليم الذي حيدده و البحث
باملكان املعتاد الذي  .ج .إ.قمن  16نص املادة 

في حالة ميارس فيه مهامه أو مبجلسه القضائي
استثنائي على  ، بل صار له اختصاصاالستعجال

أن هلذا االختصاص  الشكو . مجيع القطر الوطين
تكون  ، إذ أن هذه اجلرائم عادة مااملوسع فائدته

كثريا ما يكون مرتكبة من طرف أكثر من شخص، و 
ا عل ى مرتكبوها يف شكل مجاعات منظمة تقوم 

لذلك فإن متديد و . جهات خمتلفة من اإلقليم الوطين
راءات البحث والتحري يضمن فعالية إجاالختصاص 

بط ، من خالل تركيز اجلهود يف يد ضاعن هذه اجلرمية
تشتيتها ، بدال من واحد من ضباط الشرطة القضائية

كما أن تتبع اجلرمية إىل إقليم . بني عدد من الضباط
رمني بالنظر  جملس قضائي آخر يسهِّل الوصول إىل ا

ة إىل أن احتمال تعرُّف اجلناة على عناصر الضبطي
لس الذي ميارس  القضائية ضئيل مقارنة باملكان أو ا

وتزداد ،عتادة ما يساهم يف إجناح املهمةفيه مهامه امل
د اللجوء إىل بعض فعالية عنهذه الفائدة حتققا و 

إضافة إىل رفع بعض القيود  . أساليب التمويه
كاألوقات اليت يتم فيها مباشرة بعض اإلجراءات 

من  47ة الثالثة من املادةمثلما نصت عليه يف الفقر 
قضائية ، حبيث أصبح ضباط الشرطة ال .ج .إ.ق

إجراء التفتيش داخل يتمتعون بسلطة االنتقال و 
ات يف أي وقت من املساكن حبثا عن جرائم املخدر 

ذلك أن جرائم املخدرات هي من . النهار أو الليل
اإلجراءات  اجلرائم اخلطرية اليت ال ميكن التأخر يف اختاذ

والقبض على ضبط أدلتهازمة للكشف عنها و الال
ا تستوجب جسامة اآلثار اليت ختلفهمرتكبيها، و 

التصدي هلا يف وقت مبكر، وإال أفلتت من قبضة 
  .القضاء

، أصبح ضباط الشرطة وزيادة على ما سبق 
ا املواد   65القضائية يتمتعون بسلطات خاصة حدد

ل ر باستعمايتعلق األميها، و يلوما .ج .إ.قمن 
راسالت، املأساليب التحري اخلاصة، من اعرتاض 

. 1اخل...التسّربوتسجيل األصوات والتقاط الصور و 
بدإ محاية احلياة اخلاصة على خالف مفاملشرّع و 

                                                             
بد اهللا اخلصاونة، عالء الدين ع حول التقاط الصور،  انظر1

لنظام القانوين للصورة الفوتوغرافية احلقوق ، اوبشار طالل املومين
جملة الشريعة والقانون،   الواردة عليها ووسائل احلماية القانونية،

 53العدد 2013يناير  ،جامعة اإلمارات العربية، كلية احلقوق
  .219 .ص
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عن  حتقيقا لقمع جرائم املخدرات ختلىلألفراد، و 
، ذلك أّن مكافحة هذه احلماية املقررة هلذه احلقوق

تمع مصلحة محاي اجلرائم الفتاكة تستوجب تغليب ة ا
، مع توفري بعض الضمانات  على محاية بعض احلريات

بتسليم اإلذن و  كإدارة وكيل اجلمهورية الذي يقوم
إشراف النيابة العامة و رقابة غرفة يتابع اإلجراءات، و 

ام من خالل تقرير اجلزاءات التأديبية على  اال
هذا فضال عن واجب االلتزام . لقضائيةالضبطية ا

لسر املهين الذي جيب أن يتحّلى به القائم با
هو مايـَُعّد و . ءات حتت طائلة املتابعة اجلزائيةباإلجرا

اصة دون العبث بأسرار احلياة اخل ضمانا آخر حيول
اليت يتم االطالع عليها من خالل  لألشخاص،

حكام إدراج املشرع لألإن و . 1أساليب التحري اخلاصة
ى مكافحة ، يبني مدى حرصه علسالفة الذكر
اء من خالل التوسيع من التجرمي ومن املخدرات سو 

، أو من حيث سلطات ضباط الشرطة القضائية
اضر اليت يتم إعدادها من طرفهم، احلجية اليت متيز احمل

حىت  الدور الذي يلعبه القضاء يف إثبات اجلرائم و 
  .18-04 :رقم قانونالاملنصوص عليها مبوجب 
المخولة للقضاء اإلجراءات : الفرع الثاني

  .في إثبات جرائم المخدرات
من خالل السلطات اليت أسندها قانون 

م يؤدون دورا اإلجراءات اجلزائيةإلىرجال القضاءفإ
، سواء تعلق األمر بقيام أركان اجلرمية مهما يف اإلثبات

لذلك سنتناول و . إسنادها أو العناصر املصاحبة هلاأو 
قضاء تحقيق و ات اخلاصة بكل من قضاء الاإلجراء

  .احلكم يف مواجهة قضايا املخدرات

                                                             
ة القانونية يف القانون ،الضبطيانظرهنوين نصر الدين 1

 .77.، ص2011: سنة الثانية،دار هومه، الطبعة ،اجلزائري
التحريات واإلثبات ،مصطفى حممد الدغيدي: وانظر أيضا

 ، مصر،جامعة القاهرة،اجلنائي، رسالة دكتوراه، ، كلية احلقوق
  .398 .تاريخ املناقشة غري مذكور ، ص

  

  .بالتحقيق الخاصة اإلجراءات: أوال
مبوجب التعديالت اجلزائري أضفى املشرع 

 :رقم الواردة على قانون اإلجراءات اجلزائيةيف األمر
علىاحلبس  2015 يوليو 23: املؤرخ يف 15-02

املؤقت وشهادة الشهود خصوصية تتصل جبرائم 
بشكل مباشر أو غري مباشر، وهو ما ملخدرات ا

  .سنتطرق إليه فيما يلي
  .الحبس المؤقت -)أ
على أحكام صرحية اجلزائري مل ينص املشرع   

، إال أنه باحلبس املؤقت يف جرائم املخدراتتتعلق 
حكام اليت تطبق على بطريقة غري مباشرة جند بعض األ

،إذ القاعدة أن احلبس املؤقت هو إجراء هذه اجلرائم
. لجوء إليه إال ضمن حاالت حمددةاستثنائي ال جيوز ال

جلرمية كسبب لألمر باحلبس وعند الرجوع إىل خطورة ا
للجرمية ، فإّن حجم العقوبة اليت قررها املشرع املؤقت

ا من الثابت أن أغلب و .يشكل أهم معيار خلطور
جرائم املخدرات إما أن تأخذ وصف جنايات أو جنح 

هو ما يعترب إذنا و 2جنائية معاقب عليها بعقوبات
ضمنيا من املشرع للقاضي باللجوء إىل احلبس املؤقت 

ر يف هذه اجلرائم هذا فضال عن ترك السلطة له يف تقدي
  .خطورة جرائم املخدرات األخرى وتسبيبها

طورة القائمني جبرائم هذا زيادًة على أن خ
ا تعاملخدرات و  ترب عدم الثقة بالضمانات اليت يقدمو

، ذلك أن الشخص للجوء إىل احلبس املؤقت سببا
تمع باملخدرات و الذي يقد يعّرض م على إغراق ا

ّوت أّول ال يفده للهالك هو غري مأمون اجلانب و أفرا
كما أن احلبس املؤقت مربَّر . فرصة للفرار من العدالة

أيضا بطبيعة النشاط اإلجرامي اليت جتعل هؤالء 
كتَشف أمرهم من تنقل لئّال يُ األشخاص كثريي ال

ليهم رؤساء لتنفيذ املهام اليت يسندها إجهة، و 

                                                             
املقصود بعقوبة جنائية هو أن مدة العقوبة السالبة للحرية  2

  .تاملقررة قانونا تتجاوز مخس سنوا
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سيما أنّالطابع املنظم العصابات من جهة أخرى، ال
جلرائمهم جيعلهم كثريي االتصال والتنسيق مع بعضهم 

مستمر ألجل حمو كل أثر و و يف تعاون دائمالبعض، و 
أحيانا وضع أدلة زائفة ل على اجلرمية بل و إزالة كل دلي

رمني احلقيقينيالصرف  لقد أثبت و . لعدالة عن ا
الواقع أن عصابات املخدرات ال تتواىن يف القيام جبرائم 

، فإّنه جل طمس أدلة اإلثبات ونتيجة لذلكالقتل أل
فضال عن سلطة قاضي التحقيق يف األمر بوضع املتهم 

، فإنه ال سباب سالفة الذكررهن احلبس املؤقت لأل
بس املؤقت أحد التدابري اليت غرابة أيضا أن يكون احل

ذى قد يلحقه من التنظيم تُتَخذحلمايةاملتهممن كل أ
  .اإلجرامي

  .الخبراء و الضحاياحماية الشهود و -)ب
باحلبس املؤقت  اجلزائري مل يكتِف املشرع 

بل وضع تدابري  ،كإجراء للحفاظ على أدلة اجلرمية
حىت الضحية مىت ق حبماية الشاهد واخلبري و أخرى تتعل

رمية املنظمة عرب احلدود كان يتعلق األمر بارتكاب اجل
 19مكرر  65هو ما جيعل أحكام املواد الوطنية، و 

ذلك لكون يليها قابلة للتطبيق، و ماو  .ج. إ.قمن 
ا هؤالء هي تصرحيات ذات  التصرحيات اليت يديل 
أمهية بالغة من حيث اإلثبات ومن ّمث  وجب توفري 

يف وضع  تتمثل هذه احلمايةو . 1محاية استثنائية هلم
تدابري إجرائية تتمثل يف عدم ذكر هويته يف امللف، 

استبداله بعنوان الشرطة أو وعدم ذكر عنوانه احلقيقي و 
، أما ختصة بالنظر يف الدعوى العموميةاحملكمة امل

التدابري غري اإلجرائية فتتمثل يف إحاطته بعناية خاصة 
أفراد عائلته أو تقيهمن كل أشكال األذى يف نفسه أو 

اليت ميكن أن تلحقه على يد العصابة اليت يديل  ،أمواله
ة إذ جتعله هذه التدابري يف محاي ،مبعلوماته ضدها

                                                             
الشرطة القضائية القائم  قد يكون الشاهد هو ضابط أو عون 1

من  قانون اإلجراءات  18مكرر  65، انظر املادة بالتسرب
  .اجلزائية

  

من االتصال  متكينهمستمرة عن طريق تغيري إقامته و 
 حىت منحالدائم مبصاحل األمن، وتوفري حراسة له و 

من خالل حتليل هذه التدابري و . مساعدة اجتماعية له
ا التشجيعية ملن ميلكون معلومات  يتضح جليا فائد

ا إىل أجهزة العدالةعن عصابات املخدرا   .ت لإلدالء 
  .اإلجراءات الخاصة بالمحاكمة: ثانيا

على عكس األحكام العامة لالختصاص   
عن طريق  .ج .إ. قمن  329احمللي،نصت املادة

ة اإلحالة إىل التنظيم علىتمديد اختصاص حمكم
وحمكمة كل من  ،احممد باجلزائر العاصمةسيدي 

وهران إىل دوائر اختصاص جمالس قسنطينة وورقلة و 
 348-06 :رقم دها املرسوم التنفيذيحدّ  ،أخرى

عليه أصبح هلذه ، و 2006أكتوبر  05الصادر يف 
احملاكم األربعة اختصاص جوازي على جرمية املتاجرة 

الس  قضائية اليف املخدرات الواقعة على إقليم أحد ا
من خالل الرجوع إىل و . اليت ميتد إليها اختصاصها

فإن متديد  ،معيار اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية
ى جرائم االختصاص يصبح قابال للتطبيق أيضا عل

، مىت ارُتِكبت بواسطة املخدرات مهما كان نوعها
مجاعة منظمة متارس نشاطها عرب احلدود 

ه إجيابيات تتمثل يف متديد االختصاص لو .الوطنية
عن هذه اجلرائم احلفاظ على النظام العام ملا قد ينجم 

ديد لألمن،و  ي األحكام املتأثرة بالرأي العام، تفادمن 
كذا محاية القاضي من األخطار اليت قد يتعرض هلا و 

، غري أنّه الخيلو من اجلوانب العصاباتعلى يد 
الس السلبية ذلك أن متديد اختصاصها إىل دوائر جم

قضائية أخرى جيعل هذه احملاكم تتعرض ملزيد من 
صعوبة والضغط بسبب كثرة امللفات وتعقيدها و اإلرهاق

  .  فيها ما ينعكس على نوعية األحكاماإلثبات 
كما اقتضت خطورة جرائم املخدرات 
خروج أحكام اإلثبات عنمبدإ حرية الدفاع بشكل 

منظمة  جراميةنسيب مىت ارُتكبت اجلرمية ضمن مجاعة إ
ذلك من خالل إيراد أحكام عرب احلدود الوطنية، و 
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، إذ ترك مفادها جواز مساع الشاهد املخفي خاصة
الشاهد  املشرع للقاضي تقدير مسألةالكشف عن هوية

، فإن رأى أن هذا احلق تبعا ملقتضيات حق الدفاع
هوية الشاهد إن  يتأثر سلبا بذلك قام بالكشف عن

زمة إحاطته بالتدابري الال ، على شرطوافق هذا األخري
، فإّن ونتيجة ملا سبق. حلمايته من كل خطر حمتمل

عدم موافقة الشاهد تفرض على القاضي اإلبقاء على 
وتتجلى أمهية الكشف عن هوية .هويتهمجهولة

كدليل    الشاهد يف الدور احلاسم الذي تؤديه تصرحياته
، بينما ال تكون تصرحيات كاف بذاته لتسبيب اإلدانة

شاهد خمفي اهلوية إال جمرد استدالالت تدعم غريها ال
وبناء اإلدانة عليها لوحدها جيعل 1من أدلة اإلثبات

حلكم مشوبا بالقصور يف ا
تعتربالقاعدةاملتضمنة للقيمة االستداللية و .التسبيب

اجلنح  لتصرحيات الشاهد املخفيذاتفعالية يف مادة
ف متاما ، إال أن األمر خيتللوجوب بيان أسباب اإلدانة

أمام حمكمة اجلنايات اليت تصدر حكمها بأغلبية 
بالتايل إفالت و األصوات من دون بيانأسباباإلدانة

حكمها من رقابة احملكمة العليا يف هذا اجلانب،ما 
تدارك هذا القصور يف اجلزائري يستوجب من املشرع 

  .القانوين النص
  المبحث الثاني

  تقييد السلطة التقديرية لقاضي الحكم
على خالف القواعد العامة اليت تعطي 
القاضي مطلق احلرية يف التقدير ، فإن األمر خيتلف يف 

ص على نقد الذي جنده  18-04 :رقم قانونال
أحكام تقيد من سلطة القاضي، سواء من حيث 

ع ، أو اإلعفاء من توقيتقدير الوقائع، أو العقوبة
  .العقوبة واليت سنتطرق إليها فيما يلي

                                                             
إذا مل يتم و ":  27مكرر  65الثالثة من املادة  الفقرة 1

الكشف عن هوية الشاهد تعترب املعلومات اليت يكشف عنها 
كن اعتماده كأساس دليال ميجمرد استدالالت ال تشكل لوحدها 

  ".للحكم باإلدانة

سلطة قاضي  تقييد:ولالمطلب األ
  .الحكم في تقدير الوقائع

ا القاضي يف  ختتلف السلطة اليت يتمتع 
م املخدرات بني اجلنح مواجهة حماضر إثبات جرائ

  .املواليني هو ما سنعاجله يف هذين الفرعنيواجلنايات، و 
سلطته في تقدير الوقائع :الفرع األول

  .التي تأخذ تكييف جنحة
ا جرائم  تظهر األحكام اخلاصة اليت تتميز 
املخدرات يف خضوعها لألحكام الواردة يف املادة 

على أن احملاضر احملررة  تنصاليت  .ج .إ.قمن  216
تعترب  بشأن اجلرائم املنصوص عليها بقوانني خاصة

عليه فإّن إفراد قانون حجة إىل غاية إثبات العكس، و 
القاضي يفقد حريته يف خاص جلرائم املخدرات جيعل 

تقدير حجية احملاضر احملررة يف هذه اجلرائم بشكل 
تلقائي، ليقوم املتهم بدرء التهمة عن نفسه بإثبات 

أن من الثابت و . بة أو الشهودالعكس عن طريق الكتا
جيب أن يكون ،بل احملكمة ال تقبل كل دليل عكسي

ة هم متابعا حبياز ، فإذا كان املتالدليل العكسي مقنعا
م الدليل العكسي عن طريق قدمؤثرات عقلية و 

، وجب أن تربر الكتابة حيازة املؤثرات العقلية الكتابة
ليثبت وجوده يف حالة إباحة كوصفة طبية صادرة عن 
طبيب خمتص تثبت أن املتهم يتابع عالجا نفسيا أو 

هو اد عائلته الذين يتكفل بعالجهم و عقليا أو أحد أفر 
ملواد دون أن يعاقبه القانون على ما خيوله حيازة هذه ا

  . هذا الفعل
غري أّن إثبات العكس ال يكون ملزما للمتهم    

إال يف مواجهة حماضر املعاينة ملا تتمتع به من مصداقية 
نابعة من الثقة اليت يفرتضها القانون يف األعوان املوكول 

الذين يتم اختيارهم وفق و إليهم إعداد هذه احملررات
يفة اليت مت تعيينهم تؤهلهم لشغل الوظ معايري علمية

حتقيقات إدارية تؤكد حسن بعد إجراء فيها بكفاءة، و 
هذا فضال . خلقهم ومسعتهم الطيبة وسلوكهم املقبول

عن تكوُّن امللف من شهادة السوابق القضائية اليت 
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تثبت عدم ضلوع املرتشح لَشغل منصب ميارس فيه 
يتفق مع  مهام الضبطية القضائية يف أي فعل ال

تُعترب سالمة احلواس و اعتبارات الوظيفة اليت سيمارسها
من أهم الشروط اليت جيب توافرها يف القائم مبهام 
الضبطية القضائية ملا هلا من دوريف حسن اإلدراك 

لذلك جند ملف و الذي ُحترَّر احملاضر بناء عليه،
االلتحاق بالوظيفة يتكون من شهادة طبية تثبت قدرته 

  . م باملهام اليت سيمارسهاعلى القيا
املقصود مبحاضر املعاينة هي تلك اليت تتضمن و 

،حبيث ط الشرطة القضائية للواقعة بنفسهاكتشاف ضاب
، أي أن اغ ما رآه أو مسعه أو عاينه فيهايقوم بإفر 

حول الوقائع اليت أدركها  يكون حمتوى احملاضر يتمحور
غري  ،فإن كانت الوقائع اليت تضمنها احملضرحبواسه

قابلة لإلدراك باحلواس بطبيعتها أو بسبب فوات وقت 
حدوثها أو غري ذلك فإن احملضر يفقد احلجية 

 ،.ج.إ.قمن  216املنصوص عليها يف املادة 
ا وكتحصيل حاصل ، فإّن األقوال اليت يتم اإلدالء 

خاضعة إليه مبناسبة القيام بإجراءات التحري تبقى 
ا، و  حماضر السماع اليت لضمري الشخص الذي أدىل 

ا ال تتمتع باحلجية  حيررها رجل الضبط القضائي بشأ
هو ا آنفا الفتقادها عنصرا أساسيا و املنصوص عليه

ضبط القضائي بنفسه املعاينة أي عدم وقوف رجل ال
ال ينطبق عليها مدلول نص على الواقعة وهي تقع، و 

ال يفوتنا و . من قانون اإلجراءات اجلزائية 216املادة 
 هذا الصدد أن نشري إىل أن احملضر ال حيوز احلجية يف

ا إال إذا    ،صحيحا من حيث الشكلكان السابق بيا
ناء مباشرة مهامه احملددة أن يكون قد حرره واضعه أثو 

أثبته داخال يف اختصاصه أن يكون ما قانونا، و 
الشروط يؤدي إىل بطالن  خمالفة هذهاملوضوعي، و 

حرية قاعديت حرية اإلثبات و رجوع إىل الاحملضر و 
ملنصوص عليهما يف القواعد القاضي يف التقدير ا

  .العامة

سلطته في تقدير الوقائع التي : الفرع الثاني
  .تأخذ تكييف جناية
من أشد اجلرائم خطورة من  تعترب اجلنايات

و حجم الضرر الذي يلحق هاألول، و  ؛جانبني
تمع من خالل  لذلك جند املشرع يقابلها بالقمعو  ،ا

-04 :رقم قانونالنص عليها العقوبات الصارمة اليت 
ا تظهر يف ؛فهو يتمثل يف الثاين أما. 18 أن خطور

لذلك ى الشخص الذي يواجه التهمة، و أثرها عل
أخضع املشرع اجلنايات إىل إجراءات خاصة من خالل 
نصه على وجوب حتريك الدعوى العمومية من طرف 

تح حتقيق يوجهه إىل لب فوكيل اجلمهورية عن طريق ط
ضوع احملاكمة إىل إجراءات خاصة خقاضي التحقيق، و 

عن  تكوين حمكمة اجلنايات من تشكيلة ختتلفو 
 .إ.قمن  216هلذا جند نص املادة و . حمكمة اجلنح

احلجية على حماضر اجلنح أضفىقد سالفة الذكر ال.ج
التفسري باملخالفة يفضي إىل أن حجية  إتباعو فقط، 

وعليه فإن نظام .اضر ال تنصرف إىل اجلناياته احملهذ
األجوبة اليت تطرحها حمكمة اجلنايات علـى األسئلة و 

جيعلها فـي حتـرر مـن تلك أعضائها أثناء املداولة 
ر معاينة جلناية تتعلق فإن ُوجدت حماض. احلجية

يات بعدم ثبوت أجابت حمكمة اجلناباملخدرات، و 
ا  ، فإن ذلك يدخلالركن املادي مثال ضمن سلطا

  .1اليت ال ختضع فيها لرقابة احملكمة العليا
 -قمعا جلرائم املخدرات  -واملالحظ أن املشرع

خرج يف بعض احلاالت عن املعيار الذي اعتمده يف 
تصنيف اجلرائم على أساس العقوبة الوارد يف قانون 

، حبيث أنه نص على عدد من اجلنح اليت 2العقوبات
                                                             

ئم اجلمركية يف القانون اجلزائري، رسالة ، اجلرامفتاح العيد1
 :سنة املناقشة ،جامعة تلمسان،دكتوراه،، كلية احلقوق

  . 86.، ص 2011/2012
... « :.على أنه من قانون العقوبات 05املادة  تنص2
احلبس مدة تتجاوز ) 1: عقوبات األصلية يف مادة اجلنح هيال

  ...شهرين إىل مخس سنوات



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يالعدد/   املجلة سم الثا  ISSN: 2507-7635/     2016 د

 

150 
 

سيما السالبة للحرية مخس سنوات، القوبتها تتجاوز ع
من ذات  17و  16و  15تلك الواردة يف املواد 

الشروع فضال عن حاالت العود واالشرتاك و  ،القانون
ذه هلو . ائم املنصوص عليها يف هذه املواداملتعلقة باجلر 

، حبيث أّن وق املتهماالستثناءات آثار سلبية على حق
قا إلجراءات املثول إحالة امللفات على حمكمة اجلنح وف

الفوري جيعل املتهم أمام إدانة حتمية يتعذر فيها تقدمي 
كسي إن ُوِجد بسبب سرعة احملاكمة، ومثول الدليل الع

تفاديا للنتائج املرتتبة عن هذه الوضعية و .املتهم موقوفا
فإنه حيُسن باملشرع أن يضع تعديال يف قانون 

التحقيق  يشري فيه إىل وجوب) كقانون عام( العقوبات
يف مجيع اجلرائم اليت تتجاوز عقوبتها السالبة للحرية 

  .دون تفرقة بني اجلنح و اجلنايات مخس سنوات،
سلطة القاضي الجنائي في  :المطلب الثاني

  .تقدير عقوبة جرائم المخدرات
بتمييز جرائم املخدرات اجلزائري مل يكتِف املشرع 

أعوان  من خالل إعطاء سلطة إثبات هذه اجلرائم إىل
كذا من فني يف قانون اإلجراءات اجلزائية، و غري معرو 

ا خالل نصه على حجية  خاصة للمحاضر اليت حيررو
سلطة ، بل وضع أحكاما أخرى تتعلق بفحسب

  : اوله فيما يليهو ما سنتنالقاضي يف تقدير العقوبة  و 
حرية القاضي في تقدير عقوبة  :الفرع األول
  .جرائم المخدرات

 جرائم املخدرات 18-04: رقمقانون المل جيعل 
، بل أخضع على مستوى واحد من حيث العقوبات

فئة منها إىل سلطة القاضي التقديرية الواسعة ليقضي 
اليت  12بالعقوبة املناسبة كما هو الشأن يف نص املادة 

ختّري القاضي يف اجلمع بني العقوبة السالبة 
، بعقوبة مالية أو االكتفاء بالنطقللحريةوالعقوبة املالية 

فضًال عن سلطته يف إفادة املتهم بظروف التخفيف 
 53انطالقا من القاعدة العامة الواردة يف نص املادة 

                                                                                 
  ...دج20.000الغرامة اليت تتجاوز  )2

يف الفقرة األوىل  تصن، اليت 1.ج .إ .قمن  4مكرر 
إذا كانت العقوبة املقررة قانونا  «: منه على أنهالثانية و 

إفادة تقرر أو الغرامة، و /ادة اجلنح هي احلبس ويف م
املسبوق قضائيا بالظروف  الشخص الطبيعي غري

) 2(فيض عقوبة احلبس إىل شهرين ، جيوز ختاملخففة
احلكم بإحدى كما ميكن .دج20.000الغرامة إىل و 

 ، على أن ال تقل عن احلد األدىنهاتني العقوبتني فقط
إذا كانت عقوبة احلبس املقرر قانونا للجرمية املرتكبة، و 

جيوز استبداهلا بغرامة، على أن ال  ا املقررةهي وحده
أن ال تتجاوز دج  و  20.000تقل عن 
  .»دج 500.000

من  12من خالل املقارنة بني نص املادة و 
الثانية من والفقرتني األوىل و  18-04 :رقم قانونال

يتضح أن سلطة القاضي يف حال  ،4مكرر 53املادة 
إعمال الظروف املخففة ال تتجاوز تطبيق نص املادة 

هو نفسه حبذافريها و  18-04 :رقم قانونالمن  12
عند إعمال تلك الظروف على  احلد األدىن املقرر

مع بني كما خّري نص التجرمي القاضيفي اجل. اجلنح
ى الغرامة أو االكتفاء بإحدالعقوبة السالبة للحرية و 

 نزلقوله يف هذا الشأن أن املشرع  ما ميكنو . العقوبتني
املقررة  يف نص التجرمي بالعقوبة احلد األدىن للعقوبات

بالتايل أصبح إعمال ، و 4مكرر  53يف نص املادة 
الظروف املخففة ال خيوله النزول عن احلّد األدىن 

 :رقم قانونالمن  12للعقوبة املقررة يف نص املادة 
وال شّك أّن بساطة العقوبات الواردة يف . 04-18

من  12عليها املشرع يف املادة  احلد األدىن اليت نص
نابع من قناعة لدى املشرّع  18-04 :رقم قانونال

ستهلك املخدرات يف مفادها ضآلة املسؤولية اجلزائية مل
لذلك ترك للقاضي سلطة احلكم معظم األحيان، و 

                                                             
يعاقب باحلبس من « : 18- 04من قانون   12املادة  تنص1

دج إىل 5.000و بغرامة من ) 2(إىل سنتني)2(شهرين
دج أو بإحدى هاتني العقوبتني كل شخص 50.000

  » ...يستهلك أو حيوز من أجل االستهالك الشخصي



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يالعدد/   املجلة سم الثا  ISSN: 2507-7635/     2016 د

 

151 
 

 .هظروف ارتكاببعقوبة تتالءم مع طبيعة السلوك و 
اضي يف ترك املشرّع أيضًا سلطة التقدير الواسعة للقو 

يف املادة القضاء بعقوبة تكميلية من العقوبات الواردة
ما ُيالحظ على النص أّنه و . من نفس القانون 29

لشخص املدان من احلقوق أجاز القضاء حبرمان ا
غري أّن ما يلفت االنتباه .1العائليةاملدنية والسياسية و 

للجهة ...« :نصت على ما يلي 29هو أّن املادة 
ي باحلرمان من احلقوق السياسية القضائية أن تقض

، احلكم وجيوز هلا زيادة على ذلك... العائلية واملدنية و 
  » ....املنع من ممارسة املهنة  - :مبا يأيت

فمن خالل ما سبق، يتضح أّن صياغة النص 
أيّة ، فهل املقصود أن حيكم القاضي بغامضة جاءت

أّال ، أم أّن املقصود هو عقوبة تكميلية يراها مناسبة
مع احلرمان من  يقضي بعقوبة تكميلية أخرى إال

اجلواب الذي و  ،العائلية ؟احلقوق السياسيةواملدنية و 
، أنّه التزاما حبرفية النص الذي جاء كما يلي مناسبانراه 

 .،:..، احلكم مبا يأيتوز هلا زيادة على ذلكجيو ...«: 
بة احلرمان من فإنّه جيوز للقاضي أن يكتفي بعقو »

، غري أنّه ال جيوز له السياسية واملدنية والعائلية احلقوق
 مع العقوبة أن يقضي بعقوبة تكميلية أخرى إّال 

  .التكميلية السابقة
التضييق من سلطة القاضي في  :الفرع الثاني

  .تقدير عقوبة جرائم المخدرات
، فإن املشرع جاء على عكس ما سبق بيانه  

بأحكامتقّيد سلطة  18 -04 :رقم قانوناليف 
ما و  .ع .قمن  53القاضي يف إعمال نص املادة 
املخدرات تبعا لوجود  يليها على عدد مهم من جرائم

ال جيوز  - حتقيقا للردع - فأصبح بذلك.ظروف خمففة
له أن ينزل بالعقوبة إىل أقل من عشرين سنة إذا كانت 

                                                             
املتضمن   2006ديسمرب  20املؤرخ يف   23-06يف قانون 1

تعديل قانون العقوبات عرب املشرع عن احلقوق السياسية  
  . باحلقوق الوطنية  

  

 ثلثي العقوبةالعقوبة املنصوص عليها هي املؤبد، و 
كما نّصت .2املقررة قانونا بالنسبة لباقي العقوبات

يف حالة العود تكون العقوبة « :على ما يلي 27املادة 
اليت يتعّرض هلا مرتكب األفعال املنصوص عليها يف 

  :هذا القانون كما يأيت
السجن املؤبد عندما تكون اجلرمية معاقبًا عليها -

) 20(سنوات إىل عشرين ) 10(باحلبس من عشر
  .ةسن
سنوات إىل عشرين ) 10(السجن املؤقت من عشر -
،عندما تكون اجلرمية معاقبًا عليها باحلبس سنة)20(

  .3سنوات) 10(إىل عشر ) 5(من مخس 
  » .ضعف العقوبة املقررة لكل اجلرائم األخرى  -

ل الظروف املخففة على من خالل إعماو 
ا القاضي تبعا حالة العود ، فإن العقوبة اليت حيكم 

لتلك الظروف جيب أّال خترج عن اإلطار الذي رمسه 
غري .من هذا القانون 28أحكام املادة  املشرّع مبوجب

ذهبت إىل حرمان مرتكب جرائم  26أن املادة 
املخدرات من الظروف املخففة مىت اقرتن ارتكاب 

ا، و اجل ختتلف هذه رمية بظروف أخرى تزيد من خطور
نفسها أو ترتبط مية الظروف من ظروف ترتبط باجلر 

ب اليت ترتبط باجلرمية فبالنسبة لألسبا. مبهنة اجلاين
  :نفسها فهي

املالحظ أن  :استخدام الجاني للعنف و األسلحة -
املشرع مل مييز بني جرائم املخدرات من حيث استعمال 

                                                             
: على أنه 18-04 :رقم قانونالمن  28املادة  تنص2
لة للتخفيض إال العقوبات املقررة يف هذا القانون غري قاب«

  :حسب الشكل التايل
عندما تكون العقوبة املقررة هي السجن  سنة) 20( عشرون
  » العقوبة املقررة يف كل احلاالت )3/2(ثلثا  املؤبد،

ما يالحظ على النص أنه خرج عن األحكام الواردة يف املادة 3
السجن بدال حبيث يتضح أن العقوبة تصبح  ،.ع .قمن  28

  .بالتايل تغري نوع اجلرمية من جنحة إىل جنايةمن احلبس، و 
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، إذ يستوي يف ذلك من يقوم جلاين لألسلحةا
أو باستهالك املخدرات أو عرضها أو تسليمها للغري 

ىت تقدمي وصفات صورية أو النقل والسمسرة ح
ني  يفرق بملكما.والشحن طاملا كان حيوز سالحا
، لذلك فإن عموم األسلحة اليت يستخدمها اجلاين

ن لفظ السالح ينصرف إىل خمتلف أصنافه سواء كا
ناريا أو سالحا أبيض كاخلنجر والسيف و القضيب 

صنف ها من الوسائل اليت تغري احلديدي والعصا و 
  .ضمن ذلك

من  :اد تزيد في خطورة المادة المخدرةإضافة مو  -
األسباب اليت اعتمدها املشرع حلرمان اجلاين من 
الظروف املخففة كذلك هو إضافة مادة أو مواد تزيد 

العربة يف ذلك بدرجة الضرر رات، و من خطورة املخد
أخرى  الذي تسببه املادة املخدرة نتيجة إلضافة مواد

، إذ وال يهم نوع املادة. ليست من جنس املادة األوىل
أن تكون مادة طبيعية أو كيميائية، نباتية أو ميكن 

حنو ذلك مما يؤثر تأثريا سلبيا أكثر مما ميكن حيوانية و 
م طريقة و . خدرة األصلية الصرفةأن تؤثره املادة امل ال 

اإلضافة إذ ميكن أن تكون عن طريق التصنيع أو 
. استعمال املفاعالت الكيميائية وغريها تحويل أوال

 -يف قمعه جلرائم املخدرات  -ولقد راعى املشرع 
النتائج اليت ترتتب عليها من خالل النص على حرمان 

ليت اجلاين الذي يرتكب جرمية من جرائم املخدرات ا
هذا احلرمان تتسبب يف موت شخص من التخفيف، و 

اجلرائم  تكب جرمية منإن كان مقبوال بالنسبة ملن ير 
-04 :رقم قانونالما يليها من و  13الواردة يف املادة 

اغا بالنسبة ملن يستهلك غري أنه ال يكون مستس  18
، إذ أن االستهالك يكون له أثر على املخدرات

ما عدا بعض االحتماالت . ريهاملستهلك دون غ
الضئيلة اليت تقع كتسمم شخص استنشق رائحة املادة 

ةاملخدرة    .أو حاالت مشا
تتعلق هذه : الظروف التي ترتبط بمهنة الجاني - 

الظروف بارتكاب اجلاين جلرمية من جرائم املخدرات 

أثناء قيامه بوظيفته و الشك أن مقصود املشرع واضح 
من خالل وجوب مراعاة القوانني اليت تفرض 

سيما تلك اليت باط ، ال التخفي وراء الوظيفة الاالنض
حلصانة القانونية أو العرفية للمشتغلني توفر بعض ا

املوظفني و كما فرض املشرع على موظفي الصحة. 1ا
قد قرر افحة املخدرات االلتزام بالنزاهة، و املكلفني مبك

م قاموا بإساءة  احلرمان من التخفيف ملن يثبت أ
. للقيام جبرمية من جرائم املخدراتاستغالل وظائفهم 

أصبح حترير الطبيب لوصفة صورية يأمر مبوجبها و 
بتسليم مؤثرات عقلية أو الصيديل الذي يسلم عقاقري 
خمدرة ذات طابع صيدالين دون وصفة أو حىت 

من جرائم املخدرات املخربي الذي يرتكب جرمية 
، ولقد تشدد املشرع بنفس الدرجة حمروما من ذلك

 15باملادة  بالنسبة لرجال الضبطية القضائية احملددين
أو املوظفني القائمني مبهام الضبط  .ج .إ.قمن 

ا و القضائي املرتب حىت طة مبعاينة جرائم املخدرات وإثبا
  . املوظفني املشتغلني بالضبط اإلداري

إذا كان الشخص املعنوي مجعية تشتغل يف و 
مؤسسة تشتغل يف  مكافحة املخدرات أو هيئة أو

ا أو الصيدالين، فقد القطاع الصحي قمع املشرع سلوكا
من أجله  اليت تشكل احنرافا عن الغرض الذي أُنشئت

بالتايل يصبح الشخص و قيامها جبرائم خمدرات، و 
املعنوي بذلك هو اآلخر حمروما من االستفادة من 

 قانونالمن  26ظروف التخفيف املقررة قانونا يف املادة
كما أوجبت الفقرة الثالثة من املاّدة .18-04 :رقم

                                                             
، غري القانون ينص على حصانة لفئة ضيقةلرغم من أن على ا1

تمع حتظى حبصانة عرفية  ، كأئمة املساجد أنفئات أخرى يف ا
م قدوة للمجتمع ، على سبيل املثال بالنظر إىل كو

  .يفرتضصالحهمو 
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القاضي حبّل الشخص املعنويأو الغلق ملدة ال تزيد  25
  .1على مخس سنوات

إلعفاء من المتابعة ا: المطلب الثالث
  :من العقوبةو 

على الرغم من القمع الذي أقره املشرع يف 
ضد كل من يثبت ارتكابه  18- 04: رقم قانونال

جلرمية من جرائم املخدرات حىت بالنسبة إىل 
قوبة سالبة للحرية تصل بع 12املستهلكني يف املادة 

، غري أنه من خالل بعض املواد جنده قد قرر إىل سنتني
أحكاما خاصة لبعض من قاموا جبرمية من هذه اجلرائم 

إعفاء بعضهم من خالل إعفاء بعضهم من املتابعة، و 
  .من العقوبة

  اإلعفاء من المتابعة: الفرع األول
-04 :رقم قانونالمن  06نصت املادة   

ال ُمتارس الدعوى العمومية ضد «:على ما يلي  18
األشخاص الذين امتثلوا إىل العالج الطيب الذي 

ايتهُوصف هلم إل ال جيوز و .زالة التسمم و تابعوه حىت 
أيضا متابعة األشخاص الذين استعملوا املخدرات أو 
م  املؤثرات العقلية استعماال غري مشروع إذا ثبت أ

مزيل للتسمم أو كانوا حتت املتابعة خضعوا لعالج 
يف مجيع و ،الطبية منذ حدوث الوقائع املنسوبة إليهم

احلاالت املنصوص عليها يف هذه املادة حيكم مبصادرة 
املواد و النباتات احملجوزة إن اقتضى األمر بأمر من 

ة ، بناء على طلب النيابة رئيس اجلهة القضائية املختص
هذه املادة عن طريق  حتدد كيفيات تطبيق.العامة

  » .التنظيم
أعفى اجلزائري مما سبق يتبني أّن املشرع 

للعالج أو كانوا حمل متابعة طبية، األشخاص املمتثلني 
تمع و .على سبيل الوجوب ذه الفئة من ا مرد ذلك أ

                                                             
 18-04 :رقم قانونالمن  25الفقرة الثالثة من املادة  تنص1

، يتم احلكم حبل املؤسسة أو ويف مجيع احلاالت«:على أنه
  »سنوات )5(غلقها مؤقتاً ملدة ال تفوق مخس

م وقعوا ضحايا لعصابات  تستوجب عناية خاصة لكو
ذه السموم، و امل أصبح من مث خدرات اليت أغرقتهم 

من الواجب التصدي لوضعيتهم بآلية تتفق مع 
يف اإلقالع عن  ، تتسم بالفعاليةالصحية وضعيتهم

، إذ أن العقاب هو زيادة يف معاناة استهالك املخدرات
فعالية العقوبات املدمن و إرهاقه فضال عن عدم 

لذلك مل يكن من حل هلذه املشكلة القاسية يف ردعه،و 
من املتابعة اجلزائية طاملا أحسن من إعفاء هذه الفئة 

ومن مث فمىت قام وكيل . 2أبدوا استعدادهم للعالج
اجلمهورية بتحريك الدعوى العمومية ضّد مرتكيب 

ؤثرات العقلية املمتثلني جنحة استهالك املخدرات أو امل
بعة املتخذة ضدهم خمالفة ،كانت إجراءات املتاللعالج
  . للقانون

من املادة  ما يالحظ على الفقرة األخريةو 
ا تضمنت أحكاما إجرائية أحا لت على السادسة أ

صدر تبعا لذلك املرسوم و .التنظيم كيفيات تطبيقها
: املؤرخ يف 229- 07: رقم التنفيذي

الذي حيدد تنظيم املتابعة القضائية  30/07/2007
ما يؤخذ و . ممارستها من طرف وكيل اجلمهوريةاليت تتم 

ا أنه مل يوفَّ  ق عندما أحال سّن تلك على املشرع بشأ
، ألن هذه اإلجراءات ة التنفيذيةاإلجراءات إىل السلط

ال يصّح أن تدخل ضمن تنظيم العمل القضائي اليت 
على استقاللية إّال انعكس ذلك تُنظّم إال بقانون، و 
بالرجوع و .القاضي اجلنائي خصوصاالسلطة القضائية و 

، أصبح راليت تضّمنها املرسوم سالف الذكإىل األحكام 
الذي ُيضبط  على وكيل اجلمهورية عرض الشخص

عقلية بطريقة غري هو يتناول املخدراتأو املؤثرات الو 
، ليؤكد هذا األخري حاجتهإىل شرعية على طبيب

عالج مزيل للتسمم يتابعه داخل مؤسسة متخصصة 
أو كفاية وضعه حتت املتابعة الطبية بالقدر الضروري 

                                                             
  . 22.ص  برامهية نصرية، املرجع السابق،2
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ا احلالتني املدة الالزمة حيدد الطبيب يف كلتو للعالج
  . و املتابعة الطبيةللعالج أ

  .اإلعفاء من العقوبة :الفرع الثاني
كذا قاضي وز لقاضي التحقيق، و جي  

 قانونالاألحداث طبقا ألحكام املادة السابعة من 
بعد اللجوء إىل خربة طبية متخصصة  18- 04 :رقم

أن يأمر بعالج مزيل للتسمم يستمّر إىل ما بعد 
جيوز وضعه و . 1التحقيق إذا ما دعت الضرورة لذلك

الفرتة اليت يقضيها يف  حتت الرقابة القضائية أثناء
ا و .العالج يقع على املدمن احرتام التدابري اليت يأمر 

ت طائلة عقوبة سالبة قاضي التحقيق أو األحداث حت
من  غرامةو للحرية من شهرين إىل عامني حبسا

يستمر سريان و . دج  50.000دج إىل  5.000
األمر بالعالج إىل غاية صدور أمر خمالف طبقا ملا 

، على أن لفقرة الثانية من املادة السابعةنصت عليه ا
ة للتمديد من طرف قاضي احلكم لتبقى هذه املدة قاب

، ليتمّتع الفقرة األوىل من املادة الثامنةوفقا ملقتضيات 
قاضي احلكم بسلطة واسعة يف عقاب أو إعفاء املتهم 

  .  2املتابع للعالج
-04قانون المن  30كما أعفت املادة 

من العقوبة كل شخص يقوم بتبليغ السلطات  18
اإلدارية أو القضائية عن جرائم املخدرات قبل الشروع 

هذا اإلعفاء فضال عن فائدته و فيها أو البدء يف تنفيذها
                                                             

 :على ما يلي 18-04 :رقم قانونالمن   07املادة  تنص1
قاضي التحقيق أو قاضي األحداث بإخضاع  ميكن أن يأمر«

األشخاص  املتهمني بارتكاب اجلنحة املنصوص عليها يف املادة 
أدناه، لعالج مزيل للتسمم تصاحبه مجيع تدابري املراقبة 12

الطبية و إعادة التكييف املالئم حلالتهم ، إذا ثبت بواسطة خربة 
  » .اطبية متخصصة أن حالتهم  الصحية تستوجب عالجا طبي

على  18-04 :رقم قانونالمن  8الفقرة األوىل املادة تنص2
جيوز للجهة القضائية املختصة أن تلزم األشخاص " :أنه

باخلضوع لعالج إزالة التسمم املذكورين يف املادة السابعة أعاله،
،أو ملنصوص عليه يف ذات املادة أعالهذلك بتأكيد األمر او 

  ."..متديد آثاره

، فإنه أيضا ع وقوع اجلرمية يف الوقت املناسبيف من
 يعطي الفرصة ملن أوشك أن يغرق يف مستنقع

كان حيُسن باملشرع أن يوّسع و . املخدرات أن يرتاجع
ملبلغني الذين من حاالت اإلعفاء من العقوبة إىل ا

م املخدرات حىت يشجع املغرَّر  ارتكبوا بعض جرائم
الذين مازالوا يف بداية الطريق على التعاون مع اهليئات 

  .املختصة يف مكافحة املخدرات
، أّن تبليغ اجلهات وما يستوجب االنتباه

التساؤالت حول اإلدارة  اإلدارية يثري العديد من
، قصود من النص هو أية جهة إداريةهل امل. املقصودة

  .؟أم أن ذلك وارد على سبيل التحديد
ما يستخلص من فحوى النص أن اجلهة و       

اإلدارية املقصودة هي كل إدارة تتوفر على أعوان 
ات السيما إدارة مؤهلني إلثبات جرائم املخدر 

الفالحة، وإدارة الصحة ومصاحل الضبطية 
النائب و ميتد هذا املعىن إىل وكيل اجلمهوريةو   .القضائية
على شراف اإلصفتهما هيئتني تتوليان اإلدارة و العام ب

كان على املشرع أن يضّمن و . جهاز الضبطية القضائية
النص صيغة تفيد تبليغ األجهزة اليت متارس سلطات 

ائم املخدرات حىت يكون الضبطية القضائية يف جر 
  .النص أوضح، فضال عن السلطات القضائية

  : خاتمة
 18-04 :رقم قانونالعلى الرغم من أن 

املخدرات صارمة ألجل قمع جرائم جاء بأحكام 
تطبيقه منذ أكثر من عشر سنوات إال أن هذه اجلرائم و 

وأمام هذه الوضعّية، . بشكل غري مسبوق ازدادت
  : ميكن توجيه املالحظات التالية

على  18-04قانون الكَّز يف اجلزائري  أن املشرع  -
، إذ أّن وقوع اجلانب القمعي، وهو أمر ال غبار عليه

واعد قانونية تتناسب اجلرمية يستوجب التصدي هلا بق
ا سواء من اجلانب املوضوعي أو اإلجرائي   .مع خطور

أن املشرع مطالب بإدخال تعديالت على هذا  -
جتماعية القانون مسايرًة للتطورات اليت عرفتها احلياة اال
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مواجهة الوضعية بأحكام يف مجيع مناحي احلياة و 
  .مي اخلطري هلذا النوع من اجلرائمتتناسب مع التنا

م من أّن جتار املخدرات يستمدو   - فئة  ازديادن قو
لذلك فإّن املشرّع مطالب بوضع املستهلكني، و 

كز اجلهود على احلد من نصوص قانونية وقائية تر 
التحسيس االستهالك، وتتضمن تدابري فعالة للتوعية و 

 تكثيفملخدرات من خالل إشراك اخلرباء و مبخاطر ا
تمع الربامج املدرسية يف هذا اجلا نب، وإسهام ا

كذا ى ذلك، و إنشاء هيئات جوارية تعكف علاملدين، و 
ري للنتائج وضع آليات متكن من مراقبة و تقييم دو 

بذلك يتحقق على األقل احلد و . اليت مت التوصل إليها
  .من االنتشار الرهيب للمخدرات
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  الجزائر؛ في السياحي العقار

 .والتنظيمية القانونية النصوص ظل في وموارده مفهومه

  لدكتوراه،باحث يف ا ،بن سديرة جلول
 .خبميس مليانة أستاذ متعاقد جامعة التكوين املتواصل

  :ملخص
ا، وخصوصًا يف ظل الظروف  إن حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر يفرض استغالل كافة املوارد اليت تزخر 

وهو األمر الذي أصبح يدفع إىل . أمام تراجع عائدات اخلزينة العمومية، وذلك بسبب اخنفاض املداخيل البرتولية الراهنة
البحث عن بدائل أخرى خارج قطاع احملروقات، واليت ُميكن أن يُعول عليها لتكون كمورد مايل ُمستقر للخزينة العمومية 

ف تصنيفاته، باعتباره ثروة ال تزول، وخنص بالذكر يف هذا الشأن العقار للدولة، ولعل من بني هذه البدائل العقار مبختل
السياحي، الذي يُعد أهم مصدر لالستثمار، خاصًة إذا علمنا أن اجلزائر تزخر مبوارد سياحية هائلة تتنوع وختتلف من 

سياحي ومكوناته، منطقة إىل أخرى حسب اختالف املناطق اجلغرافية للوطن، وخنص بالذكر أهم عناصر العقار ال
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 إ ن اال

يف بعض األحيان فاق  شاهدته السنتني األخريتني، و 
قد أخلط كل األوراق املتعلقة مبجاالت كل التوقعات، 

التنمية املستدامة يف اجلزائر، ناهيك عن التأثر 
، بالديف األوضاع االجتماعية واالقتصادية للاملباشر 

من بني  وذلك لسبب وحيد، وهو أن اجلزائر تعترب
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

إىل مىت يتم االستمرار  يف : لكن السؤال الذي ُيطرح
  . ؟ذلك 

راهن الذي متر به اجلزائر، هذا الوضع ال إن
لتفكري يف االعتماد على استغالل موارد أخرى يتطلب ا

يف الفرتة  بديلةخارج قطاع احملروقات، الذي أصبح
الذي يقتضي األمر وهو عول عليه كثرياً، ال يُ  احلالية

اليت متتلكها  األخرى ضرورة استغالل كل الثرواتب
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متتلك ثروات  كما هو معلوم أن اجلزائراجلزائر، خاصة و 
ا العقار مبختلف تصنيفاته هائلة، واليت من أمهه

جند العقار  باعتبارها ثروة ال تزول، ولعل من أمهها
عترب ميدان ال يستهان به يف جمال السياحي، الذي يُ 

يُعول التنمية االقتصادية واالجتماعية، والذي ميكن أن 
  .ل للّثروة البرتوليةائبدن بني أهم اليكومنعليه ل

البحثية، ومن هنا تكمن أمهية موضوع ورقتنا 
وذلك نظرًا ملا تتمتع به اجلزائر من موارد سياحية 
هائلة، واليت تتنوع وختتلف من منطقة إىل أخرى 

لذلك فإنه . حبسب اختالف املناطق اجلغرافية للوطن
على الرغم من أن املشرع اجلزائري نظم العقار و 

النصوص القانونية والتنظيمية،  السياحي مبجموعة من
مل ُتستغل على  ِفعلياً  قار السياحيأن موارد الع إال

، وذلك راجع إلىإمهال حقيقة هذا املورد الوجه املطلوب
  .تهالتعريف حبقيقمنا األمر يقتضي اهلام، مما

وبالتايل ميكننا دراسة مثل هذا املوضوع 
واملتعلق بالعقار السياحي باجلزائر، من حيث حتديد 
مفهومه وموارده يف ظل النصوص القانونية والتنظيمية 
: اخلاصة به، وذلك من خالل طرح اإلشكالية التالية

ما املقصود بالعقار السياحي؟ وما هي مكوناته 
  .وموارده يف ظل التشريع اجلزائري؟

إن اإلجابة عن هذين التساؤلني اقتضت منا 
االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من 
خالل الوقوف على أبرز النصوص القانونية والتنظيمية 
املنظمة للعقار السياحي يف اجلزائر، وذلك 
بدايةبتحديد مفهوم العقار السياحي من خالل 

وتبيان  التعرض أوًال إىل التعريف بالعقار السياحي
وأنواع السياحة املتمركزة على العقار، وكذا  ،خصائصه

مث التعرض  ،)األول بحثامل(تشكيل العقار السياحي
 بحثامل(ثانيًا إىل مكونات أو موارد العقار السياحي 

  ).الثاين
  بحث األولالم

  مفهوم العقار السياحي

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، حيث نعاجل هنا أوال 

ا ثانيا مث نبني العقار  أهم اخلصائص اليت يتميز 
  .السياحي

  . تعريف العقار السياحي: الفرع األول
العقار السياحي عبارة مركبة من مصطلحني، 

كل شيء ":األول وهو مصطلح العقار واملقصود به
، 1"مستقر حبيزوثابت فيه وال ميكن نقله منه دون تلف

السياحة أما املصطلح الثاين فهو السياحي املشتق من 
ا اإلقامة املؤقتة لشخص خارج مكان واليت يُ  قصد 

ال تتحول إقامته االعتيادية، طاملا أن هذه اإلقامة املؤقتة
إىل إقامة 

2هلذااألجنيبحباً رِ رْ دِ وطاملاملرتتبطهذهاإلقامةبنشاطيُ دائمة،

.  
أما بالنسبة للمشرع اجلزائري ما ينبغي اإلشارة 
إليه أنه مل يُعرف العقار السياحي، وهو ما يتضح من 

ففي . خالل النصوص القانونية والتنظيمية املنظمة له

                                                             
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

الثالث تنموية مستدامة ومسؤولية، امللتقى العلمي الدويل 
منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، جامعة : املوسوم ب

  . 03.، ص2011فيفري  15-14بشار، يومي
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املتضمن تطبيق األمر  1 75-66ظل املرسوم رقم 
املتعلق باملناطق واألماكن السياحية،  2 62-66رقم 

منه، جند أن املشرع اجلزائري  13وحتديدًا يف املادة 
اكتفى فقط بذكر احلقوق العقارية الواردة داخل 
املناطق واألماكن السياحية، وبقي األمر على حاله 

السالف الذكر،  62-66حىت بعد إلغاء األمر رقم 
املتعلق مبناطق التوسع  03-03مبوجب القانون رقم 

 20: ، حيث أنه ومبوجب املادة3واملواقع السياحية 
منه جند املشرع اجلزائري يُعرف العقار السياحي من 

  .خالل تبيان تشكيلته
وأمام عدم وجود تعريف قانوين دقيق للعقار السياحي، 
برزت بعض احملاوالت الفقهية القائمة على أساس 
استقراء ما هو وارد يف ظل جمموع النصوص القانونية 

  .والتنظيمية املنظمة للعقار السياحي
اوالت من عّرف العقار ومن هذه احمل

جمموع األراضي القابلة للبناء املوجودة ":السياحي بأنه
داخل مناطق التوسع السياحي واملواقع السياحية، 
واحملددة يف خمطط التهيئة السياحية، واليت متنح 
لصاحبها حق االستغالل السياحي يف حدود القوانني 

على كما مت تعريفه أيضًا . 4"املنظمة لقطاع السياحة 

                                                             
، يتضمن 1966أبريل  04املؤرخ يف  75-66املرسوم رقم  1

، 1966مارس  26املؤرخ يف  62-66تطبيق األمر رقم 
واملتعلق باملناطق واألماكن السياحية، اجلريدة الرمسية للجمهورية 

  .1966أبريل  08، الصادرة بتاريخ 28.اجلزائرية، العدد
ق ، يتعل1966مارس  26املؤرخ يف  62- 66األمر رقم  2

باملناطق واألماكن السياحية، اجلريدة الرمسية للجمهورية 
  .1966أبريل  08، الصادرة بتاريخ 28.اجلزائرية، العدد

، يتعلق 17/02/2003املؤرخ يف  03/03القانون رقم 3 
مبناطق التوسع واملواقع السياحية، اجلريدة الرمسية للجمهورية 

  .19/02/2003، الصادرة بتاريخ 11.اجلزائرية، العدد
فضيلة عينني، النظام القانوين لالستثمار السياحي يف اجلزائر،  4

مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص ختصص قانون األعمال،  
-2010كلية احلقوق، جامعة سعد دحلب بالبليدة، 

  .96.، ص2011

كل ما هو ثابت يف جمال السياحة كالفنادق : " أنه
واملركبات السياحية واحلمامات اإلستشفائية، والقرى 
السياحية املنجزة يف إطار االستثمار، أو هو الوعاء من 
األراضي احملدد واملصنف على أنه سياحي ألجل 

ف وهناك من عرّ . 5" استغالله يف جمال السياحة 
جمموعة األراضي واملباين  بأنهأيضاً  العقار السياحي

من  زءاً شكل جُ املختصة لألنشطة السياحية اليت تُ 
اآلثار واملدن  ، ُيضاف إليهامناطق التوسع السياحي

  .6األثرية املعرتف بأمهيتها التارخيية أو الثقافية
  

لكي :خصائص العقار السياحي :الفرع الثاني
البد يستقطب العقار السياحي أي نوع من السياحة، 

وأن تتوفر فيه مجلة من املميزات، واليت جتعل منه ُقطباً 
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 
لطيف ومياه معدنية، اجلبال والغابات، السهول 
ار، البحار والبحريات، النباتات واألحجار إىل  واأل

  :ومن أهم هذه اجلواذب الطبيعية جند. 7غري 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، 

                                                             
آمال مشيت، العقار كآلية حمفزة لالستثمار، مذكرة ماجستري  5

ن األعمال، كلية احلقوق، يف القانون اخلاص ختصص قانو 
  .86.، ص2010جامعة سعد دحلب بالبليدة، جانفي 

خوادجية، حماضرات يف مقياس العقار  مسيحة حنان 6
-2015، 01الصناعي، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة

  .13.، ص2016
مىن حنيش، النظام القانوين واملؤسسايت للعقار السياحي يف  7

القانون العقاري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، مذكرة ماسرت يف 
  .11- 10.، ص2013-2012حيي فارس باملدية، 



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا يالعدد/   املجلة سم الثا  ISSN: 2507-7635/     2016 د

 

159 
 

وذلك من حيث درجات احلرارة ومدى متوسطها 
ا، وكذا األمطار ومواعيد  وسرعة الرياح وأوقات هبو

ذ يعد كل ذلك هطوهلا وحجمها يف خمتلف الفصول، إ
من أهم العناصر البيئية اليت يقوم عليها املناخ، واليت هلا 

  . 1أمهية كبرية يف تنمية املناطق السياحية
تؤثر اخلريطة الطبوغرافية ملنطقة : الطبوغرافيا -ب

معينة يف اختيار األماكن املناسبة لعناصر املشروع 
السياحي، وهي تتمثل يف طبيعة ونوع األرض من 

ديان، وكذا طبيعة الرتبة والشواطئ صخرية أو جبال وو 
  .2رملية

توفر البيئة األساس احلقيقي للنشاطات  :البيئة -2
السياحية، وهي تشمل اإلطار اخلارجي الذي يضم 
مجيع العناصر الطبيعية والبيولوجية احلضارية والتارخيية، 
اليت ُمتثل الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان مع 

رى من نبات وحيوانات يف تكامل الكائنات احلية األخ
وجتانس وانسجام، وتوازن يساعد على استمرار احلياة 

  .3وبقائها
وهي عبارة عن تلك  :الجواذب غير الطبيعية -3

املعامل االصطناعية املنجزة من قبل اإلنسان، واملهيأة 
واجلاهزة الستقبال الُسياح، كاملدن احلضارية، مدن 

كذا األماكن الدينية، املالهي، الفنادق واملطاعم و 
حيث تلعب هذه األخرية دورًا هامًا يف جذب 

 .  4الُسياح
أنواع السياحة المتمركزة : المطلب الثاني

  :على العقار

                                                             
خالد كواش، أمهية السياحة يف ظل التحوالت االقتصادية  1
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية )حالة اجلزائر(

-2003العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
  .24.، ص2004

  .املرجع نفسه 2
  .25.املرجع نفسه، ص 3
  .11.مىن حنيش، املرجع السابق، ص 4

باستقراء النصوص القانونية الواردة يف القانون 
، 5للسياحة املتعلق بالتنمية املستدامة 01-03رقم 

للسياحة جند أن املشرع اجلزائري أورد أنواع عديدة 
 ،، منها ما هي سياحة ثقافيةاملتمركزة على العقار

ومنها ما تتعلق بسياحة األعمال واملؤمترات، وكذا 
السياحة الصحراوية واحلموية، باإلضافة إىل السياحة 
الرتفيهية واالستجمامية، وهو ما سيتم التعرض ألهم 

  :ما يليهذه األنواعك
  :السياحة الثقافية :الفرع األول

نشاط استجمام يكون الدافع الرئيسي فيه  كل"هي 
هو البحث عن املعرفة واالنفعاالت، من خالل 
اكتشاف تراث عمراين مثل املدن والقرى واملعامل 
التارخيية واحلدائق واملباين الدينية، أو تراث روحي مثل 

  .6"احلفالت التقليدية والتقاليد الوطنية أو احمللية
  

 سياحة األعمال :الفرع الثاني
  :والمؤتمرات

كل إقامة مؤقتة ألشخاص خارج منازهلم، تتم " وهي 
  . 7"أساساً خالل أيام األسبوع لدوافع مهنية

السياحة الحموية  :الفرع الثالث
كل تنقل ألغراض " وهي  :والمعالجة بمياه البحر

عالجية طبيعية، بواسطة مياه املنابع احلموية ذات املزايا 
 .سطة مياه البحراالستشفائية العالية أو بوا

ويستفيد منها زبائن حيتاجون إىل عالج يف حميط جمهز 
  . 8"مبنشآت عالجية واستجمامية وترفيهية

                                                             
، يتعلق 17/02/2003املؤرخ يف  03/01القانون رقم  5

بالتنمية املستدامة للسياحة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 
  .19/02/2003، الصادرة بتاريخ 11.العدد

  .من نفس القانون 03/06املادة  6
تعلق بالتنمية امل 03/01القانون رقم من  03/07املادة  7

  .السابق اإلشارة إليه املستدامة للسياحة،
  .نفس القانونمن  03/08املادة  8
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وهي  :السياحة الصحراوية :الفرع الرابع
كل إقامة سياحية يف حميط صحراوي، تقوم على "

استغالل خمتلف القدرات الطبيعية والتارخيية والثقافية، 
ذا احمليط من تسلية وترفيه مرفقة بأنشطة مرتبطة 

  .1"واستكشاف
السياحة الحموية  :الفرع الخامس

كل إقامة سياحية على شاطئ البحر "وهي  :البحرية
يتمتع فيها السياح، زيادة على التسلية البحرية، 

  . 2"بأنشطة أخرى مرتبطة بالتنشيط يف احمليط البحري
السياحة الترفيهية  :الفرع السادس

كل نشاط استجمامي ميارسه "وهي  :واالستجمامية
السياح من خالل إقامتهم باملواقع السياحية أو 
باملؤسسات السياحية، مثل حظائر التسلية والرتفيه 

  . 3"واملواقع اجلبلية واملنشآت الثقافية والرياضية
  :العقار السياحي تشكيل: المطلب الثالث
املتعلق  03-03انون رقم بالرجوع إىل الق

 ،السابق اإلشارة إليه سع واملواقع السياحيةمبناطق التو 
منه واليت تنص على  20: وحتديدًا يف نص املادة

يتشكل العقار السياحي القابل للبناء من األراضي :"أنه
احملددة هلذا الغرض يف خمطط التهيئة السياحية، ويضم 
األراضي التابعة لألمالك الوطنية العمومية واخلاصة، 

  ". وتلك التابعة للخواص
باستقراء نص هذه املادة يتضح لنا أن العقار السياحي 
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. تابعة للخواصال

                                                             
  .من نفس القانون 03/09املادة  1
  .من نفس القانون 03/10املادة  2
  .من نفس القانون 03/11املادة  3

لألمالك  ةالتابع راضياأل :الفرع األول
  :الوطنية العمومية

واملقصود باألراضي التابعة لألمالك الوطنية العمومية 
املتعلق باألمالك الوطنية  30-90طبقًا للقانون رقم 

، تلك األمالك الوطنية العمومية 4املعدل واملتمم 
املتكونة من احلقوق واألمالك املنقولة والعقارية اليت 
يستعملها اجلميع واملوضوعة حتت تصرف اجلمهور 
املستعمل إما ُمباشرًة وإما بواسطة مرفق عام، شريطة 
يئتها  أن تكيف يف هذه احلالة حبكم طبيعتها أو 

مع اهلدف اخلاص اخلاصة، تكييفًا مطلقًا أو أساسيًا 
هلذا املرفق، كما يدخل أيضًا ضمن األمالك الوطنية 

 15العمومية الثروات واملوارد الطبيعية احملددة يف املادة 
  .5من نفس هذا القانون 

املتعلق باألمالك  30-90وبالرجوع إىل القانون رقم 
 15وحتديدًا يف نص املادتني  الوطنية املعدل واملتمم،

ملشرع اجلزائري يُقسم األمالك جند أن ا منه 16و
الوطنية العمومية إىل نوعني، النوع األول ما يعرف 

شواطئ البحر وتشمل باألمالك العمومية الطبيعية، 
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
ملك وطين عمومي، ويف نفس الوقت يعتربان عقار 

                                                             
يتضمن  01/12/1990املؤرخ يف  90/30القانون رقم 4 

قانون األمالك الوطنية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 
  .02/12/1990، الصادرة بتاريخ 52.العدد

املؤرخ يف  14-08املعدلة مبوجب القانون رقم  12املادة  5
 30-90، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 2008يوليو  20

واملتضمن قانون األمالك  1990ديسمرب  01املؤرخ يف 
، 44.لوطنية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العددا

  .2008أوت  03الصادرة بتاريخ 
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ا تضم أنشطة سياحية يُعترب العقار  سياحي، كو
 .1حاضناً هلا

لألمالك  ةالتابع راضياأل :الفرع الثاني
  :الوطنية الخاصة

السياحي التابع لألمالك الوطنية اخلاصة  يتكون العقار
موعات اإلقليمية، من  سواٌء كان للدولة أو إحدى ا
األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع واملواقع 
السياحية، واليت قد تكون من ضمن األراضي اليت مت 
إلغاء ختصيصها أو تصنيفها كأراضي تابعة لألمالك 

ذه الصفةوميةالوطنية العم قابلة للبيع واإلجيار  ، وهي 
والتبادل طبقًا التفاق ودي، إذا كانت ضرورية إلجناز 
برامج استثمارية حمددة يف خمطط التهيئة السياحية 

كما حددت املادتني . 2للوكالة الوطنية لتنمية السياحة
املتعلق باألمالك  30-90من القانون رقم  18و 17

لوطنية الوطنية املعدل واملتمم ُمشتمالت األمالك ا
  .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 3املتعلق باألمالك الوطنية املعدل واملتمم

حكام اخلاصة بالعقار السياحي الواردة ضمن أيضًا األ
 .النصوص القانونية والتنظيمية املنظمة له

 راضي التابعةاأل :الفرع الثالث
يكون العقار السياحي يف هذه احلالة يف :للخواص

شكل ملكيات عقارية خاصة، أي مملوكة للخواص، 
حق التمتع عبارة عن وامللكية العقارية اخلاصة هي 

                                                             
  . 16.، صاملرجع السابقمىن حنيش،  1
  .17.، صاملرجع نفسه 2
املتعلق  90/30من القانون رقم  58إىل  38املواد : أنظر 3

  .السابق اإلشارة إليه ،بقانون األمالك الوطنية املعدل واملتمم

ملال العقاري أو احلقوق العينية، وذلك والتصرف يف ا
  .4من أجل استعمال األمالك وفق طبيعتها أو غرضها

 العقار السياحي اململوك للخواص بالتايل فإنو 
األراضي اليت تعود  يف هذه احلالة عبارة عن تلك

ا ذات طابع  ملكيتها األصلية للخواص، إال أ
سياحي، وتقع داخل مناطق التوسع واملناطق 

احية، وتكون قابلة للبناء طبقًا ملا هو وارد يف السي
أنه إذا  كماخمطط التهيئة السياحية املعد طبقاً للقانون،  

إىل دعت الضرورة تلجأ الوكالة الوطنية لتنمية السياحة 
  .5قتنائهاا

فإنه يف هذه احلالة يُفرتض  ناءًا على ذلكوب
إما أن 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 
يف هذه احلالة عبارة عن فنادق وقرى سياحية، أو 

ثمار محامات ومطاعم، مت إجنازها يف إطار االست
  .6السياحي من قبل اخلواص

  بحث الثانيالم
  مكونات العقار السياحي

أهم األصناف  طلبذا املسنعاجل من خالل ه
املكونة للعقار السياحي، وذلك حسب ما هو 
منصوص عليه يف النصوص القانونية والتنظيمية املنظمة 
له، واليت تشمل كل من مناطق التوسع السياحي 

لسياحية واملناطق احملمية ، واملواقع ا)مطلب أول(
  .)مطلب ثاني(

  .مناطق التوسع السياحي: المطلب األول

                                                             
ر محدي باشا، نقل امللكية العقارية يف ضوء آخر عم 4

التعديالت وأحدث األحكام، الطبعة الثانية، دار هومه، 
  .05.، ص2010اجلزائر، 

تعلق مبناطق امل 03/03من القانون  22/03املادة : أنظر 5
  .التوسع واملواقع السياحية، السابق اإلشارة إليه

  .18.مىن حنيش، املرجع السابق، ص 6
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قصد مبناطق التوسع السياحي استنادًا لنص يُ 
املتعلق  03-03من القانون رقم  02/01:املادة

كل منطقة أو : "مبناطق التوسع واملواقع السياحية
امتداد من اإلقليم يتميز بصفات أو خبصوصيات 

فية وبشرية وإبداعية مناسبة للسياحة، طبيعية وثقا
نشأة سياحية، وميكن مؤهلة إلقامة أو تنمية مُ 

استغالهلا يف تنمية منط أو أكثر من السياحة ذات 
  ".مردودية 

وعليه فإن ما ميكن استخالصه أن مناطق التوسع 
السياحي هي يف األصل عبارة عن أراضي غري مبنية أو 

طبيعية، أي إمكانية  قابلة للبناء حتتوي على مميزات
تشييد عليها منشآت سياحية واستغالهلا لتطوير أي 

مداخيل معتربة، ومن  رْ نوع من أنواع السياحة اليت تُدِ 
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 نشاطاً  ويقصد 
فندقياً، وذلك من خالل كل استعمال مبقابل للهياكل 
األساسية املوجهة أساسًا لإليواء وتقدمي اخلدمات 

ذا النشاط  .1املرتبطة 
إال أنه ما ينبغي اإلشارة إليه أن عبارة   

فنادق فقط، وإمنا املؤسسات الفندقية ال تنحصر يف ال
هلا مفهوم واسع، حبيث تشمل وفقًا للمرسوم التنفيذي 

منه  03:استنادًا لنص املادة 46-2000رقم 

                                                             
املؤرخ يف  46-2000من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة  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 .  

، الذي يعرف املؤسسات الفندقية وحيدد 2املعدلة
  :تنظيمها وسريها وكذا كيفيات استغالهلا مايلي

وهو هيكل إيواء مهيأ لإلقامة واحتماًال  :الفنادق -1
  .3نإلطعام الزبائ

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
اء وهي عبارة عن جمموعة هياكل إيو : قرى العطل -3

ا تُوفر أجنحة  مبنية خارج املناطق السكنية، كما أ
سكنية تشتمل على شقق عائلية صغرية، باإلضافة إىل 
منشآت رياضية وثقافية وكذا مستوصف ميداين ومركز 

  .5جتاري وحمطة بنزين
وهي األخرى عبارة عن : اإلقامات السياحية -4

هياكل إيواء تقع خارج املناطق السكنية يف أماكن 
كة تتمتع جبمال طبيعي خاص، ومتنح لإليواء يف مشرت 

شقق جمهزة باألثاث، كما توفر لزبائنها كل وسائل 
  .6الرتفيه وكذا النشاطات التجارية

                                                             
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.  
 46-2000سوم التنفيذي رقم من نفس املر  04/01املادة  3
لذي يعرف املؤسسات الفندقية وحيدد تنظيمها وسريها وكذا  ا

  .، السابق اإلشارة إليهكيفيات استغالهلا
  .من نفس املرسوم التنفيذي 05املادة  4
  .من نفس املرسوم التنفيذي 06املادة  5
  .من نفس املرسوم التنفيذي 07املادة  6
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وهي عبارة عن هياكل تقع خارج  :النزل الريفية -5
املناطق السكنية، حبيث يشتمل كل نزل على ست 

  .1غرف على األقل) 06(
يشتمل كل نزل عائلي على مخس  :النزل العائلية -6
  .2غرفة) 15(غرف إىل مخس عشرة ) 05(

وهي عبارة عن هياكل معدة  :الشاليهات -7
الستقبال الزبائن يف احملطات البحرية أو اجلبلية، 

  .3وتكون إما جمهزة باألثاث أو غري جمهزة باألثاث
تتكون املنازل  :المنازل السياحية المفروشة -8

  .4من فيالت وشقق وغرف مؤثثة السياحية املفروشة
  
وهي عبارة عن مساحات مهيأة : المخيمات -9

 .5لضمان إقامة منتظمة للسياح
تقام يف العادة جبوار طريق  :محطة االستراحة -10

الرحالت السياحية، وذلك ألجل متكني الُسياح 
وتشتمل حمطة السياحة على غرفة . العابرين من الراحة

ة من غرفة أو قاعة للطبخ مشرتكة على األقل، ُمهيأ
واإلطعام، باإلضافة إىل غرفة أو صالة مع جتهيز صحي 

 .6مالئم
هي هياكل  :الهياكل األخرى المعدة للفندقة -11

  .7مبنية مهيأة إلقامة الزبائن وإلطعامهم احملتمل
  .الشواطئ :الفرع الثاني

                                                             
  .من نفس املرسوم التنفيذي 08املادة  1
  .من نفس املرسوم التنفيذي 09املادة  2
  .من نفس املرسوم التنفيذي 10املادة  3
  .من نفس املرسوم التنفيذي 11املادة  4
ذي ال 46-2000املرسوم التنفيذي رقم من  12املادة  5

يعرف املؤسسات الفندقية وحيدد تنظيمها وسريها وكذا كيفيات 
  .املعدل واملتمم، السابق اإلشارة إليه الهلااستغ

  .املرسوم التنفيذي نفس من 13املادة  6
املعدل  227-09رقم مكرر املرسوم التنفيذي  13املادة  7

الذي يعرف  46-2000لمرسوم التنفيذي رقم لتمم وامل
املؤسسات الفندقية وحيدد تنظيمها وسريها وكذا كيفيات 

  .إليه، السابق اإلشارة استغالهلا

املتعلق  03-03بالرجوع إلىالقانون رقم 
السياحية وبالتحديد يف نص مبناطق التوسع واملواقع 

منه، جند بأنه ميكن أن متتد املنطقة  08/02املادة 
ا من مناطق التوسع  ا على أ احملددة واملصرح 
السياحي إىل امللك الوطين العمومي البحري، أي أن 

والشواطئ يف .الشواطئ ميكن اعتبارها عقار سياحي
احملدد للقواعد العامة  02-03مفهوم القانون رقم 

، هي 8لالستعمال واالستغالل السياحيني للشواطئ
شريط إقليمي للساحل الطبيعي يضم "عبارة عن 

املنطقة املغطاة بأمواج البحر يف أعلى مستواها خالل 
السنة يف الظروف اجلوية العادية وامللحقات املتامخة 
هلا، واليت تضبط حدودها حبكم موقعها وقابليتها 

يئات، بغرض استغالهلا السياحية الستقبال بعض الته
  .9"السياحي

  .الساحل :الفرع الثالث
يقصد بالساحل ذلك اجلزء الربي احملاذي 
للمياه البحرية ذو عرض قدره عدة كيلومرتات، والذي 
ميكن أن يتضمن أيضًا املياه اإلقليمية، باإلضافة إىل 
يئته وتسيريه، يتطلب  أنه وسط ديناميكي حتديده و

ية اليت تكونه والتفاعل بينها معرفة األنظمة البيئ
كما يشمل الساحل وفقًا .10والتحكم يف مسارها

املتعلق حبماية الساحل  02-02للقانون رقم 
مجيع اجلزر واجلزيرات، واجلرف القاري، "، 11وتثمينه

                                                             
، حيدد 17/02/2003املؤرخ يف  02-03القانون رقم  8

القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيني للشواطئ، 
، الصادرة بتاريخ 11.اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد

19/02/2003.  
   .من نفس القانون 03/01املادة  9

نصر الدين هنوين، احلماية الراشدة للساحل يف القانون  10
، كلية احلقوق، يف القانون العام اجلزائري، أطروحة دكتوراه

  .08.، ص2011جامعة سعد دحلب بالبليدة، 
، يتعلق 05/02/2002املؤرخ يف  02-02القانون رقم 11 

حبماية الساحل وتثمينه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 
  .12/02/2002، الصادرة بتاريخ 10.ددالع
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وكذا شريطًا ترابيًا بعرض أقله مثامنائة مرت على طول 
  :البحر، وهو يضم

من البحر وغري سفوح الروايب واجلبال املرئية  -
  املفصولة عن الشاطئ بسهل ساحلي،

السهول الساحلية اليت يقل عمقها عن ثالثة   -
ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها )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  -
  .1"ثقافيا أو تارخييا

  .المياه الحموية :الفرع الرابع
نظمها املشرع اجلزائري مبوجب أحكام املرسوم 

احملدد لشروط وكيفيات منح  69- 07التنفيذي رقم 
، حيث 2امتياز استعمال  واستغالل املياه احلموية

ا عبارة عن مياه جمذوبة انطالقا من نبع  عرفها على أ
طبيعي أو بئر حمفورة، واليت ميكن أن تكون هلا 
خاصيات عالجية نظرًا للطبيعة اخلاصة ملصادرها، 

ا الكيماوي ا الطبيعية ومكونا  .3ةوثبات 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   .4عالجية
  :املياه احلموية بواسطة إحدى املؤسستني

                                                             
  .القانوننفس من  07املادة  1
، 19/02/2007املؤرخ يف  69-07املرسوم التنفيذي رقم  2

، حيدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال 19/02/2007
واستغالل املياه احلموية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 

  .21/02/2007، الصادرة بتاريخ 13.العدد
  .من نفس املرسوم التنفيذي 02املادة  3
  .املرسوم التنفيذينفس من 03املادة  4

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 : مؤسسات المعالجة بمياه البحر -2

ا وفقًا لنص املادة  من املرسوم التنفيذي  06يقصد 
لشروط وكيفيات منح امتياز احملدد  69-07رقم 

استعمال واستغالل املياه احلموية، كل مؤسسة 
تستعمل مياه البحر واملواد الطبيعية املستخرجة من 
البحر بعد معاجلتها، ألغراض عالجية واستعادة اللياقة 

  .البدنية
  .األقطاب السياحية لالمتياز :الفرع الخامس

قرى األقطاب هي توليفة يف فضاء جغرايف معني لل
السياحية لالمتياز، جمهز بتجهيزات اإلقامة، الرتفيه 
واألنشطة السياحية، وذلك كله يف إطار تعاون مع 
مشروع للتنمية اإلقليمية السياحية، وتستجيب 
األقطاب السياحية لطلب السوق وتتمتع باالستقاللية 
الكافية حىت تستطيع اإلشعاع على املستوى الوطين 

  .5والدويل
طاب السياحية متعددة األبعاد كما أن األق

واألهداف، فهي مؤهلة لتصبح واجهات رمزية لوجهة 
اجلزائر، أي وجهة سياحية مستدامة تنافسية، ومبدعة 
وأصلية ونوعية، وقد مت تصميم هذا املسعى املنهجي 
الذي أسفر عنه سبعة أقطاب سياحية لالمتياز، حبيث 
يتكون كل قطب سياحي من عدة مكونات وفقًا 

دراته وجاذبيته اإلقليمية، وذلك كله كاستجابة لق
                                                             

عبد القادر عوينان، السياحة يف اجلزائر اإلمكانيات واملعوقات  5
يف ظل اإلسرتاجتية السياحية ) 2025-2000(واملعوقات 

 SDATاجلديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 
دية، كلية العلوم ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصا2025

، 03االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة اجلزائر 
  .320.، ص2012-2013
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، وهذا ما جسده املخطط التوجيهي 1لطلبات الزبائن
 .2 2008للتهيئة السياحية لسنة 

المواقع السياحية والمناطق : المطلب الثاني
  .المحمية
عد كل من املواقع السياحية واملناطق احملمية تُ 

ليت ال جزء ال يتجزأ من مكونات العقار السياحي، وا
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 
أو خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة عليه، 

عرتف له بأمهية تارخيية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية، يُ 
عليه من التلف أو والذي جيب تثمني أصالته واحملافظة 

  .3"االندثار بفعل الطبيعة أو اإلنسان 
واملواقع السياحية من خالل ما هو وارد يف القانون رقم 

ا 4املتعلق حبماية الرتاث الثقايف 98-04 ، جند أ
تشمل يف العادة على األماكن واآلثار التارخيية 

                                                             
رابح سعيداين وخالد مساين، النظام القانوين واملؤسسايت  1

للعقار املوجه لالستثمار يف اجلزائر، مذكرة ماسرت يف القانون 
-2012العقاري، كلية احلقوق، جامعة حيي فارس باملدية، 

  .30.، ص2013
يئة اإلقليم  2 املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لوزارة 

والسياحة والبيئة، األقطاب السياحية السبعة لالمتياز، الكتاب 
  . 2008الثالث، 

مبناطق  املتعلق 03-03من القانون  02/02املادة : أنظر 3
  .التوسع واملواقع السياحية، السابق اإلشارة إليه

، يتعلق 15/06/1998املؤرخ يف  04-98رقم  القانون 4
حبماية الرتاث الثقايف، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 

  .17/06/1998، الصادرة بتاريخ 44.العدد

ا مجيع املمتلكات الثقافية  العقارية، واليت يقصد 
والعقارات بالتخصيص واملنقولة، املوجودة  العقارية،

على أرض عقارات األمالك الوطنية ويف داخلها، 
اململوكة ألشخاص طبيعيني أو معنويني، واملوجودة  
كذلك يف الطبقات اجلوفية للمياه الداخلية واإلقليمية 
الوطنية املوروثة عن خمتلف احلضارات املتعاقبة، 

ة غري املادية الناجتة عن باإلضافة إىل املمتلكات الثقافي
تفاعالت اجتماعية وإبداعات األفراد واجلماعات عرب 

  .5العصور
وباستقراء النصوص القانونية الواردة يف القانون 

السابق  املتعلق حبماية الرتاث الثقايف 04-98رقم 
صنف ، جند أن األماكن واآلثار التارخيية تُ اإلشارة إليه

  :نحو اآليتوردها على الإىل عدة أصناف 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 

  .6جنائزية إىل غري ذلكومعامل 
وهي عبارة عن مساحات مبنية  :المواقع األثرية -2

أو غري مبنية دومنا وظيفة نشطة، وتشهد بأعمال 
اإلنسان أو بتفاعله مع الطبيعة، مبا يف ذلك باطن 
ا وهلا قيمة من الوجهة التارخيية أو  األرضي املتصلة 

 .األثرية أو الدينية أو الفنية
األثرية على وجه اخلصوص احملميات وتشمل املواقع 

  :7األثرية واحلظائر الثقافية
وتتكون من مساحات مل  :المحميات األثرية -أ

يسبق أن أجريت عليها عملية استكشاف وتنقيب،  
كما ميكن أن تنطوي هذه احملميات األثرية على مواقع 

                                                             
  .القانون نفس من 02املادة  5
  .من نفس القانون 17املادة  6
  .من نفس القانون 28املادة  7
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ومعامل مل حتدد هويتها، ومل ختضع إلحصاء أو جرد، 
ها آثارًا حتتوي على هياكل أثرية وقد ختتزن يف باطن

  .1مكشوفة
وهي تلك املساحات اليت  :الحظائر الثقافية -ب

تتسم بغلبة املمتلكات الثقافية املوجودة عليها أو 
  .2بأمهيتها، واليت ال تنفصل عن حميطها الطبيعي

وهي عبارة عن جمموعات  :القطاعات المحفوظة -3
ل اثبيالمل، نذكر منها على سعقارية حضرية وريفية

معات السكنية  القصبات والقصور والقرى، وكذا ا
التقليدية املتميزة بغلبة املنطقة السكنية فيها، واليت 
ا املعمارية اجلمالية أمهية  تكتسي بتجانسها ووحد

  .3تارخيية أو معمارية أو فنية أو تقليدية
  . المنطقة المحمية: الفرع الثاني

ا كل ويُ  ة التوسع أو جزء من منطق" قصد 
موقع سياحي غري قابل للبناء ويستدعي محاية خاصة 
قصد احملافظة على مؤهالته الطبيعية أو األثرية أو 

  .4"الثقافية 
عترب كمناطق حممية طبقًا للقانون رقم وتُ 

االت احملمية يف إطار التنمية  11-02 املتعلق با
، واليت ميكن أن تُفتح الستقبال اجلمهور 5املستدامة

حلظائر الوطنية االيت هلا عالقة بالسياحة كل من 
، وهو وكذا منطقة العبور ،الطبيعية، واملنطقة الفاصلة

  :ما نفصل فيه كاآليت

                                                             
  .من نفس القانون 32املادة  1
  .من نفس القانون 38املادة  2
  .من نفس القانون 41املادة  3
مبناطق التوسع  املتعلق 03-03من القانون  02/03املادة  4

  .واملواقع السياحية، السابق اإلشارة إليه
، يتعلق 17/02/2011املؤرخ يف  02-11القانون رقم  5

االت احملمية يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية  با
، الصادرة بتاريخ 13.للجمهورية اجلزائرية، العدد

28/02/2011.  

وهي عبارة عن جمال   :الحظائر الوطنية الطبيعية -1
دف احلماية التامة  طبيعي ذو أمهية وطنية، ينشأ 

أو عدة أنظمة بيئية، كما يهدف أيضًا إىل  لنظام
ضمان احملافظة على املناطق الطبيعية الفريدة من نوعها 
ومحايتها، حبكم تنوعها البيولوجي من خالل جعله 

  .6مفتوحة للجمهور للرتبية والرتفيه
وهي عبارة عن منطقة حتيط  :المنطقة الفاصلة -2

أجل  ، أو جتاورها وتستعمل من7باملنطقة املركزية
أعمال إيكولوجية، مبا فيها الرتبية البيئية والتسلية 
والسياحة اإليكولوجية والبحث التطبيقي واألساسي، 
وهي مفتوحة أمام اجلمهور يف شكل زيارات اكتشاف 

 .8للطبيعة برفقة دليل
وهي األخرى عبارة عن منطقة  :منطقة العبور -3

واملنطقة  حتيط باملنطقة الفاصلة وحتمي املنطقة املركزية
الفاصلة، وتستخدم مكانًا لكل أعمال التنمية البيئية 

رخص فيها بأنشطة الرتفيه والراحة للمنطقة املعنية، ويُ 
  .9والتسلية والسياحة

  :خاتمة
اية  خنلص أن القول بإىل  ورقتنا البحثيةيف 

 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  للّثروة البرتولية
يف ربوع هذا الوطن  من الناحية الفعليةإذا أمعنا النظر 
ومعامل أثرية  ،زخر مبناظر طبيعية ساحرةالشاسع، جندهي

شريط كذا و  آالف السينني ومناطق حممية، تعود إىل

                                                             
االت احملمية امل 02-11من القانون رقم  05املادة  6 تعلق با

  .بق اإلشارة إليهالسا احملمية يف إطار التنمية املستدامة،
املنطقة اليت حتتوي على مصادر "يقصد باملنطقة املركزية تلك  7

؛ "نشطة املتعلقة بالبحث العلميفريدة ال يسمح فيها إال باأل
  . نفس القانونمن  15/02املادة : أنظر

  .من نفس القانون 15/03املادة  8
  .من نفس القانون 15/04املادة  9
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تتخلله  كيلومرت،  1600ساحلي ميتد إىل أكثر من 
شواطئ وغابات وسالسل جبلية ذات مناظر ساحرة 

 اجلزائر األمر الذي يؤهل على طول الشريط الساحلي،
دولة سياحية رائدة يف إفريقيا  لئن تكون مستقبالً 

وف ُيَشِجع لَِما ال مما س ،وحىت عاملياً  والّدول املتوسطية

عملية االستثمار يف العقار السياحي، وهو ما سوف 
 ُيساهم دون أدىن شك يف متويل اخلزينة العمومية

، وذلك إذا مت إيالؤه من الناحية القانونية تنظيم للدولة
لعقار السياحي على الوجه ا موارد ستغلحىت تُ  أكرب،

  .املطلوب
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لطات بين الفصل مبدأ تعزيز   السُّ

  2016 سنة الجزائري الدستوري الّتعديل ضوء على

  مبخوتة أمحد، املركز اجلامعي تيسمسيلت. د
  :مقدمة

سياسية  إصالحاتويف ظل  تكريسا للتوجه حنو تكريس دولة القانون، 2016جاء التعديل الدستوري لسنة 
ارسة الدميقراطية وتطوير النظام املؤسسايت للدولة، وقد تضمن هذا التعديل أحكاما دستورية مشاملة من أجل تعميق امل

لى السلطة والفصل املرن والواقعي واملتوازن بني لعل عمادها تعميق املمارسة الدميقراطية يف ظل مبادئ التداول ع
تمعات و الفصل بني السلطات وجد طريقه يف النظم احلديثن  مبدأ وأل ،السلطات ما صاحبه ة، نتيجة لتطور وعي ا

استقرت معظم ، و 1اإلنسان مبادئ حقوقر هذا املبدأ يف معظم الدساتري و مت إقرا ،من مطالبات باحلريات واحلقوق
  .2القومية دساتري العامل على تبين هذا املبدأ، ليصبح النص عليه مظهرا من مظاهر السيادة

  
ظم السياسية املقارنة سعى املؤسس الدستوري اجلزائري من خالل توجهه إىل تبين نظام دميقراطي إىل على غرار النُّ و    

اعتماد مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام الدستوري اجلزائري، وذلك يف خطوة إىل توجهه حنو الفصل بني السلطات 
عضها البعض من الناحيتني العضوية والوظيفية على حد سواء، وجاء التعديل يف الدولة، وضمان استقالهلا عن ب

حيث تضمن هذا التعديل العديد من األحكام  ،يف ظل حزمة من اإلصالحات 2016لسنة  الدستوري اجلديد
الدستورية الثالثة، سيما السلطات واملؤسسات ترشيد النظام الوطين املؤسسايت، الاليت تكفل تطوير و  ،الدستورية اجلديدة

  . عي واملرن والواقعي هلذا املبدأيف ظل مبدأ الفصل بني السلطات املبين على أساس التطبيق الوا

موقع هذا املبدأ يف ظل التجربة الدستورية اجلزائرية، خصوصًا يف ظل التوجه الصريح  شكالإومنه يربز 
وعملية تنظيم سلطة الدولة اجلزائرية يف ظل مبدأ  ،من خالل التعديل الدستوري اجلديد ،للمؤسس الدستوري اجلزائري

 ،ويتوجب علينا هنا إلبراز مكانة مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام الدستوري اجلزائري ،الفصل بني السلطات
إىل مظاهر و تطبيقات هذا املبدأ يف ، ومن مث التطرق لسلطات يف الفقه الدستوريالتطرق إىل مفهوم املبدأ الفصل بني ا

  .2016لسنة  األخري خالل التعديل الدستوريخاصة ما تكرس من  ،خمتلف الدساتري اجلزائرية املتعاقبة

                                                             
كـل جمتمـع ال يوجـد  "نصت املادة السادسة من مبادئ حقوق اإلنسان الذي نادت به اجلمعية الوطنية غـداة قيـام الثـورة الفرنسـية علـى أن  1

  " يوجد فيه مبدأ الفصل بني السلطات يكون خلوا من الدستور 
األفــراد علـى السـواء احلــق يف حماكمـة عادلــة جلميـع " علــى أنـه  1948كمـا نصـت املــادة العاشـرة مـن اإلعــالن العـاملي حلقـوق اإلنســان لسـنة 

  .أي سلطة قضائية مستقلة وغري خاضعة للسلطات األخرى" علنية أمام حمكمة مستقلة حمايدة تقرر حقوق الفرد وواجباته 
  .110 .، ص1969حيىي اجلمل، األنظمة السياسية املعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة،   2
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  المحور األول
  ماهية مبدأ الفصل بين السلطات

مسالة العالقة بني السلطات لقد حظيت 
انطالقا من اعتبار  ،باهتمام كبري العامة يف الدولة،

ا  ،ظاهرة مالزمة للمجتمعات السياسيةالسلطة  وأ
غريها من بقية املعيار احلقيقي املميز للدولة عن 

ومما ال شك فيه أن مبدأ الفصل  .الكيانات السياسية
بني السلطات يعترب أهم مبدأ يستند إليه وجود الدولة 

ا  الع، ونظام احلكم فيها احملفز خلضوع الدولة امل وأ
ومن هذا املنطلق حظيت فكرة  مبدأ الفصل  .للقانون

جتميع  باعتبار أن  ،الفقهاء باهتمامبني السلطات 
س التعسف من شأنه أن يكرّ  السلطات يف يد واحدة،

إال أن الفقه يكاد أن جيمع على ضرورة  ،االستبدادو 
 ،تبين فكرة الفصل بني السلطات وتوزيعها إىلاللجوء 

حبيث ال مينع هذا التوزيع وعدم تركيز صالحيات 
وسلطات الدولة يف جهة واحدة من قيام تعاون ورقابة 

أساس  حبيث تقوم على ،بني السلطات فيما بينها
  .حتقيق التوازن بني السلطات

  .تعريف مبدأ الفصل بين السلطات: أوال
أن  ؛الفصل بني السلطات إمببديقصد  ال          

ا  ،ئة أو سلطة عن األخرىتستقل كل هي بل  يقصد 
توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل 

، حبيث يتحقق نها عن األخرى يف مباشرة وظيفتهام
وظيفة وضع  تباشرداخل الدولة سلطة تشريعية 

القوانني، وسلطة تنفيذية تعمل على تنفيذ القوانني، 
وسلطة قضائية هلا مهمة الفصل يف النزاعات 

 إفهم من مبدواخلصومات، غري أنه ال جيب أن يُ 
ستقلة عن الفصل بني السلطات بأن كل سلطة مُ 

حبيث تكون كل منها  ،السلطة األخرى متام االستقالل
ذا املبدأ هو وإمن .مبعزل تام عن األخرى ا املقصود 

دعم تركيز سلطات الدولة وجتميعها يف يد هيئة 
 ،بل توزيعها على هيئات منفصلة ومتساوية ،واحدة

اون ورقابة  حبيث ال مينع هذا التوزيع واالتصال من تع

فصل ال إكل هيئة مع األخرى، ويرتتب عن األخذ مببد
  :بني السلطات عدة نتائج أمهها

يؤدي نظام تركيز : رية ومنع االستبدادصيانة احل -     
السلطات يف هيئة واحدة إىل إساءة استعمال السلطة 

  .اليت تنتهي بالقضاء على حريات األفراد وحقوقهم
ا - إن : إتقان الدولة وظائفها وحسن سري العمل 

توزيع السلطات على عدة هيئات فيه نوع من 
التخصص واعتناء كل سلطة بعملها وجمال 

  .مما يؤدي إىل إتقان العمل وإجادته ،هااختصاص
حيقق مبدأ الفصل : احرتام القوانني وحسن تطبيقها - 

  .بني السلطات والقوانني ويكفل تطبيقها تطبيقا عادال
يعترب مبدأ فصل السلطات من : جتسيد الدميقراطية - 

الركائز األساسية اليت تقوم عليها الدولة الدميقراطية، 
هيئات خمتلفة يساعد على ترقية  فتوزيع السلطات بني

وضمان الفكر الدميقراطي والعمل على جتسيده يف 
   .الواقع العملي

هذا هذا وقد وجهت عدة انتقادات إىل 
أن السلطة تعترب كل ال يتجزأ فهي  : أمهها إاملبد

كاإلنسان متاما حيث ال ميكن فصل أي جزء منه وإال 
لطات بني باإلضافة إىل أن توزيع الس ،تعطلت وظائفه

مما يؤدي إىل  ،هيئات خمتلفة فيه تفتيت ومتييع للسلطة
إضعافها، كما أن توزيع السلطة على هيئات خمتلفة فيه 

خاصة األنظمة السياسية اليت  ؛رب من املسؤولية
يطغى فيها حزب سياسي على الطبقات السياسية 

ومثال ذلك أن تشرع سلطة وال تلتزم سلطة  ،األخرى
  .و تطبيق قوانينهارى بتنفيذ أأخ

مضمون مبدأ الفصل بين : ثانيا
  .السلطات

إن مبدأ الفصل بني السلطات جيد أصله يف 
اسيا وظهر على الفلسفة اإلغريقية، إذ أخذ مظهرا سي

طو وتلقاه جون لوك ومونتيسيكيو سلسان أفالطون وأر 
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تني ثر الثور إينتقل إىل امليدان التطبيقي على روسو، لو 
  .)1( األمريكيةالفرنسية و 

مما ال شك فيه إن الفيلسوف الربيطاين و    
جون لوك يعترب أول من أشاد بقيمة املبدأ الدستوري 
يف عمل احلكومات، لينسب بعد ذلك إىل الفيلسوف 

الذي أعاد عرض هذا املبدأ "  مونتيسيكيو "الفرنسي 
ليصبح  ،"روح القوانني " وفق صياغة جديدة يف كتابه 

كيو ي، إذ يرى مونتيس)2( بدأ مقرونا بامسهمفهوم هذا امل
بأن الفصل بني السلطات هو وسيلة للتخلص من 

فإن  ،انطالقا من ذلكملطلقة للحاكم، و السلطة ا
جوهر هذا املبدأ هو تنظيم العالقة بني السلطات 

ويستهدف منع استبداد سلطة على  ،العامة يف الدولة
الربملان (أخرى لتستطيع كل هيئة من اهليئات السياسية 

ذا ما جتاوزت اإلطار أو إ ،كبح األخرى) واحلكومة
الغايات احملددة هلا أو حاولت إساءة استعمال 
ا داخل هذا اإلطار، فالقاعدة األساسية اليت  سلطا

 ؛ال السلطةحتكم السلطات الثالثة ومتنع إساءة استعم
ذا املضمون فإن هذا  ،هي أن السلطة توقف السلطة و

املبدأ ميثل ضمانة كبرية وأساسية لقيام الدولة القانونية 
اإلفراد واحرتام حقوقهم وضمان مراعاة املساواة بني 

م ، كما يعّد أيضا من أهم ضمانات حقوق وحريا
قيام الدولة  -شرنا أكما -ألنه يرتتب عليه  ؛اإلنسان

القانونية اليت تتميز بتخصيص جهة مستقلة لكل من 
                                                             

يف الدولــة حظيــت باهتمــام إن فكــرة تقســيم الوظــائف 1 
املفكـــــرين و الفالســــــفة اإلغريــــــق ، إذ تطــــــرق إليهــــــا الفيلســــــوف 

، كمـــــا تعـــــرض إليهـــــا "القـــــوانني "يف كتابـــــه " أفالطـــــون" اليونـــــاين
بإعادة تقسيم الوظائف يف الدولـة إىل ثالثـة " أرسطو"الفيلسوف 

وظائف ، وظيفة تقريـر القواعـد املنظمـة للجماعـة ، وظيفـة األمـر 
ــــ ــــزو حممــــد آكلــــي، دروس يف و التنفي ذ و و وظيفــــة القضــــاء ، ق

، دار  -دراســـة مقارنــــة  –الفقـــه الدســـتوري و الـــنظم السياســـية 
  .181، ص  2003اخللدونيــــــــــــــــــــــــة ، اجلزائر ، 

دراسة  –حممد نصر مهنا ، النظام الدستوري السياسي  2
،  2005املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية ،  –مقارنة 

  . 320ص 

مما  ؛سلطة تنفيذ القانون أو املشرعة له أو للقضاء
يضمن حسن سري مصاحل الدولة ومحاية حقوق 

وغالبا  ،جاوز يف السلطةعسف أو التّ ومنع التّ  ،اإلنسان
ما يتم توزيع هذه السلطات بنصوص دستورية 

أن يصيغ هذه األفكار  استطاعفمونتيسيكيو  واضحة،
من كون أن مبدأ الفصل بني السلطات هو  انطالقا

 ،خلص من السلطة املطلقة للنظام امللكيوسيلة للتّ 
من  انطالقا ،ذا وجب وضع قيود على تلك السلطةهل

مببدأ الفصل بني السلطات حسب وجهة  األخذأن 
يسيكيو يضمن ممارسة واحرتام احلقوق تنظر مون

  :ة بني ثالث هيئاتاحلريات الفرديو 
السلطة التشريعية تكون بيد الشعب عرب  -

ممثليه، السلطة التنفيذية بيد ملك قوي ، 
ذا  إىلسلطة قضائية تستند  هيئة مستقلة و

  .حقق اهلدف املنشود بتكريس احلرياتيتّ 
بــــني أن الفصـــل  ؛وقـــد يعـــين مـــا ســـبق عرضـــه
ن ال تكـــون هنـــاك أالســـلطات جيـــب أن يكـــون مطلقـــا و 

أحـــدى تلـــك الســـلطات أو اجلهـــات بعضـــها  تبعيـــة مـــن
وأن ال يكــون مثـــة تــدخل أو تعطيـــل أو  ،للــبعض األخـــر

أعاقــــــة مــــــن جانــــــب أي ســــــلطة يف أعمــــــال الســــــلطات 
األخــرى، أو أن تكــون هنــاك ســلطة رئاســية جلهــة علــى 

ولكــــن هــــذا التصــــور الــــذي . و وظيفيــــاً أخــــرى عضــــويا أ
 مل يكــــن هــــو ســــاد عنــــد الثــــوار الفرنســــيني واألمــــريكيني

، إذ انــه يتضــمن عيبــا أساســيا إلتصــور الصــحيح للمبــدا
ه يــؤدي إىل العزلــة يف صــورة الفصــل املطلــق يتجســد بأنــ

ىل نشوء صدام بينها يؤدي إىل النتـائج إبني السلطات و 
ا اليت تتحقق عن األنظمة املستبدة   .)3( ذا

                                                             
مل يرفع مبدأ الفصل بني ) سكيويمونت(يقول بعض العلماء أن   3

بل هو مبدأ سياسي إذ أن ، السلطات على انه مبدأ قانوين 
مت يف عهد رغب يف ضمان حتقق مصاحل الدولة وحسب   ابتداعه

سري وظائفها وضمان حلقوق وحريات األفراد ومنعا للتعسف 
أن تتجمع هذه السلطات أو املهام  واالستبداد ومن مث فال جيب

يف يد واحدة بصورة مباشرة أو غري مباشرة حىت لو كانت تلك 
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جـــراء تقســـيم يف الســـلطات أو إلـــذلك ميكـــن         
ذه السـلطات اعتمـادا علـى اهليئـات وتوزيـع املهـام بـني هـ

وظــائف الدولــة عنــدها تســند هــذه الوظــائف إىل ثــالث 
سلطات، سلطة تشريعية ختـتص بوضـع القـوانني وتعـرف 
يف أغلــــب الـــــنظم الدســــتورية بالربملـــــان، ســــلطة تنفيذيـــــة 

ئية تســــــهر علــــــى تتـــــوىل تنفيــــــذ القــــــوانني، وســـــلطة قضــــــا
وهـــذا التقســــيم وفــــق مضــــمون  .ضـــمان تطبيــــق القــــانون

يـــتم علــــى أســـاس تــــوفري  ،صــــل بـــني الســــلطاتمبـــدأ الف
 ضــمانات تســمح لكــل ســلطة احلــد مــن تــدخل الســلطة

شـــــريعية و ســـــيما الســـــلطتني التال ،األخـــــرى يف مهامهـــــا
ا جتـاوزت حـدود سـلطتها ذا مـإعنـد حـدودها ، التنفيذيـة
   .القانونية

غــــــــري أن دور الســــــــلطة القضــــــــائية ميكــــــــن أن 
التشــــريعية يكــــون أوســــع وأقــــوى يف مواجهــــة الســــلطتني 

ببسـط رقابتهـا عليهـا مـن خـالل الرقابـة علـى  ؛والتنفيذية
بـة الرقاني فيمـا خيـص السـلطة التشـريعية، و دستورية القوان

فيمـــا خيــــص الســــلطة  علـــى مشــــروعية األعمـــال اإلداريــــة
: (( " كيويتيســـــمون" التنفيذيــــة  وعنــــدها يتحقــــق قــــول 

ـــــذا ميكـــــن احلي)) الســـــلطة توقـــــف الســـــلطة لولـــــة دون و
والعزلـــة بـــني الســلطات، بـــل يقـــوم  إزام احلـــريف باملبــدااللتــ

  .بدال عن ذلك نوع من التوازن بني السلطات
هذا ومل جتر الدساتري احلديثة على منـط واحـد        

يف طرق توزيـع السـلطات بـني اهليئـات الثالثـة، إذ جـرى 
األخـــــذ بــــــه علـــــى أمنــــــاط تتناســـــب والفكــــــرة الدســــــتورية 

ـــــــة وحســـــــب ظرو  فهـــــــا السياســـــــية الســـــــائدة يف كـــــــل دول
واالقتصــادية واالجتماعيــة، وقــد حــل حمــل فكــرة الفصــل 
التام بني السلطات صور أخرى حديثة تقوم علـى فكـرة 

                                                                                 
اليد هي الشعب بأسره فيما يعرف بالنظام الدميقراطي املباشر أو  

سكيو عدم يفاألساس عند مونت. كانت متمثلة يف هيئة نيابية
 .اجلمع بني السلطات بل توزيعها وتقسيمها بني هيئات متعددة

آرنت ليبهارت، الدميقراطية التوافقية يف جمتمع : انظر يف ذلك 
متعدد ، ترمجة حسين زينة ، الطبعة األوىل ، بغداد وبريوت ، 

     . 24 – 23معهد الدراسات اإلسرتاتيجية ،  ص 

متثيليــة تفصــح  االتعـاون بــني السـلطات وهــي مجيعــاً نظمـ
عــن أخــذها بالدميقراطيــة علــى نـــحو يتناســب مــع فكــرة 
الدستور السائدة لدى كل دولة وحبسب ظروفهـا، وهـي 

ولكـــن .  إظهـــار القـــوة أو التـــوازن فيمـــا بينهـــاتتفـــاوت يف
هـــذا التفـــاوت ال يعـــين أن للجهـــة القويـــة ســـلطة رئاســـية 
على السـلطات أو اهليئـات األخـرى كـأن يكونـوا تـابعني 

  . هلا
بقي مفهوم الفصل بني السلطات يف تطور و 

مه يف النظم الدستورية مستمر إىل إن تبلور مفهو 
بني  للداللة على العالقة أصبح مقرتنا بالتعبريو  ،احلديثة

اليت تقوم على أساس و  ،السلطات العامة يف الدولة
والتعاون فيما  ،االستقالل والتوازن بينها من ناحية

الستحالة الفصل التام بني  ؛بينها من ناحية أخرى
 السلطات، وهو ما جيري العمل به يف النظم احلديثة

)1(  .  
  المحور الثاني

طات في النظام السلمظاهر مبدأ الفصل بين 
  الدستوري الجزائري

مل يظهر مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام         
، 1989زائري إال من خالل دستور السياسي اجل

يرجع السبب يف ذلك إىل طبيعة النظام السياسي و 
املتأثر  1976و  1963السائد يف ظل دستوري 

قوم والذي ي ،باإليديولوجية االشرتاكية و نظام احلزب
يف جمال عملية تنظيم سلطة الدولة على أساس مبدأ 
وحد السلطة السياسية وتعدد وظائف الدولة السياسية 

الواحد،  ) 2( والتشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية
بذلك حّلت حمل الفصل بني السلطات فكرة وحدة و 

                                                             
معجم القانون ، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية ،   1
  .22، ص  1999القاهرة ، 

هر ، التعديل الدستوري اجلديد و عملية غيالين الطا  2
الفصل بني السلطات  لطة الدولة اجلزائرية يف ظل مبدأتنظيم س

فيفري  38، جملة الفكر الربملاين ، جملس األمة ، العدد 
  .85، ص  2016
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وهي سلطة الشعب اليت ميارسها عن طريق  ،السلطة
ممثليه الذين خيتارهم بكل حرية مع االعرتاف بوجود 
هيئات متخصصة يف الدولة تعمل أوهلا يف التشريع 

لذا مل جتد فكرة  والثانية يف التنفيذ والثالثة يف القضاء، 
الفصل بني السلطات مكانة هلا إّال بعد إقرار دستور 

يالت الدستورية الالحقة وتطورت مع التعد 1989
  .له

في مبدأ الفصل بين السلطات : أوال
  .      1996و 1989دستوري 
لقد فرضت االجتاهات العاملية اجلديدة املتعلقـة          

مببــادئ حقــوق اإلنســان ودولــة القــانون والدميقراطيــة مــن 
جهـــــة واحلـــــراك االجتمـــــاعي الـــــداخلي ضـــــرورة إصـــــالح 
النظام الدستوري يف اجلزائر، لينبثق عنها صـياغة دسـتور 

يف ســــياق جديــــد وظــــروف مغـــــايرة  1989فربايــــر  23
هــا النصــوص الدســتورية الســابقة، لتلــك الــيت صــيغت في

ليحدث بذلك تغيريا جـذريا علـى بنيـة النظـام السياسـي 
تكريســــه اجلزائــــري بإفراغــــه مــــن اجلوانــــب اإليديولوجيــــة و 

 للجوانـــب القانونيـــة فقـــط، وبـــذلك أقـــرب مـــا يكـــون إىل
دســتور قــانون، بتكريســه للحقــوق واحلريــات، مــع تــوفري 

ســـــــلطات الضـــــــمانات الكافيـــــــة حلمايتهـــــــا، وتنظيمـــــــه لل
وحتديد العالقة بينها، األمر الذي دفـع إىل القـول مبـيالد 

االشرتاكي  مجهورية ثانية، بتجاوز مبادئ كثرية، كاخليار
لـــى ازدواجيــة الســـلطة التأكيــد عونظــام احلــزب الواحـــد و 

ترســيخ توســيع الــدور الرقــايب للربملــان ، قصــد التنفيذيــة و 
هـــو مـــا  يستشـــف منـــه مبـــدأ الفصـــل بـــني الســـلطات، و 

بين مبدأ الفصـل بـني السـلطات وإن كـان ذلـك بصـورة ت
ضــمنية أكثــر منهــا صــرحية، إذ أعطــى مكانــة هامــة ملبــدأ 
الفصــــل بــــني الســــلطات بإقامــــة نــــوع مــــن التــــوازن فيمــــا 
بينهـــا، علـــى عكــــس مـــا كـــان ســــائدا قبـــل ذلـــك،  أيــــن  
ـــا الســـلطة التنفيذيـــة  كانـــت الصـــالحيات الـــيت تتمتـــع 

ري املمكـــن أن تفضـــي ممثلــة يف رئـــيس اجلمهوريـــة، مــن غـــ
إىل حتقيــــــق تــــــوازن بــــــني الســــــلطات خاصــــــة الســــــلطتني 

وعلـــى الــرغم مـــن عـــدم وجـــود أي ، التنفيذيــة والتشـــريعية

أســـاس تـــارخيي ملبـــدأ الفصـــل بـــني الســـلطات يف النظـــام 
وعلـى غـراره  1989الدستوري اجلزائري، إال أن دستور 

حـــــرص علـــــى تبــــين هـــــذا املبـــــدأ وإن مل  1996دســــتور 
إمنـــــا تضـــــمنت ديباجـــــة دســـــتور حة، و يـــــه صـــــرايـــــنص عل
يضـــفي الشـــرعية علــــى " .. العبـــارات  التاليـــة   1989

ممارسة السلطات، ويكفل احلماية القانونية ورقابـة عمـل 
هـي و .. "ية يف جمتمـع تسـوده الشـرعية السلطات العموم

العبارات اليت تظهر بصورة جلية نية املؤسس الدسـتوري 
هـــــــي نفـــــــس يف تبـــــــين مبـــــــدأ الفصـــــــل بـــــــني الســـــــلطات و 

العبــــــارات الــــــيت مت اإلبقـــــــاء عليهــــــا يف ديباجــــــة دســـــــتور 
1996 )1(.  

ن ثورة يف جمال تنظيم اكما أحدث الدستور     
اب الثاين من  ويظهر ذلك من خالل الب ،السلطات

، إذ خصصا "تنظيم السلطات: " كليهما واملعنون بـ
يف كل فصل من نفس الباب و  لكل سلطة فصال كامال

  .) 2( الدولة بصيغة السلطة يتناول خمتلف أجهزة

                                                             
، الصادر مبقتضى 1996أنظر الفقرة العاشرة من دستور  1

، 1996-12-07املؤرخ يف  438-96املرسوم الرئاسي رقم 
املتعلق بإصدار نص تعديل الدستور املصادق عليه يف استفتاء 

، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 28-12-1996
  .6، ص 1996- 12-08: الصادر بتاريخ  76

وقد أكد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان عند مناقشة 
واحلكومة على القانون العضوي احملدد للعالقة بني غرفيت الربملان 

مكانة مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام السياسي اجلزائري 
استكملت بالدنا بناء صرحها املؤسسايت وأرست أسس "...بقوله

الدميقراطية التعددية مع احلرص على إعطاء مبدأ الفصل بني 
السلطات حمتوى ملموسا من خالل حتديد القواعد اليت تضبط 

على التوازن بني الصالحيات املسندة العالقات بينهما واحلفاظ 
، اجلريدة الرمسية " إىل كل واحدة منها ضمانا للتنسيق واالنسجام

لس الشعيب الوطين، رقم  -12املؤرخة يف  107ملداوالت ا
  .3، ص 1998 -12

، اجلزء 1989حممد إبراهيمي، حق احلل يف دستور  2
لة اجلزائرية للعلوم القانونية واالق تصادية والسياسية، الثاين، ا

  .642، ص 1993، 4جامعة اجلزائر ،  العدد  
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هذا وجتدر اإلشارة إىل أنه مت التطرق بصورة       
 يفإىل الفصل بني السلطات واستقالليتها  صرحية 

بعض مواضع أخرى سواء  يف الدستورين أو يف 
دستورية، كما هو احلال على الطبيعة النصوص ذات ال

اليت  1996من دستور  138سبيل املثال يف املادة 
السلطة القضائية مستقلة ومتارس يف "على أننصت 

الئحة تضمنته  ما ويف موضع آخر، "إطار القانون
لس الشعيب الوطين املتعلقة بنظام لسنة  الداخلي ها

لس ، و 1989 اليت جاء فيها على اخلصوص بأن ا
اعتبارا ملبدأ الفصل بني " الشعيب الوطين قد أقر الئحته 

واالختصاص املخول  ،رالسلطات الذي يكرسه الدستو 
للمجلس الشعيب الوطين يف إعداد نظامه الداخلي و 

  .)1( "... املصادقة عليه
لس الدستوري على مبدأ الفصل بني  كما أكد ا
السلطات يف بعض القرارات واآلراء اليت أصدرها، 

نظرا لكون حمرر "حيث جاء يف إحداها على أنه 
باعتباره الدستور أقام مبدأ الفصل بني السلطات 

عنصرا أساسيا يف تنظيم السلطات العمومية، ونظرا 
لكون مثل هذا االختيار يرتتب عليه أن كل سلطة هلا 
صالحية تنظيم عملها الداخلي وضبطه، كما أن هذا 
لس الشعيب  املبدأ يتجسد بدقة أكثر فيما يتعلق با

من  109الوطين ضمن أحكام الفقرة الثانية من املادة 
  .)2(" الدستور

لس الدستوري مبناسبة رقابته ويف سياق آخر     أحل ا
ذا املبدأ  لقانون النائب على ضرورة متسك املشرع 

                                                             
لس الشعيب الوطين املؤرخة يف   1 -10-29أنظر الئحة ا

، املتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين، 1989
-11املؤرخة يف  52اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، رقم 

  .1406، ص 12-1989
لس ا 2 أوت  28املؤرخ يف  1لدستوري رقم أنظر رأي ا

حول القانون املتضمن النظام الداخلي للمجلس  1989
  .1989جويلية  22الشعيب الوطين املؤرخ يف 

عندما الحظ بأن هذا القانون أسند للنائب مهام 
   .)3( تتجاوز إطار صالحياته الدستورية

ويالحظ إن املؤسس الدستوري اجلزائري قد حاول من 
تبين مبدأ  1996وتعديل  1989 خالل دستور

الفصل بني السلطات إلجياد التوازن الغائب فيما بينها 
ولو بصورة رمزية عن طريق إبراز إرادة النظام السياسي 
يف ترقية حقوق املواطنني والقضاء على بريوقراطية 

احلزب الواحد من جهة  اليت صاحبت فرتة الدولة
حتديد عمل كل سلطة واحلد من تسلطها على باقي و 

ضمانيت مسو الدستور والرقابة على وفق  اتالسلط
، وذلك قصـد السهر على احرتام )4(دستورية القوانني

األمر الذي  ،الدستور ومن خالله عمل السلطات
فرض ضرورة إنشاء جملس دستوري يفصل يف دستورية 
القوانني والتنظيمات ومدى مطابقة القوانني العضوية 

يت الربملان واملعاهدات واألنظمة الـداخلية لغرف
  .)5(للدستور

في مبدأ الفصل بين السلطات : ثانيا
  .  2016التعديل الدستوري 

ثر التعديل الدستوري اجلديد لسنة إعلى 
بدا توجه املؤسس الدستوري اجلزائري واضحا  2016

فيما يتعلق مببدأ الفصل بني السلطات، فعلى خالف 
الدساتري السابقة مت تعزيز مبدأ الفصل بني السلطات 
من خالل التعديل الدستوري، إذ مت النص صراحة 

لفصل بني على تبين املؤسس الدستوري اجلزائري ملبدأ ا
السلطات، وذلك يف موضعني من الدستور، أوال يف 

يكفل الدستور الفصل بني "الديباجة واليت جاء فيها 

                                                             
لس الدستوري اجلزائري ، تقدمي وحوصلــة  3 طه طيار، ا

  .43-42، ص 1996، 2لتجربة قصرية، جملة اإلدارة، عدد 
ئري ، دار اهلدى سعيد بوشعري، النظام السياسي اجلزا  4

  .195، ص 1990للطباعة والنشر والتوزيع، 
، و املواد 1989من دستور  159إىل  153أنظر املواد من  5

 .1996من دستور  169إىل  163من 
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السلطات واستقالل العدالة واحلماية القانونية، ورقابة 
، "عمل السلطات العمومية يف جمتمع تسوده الشرعية

اليت نصت صراحة  14أما املوضع الثاين نص املادة 
 الدميقراطي التنظيم مبادئ على الدولة تقوم" : على أنه
، ..". االجتماعية والعدالة السلطات بني والفصل

 تضمن أحكاما 2016حيث أن الدستور املعدل سنة 
دستورية صرحية بتبين مبدأ الفصل بني السلطات يف 
ظل إسرتاتيجية اليت تعمل على تعزيز دولة احلكم 
الراشد القائمة على دعائم دولة القانون واملؤسسات 
ومبدأ الشفافية واملسؤولية، وتعميق املمارسة الدميقراطية 
يف ظل مبادئ التداول على السلطة والفصل بني 

  .قعي واملتوازنالسلطات املرن والوا
  المحور الثالث

ن السلطات في الدساتير مظاهر مبدأ الفصل بي
  الجزائرية

ابرز خاصية متيز مبدأ الفصل بني إن       
السلطات خاصية توزيع السلطات لضمان استقاللية 
سلطات احلكم الثالث، وذلك قصد احليلولة  دون 
ذه السلطات من قبل شخص واحد أو  االستئثار 

واحدة، ويف الوقت ذاته ضمان توزيع هذه املهام جهة 
بني سلطات ثالث يف الدولة تستقل كل واحدة منها 

، وبذلك ميكن خريتني استقالال عضويا ووظيفياعن األ
ضمان عدم التعسف أو االستئثار باستعمال 
السلطات وتكون بذلك كل سلطة مبثابة الكابح إزاء 

ا من عدم خروج باقي السلطات على ما هو منو  ط 
مهام، وال يتأتى جتسيد هذا الفصل إال من خالل 
الفصل العضوي والوظيفي بني السلطات العامة يف 

 . الدولة
  .الفصل العضوي: أوال

يقصد بالفصل العضوي من منظور فكرة 
الفصل بني السلطات وجود ثالث سلطات يف الدولة  
تتأسس كل سلطة على نـحو يتناسب مع طبيعة 
تكوينها، ومتارس اختصاصات تتناسب مع ذلك 

التكوين فتنشأ السلطة التشريعية ملمارسة مهمة التشريع 
والسلطة التنفيذية ملمارسة مهمة التنفيذ والسلطة 

وهذا التكوين هو . لقضائية ملمارسة مهمة القضاءا
الذي ميكن أن ينصرف إليه الفصل املراد حتقيقه وهو 
املظهر الذي ال يزال شاخصا للداللة على مبدأ الفصل 
بني السلطات والذي جيب أن يكون موجود يف كل 
نظام من أنظمة احلكم مع أمكانية إجياد تفاوت يف 

يف الدولة من نظام إىل االستقالل بني هذه السلطات 
  .آخر
لذي يأخذ وإذا كان الشائع يف النظام الربملاين ا    

بني السلطات القائم على أساس التعاون  املرن الفصلب
والتأثري املتبادل أن يكون لكل عضو منتخب يف 
الربملان واختري كوزير احلق يف اجلمع بني وظيفيت تويل 

 1996فإن دستور شؤون الوزارة والعضوية يف الربملان، 
نص صراحة على عدم اجلمع  105من خالل املادة 

بني املهام النيابية واملهام والوظائف األخرى، ولئن 
بقيت حاالت التنايف مع املهمة الربملانية غري حمددة 

 2012بدقة، إال أن القانون العضوي الصادر سنة 
وضح ) 1( واملتعلق حباالت التنايف مع العهدة الربملانية

ا الغموض،رغم بعض حاالت التنايف كانت حمددة هذ
من األمر املتضمن القانون  119مثال من خالل املادة 

العضوي املتعلق بنظام االنتخابات اليت كانت تنص 
لس  على استخالف النائب املنتخب لدى ا

ويظهر هنا الدستوري أو املعني يف وظيفة حكومية، 
  .) 2( 1958 التأثر الواضح بالدستور الفرنسي لسنة

                                                             
جانفي  12املؤرخ يف  02-12أنظر القانون العضوي رقم   1

  .دد حلاالت التنايف مع العهدة الربملانية، واحمل2012
عترب منع اجلمع بني الوظيفتني الوزارية والنيابية من أهم ا 2

ا الدستور الفرنسي لسنة  ، خالفا 1958التجديدات اليت جاء 
للنظام الربملاين الذي يقوم على مبدأ التعاون بني السلطات ومن 
أهم مظاهر هذا التعاون هو إمكانية اجلمع بني الوظيفتني، على 

وجود فيه ملبدأ ممارسة الوظيفتني  خالف النظام الرئاسي الذي ال
  .                                     يف نفس الوقت
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وجيـــــدر التـــــذكري إىل أن القـــــانون املتضـــــمن القــــــانون     
كـان يؤكـد علـى فقـدان   1989األساسي للنائب لسـنة 

النائب الذي يعني عضوا يف احلكومة تلقائيا انتمائـه إىل 
لــس الشــعيب الــوطين ، يف حــني كــان نفــس القــانون )1(ا

ال جيـوز اجلمـع  ": ، ينص صـراحة علـى أنـه1979نةسل
لـــس الشـــعيب بــني  العضـــوية يف احلكومـــة والعضـــوية يف ا

لـــــس الشـــــعيب  ،الـــــوطين وتســـــقط عضـــــوية النائـــــب يف ا
 " الــوطين تلقائيــا بعــد مثانيــة أيــام مــن تعيينــه يف احلكومــة

، ومــن مث يكــون الفصــل العضــوي عبــارة عــن طــالق )2(
، فأعضــــاء )3( مـــادي بــــني اهليئتــــني التنفيذيــــة والتشــــريعية

 ، ميكـــــــنهم االنتمـــــــاء إىل الربملـــــــانالســـــــلطة التنفيذيـــــــة ال
  . والنواب ال حيق هلم تقلد مناصب وزارية

  .الفصل الوظيفي: ثانيا
يقصد بالفصل الوظيفي أن متارس كل سلطة 
مـن الســلطات الــثالث مهامهـا علــى ســبيل االســتقالل، 
إذ تنفــرد الســلطة التشــريعية بعمليــة التشــريع، و الســلطة 

الســـلطة القضـــائية فتنفـــرد التنفيذيـــة بعمليـــة التنفيـــذ، أمـــا 
بالفصــــــــــل يف املنازعــــــــــات الــــــــــيت تنشــــــــــأ بــــــــــني خمتلــــــــــف 

لـــذا ذهــــب جانـــب مـــن الفقــــه بـــأن مبــــدأ   األشـــخاص،
املبدأ الذي يقضي بإسـناد ( :الفصل بني السلطات بأنه

خصـــائص الســـيادة الـــيت خيتلـــف بعضـــها عـــن بعـــض إىل 
                                                             

 1989أوت  8املؤرخ يف  14-89من القانون رقم  4ملادة ا 1
املتضمن القانون األساسي للنائب، اجلريدة الرمسية للجمهورية 

  .872، ص 1989-08-09املؤرخة يف  33اجلزائرية، رقم 
 9املؤرخ يف  01-79القانون رقم  من 3املادة  2

، املتضمن القانون األساسي للنائب، اجلريدة 1979جانفي
-01-16املؤرخة يف  03الرمسية للجمهورية اجلزائرية، رقم 

  .39، ص 1979
كان الرئيس ديغول يرى بأنه خالل اجلمهوريتني الثالثة والرابعة  3

ع احتفاظهم كان الوزراء  خيتارون دائما من بني الربملانيني م
م  مبقاعدهم يف الربملان، ولتأكدهم من ضمان االحتفاظ بعهد
النيابية يف حالة سقوط احلكومة، مل يكونوا يولوا عناية هلذه 

 .األخرية
  .1996من دستور 138املادة 

أفــــراد أو هيئــــات خمتلفــــة، ومســــتقل بعضــــها عــــن بعــــض  
هــــــي مصــــــدر ) الشــــــعب(مــــــة كــــــذلك، وملــــــا كانــــــت األ

الســـــلطة فهـــــي الـــــيت تســــــند هـــــذه اخلصـــــائص املختلفــــــة 
  .واملستقلة إىل اهليئات املختلفة واملستقلة

وفيما يتعلق مبكانة مبدأ الفصل بني السلطات يف     
الدساتري اجلزائرية فإن مكانة هذا املبدأ تتجلى من 

الفصل الوظيفي بني السلطات يف دستوري  خالل
على اختصاص كل  اتأكيدمهب 1996و  1989

سيادة كل يف ظل  سلطة بوظيفتها بكل استقاللية
ا احملددة دستوريا هذا  ،سلطة يف ممارسة اختصاصا

 ،وقد أكد الدستوران على أن السلطة القضائية مستقلة
أكد صراحة على أن هذه  1996بل أن دستور 

وأن القاضي ال  )4( االستقاللية متارس يف إطار القانون
 إال للقانون وهو حممي من كل أشكال الضغوط خيضع

ا  والتدخالت واملناورات اليت قد يكون من شأ
  .)5(اإلضرار بأداء مهمته أو املساس بنزاهة حكمه

لسلطة التشريعية فقد أوكلت مهام وفيما يتعلق با   
ممارسة الوظيفة التشريعية بكل سيادة للربملان صاحب 

تصويت عليها، فضال عن السيادة يف إعداد القوانني وال
ممارسة وظيفته الرقابية على عمل احلكومة طبقا 

واإلجراءات احملددة يف الدستور، وعلى الرغم  للقواعد
يف جمال  1996من الرتاجع الذي عرفه دستور 

إعادة سلطة التشريع لرئيس من خالل التشريع 
األوامر الرئاسية خالل بواسطة التشريع باجلمهورية 

، وهي الصالحية اليت نزعها )6( لربملانفرتات شغور ا
  .1989رو منه دست

ويف املقابل فإن الدستورين خوال للسلطة التنفيذية    
صالحيات هامة ملمارسة الوظيفة التنفيذية دون تدخل 

                                                             
  .1996من دستور 138املادة  4

  .1996من دستور  148و  147املادتان  5
  .1996من دستور  124املادة  6
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من السلطة التشريعية إال يف حدود ما نصت عليه 
  .النصوص الدستورية

إن مظاهر الفصل العضوي والوظيفي اليت ذكرناها    
سابقا ال تعين انعدام جماالت للتعاون بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية، بل أن هناك جماالت واسعة سواء 

 ،)1( للتعاون بني السلطتني أو حىت للتأثري فيما بينها
وأوضح بيان على ذلك هو مسامهة السلطة التنفيذية 

سواء من خالل التشريع عن طريق األوامر يف التشريع 
املخول لرئيس اجلمهورية أو من خالل املبادرة مبشاريع 
ا رئيس احلكومة، ويف مقابل  القوانني اليت خيتص 

باملوافقة على  لس الشعيب الوطينذلك خيتص ا
،كما خيتص برنامج احلكومة قبل الشروع يف تنفيذه

لك تكما متيه،  املصادقة علالربملان مبناقشة قانون املالية و 
السلطتني وسائل دستورية للتأثري على بعضهما البعض 
من خالل إقرار قاعدة توازن الرعب، حيث ميكن 
لس الشعيب الوطين يف مقابل  لرئيس اجلمهورية حل ا
املسئولية السياسية للحكومة أمامه سواء عن طريق 
سحب الثقة، أو من خالل التصويت على ملتمس 

ينصب على مسئولية احلكومة، ويظهر التعاون رقابة 
أكثر بني السلطتني التشريعية والتنفيذية من خالل 

ولعل اهلدف من  ،الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان
التنسيق بني وظيفتني يؤديهما النظام "إنشاءها هو

السياسي  وليس بني سلطتني مستقلتني يف حاجة إىل 
مث فإن اهلدف األول ملثل إجياد عالقة بينهما، ومن 

                                                             
أكد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان على ضرورة التعاون  1

بني السلطات خالل مناقشة النظام الداخلي للمجلس الشعيب 
إن السلطتني التنفيذية والتشريعية مؤسسات للدولة "الوطين بقوله

اجلزائرية، إحدامها تشرع واألخرى تنفذ وال ضمان لنجح أية 
مبعزل عن اجلهة الثانية، قد حيدث منهما يف أداء واجبها بانفراد و 

خالف يف وجهات النظر، وهذا شيء مجيل وطبيعي يف 
التعددية، غري أن هذا اخلالف يستوجب توظيفه ليكون رمحة 

اجلريدة الرمسيــــة ملداوالت  -، "ملصلحة البالد وليس نقمة عليها
لس الشعبــي الوطين، رقم   – 10 - 27املؤرخة يف  7ا

  . 52، ص 1997

هذه الوزارة ليس أن تكون بديال ألي من الوظيفتني 
إمنا عامال مساعدا ليس فقط النسجام العالقة بينهما 
إمنا لتطوير وترقية األداء الوظيفي للنظام السياسي  

  .)2( "ككل
 نيوعلى الرغم من كل ما سبق فإن الواقع العملي يب   

 ،السلطتني التنفيذية والتشريعيةوجود تقارب كبري بني 
خاصة عندما نرى بأن احلكومة يف معظم األحيان 
تكون نابعة من األغلبية املشكلة للمجلس الشعيب 

لة عدم إمكانية حتقق ذلك فتكون اويف ح ،الوطين
حكومة مشكلة من حتالف عدة أحزاب، ومن مث 

   .تكون احلكومة هي حلقة الربط بني السلطتني
 2016 التعديالت الدستورية لسنة هذا وتعترب   

تعديالت نوعية عززت مبدأ الفصل بني السلطات، 
  اليت   124   املادة   ويتجلى ذلك من خالل ما جاء يف

التشريع عن طريق    جعلت صالحية رئيس اجلمهورية يف 
األوامر مقيدة بتوافر حالة االستعجال حتت رقابة 

يعيد التشريع عن    وهو ما من شأنه أن   جملس الدولة،
وحيفظ    كاستثناء،   طريق األوامر إىل إطاره الطبيعي

  حدود املادتني   التشريع يف   للربملان سلطته الكاملة يف
خاصة مع توسيع صالحية املبادرة    123و   122 

  .باقرتاح القوانني لتشمل أعضاء جملس األمة
اء نفس السياق أنه ومن أجل    يف   هذا ويالحظ    إ

حصر وزارة العدل للسلطة القضائية أعلن املؤسس 
لس األعلى    يف   الدستوري هذه الوثيقة على منح ا

  157   للقضاء االستقاللية اإلدارية واملالية بنص املادة
خيرج من دائرة إشراف وزير    وبذلك   من الدستور، 

  .العدل حافظ األختام

                                                             
سليم قاللة، وقائع الندوة الوطنية حول العالقة بني احلكومة و  2

، نشر الوزارة املكلفة 2000أكتوبر  25- 24الربملان ، 
 .108بالعالقات مع الربملان، ص 
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ة للســلطة التشــريعية كمــا يظهــر تعزيــز الوظيفــة الرقابيــ    
مــــــن خــــــالل توســــــيع صــــــالحيات اإلخطــــــار للمجلــــــس 

أصــبحت    الدسـتوري فيمــا يتعلــق بدسـتورية القــوانني الــيت
لـــــس الشـــــعيب   50تشـــــمل الـــــوزير األول و   نائبـــــا مـــــن ا

عضـوا مـن أعضــاء جملـس األمـة، حيــث    40   أو   الـوطين 
أن التعـــــديل الدســـــتوري تضـــــمن أيضـــــا أحكامـــــا تتعلـــــق 
برتشـيد وتفعيـل األداء الربملــاين يف جمـال وظيفـة التشــريع، 

إىل أعضـــــاء   حيـــــث ّمت توســـــيع حـــــق املبـــــادرة بالتشـــــريع 
 119(جملــــــــس األمــــــــة، وهــــــــو مــــــــا جتســــــــد يف املــــــــادتني 

 مـــــن الدســـــتور، كمـــــا عـــــزز الدســـــتور اجلديـــــدة) 120و
عملية الرقابة الربملانية على أعمال احلكومـة، مـن خـالل 
ــا الرقابيــة، حيــث وســع التعــديل الدســتوري  توســيع آليا
اجلديد من عدة آليات ووسائل الرقابـة الربملانيـة وأعمـال 
احلكومـــــة، حيـــــث أضـــــاف آليتـــــني جديـــــدتني مهـــــا آليـــــة 
تشــــكيل بعثــــة إعالميــــة مؤقتــــة حــــول موضــــوع حمــــدد او 

موافقــة الربملــان كــل غرفــة علــى حــدة وضــع معــني، وآليــة 
علــــى االتفاقيـــــات الثنائيــــة واملتعـــــددة األطــــراف املتعلقـــــة 
مبناطق التبادل احلر وباجلمعيات والتكامـل االقتصـادي، 
باإلضــــافة إىل دســــرتة إجــــراءات تفــــرض علــــى احلكومــــة 
التفاعــل مــع آليــات الرقابــة الربملانيــة خاصــة فيمــا يتعلــق 

ســـئلة الشـــفوية والكتابيـــة، بـــاحرتام مواعيـــد الـــرد علـــى األ
فـــورود أحكـــام جديـــدة ومتعلقـــة بتوســـيع وتنويـــع آليـــات 
عمليـــــة الرقابـــــة برملانيـــــة علـــــى أعمـــــال احلكومـــــة، وإلـــــزام 
احلكومـــــة بالتجـــــاوب الفّعـــــال معهـــــا مـــــن أجـــــل حتقيـــــق 

  .أهداف الرقابة اإلسرتاتيجية
و فيمـا يتعلــق مبمارســة الســلطة القضــائية ملهامهــا يف      

الســــلطة  "أن  138قــــد أوضــــحت املــــادة اســــتقاللية، ف
القضــائية مســتقلة ومتــارس يف إطــار القــانون، وان رئــيس 

ويف " اجلمهوريــة هــو ضـــامن اســتقالل الســلطة القضـــائية
ال خيضــــع "بأنــــه :  147هــــذا الســــياق أكــــدت  املــــادة 

القاضــي حممــي  "مشــرية إىل أن   " القاضــي إال للقــانون
ورات الـــيت مــن كــل أشــكال الضـــغوط والتــدخالت واملنــا

أو متــــس نزاهــــة حكمــــه حبيــــث   قــــد تضــــر بــــأداء مهمتــــه

وجيــب علــى القاضــي ".حيظـر أي تــدخل يف ســري العدالــة
كمــا " هأن يتفــادى أي موقــف مــن شــأنه املســاس بنزاهتــ

قاضـي احلكــم غـري قابــل " ن إأنـه و طبقـا لــنفس املـادة فــ
للنقــــل حســــب الشــــروط احملــــددة يف القــــانون األساســــي 

ون العضــوي كيفيــات تطبيــق هــذه وحيــدد القــان" للقضــاء
املــــــــادة، وهــــــــي الضـــــــــمانات الــــــــيت يـــــــــربز معهــــــــا تعزيـــــــــز 
االســــــــتقاللية الوظيفيــــــــة للســــــــلطة القضــــــــائية، كمــــــــا أن 

ختضــع العقوبـات اجلزائيــة “ بأنـه:  142املــادة  .”املـادة
إىل مبدأي الشرعية والشخصية على أن يضمن القـانون 
  التقاضــــــي علـــــــى درجتــــــني يف املســـــــائل اجلزائيــــــة وحيـــــــدد

  تعلـــل األحكـــام القضــــائية”كمـــا “ كيفيـــات تطبيقهـــا
ا يف جلسات عالنيـة وتكـون األوامـر القضـائية  وينطق 

مـــن الدســـتور،  144حســـب مـــا جــاء يف املـــادة “معللــة
علـى أن كـل أجهـزة الدولـة ”:  145املـادة   كمـا تؤكـد

ويف مجيــع   يف كــل وقــت ويف كــل مكــان  املختصـة تقــوم
حبيـث يعاقـب القـانون  “ءبتنفيذ أحكام القضا  الظروف

 .كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي
مـــرة أخـــرى  ســـت اســـتقاللية ســـلطة القاضـــيكمـــا تكرّ    

ال خيضــع القاضــي “ بأنــه : 147حيــث جــاء يف املــادة 
القاضــــي حممــــي مــــن كــــل “مشــــرية إىل أن “إال للقــــانون

أشــكال الضــغوط والتــدخالت واملنــاورات الــيت قــد تضــر 
كمـــه حبيـــث حيظــــر أي أو متـــس نزاهــــة ح  بـــأداء مهمتـــه

وجيــــــب علــــــى القاضــــــي أن .“تــــــدخل يف ســــــري العدالــــــة
يتفـــادى أي موقــــف مــــن شــــأنه املســــاس بنزاهتــــه، تــــذكر 

قاضي احلكم غري قابل للنقل حسـب ”نفس املادة بان 
وحيــدد “ الشــروط احملــددة يف القــانون األساســي للقضــاء

القانون العضوي كيفيات تطبيق هـذه املـادة، كمـا تـنص 
بأنه يستفيد احملامي من الضـمانات : ررمك 151املادة 

ــــــه احلمايــــــة مــــــن كــــــل أشــــــكال  القانونيــــــة الــــــيت تكفــــــل ل
الضــغوط ومتكنــه مــن ممارســة مهنتــه بكــل حريــة يف إطــار 

  .القانون
أن  التعــــديل الدســــتوري علــــىويف ســــياق آخــــر نــــص    

جملـــس احملاســـبة مكلـــف بالرقابـــة البعديـــة ألمـــوال الدولـــة 
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العموميـــة وكـــذلك رؤوس  واجلماعـــات اإلقليميـــة واملرافـــق
األمـــــوال التجاريـــــة التابعـــــة للدولـــــة، ويســـــاهم يف تطـــــوير 

، احلكـــم الراشـــد والشـــفافية يف تســـيري األمـــوال العموميـــة
يعــد جملــس احملاســبة تقريـرا ســنويا يرفعــه إىل رئــيس حيـث 

لــــــس  اجلمهوريــــــة وإىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــة ورئــــــيس ا
 حيــــــــــــدد القــــــــــــانونو  الشـــــــــــعيب الــــــــــــوطين والـــــــــــوزير األول،

صـــــالحيات جملـــــس احملاســـــبة ويضـــــبط تنظيمـــــه وعملــــــه 
وجــــــزاء حتقيقاتــــــه وكــــــذا عالقاتــــــه باهلياكــــــل األخــــــرى يف 

 .الدولة املكلفة بالرقابة والتفتيش
، قـــــد 2016إن التعــــديل الدســـــتوري اجلديــــد لســـــنة    

دعــم عمليــة تنظــيم ســلطة الدولــة اجلزائريــة يف ظــل مبــدأ 
خــالل  الفصـل بـني السـلطات املـرن والـواقعي وذلـك مـن

تعزيـــز الســـلطة التشـــريعية وظيفيـــا بتوســـيع وضـــبط دورهـــا 
التشريعي وتوسيع وتشديد رقابتها على أعمـال احلكومـة 
بإضافة آليات رقابة جديدة على أعمال احلكومة وإلـزام 
هــذه األخـــرية باالنضـــباط والتجــاوب مهـــا باإلضـــافة إىل 

لس الدستوري   .تكثيف متثيلها يف ا
الســـلطة القضـــائية، وتعزيـــز مبـــدأ باإلضـــافة إىل تـــدعيم   

اسـتقالهلا القضـاء بضـمانات دسـتورية وقانونيـة جديــدة،  
كمــــا جــــدد التعــــديل الدســــتوري اجلديــــد وتطــــور عمليــــة 
التــوازن والتناســق داخـــل الســلطة التنفيذيـــة خاصــة فيمـــا 
يتعلــق بتوزيــع الصــالحيات بــني رئــيس اجلمهوريــة والــوزير 

الربملانيـة يف تعيــني األول وتطبيـق مبـدأ استشـارة األغلبيـة 
هذا األخري، كل هذه مؤشرات جتسـد فكـرة التوجـه حنـو 

  .ترسيخ دعائم دولة القانون واملؤسسات
  :خاتمة

لقد استقطبت مسألة السلطة اهتمام جانـب  
كبـــري مـــن فقهـــاء العلـــوم السياســـية والقـــانون الدســـتوري 
ونــــتج عــــن ذلــــك تعــــدد يف النظريــــات واآلراء ومتحــــورت 

الفصـــــل بـــــني الســـــلطات وتفـــــاوت أساســـــا علـــــى مبـــــدأ 
و غــري بعيــد عـــن ، جمــاالت تطبيقــه مــن دولــة إىل أخــرى

ذلك فإن التجربة الدستورية اجلزائرية تراوحت يف األخـذ 
ذا املبدأ بـني اإلنكـار واإلقـرار ومـرد ذلـك لعـدة عوامـل 

أمهها حداثة استقالل الدولة اجلزائريـة وتأثرهـا باخليـارات 
مرجعيــــة فكريــــة تتبــــىن وحــــدة اإليديولوجيــــة املبنيــــة علــــى 

الســـــلطة واالســـــتقاللية املقيـــــدة بشـــــروط حبجـــــة ضـــــمان 
الــذي  1976االســتقرار للدولــة إىل غايــة وضــع دســتور 

نـــص علـــى توزيـــع الســــلطات بصـــفة وظـــائف ويف إطــــار 
توجيهــــات رئــــيس اجلمهوريــــة الــــذي يتمتــــع حبــــق ممارســــة 
الســـلطات الســـامية حيـــث يســـاهم يف التشـــريع بواســـطة 

مناقشتها من طـرف اهليئـة التشـريعية ويـرأس األوامر دون 
لــس األعلـــى للقضــاء ويصـــدر العفــو احلاســـم والعـــام  ،ا

وأفــــرز هــــذا الوضــــع أزمــــة سياســــية واجتماعيــــة عجلـــــت 
 1989باإلصــــــالحات سياســــــية جتســــــدت يف دســــــتور 

الــذي اقــر مبـــدئيا الفصــل بــني الســـلطات قصــد ضـــمان 
  .احلقوق الفردية واجلماعية لألفراد

مت تعديل آخر للدسـتور مت مبوجبـه   1996ويف سنة    
إنشـــاء مؤسســـات جديـــدة و إقـــرار ازدواجيـــة القضـــاء و 
ثنائيــة الســلطة التشــريعية مــع اإلبقــاء علــى الصــالحيات 
الواســـعة لـــرئيس اجلمهوريـــة ،ومـــع تطـــور األحـــداث كـــان 
لزامــــا علــــى املؤســــس الدســــتوري و مــــن خلفــــه الســــلطة 

علقــــة بالســـــلطات احلاكمــــة يف الــــبالد مراجعـــــة املــــواد املت
ـــــــثالث مـــــــن خـــــــالل تطبيـــــــق قاعـــــــدة  الســـــــلطة حتـــــــد "ال

، انطـــالق مـــن أن الفصـــل بـــني الســـلطات هـــو "الســـلطة
مبــدأ سياســـي قـــانوين عـــام حتكمــه آليـــات تتحـــدد تبعـــا "

خلصوصـية كـل نظــام سياسـي و درجــة التطـور السياســي 
هذا و ميكننا القول من خالل مـا سـبق بيانـه " بكل بلد

دعـّم و عـّزز مبـدأ  2016لسنة بأن التعديل الدستوري 
الفصـل بـني السـلطات دون التـأثري علـى التـوازن بينهـا و 
يتجلـــــى ذلـــــك مـــــن خـــــالل تعميـــــق مبـــــدأ الفصـــــل بـــــني 
الســلطات وحتســني العالقــات بــني الســلطات وتكاملهــا 
و منح املعارضة الربملانية الوسائل الدسـتورية الـيت متكنهـا 

لــس مــن أداء دور أكثــر فاعليــة، مبــا يف ذلــك إخطــ ار ا
  . الدستوري

ومـن ذلــك تعميـق املمارســة الدميقراطيـة وترقيــة ومحايــة    
ـــــــة القـــــــانون  احلقـــــــوق واحلريـــــــات األساســـــــية وتعزيـــــــز دول
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واملؤسســـــات وتطـــــوير وجتديـــــد عمليـــــة تنظـــــيم ســـــلطات 
الدولـــــــة الـــــــثالث يف ظـــــــل إعمـــــــال مبـــــــدأ الفصـــــــل بـــــــني 
الســـلطات القـــائم علـــى  أســـاس التطبيـــق الـــواعي واملـــرن 

ــــــواقعي يف عمليــــــة تنظــــــيم ســــــلطة الدولــــــة يف النظــــــام  وال
الدســتوري والسياســي اجلزائــري أساســه التعــاون والتــوازن 

  .والتكامل بني سلطات الدولة الثالث
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  الجزائر؛ في السياسية الحكامة لترقية التشاركية المقاربة إدماج

ة  2016 - 2011 اإلصالحية الجهود في قراء

  بوجالل عمر، باحث يف الدكتوراه، 
  .، اجلزائرأستاذ مؤقت باملركز اجلامعي غليزان

  :ملخص
من العالقة الوظيفية بني احلكامة السياسية واملقاربة التشاركية، حتاول هذه الدراسة تقدمي حتليل علمي  نطالقا

ا تعاجل موضوعا أكثر . لتلك العالقة ُمعتمدة على النموذج اجلزائري كوحدة للتحليل حيث تربز أمهية هذه الدراسة كو
هودات اإلصالحية . وربطه بالواقع اجلزائري) املقاربة التشاركية واحلكامة السياسية(حداثة وأمهية  دف إىل وضع ا و

ا من طرف نظام احلكم واهلادفة إىل إدماج املقاربة التشاركية يف الشأن اجلزائري حتت جمهر علمي من خالل  املبادر 
، البنائي الوظيفي، املؤسسية املدخل القانوين: "توظيف املداخل النظرية املنتمية حلقلي العلوم السياسية والعلوم القانونية

تمع ، وذلك للكشف عن واقع إدماج هذه املقاربة يف اجلزائر باعتباره مطلبا يتقامسه النخبة "احلديثة وعالقة الدولة با
  .واجلماهري

  .اإلصالحات السياسية ،احلكامة السياسية ،املقاربة التشاركية: الكلمات المفتاحية
  :مةمقد

بعد أن كانت املنظومة الدولية حمكومة 
مبنطق وستفايل راديكايل، يكرس من

جهة أحادية الدولة القومية كفاعل وحيد،  حصري 
من جهة  - وعقالين يف العالقات الدولية، و خيتزل 

القواعد اليت حتكم هذه املنظومة يف املصلحة،  -ثانية
الفوضى وميزان القوى،كما يضفي عليها طابع 
الصراع، فإن النظريات اليت أعقبت الواقعية، قد فندت 

وأثبتت بالواقع أن   هذه الطروحات، -إىل حد ما -
هناك توسيعا وتعميقا يف الفواعل والقواعد اليت حتكم 

  . املنظومة الدولية

يف هذا اإلطار، طرحت الوظيفية والوظيفية اجلديدة 
ر كمبدأ جديد يق" التكامل و االندماج" فكرة 

بضرورة جتاوز منطق بأفضلية التعاون على النزاع، و 
إىل إمكانية التخلي عن جزء من " ادة اجلامدةالسي"

تتبايُن النظم السياسية يف العامل وختتلف من هذه
  حيث منط ُحكمها ومستوى األداء الدميقراطي فيها، 

إذ جتنح تلك الُنظم إىل ما يُعرف باإلصالحات 
السياسية واليت حتاول من خالهلا تكييف منظومة 

خلارجية وُحماولة ُحكمها وفق املستجدات الداخلية وا
إذ ال . منها لبلوغ احلكامة السياسية يف احلكم والتسيري

ُميكننا احلديث اليوم عن تعزيز احلكامة السياسية يف 
أي نظام سياسي دون األخذ بعني االعتبار أهم ُمؤشر 
هلا وهو الدميقراطية التشاركية واليت تُعترب أحد أحدث 

ات السياسية وأهم تلك اآلليات املعتمدة يف اإلصالح
من لدن تلك النظم املختلفة، بُغية احتواء الّتجاذبات 
اليت تفرضها بروز فواعل جديدة تطالب إشراكها يف 
احلكم على املستوى الداخلي قصد بلوغ مستويات 
ات  ُعليا للرشادة السياسية، وابتغاء مواكبة الّتغريُّ

بَع بآخَر على األنظمة لَتتَّ اخلارجية اليت تُؤثِّر بشكل أو 
ا النوعهذ

إذ تُعترب اجلزائر . من اإلصالحات السياسية 
إىل  2011أحد هذه الّنماذج واليت سارعت منذ 

املبادرة جبملة من اإلصالحات السياسية حتت ضغوط 
داخلية وأخرى فرضتها حتوالت إقليمية، حماولة إدماج 
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املقاربة التشاركية يف الشأن اجلزائري حتت نصوص 
تنمُّ عن قناعة نظام احلكم يف اجلزائر  قانونية ودستورية

. بأمهية املقاربة التشاركية يف تعزيز احلكامة السياسية
فما هي طبيعة هذه اجلهود اإلصالحية؟ وهل هذه 
اجلهود اإلصالحية كافية إلدماج املقاربة التشاركية يف 
الشأن اجلزائري؟ أم أن األمر يستدعي صياغة واقع 

  .بعاد هذه املقاربة؟جديد يتفاعل إجياباً مع أ
سنحاول معاجلة اإلشكال املركب أعاله من 

  :خالل احملاور التالية
داللة مفهوم املقاربة التشاركية وعالقتها  -1

 .باحلكامة السياسية
أسباب األخذ باملقاربة التشاركية   -2

 .كميكانيزم إصالحي يف اجلزائر
قاربة  -3

ُ
طبيعة اجلهود اإلصالحية إلدماج امل

 .اجلزائرالتشاركية يف 
اجلهود اإلصالحية التشاركية يف اجلزائر  -4

 .بني الواقع واملأمول
داللة مفهوم المقاربة التشاركية  -1

  وعالقتها بالحكامة السياسية
تُعترب املقاربة التشاركية أو الدميقراطية التشاركية 
متغريا تابعا ملتغري مستقل هو احلكامة السياسية، حيث 

يد على مدى ترسيخ تقف مسألة بناء احلكم الرش
إذ سنحاول حتليل عالقة هذين . دعائم مبدأ التشاركية

  .املفهومني من خالل العنصرين التاليني
  : داللة مفهوم المقاربة التشاركية 1 -1

املقاربة التشاركية أو الدميقراطية التشاركية هي 
دف إىل  عبارة عن جمموعة اإلجراءات واآلليات اليت 

ياسية الرمسية والغري الرمسية استيعاب مجيع القوى الس
وتوسيع وتنظيم إطار مشاركتها يف ظل ما يُعرف 

، وهي Open Government باحلكومة املفتوحة 

                                                             
  هو مذهب حكم يسعى إىل حتسني  : احلكومة املفتوحة

كفاءة ومساءلة اإلدارة العامة، وهو ينصُّ على أن املواطنني 

م  ا أن املواطنني مبختلف توجها يف أبسط تعريفا
م وجنِسهم يشاركون يف القضايا السياسية  وانتماءا
مهم سواء يف اجلانب احمللي أو الوطين يف ضل  اليت 

عقيدة مبنية على تكافؤ الفرص واملساواة واملساءلة 
. والعدالة االجتماعية واحرتام التعدد واالختالف

فالنشاط السياسي للمواطن جيعله اجيابيا من جهة 
واجتماعيا من جهة أخرى، كما أن دخول املواطن 
اللعبة السياسية واملشاركة فيها حتدُّ من نفوذ وهيمنة 

ال حيكمون أنفسهم  بعض النخب، فاملواطنون
بأنفسهم فعال إن مل يكونوا مشاركني مباشرة يف سن 

 .القوانني ورسم السياسات
وعن جينيالوجيا هذه املقاربة يف ميدان العلوم 

هي جوهر  المشاركةاالجتماعية فُيمكن القول أن 
تمع دميقراطيا  لكل سياسة كبرية أو صغري سواء كان ا

ركة مبؤشر الدميقراطية أو ديكتاتوريا إذ ترتبط املشا
ارتباطا وثيقا حيث يتوقف منو وتطور الدميقراطية على 

  .مدى اتساع نطاق املشاركة
 التشاركيةحيث تطّور مفهوم املشاركة إىل 

participatory والشراكة Partenership فتأيت ،
العملية التشاركية كمرحلة نضج جديدة ملفهوم 

ة جتاوز أزمات املشاركة، حيث يُعىن مبفهوم التشاركي
اليت أفرزها واقع الدميقراطية التقليدية، مبعىن أن مفهوم 
التشاركية يُعطي للقوى السياسية املختلفة مكانة أخرى 
ترتقي من خالهلا من جمرد مشارك إىل شريك أساسي 
يف العملية السياسية، حيث تنتقل تلك القوى من 

  .وضعية االنتظار إىل املبادرة والفعل
ُتركِّز على العمل األفقي عوض فالتشاركية 

العمودي، كما أن التشاركية جاءت كتعبري عن مشروع 
حيوي ومفتوح العضوية على أساس لعبة من املواجهة 

                                                                                 
احلق يف احلصول على وثائق واإلجراءات الالزمة إىل تعزيز 
الشفافية واملساءلة، إلعطاء املواطنني الوسائل لرصد واإلشراف 

  .ليةواملشاركة يف اختاذ القرارات احلكومية واحمل
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تمع املدين واملؤسسات السياسية،  الفاعلة بني ا
فالعملية التشاركية متنح تعدد األفكار والرؤى 

للمشاكل، والتفسريات وتقدمي احللول والبدائل املشرتكة 
عن طريق اخرتاع مؤسسات جديدة تعمل إىل جانب 

  .1الدولة
انطالقا من هذه التصورات العامة اصطنع 
وا عن رافد  الباحثون مفهوم الدميقراطية التشاركية لُيعربِّ
جديد يضاف إىل منظومة مفاهيم حول الدميقراطية 

  .بشكل عام
ومما ال ريب فيه، أن الّتعاطي األويل مع مفهوم 

اربة التشاركية يؤّدي إىل تساؤل طبيعي وهو املق
 Stefan براتوسان ستيفانالتَّساؤل الذي طرحه 

Bratosin  والذي تساءل عن اجلدوى من الدعوى
إىل دميقراطية تشاركية، يف حني أن معىن الدميقراطية 
يشري إىل املشاركة؟ ملاذا ندعو املواطنني إىل املشاركة يف 

هذا الُغموض . 2ال؟السلطة هم مشاركون فيها أص
الذي ينجلي بعد معرفة األسباب أو الظروف اليت 
سامهت يف بروز هذا املفهوم على الساحة السياسية 
وتوظيفه من خالل الباحثني واملمارسني للشأن 

  .السياسي وهو ما سنناقشه من خالل الفقرات املوالية
فعلى هذا األساس، ُميكن القول أن املقاربة 

عد االنتقادات اليت عرفتها الصِّيغ التشاركية قامت ب
املتعددة اليت عرفتها الدميقراطية، حيث جند األمساء 
البارزة واملعاصرة يف احلقول االجتماعية املختلفة تنتقد 

دوفرجي وروبرت وبشدة الدميقراطية التقليدية أمثال 
وغريهم، إذ نادوا بضرورة  دال وصمويل هانتجتون

                                                             
1  Lorenzo Cini, Between Participation and 
Deliberation: Toward a new Standard for 
Assessing Democracy?, paper presented at the 
9th graduate conference in political 
philosophy, european university 
institute,florence, italy, 4-6 july 2011, pp 4-5. 

2  « la democratie participative » état des lieux 
et premiers éléments de bilan, synthèse réalisée 
par cédric polère. voir www.millenaire.com , 

document en pdf. p04.  

لتتواءم وتستوعب املستجدات إدخال تعديالت عليها 
اليت تفرضها الوقائع الدولية والداخلية والتباينات 

  .3واالختالفات السياسية واالقتصادية والثقافية للدول
فعلى املستوى النظري بدأ انتقاد الدميقراطية 

اليت تُعترب املرحلة اليت سبقت ظهور املقاربة (التمثيلية 
الذي رأى أن و  جيمس ديويمع كتابات ) التشاركية

الدميقراطية هي عملية ُمستمرة ال تقتصر على الذهاب  
كل بضعة أعوام للتصويت ألحد املرشحني واعتزال 
املشاركة بعدها حىت تأيت االنتخابات التالية، كما 
تناول هذه الفكرة فيما بعد عامل االجتماع االجنليزي 

الطريق الثالث، جتديد "يف كتابه  انتوني جيدنز
، حيث خلص إىل أن "ية االجتماعيةالدميقراط

  .4"الدميقراطية التمثيلية تعين االستبعاد والتهميش
 بوتنام روبرتإىل جانب هذه العوامل تعرَّض 

إىل عوامل أخرى أثّرت يف كفاءة العملية الدميقراطية، 
وأنتجت ُمطالبات بإعادة النظر يف الدميقراطية 

من جانب التمثيلية، حيث أشار إىل قضية أزمة الثقة 
اجلماهري اجتاه السياسيني، كما أن الدميقراطية التمثيلية  
كنموذج ُحكم ال يضمن رقابة جادة وقوية على أداء 
السياسيِّني، إذ اتضح أنه خالل تلك الفرتات اليت 
تفصل بني كل انتخابات وأخرى قد يتمُّ اختاذ قرارات 
على قدر كبري من األمهية واخلطورة دون الرجوع 

، ورمبا برغم معارضة اجلماهري، مثل حرب للجماهري
الفيتنام وحرب العراق وفتح العهدات يف اجلزائر 

، وهي العوامل اليت سامهت يف انسحاب 2008
املواطنني من احلياة السياسية وخفَّضت من نسب 

                                                             
زكرياء حريزي، املشاركة السياسية للمرأة العربية ودرها يف   3

اجلزائر أمنوذجا، رسالة : ةحماولة تكريس الدميقراطية التشاركي
ماجستري غري منشورة، جامعة احلاج خلضر باتنة، كلية احلقوق 

  .35، ص2011-2010والعلوم السياسية، 
حممد العجايت وآخرون، من الدميقراطية التمثيلية إىل   4

، 2011روافد للنشر والتوزيع، : الدميقراطية التشاركية، القاهرة
  .04ص
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املشاركة السياسية من جانبهم القتناعهم بضعف 
من هنا أصبح البحث عن . 1تأثريهم يف الشأن العام

منط جديد يتجاوز سلبيات الدميقراطية التمثيلية ميثل 
أمهية كربى لدى الباحثني لدحض املقولة الشهرية اليت 

إن " تشرشل وستونأطلقها السياسي الربيطاين 
الدميقراطية التمثيلية رمبا تكون أسوء نظام حكم، 

  ".ولكننا ال نعرف نظاما آخر أفضل منها
وعليه فإن املقاربة التشاركية تُعترب وعاء جيمع 
جمموعة من الفاعلني، مركزة على الفاعلني الغري 
الرمسيني كما يسمِّيهم بذلك الباحث األمريكي 

وهم  James Anderson أندرسون جيمس
املواطنون واألحزاب السياسية ومجاعات املصاحل ويف 

يجي إطار عالقة فائز فائز كتعبري عن منطق اسرتات
فاملغزى من الدميقراطية التشاركية، هو . ُمقابل مبقابل

تمع  توفري غطاء قانوين وسياسي لكامل أطياف ا
. يسمح باملشاركة الفعلية يف اختاذ القرارات وصناعتها

وعليه فإننا نُعرف الدميقراطية التشاركية على النحو 
هي أسلوب إدارة وُحكم، يقوم على رباعية : التايل

تمع املدين والقطاع اخلاص، العالقة  بني الدولة وا
واملواطن، تتميز هذه العالقة بالشفافية وتكافؤ الفرص 

  .والتعاون واملراقبة واملساءلة، خدمة للصاحل العام
عالقة المقاربة التشاركية بالحكامة  1-2
  السياسية

من مجلة التعريفات اليت سيقت للحكامة 
 Goran هايدن جورانالسياسية، جند تعريف 

HYDEN  والذي َيصبُّ يف إطار مسعى هذه
الدراسة حول العالقة بينها وبني املقاربة التشاركية، 

                                                             
دسة الدميقراطية يف إرساء الدميقراطية وليد دوزي، دور اهلن  1

التشاركية، مقال منشور على موقع احلوار املتدن، العدد 
املقال متوفر على  .2015-12-01تصفح املوقع . 4331

  : الرابط التايل
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid

=395210  

حيث قدم تعريفا حيصر فيه مفهوم احلكامة السياسية 
األوىل تتعلق بتأثري "من خالل ثالثة جمموعات، 

املواطنني من حيث املشاركة السياسية واالستجابة 
ساءلة العامة، والثانية تتعلق لتفضيالت األفراد وكذا امل

بالقيادة املسؤولة املستجيبة، من خالل انفتاح عملية 
موعة الثالثة  صنع القرار وااللتزام حبكم القانون، وا
تمع،  تتعلق بالعالقة بني خمتلف اجلماعات داخل ا
وتتضمن املساواة السياسية والتسامح بني خمتلف 

  ".اجلماعات
ظور حديث نوعا ما فاحلكامة السياسية كمن

يتقاسم جمموعة أبعاد مع مفهوم املقاربة التشاركية من 
خالل مجلة مؤشرات، فالعمل العام عبارة عن تشارك 

ال احلكومي . مؤسسات وفاعلني ال يتعلقون فقط با
كما أن تعددية الفاعلني وخمتلف أشكال التفاعل بني 
ال احلكومي هي أولوية، كون  الشبكات املستقلة وا

أن احلكومة بتنظيمها اهلرياريكي أصبحت جتد صعوبة 
يف التكيف مع واقع يتميز بزيادة أدوار الفاعلني 
املستقلني، ومن مث جتاوز التسيري احلكومي البريوقراطي 
إىل الشراكة والتفاعل مع األدوار األخرى يف اختاذ 
القرارات ورسم السياسة، باإلضافة إىل أن املفهومني 

الّالمركزية والتقنيات واألدوار اجلديدة يف  يرتبطان مببدأ
التسيري، حيث مل تعد الدولة الفاعلة الوحيد بل واحدة 

 روزنو جيمسمن تلك الفواعل، كما ُيسّميها 
ROSENAU  باألنشطة اليت تقوم على التقاسم

  .2واجلماعية يف صياغة وتنفيذ األهداف
كما أن الشفافية واملساءلة تعتربان قيمة جوهرية 

رتكز عليهما كل من املقاربة التشاركية واحلكامة ت
فالشفافية تعين توافر املعلومات لعامة الناس . السياسية

حول السياسات واألنظمة والتعليمات والقوانني 
                                                             

اخل رضوان بروسي، الدمقرطة واحلكم الراشد دراسة يف املد  2
النظرية اآلليات والعمليات ومؤشرات قياس نوعية احلكم، رسالة 
ماجستري غري منشورة، جامعة احلاج خلضر باتنة، كلية احلقوق 

  .129،130، ص ص 2009-2008والعلوم السياسية، 
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ا تعين وضوح : والقرارات احلكومية، ومبعىن آخر فإ
التشريعات وسهولة فهمها، وتبسيط اإلجراءات ونشر 

نها، وسهولة الوصول إليها املعلومات واإلفصاح ع
حبيث تكون متاحة للجميع، وكلما كانت الشفافية  
كان احلكم جيدا واالستقرار متحققا، ألن الشفافية 
تعين املكاشفة بني احلكومة والشعب عرب ممثلي 
تمع املدين من  الشعب يف الربملان ومؤسسات ا

  .أحزاب ونقابات ومجعيات والصحافة كسلطة رابعة
ا أن تفتح قنوات اتصال بني  فالشفافية من شأ

املواطنني وأصحاب املصاحل واملسئولني، حيث تنشأ من 
بني جمموعة الفواعل الرمسية  trustخالهلا قيمة الثقة 

والغري الرمسية يف العلمية السياسية، كما تساهم يف 
االعرتاف والقبول والوالء وُتربز شرعية أصحاب القرار 

ر الذي يؤدي إىل الرفع من يف نظر املواطنني، األم
  .مستوى املشاركة السياسية

وكما تقدم معنا سابقا، من أن الشفافية تتطلب 
التقليل من الغموض والضبابية والنزاهة، من خالل 
توفري شفافية القوانني واإلجراءات واملعلومات حول 
العملية السياسية برمتها وعلى املستويني احمللي 

متاحة للمواطن للوصول واملركزي، وتوفري آليات 
واالطالع على البيانات واملعلومات والوثائق احلكومية، 
تمع  ال للمواطنني وخمتلف تشكيالت ا وفتح ا
املدين للوصول واإلطالع على املداوالت 
واالجتماعات احلكومية، وتوفري جمال يسمح مبشاركة 
تمع يف إدارة الشؤون العامة ورسم  مجيع أطياف ا

ت واختاذ القرارات، من أجل الوصول ملساءلة السياسا
وحماسبة كل من خيرق تلك القوانني واإلجراءات 

هذه املسائلة اليت تعترب أهم مظهر . واملعايري املعتمدة
من مظاهر املقاربة التشاركية واحلكامة السياسية، 
والقائمة على خضوع احلكام واحملكومني للقوانني، كما 

كما . العقد االجتماعيمن خالل  لوك جونساقها 
، Jmaes Madeson مادسون جيمسجند 

 بونتام جيفري، و James Mill ميل وجيمس

Jevery Bentham يركزون يف حبوثهم على ضرورة ،
خضوع احلكام ملساءلة احملكومني من خالل آليات 
الدميقراطية مبعىن املساءلة الغري املقيدة، اليت يشرتك فيها 

تمع ككل   .ا
فإننا خنلص، أن العالقة بني احلكامة وعليه 

السياسية واملقاربة التشاركية هي عالقة ترابطية وظيفية، 
حيث تتوقف فاعلية القيمة التشاركية والتشاورية يف 
إطار وجود حوكمة سياسية توفـُِّر َجْو مالئم لعمل 

كما أنه ال ميكن الرقي بالعمل . اخليار التشاركي
توظيف خيار احلكامو التشاركي وتفعيله بعيدا عن 

السياسية، فالكثري من املنظمات واملؤسسات املالية  
كالبنك الدويل ربطت هذين املفهومني باعتبارمها 
يعربان عن منطق وتصور واحد، فالرقابة السياسية 
تمع املدين  والشفافية واملساءلة والتداول وتفعيل ا
وإقرار حق املواطنة وجتسيد مبادئ حقوق اإلنسان 

الفرد والتمايز والتباين يف األدوار بني الفاعلني  لدى
السياسيني، كلها قيم جتد مكانتها يف املقاربة التشاركية 

م . واحلوكمة السياسية فتمكني املواطنني وتوسيع خيارا
ا عرب  يتطلب تقوية أشكال املشاركة ومستويا
االنتخابات العامة ملؤسسات احلكم، وعرب تفعيل دور 

ياسية وضمان تعددها وتنافسها، وعرب األحزاب الس
تمع املدين،  ضمان حرية العمل النقايب واستقاللية ا

  .وكل هذه األبعاد تعترب مضامني يف احلكم الصاحل
أسباب األخذ بالمقاربة التشاركية   -2

  :كميكانيزم إصالحي في الجزائر
ُميكن القول إن الّسلبيات اليت أفرزها تطبيق 

النموذج الذي سبق ظهور الدميقراطية (املقاربة الّتمثيلية 
يف اجلزائر هي اليت دفعت إىل التفكري يف ) التشاركية

االستعانة باملقاربة التشاركية كآلية لتجاوز تلك 
األزمات اليت طرحها تطبيق النموذج التمثيلي، ألن 
جتمع اجلزائري وقفت عائقا أمام التطبيق 

ُ
ُخصوصية امل

العوائق اليت نسّميها  األمثل للنموذج التمثيلي، هذه
حبدود الدميقراطية التمثيلية يف اجلزائر واليت ُميكن 
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احلدود القانونية،  أوال: حصرها يف ثالث ُمستويات
فكون أن النموذج التمثيلي يأخذ شرعيته من صناديق 
االقرتاع فالقانون االنتخايب يف اجلزائر ُميّثل عائقا أمام 

يلية يف اجلزائر سواء من التطبيق األمثل للدميقراطية التمث
ناحية القوانني املتعلق بالناِخب أو املنتخب ومنوذج 
النظام االنتخايب، وحىت عن اللجنة املشرفة على 

مبعىن أن الّتغيري املستمر يف النظام . االنتخابات
االنتخايب مل ينعكس على اجلانب العملي، حيث 

سنة  15ظلت االنتخابات يف اجلزائر وألكثر من 
انتخابات ناصعة بنتائجها املقدرة خلريطة حزبية  تعرف

مضبوطة فيها ِحزبان للنظام قائمة بوظائف احلزب 
الواحد سابقا حتصل دائما على أغلبية مرحية فما 

 .1فوق
ليس هنالك "يف هذا اإلطار  دوفرجيإذ يقول 

شيء أكثر تسييسا من اختيار النظام االنتخايب لدولة 
لعلوم السياسية أن نوعا إذ يعرتف كافة باحثي ا" ما

وهذا . من التصويت يؤدي إىل نوع من الدميقراطية
طبيعة احلالة اجلزائرية فرغم التغيريات املستمرة 
والتعديالت اليت مست القانون االنتخايب الذي يعترب 
عصب الدميقراطية التمثيلية إال أن اهلوة بني الناخب 

ح وهذا ما يطــر . واملنتخب ظلت يف اتساع مستمر
إلزاميـة التفــريــق بيـن مفهــوميــن يتعلقـــان باجلوانب 
القانــونيــة يف العمليـــة االنتخابية، ومها التغيري البنيوي 
والتغيري التحويل، حيث غلب النوع األول على 
التعديالت يف القوانني االنتخابية يف اجلزائر، فالتغيري 

 حيمل تعديال Intra-system changeالبنيوي 
لنص القانون االنتخايب أو أكثر وليس تغيري يف النمط 
األساسي للنظام االنتخايب أما التغيري التحويل 

                                                             
صاحل بلحاج، آفاق التغيري بني الدوافع واملوانع، مقال منشور   1

لة الدميقراطية، القاهرة،  -04-02على املوقع الرمسي 
  .2015-12-01: تصفح املقال يوم. 2012

Inter-system change  فيضمن تعديالت تؤدي
  .يف النهاية للتحول من منط نظام انتخايب إىل آخر

من ناحية أخرى فإن هذه القوانني ُتشرف 
اكمة أمام عليها ُسلطة سياسية ظّلت رهينة ُخنبة ح

ُمعارضة ضعيفة، وأن هذه القوانني ال تسمح بالّتمثيل 
تمع أفرادا ومجاعات، ونفس  اجليِّد لكافة شرائح ا
األمر مع املؤسسات التمثيلية األخرى كوضعية الربملان 
اجلزائري كـأهم مؤسسة متثيلية يف اجلزائر يعاين هو 
اآلخر من تبعية خالصة للسلطة التنفيذية جراء 

ظومة القانونية املعتمدة ما أدى إىل حتجيم دوره، املن
والذي أفرز لنا خنبة برملانية حمدودة ال تستطيع حىت 

  .إنشاء مشروع قانون
أما عن احلدود السياسية فتظهر جلية مع 
هيمنة النخبة احلاكمة على كامل مقّدرات احلياة 
السياسية، بتغلغلها يف كافة املظاهر االجتماعية وعلى 

ستويات، حيث جعلت من النموذج التمثيلي كامل امل
ؤلَّْف . آلية من آليات جتديد شرعيتها

ُ
وهنا جند امل

لصاحبه عاِمل الّسياسة املعروف " األحزاب"الشَّهري 
والذي  1911الذي أّلفه يف عام  ميخلز روبرت

سّلط الضوء من خالله على ُقصور الدميقراطية 
ارت ُمتثل التمثيلية، حيث ظّلت تتطور ِسلبا حىت ص

ُحكم األقلية، وقد سن يف هذا اإلطار قانونا أمساه 
ُمؤداه أنه " القانون احلديدي لألوجلاركية أو األقلية"

غالبا ما يستأثر بعملية اختاذ القرارات الكربى فيه 
جمموعة صغرية من القيادات السياسية، وبَدورِها ذهبت 

يت نظريات النُّخبة إىل أنه توجد بكل جمتمع أقلية تأ
عرب صناديق االقرتاع، وتنفرد بإصدار القرارات الُكربى 
تمع، وقد خَلص  اليت تتعلق بتسيري األمور يف ا

إىل أن الدميقراطية التمثيلية يف أقصى مناقبها  ميخلز
  .2قد تُلجم حكم األقلية لكنها ال متنعه

                                                             
بشري عبد الفتاح، حمنة الدميقراطية التمثيلية، مقال منشور   2

لة الدميقراطية، القاهرة، العدد   15، 51على املوقع الرمسي 
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أّما احلدود الثقافية للدميقراطية التمثيلية يف 
ُجممل الدراسات امليدانية يف علم اجلزائر، فُتشري 

السياسية و علم االجتماع السياسي أن الثقافة 
تمع اجلزائري هي ثقافة تابعة  السياسية الغالبة يف ا
تتميز مبسامهة متواضعة للمواطنني يف العمل السياسي 
تصل يف بعض األحيان إىل حد العزوف يف بلورة 

جمموعة ُمدخالت للنظام السياسي، ساهم يف خلقها 
من املؤثرات أبرزها اإلقصاء والتهميش من طرف نظام 
تمعية املختلفة، ضف إىل ذلك بروز  احلكم للقوى ا
مظاهر باتولوجية أسست لنموذج ثقايف يُعطِّل التطبيق 
األمثل للدميقراطية التمثيلية يف اجلزائر، مظاهر من 
شاكلة الزبونية واألبوية وشيوع ما يعرف باالغرتاب 

الدولة والَقبلّية حيث طَفت -سي والوالءات حتتالسيا
األبنية القبلية يف تصدير النُّخب السياسية إىل 

  .املؤسسات التمثيلية وعلى رأسها الربملان
كما ال ميكن إخفاء ظاهرة باتولوجية يف 
تمع اجلزائري تتعلق باجلانب الثقايف واليت سامهت يف  ا

تمع حمدودية الدميقراطية التمثيلية يف اجل زائر، فا
ا ُمنَتَخِبيه، مبعىن  اجلزائري لديه ثقافة خاصة اليت ُخيرج 
نَتَخِبني يف اجلزائر ال تُفرِزُهم صناديق االقرتاع، بل 

ُ
أن امل

هي عملية تسبق فرتة االنتخابات مبراحل، وهي نوع 
تمع،  من التوافق الضِّمين تنشأ بني ُخمتلف شرائح ا

عتبارات تقليدية كالوالء فهي قائمٌة أساسًا على ا
تمع اجلزائري من  وغريها، إىل أن أصبحت ثقافة ا
خالل الوعيه ُتشرِعن هذه املمارسات، إذ ال ُميكن 
بروز خنب ُمنتَخبٌة إال من خالل االعتبارات التقليدية 

  .الّسالفة الذِّكر من قَبيل الوالء واحملسوبية وغريها
تمع اجلزائ ري وبالتايل فإن خصوصية ا

أفرزت لنا منوذجا بائسا ) القانونية والسياسية والثقافية(
                                                                                 

املقال . 2015ديسمرب  02تفصح يوم . 2013جويلية 
  :متوفر عرب الرابط التايل

http://democracy.ahram.org.eg/Index.aspx?Iss
ueID=0  

-للدميقراطية التمثيلية، إىل جانب بروز فواعل جديدة 
تمع املدين واملواطن الفرد  -كالقطاع اخلاص وا

استثمرت يف املتغريات احلاصلة على املستوى الدويل 
وتطورات األوضاع الداخلية، لتفرض نفسها كفواعل 

تكييف البناء القانوين واملؤّسسي  جديدة جيب
ويف هذه . الحتواها وإدماجها يف اُحلكم والتسيري

املرحلة مت االنتقال إىل التفكري بإحداث إصالحات 
سياسية كهدف إدماج املقاربة التشاركية لتسد مواطن 

 .اخللل الذي أحدثه تطبيق النموذج التمثيلي
طبيعة الجهود اإلصالحية إلدماج  -3

  :التشاركية في الجزائرالمقاربة 
سارع النظام يف اجلزائر إىل اإلعالن عن مبادرة 

حتت شعار  2011اإلصالحات السياسية ابتداء من 
تطبيق املقاربة التشاركية، كاستجابة للتحوالت احمللية 
واإلقليمية، وذلك بضرورة إحداث تغيريات ِجذرية 
على املستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي، 

تبينِّ ُمبادرة اإلصالحات السياسية وبأمر من  حيث متّ 
رئيس اجلمهورية وذلك يف خطابه املوّجه لألّمة يوم 

، وقد مّست هذه املبادرة خمتلف 2011أبريل  16
االت السياسية واالقتصادية واإلعالمية، وشكَّل  ا
رئيس اجلمهورية هيئة ُمشاورات سياسية تتوىل إدارة 

األخرى والقوى السياسية،  احلوار مع خمتلف الفواعل
حول ُمقرتحات العملية اإلصالحية، وأسند رئاسة هذه 
اهليئة إىل رئيس جملس األمة عبد القادر بن صاحل رفقة 
ُمستشارين يف رئاسة اجلمهورية، وقد متَّ عقد العديد 
من اللِّقاءات والنِّقاشات مع ُخمتلف القوى السياسية 

تمع، ومتت إعادة النظ ر يف مجلة من القوانني وفواعل ا
وقد جاءت هذه اإلصالحات على النحو . 1املختلفة

 :التايل

                                                             
ناصر بوطيب، اإلصالحات السياسية قوي بوحنية و بن   1

وإشكالية بناء احلكم الراشد يف الدول املغاربية اجلزائر أمنوذجا، 
مقال منشور على املوقع الرمسي للمجلة اإلفريقية للعلوم 
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حيث مت نشر األمر : 1إلغاء حالة الّطوارئ -
املتضمن  2011فيفري  23املؤرخ يف  01-11رقم 

، ويُلغي 12رفع حالة الطوارئ باجلريدة الرمسية عدد 
املرسوم التشريعي -هذا األمر ما ورد باجلريدة الرمسية

 1993فيفري سنة  06املؤرخ يف  02-93قم ر 
واملتضمن متديد حالة الطوارئ املعلنة مبوجب املرسوم 

فيفري سنة  09املؤرخ يف  44-92الرئاسي رقم 
حيث كانت االنطالقة الفعلية جلُملة . 1992

اإلصالحات السياسية املعلن عنها بعدها، إذ اعتربها 
ا متثل ِخيار اسرتاتيجي  الكثري من احملّللني السياسيني أ

يُثمِّن اإلصالحات الّسابقة وُيكّرس املكاسب 
الدميقراطية، كون أن رفع حالة الطوارئ سُتزيل شكلّيا 
العديد من احلدود والقيود املفروضة على األفراد 
واجلماعات على حد السواء ومتنح تلك القوى 
االجتماعية املختلفة حرية أكثر يف املشاركة يف الشأن 

  .العام
جاء هذا : 012- 12انون االنتخابات ق -

القانون لتأطري العملية االنتخابية اليت تعدُّ ركيزة النظام 
الدميقراطي، حيث مبقتضى االنتخابات يستطيع 
املواطن اختيار من ُميثـُِّله على املستوى املركزي وعلى 
دف نصوص هذا القانون إىل  املستوى احملّلي، و

شّفافة، وقد مت تبّين حتقيق انتخابات ُحرة ونزيهة و 
النظام االنتخايب الذي يتماشى ومتطلبات الواقع، 

                                                                                 
-12-02، تصفح املوقع يف 2014أبريل  30السياسية، 

2015.  
الرمسية،  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة: أنظر  1

  :متوفر على الرابط التايل. 2011فرباير  23، 12العدد 
http://www.joradp.dz/FTP/jo-

arabe/2011/A2011012.pdf  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة : أنظر  2
اجلمهورية، األمانة العامة للحكومة، قانون االنتخابات، رقم 

  : ى الرابط التايلمتوفر عل. 2012يناير  12، 12-01
http://www.joradp.dz/TRV/AElect.pdf  

حيث . 3ويكفل إدارة جيدة للمناسبات االنتخابية
صدر هذا القانون العضوي عن اهليئة الشرعية املخولة 

املؤرخ يف  07/97له، بعد إلغاء القانون العضوي 
لس  1997-03-06 والذي صدر يف عهد ا

عربِّ عن إرادة حقيقية يف إرساء مؤسسات االنتقايل مما يُ 
ومن . الدولة عن طريق الّتمايز والتخصص الوظيفي

بني أبرز ما طرحه هذا القانون العضوي هو مسألة 
األحكام اخلاصة بالّلجان االنتخابية، واألحكام 
املتعلقة مبراقبة عمليات التصويت واملنازعات، وكذا 

أن املراقبني  ومما ال شك فيه. آليات اإلشراف عليه
واحملّللني السياسّيني يقفون عند هذه اإلصالحات 
ا تبقى ناقصة أمام اخليار  بكثري من الّتحفُّظ كو
  . التشاركي املوّظف يف اخلطاب الرمسي السياسي

مع زيادة املقاعد الربملانية حيث أقر الربملان       
اجلزائري قانونا مرفقا بقانون االنتخابات السالف 

ُحيدد توزيع الدوائر االنتخابية ويرفع عدد  الذكر،
لس الشعيب الوطين(أعضاء الغرفة السفلى للربملان  ) ا

، ويُفرتض يف هذه الزيادة لعّدد 462إىل  389من 
النواب أن تعكس الّتزايد يف حجم الدميغرايف لسكان 
اجلزائر، وحتسني التمثيل السياسي، إال أن التجربة 

حات مل يُغريِّ من واقع الربملان القصرية بعد هذه اإلصال
الذي ظل غرفة لتسجيل للقرارات وللتصويت 
اجلماعي، ُمفرغًا من قيمته التمثيلية يف ظل تغييب 

 .4مكانة النُّواب ودورهم يف املساءلة واملراقبة
لقد : 04-12قانون األحزاب السياسية  -

الصَّاِدر  04-12مسح تعديل القانون العضوي رقم 
املتعلق بتأسيس األحزاب  2012-01-12بتاريخ 

السياسية وتأطري العمل السياسي والنشاط احلزيب 
                                                             

  .قوي بوحنية و بوطيب بن ناصر، مرجع سبق ذكره  3
عبد القادر عبد العايل، اإلصالحات السياسية ونتائجها   4

املركز العريب : احملتملة بعد االنتخابات التشريعية يف اجلزائر، قطر
  .04، ص2012لألحباث ودراسة السياسات، مايو 
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، ويف رفع التَّشدُّد الذي طبع 1وزيادة التعدد احلزيب
املتعلق  09-97قانون األحزاب السياسية الّسابق رقم 

والذي مبقتضاه تشّددت الوِزارة باألحزاب السياسية، 
يف منح االعتماد للّتشكيالت احلزبية اجلديدة، فبعد 
هذا الّتعديل مت اعتماد الكثري من األحزاب السياسية 
اجلديدة يف فرتة وجيزة، ويعدُّ هذا القانون أكثر انفتاحا 
من سابقه الصادر يف فرتة انتقالية، فدينامكية احلياة 

ات على كافة األصعدة السياسية قد تبدَّلت ب عد الّتغريُّ
 .مما أوجب الّتكيُّف معها

: 02- 12قانون تنافي العهدة البرلمانية  -
أبرزت التجربة التمثيلية يف اجلزائر بروز ُمنتَخبني 
م لتحقيق مآرب ومكاسب شخصية،  يستِغلُّون عهدا
وبالرغم من تنصيص قانون االنتخابات على عدد من 

أن ذلك مل يكن كافيا، فتم إصدار حاالت التَّنايف إالَّ 
هذا القانون لتحديد حاالت التنايف بدقة وجتعل 
العهدة االنتخابية مسؤولية وتكليف، إذ حدَّد هذا 
النص القانوين أن النواب الذين يشغلون يف فرتة 
م مناصب أخرى سُيقصْون مباشرة، وذلك  عهد
ا  حماولة جلعل املؤسسة التشريعية ُمستقلة يف قرارا

خاصة عن السلطة التنفيذية والرفع من أدائها 
 .الوظيفي

جاء هذا  :06-12قانون الجمعيات  -
النص القانوين إلعادة هيكلة احلركة اجلمعوية يف اجلزائر 

تمع املدين( حيث أَتى أكثر َصرامة من القانون ) ا
والذي فصل اجلمعيات عن باقي فواعل  90-31

تقاللية هذه احلياة السياسية، كمسعى لتعزيز اس
التنظيمات عن املؤسسات األخرى، كما تطرَّق إىل 

منه، وطُرق  29مصادر متويل اجلمعيات يف املادة 
اعتمادها على املستويات احمللية، اجلهوية والوطنية، 

                                                             
دور األحزاب السياسية يف هندسة التحول (ابتسام بدري،   1

الدميقراطي يف اجلزائر بني الواقع واخلصوصية وطموح حتقيق 
، جملة املفكر، اجلزائر، العدد التاسع، بدون سنة نشر، )التكيف

  .466ص

تمع املدين  ويرمي هذا القانون يف جوهرِه إىل تفعيل ا
 .باعتباره أحد فواعل املقاربة التشاركية

أتى هذا القانون  :05- 12م قانون اإلعال -
مادة  132الُعضوي املتعلق باإلعالم والذي ورد يف 

لتوفري محاية أفضل للعمل اإلعالمي يف تأدية مهامه يف 
تدعيم احلكم التشاركي، بعد فرتة طويلة من اإلعالم 

حيث كان اإلعالم املرئي ) 1999منذ (املوجَّه 
لقانون وقد مسَّ هذا ا. 2واملسموع ِحكرا على الدولة

كافة األصناف اإلعالمية سواء الّصحافة املكتوبة أو 
الّسمعي البصري وحىت وسائل اإلعالم االلكرتونية، 
ورّكز القانون على ضرورة أن ُيساهم اإلعالم يف ترقية 
مبادئ وِقيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان وترقية روح 

منه، كما بنيَّ  05املواطنة وثقافة احلوار حسب املادة 
ن الدولة متنح إعانات لرتقية حرية التعبري السيما من أ

خالل الصَّحافة اجلوارية والّصحافة املتخصِّصة املادة 
مبينة أن الدولة  128، كما أردفت املادة 127

ُتساهم يف رفع مستوى الصُّحفيني عن طريق التكوين 
حىت يضطلعوا مبهامهم اإلعالمية بشكل أكثر 

 .3فاعلية
رأة في المجالس المنتخبة قانون تمثيل الم

نص هذا القانون على كيفيات متثيل املرأة  :03- 12
الس املنتخبة ووضع مسار تدرجيي يف  على مستوى ا
نسب الرتشـح الّنسوي للمجالس بنسب ترتاوح بني 

 145وكان ذلك مبثابة بوابة لدخول  %50و 20%
امرأة جزائرية إىل سدة الربملان، حيث يفرض هذا 

حمّددة للّنساء يف القوائم " كوتا"صيص القانون خت
الس والذي دخل حيِّز التَّنفيذ مبناسبة . 4وترشيحات ا

                                                             
  .03عبد القادر عبد العايل، مرجع سبق ذكره، ص  2

ميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية اجلزائرية الد: انظر  3
-12اجلمهورية، األمانة العامة للحكومة، قانون اإلعالم، رقم 

  .2012يناير  12، 05
  .قوي بوحنية و بوطيب بناصر، مرجع سبق ذكره  4
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لريتفع عدد  2012االنتخابات التشريعية واحمللية لسنة 
من إمجايل  146العنصر النسوي يف الغرفة الّسفلى إىل 

نائبا، مما جعل اجلزائر ُحتقق قفزة نوعية يف جمال  462
النسوي يف العملية السياسية متجاوزة  إشراك العنصر

 .1دوال دميقراطية عريقة كفرنسا وسويسرا
حيث يؤّسس  :07-12قانون الوالية  -

مشروع قانون الوالية اجلديد ألرضية بناء أسس النظام 
الّالمركزي كرتمجة لتوصيات اللجنة الوطنية إلصالح 
هياكل الدولة، ومساعي احلكومة لتنسيق رسم 

ومية وترشيد القرار على املستوى احمللي السياسات العم
املستوى احمللي الذي يعترب جوهر الدميقراطية (

والذي تضمَّن جمموعة من املواد تُدعِّم إىل ). التشاركية
حد بعيد املقاربة التشاركية يف شقِّها احمللِّي يف اجلزائر، 
فقد بات بإمكان الواليات إنشاء جتمُّعات فيما بينها 

 مركزيا وسيطا ما بني الدولة والوالية، يشكل إطارا ال
والذي يساهم يف حل املسائل ذات االهتمام املشرتك 
وخصوصا يف جمال التنمية، كما تضمن أيضا بشكل 
لس  واضح ضبط صالحيات الوايل وصالحيات ا

على  43الوالئي، حيث رّكز هذا القانون يف مادته 
ي ضرورة حضور املداوالت من طرف املنتخبني، وأ

غياب يفوق ثالث دورات يف السَّنة دون ُمربّر 
اء مهام هذا العضو مباشرة وفقدانه  موضوعي يكون إ
منصبه بقرار يصدره وايل الوالية، ودعما للمسار 

إىل  36التشاركي حَرص هذا القانون يف مادته 
إمكانية دعوة كل شخص من شأنه تقدمي معلومات 

الوالئي حبكم  مفيدة ألشغال اللجان التابعة للمجلس
مؤهالته أو ِخربته، كما ُميكن أيضا ألي عضو يف 

                                                             
عباس عمار، مرافقة النص الدستوري ملسار التحول   1

الدميقراطي يف اجلزائر، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول 
، املنعقد -املسار واألهداف–اإلصالحات السياسية يف اجلزائر "

لس الشعيب الوطين، : ، اجلزائر2013يونيو  11و 10يومي  ا
  .235ص

لس الشعيب الوالئي توجيه سؤال كتايب ألي ُمدير أو  ا
مسئول من مديري أو مسئويل املصاحل أو املديريات 
غري املمركزة للدولة املكلفة مبختلف قطاعات النشاط 
يف إقليم الوالية، والذي يستوجب على املديرين 

 املديريات واملصاحل اإلجابة كتابيا على تلك ومسئويل
يوما كما جاء يف  15األسئلة يف أجل ال يتجاوز 

 .372مادته 
جاء هذا القانون  :10- 11قانون البلدية 

ُمرتكزا على القيم ومبادئ املقاربة التشاركية خاصة يف 
جانبها املتعلق بإشراك املواطن يف العمل العام وذلك 

لبلدية نظامًا مفتوحاً، حيث من خالل جعل نظام ا
ُمشاركة املواطنني يف تسيري "أتى يف الباب الثّالث، 

ُتشكِّل البلدية اإلطار املؤّسسايت ": شؤون البلدية
للممارسة الدميقراطية على املستوى احمللي والتسيري 
لس الشعيب البلدي كل  اجلواري، حيث يتخذ ا

م واس م حول التَّدابري إلعالم املواطنني بشؤو تشار
م كما نّص نفس . اخلِيارات اليت تدخل ضمن أولويا

لس الشعيب البلدي  12القانون يف املادة  على أن ا
يسهر على وضع إطار مالئم للمبادرات احمللية اليت 
شاركة يف 

ُ
دف إىل حتفيز املواطنني وحثِّهم على امل

تسوية مشاكلهم وحتسني ظروف معيشتهم، مع 
لس الشعيب البلدي للشَّخصيات إمكانية استشا رة ا

احمللية، وكل خبري أو كل ُممثِّل مجعية حملية يف تقدمي 
لس أو جلانه، كما ُميكن  ُمسامهة مفيدة ألشغال ا
لس  لكل شخص االطالع على ُخمرجات مداوالت ا
الشعيب البلدي وكذا قرارات البلدية، ويف إطار الرَّفع 

على أنه  39حّددت املادة من كفاءة املنَتخب البلدي 
يُلَزم املنَتَخب البلدي مبتابعة دورات التكوين وحتسني 

                                                             
اطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقر : أنظر  2

اجلريدة متوفرة على الرابط . 2012فرباير سنة  29، 12العدد 
  :التايل

http://www.joradp.dz/FTP/jo-
arabe/2012/A2012012.pdf  
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املستوى املتعلِّق بالتسيري البلدي املنظََّمة لصاحله، ويف 
إطار احلِرص على التَّمثيل اجليِّد للمواطنني حدَّدت 

من هذا القانون بإلزامية حضور ُمنَتخيب  45املادة 
لس البلدي ملداوالت  لس، ويُعدُّ ُمستقيال تلقائيا ا ا

لس الشعيب البلدي كل عضو ُمنتخب تغيََّب  من ا
بدون ُعذٍر مقبول ألكثر من ثالثِة دوراٍت عادية 

 .1خالل نفس الّسنة
حيث أوضح اإلرادة القوية : 2016دستور 

لنظام احلكم يف اجلزائر وعزمه على ترقية التصور 
ة من أجل حكامة التشاركي يف تسيري الشؤون احمللي

حيث عمل على . عمومية رشيدة كقناعة ال رجعة فيها
تشجع الدولة : "منه 15دسرتها من خالل املادة 

  ". الدميقراطية التشاركية على مستوى اجلماعات احمللية
الُجهود اإلصالحية إلدماج المقاربة   -4

التشاركية في الجزائر بين الواقع 
  :والمأمول

اإلصالحية إلدماج ُميكن القول أن اجلهود 
إىل غاية  2011املقاربة التشاركية يف اجلزائر منذ 

هي باألساس طُموح ساهم يف إجياده ثالثة  2016
تمع، البيئة اخلارجية: أطراف أساسية وهي . الدولة، ا

ولكل طرف وجهته اخلاصة أو نظرته اخلاصة لشكل 
  .الدميقراطية التشاركية املتطلع إليها

الدولة يرى أن املقاربة  فالطرف األول وهو
، مبعىن أن "مشروع ومحاولة تموقع"التشاركية  

الدميقراطية التشاركية املتطلع إليها من قبل الدولة ُمتثل 
مشروع يربُز يف خطاب ُمعني وُيطبق بصورة ُحمتشمة، 
أو هو يف طريق التطبيق إلصالح األوضاع واحملافظة 

مسار  وهو ما يظهر جلّيًا من خالل. على البقاء

                                                             
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة : انظر  1

قليمية، اجلمهورية، األمانة العامة للحكومة، قانون اجلماعات اإل
  :متوفر على الرابط التايل. 2011يونيو  22، 10-11رقم 

http://www.joradp.dz/TRV/ACollectivit%C3%
A9s%20Territoriales.pdf  

اإلصالحات السياسية يف اجلزائر والذي كانت تلعب 
فيه الدولة الطرف األول واألخري يف إدراج تلك 
اإلصالحات بعيدا عن األطراف الفاعلة األخرى، 

غلب عليها الطابع الشكلي فتلك اإلصالحات 
االستعراضي، أو الواجهة اجلميلة اليت تغّطي احلقيقة 

عن جزء من األدوار  املؤملة، حيث أن تنازل الدولة
لصاحل فواعل أخرى كان تنازال تكتيكيا وليس جوهريا، 
وذلك كمحاولة الحتواء هذه الفواعل اجلديدة 
وامتصاص الضغوط اخلارجية مقابل البقاء يف احلكم و 

  .احلفاظ على املصاحل التارخيية املرتاكمة للنخبة احلاكمة
ة كما يربز الطرف الثاين املتطلع إلدماج املقارب

تمع"التشاركية يف اجلزائر ُممّثًال يف  بكافة أشكاله " ا
وأطيافه، والذي هو اآلخر له نظرته اخلاصة هلا، واليت 

فهو سعي لتلبية ، "الّسعي والّتطلع"أطلقنا عليها اسم 
مطالبه وحاجياته، وتطلع للعب أدوار أكثر تقدما يف 

. يليةالعملية السياسية مما كانت عليه يف املقاربة التمث
، هذا الطرف "البيئة اخلارجية"والطرف الثالث يربز يف 

النظرة " الذي لديه تصور آخر مسيناه ب
فكافة اإلصالحات املنتهجة يف هذه " اإلستراتيجية

  .الفرتة كان للبيئة اخلارجية نصيب منها يف التأثري
من ناحية أخرى، فإن اجلهود اإلصالحية 

تشاركية يف الشأن السالفة الذكر إلدماج املقاربة ال
. اجلزائري قصد تعزيز احلكامة السياسية هي غري كافية

باعتبار أن مقوالت الدميقراطية التشاركية تستدعي 
تمع  -اجلماعات احمللية: الدولة(وجود فواعل  ا

تنشط يف نسق ) املواطن -القطاع اخلاص -املدين
قانوين وسياسي مبين على أسس الشفافية واملساءلة 

ية والتمكني واملساواة وسيادة القانون والتمايز والفعال
إال أن فواعل . والتخصص الوظيفي لكل فاعل

الدميقراطية التشاركية يف اجلزائر غري قادرة حسب بنائها 
ا الذاتية احلالية أن تنخرط يف مشروع احلكم  وقدرا
التشاركي، وذلك نتيجة عدة اعتبارات، فحسب 

ي طابع املؤسساتية على مقوالت املؤسسية احلديثة ينتف
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اجلماعات احمللية، جمتمع مدين، قطاع (تلك الفواعل 
، مما أفرز لنا فواعل غري قادرة على التكيف مع )خاص

املتغريات البيئية الداخلية واخلارجية، وبسيطة وتقليدية 
كما أنه ومن خالل منظور . من الناحية التنظيمية

لتشاركية يف اجلزائر البنائية الوظيفية فإن فواعل املقاربة ا
ال تتمتع بالتمايز والتباين فيما بينها، وذلك لُضعف 
ا الذاتية ما جعلها تعيش حالة من التبعية  قدرا
للفواعل األكثر تنظيما واألكثر قوة من ناحية املوارد 
واملتمثلة يف الدولة، هذا الوضع ألقى بِضالله على 
 وظيفة هذه الفواعل اليت أصبحت تعيش حالة من
الّالوظيفية نَتَج عنه فراغ تام جعل الدولة كفاعل 
تقليدي متأل ذلك الفراغ وتتدخل يف وظائف فواعل 
أخرى اليت عجزت عن شغله رغم عدم ختصُّصها، 
تمع فان سلوك  وحسب اقرتاب عالقة الدولة با
تمع، وباعتبار  األفراد هو نتيجة الصِّراع بني الدولة وا

ذة يف كل شيء فإن مشاركة أن الدولة مركزية ومتنفِّ 
املواطن كفاعل جوهري يف إطار املقاربة التشاركية 
أصبحت ال تعين شيئا لعدم تأثريها وكأن املواطن 
ُسِلب منه إرادة التفكري واستقاللية التوجه خوفا من 

  .التصادم مع الدولة
لذا فإن الواقع اجلزائري أنتج لنا قوة وصالبة 

الفواعل األخرى باخرتاقها  الدولة كفاعل ُمهيمن مقابل
تمعية األخرى الرمسية و الغري  لكافة اهلياكل والقوى ا
تمع  الرمسية، مبعىن أن الدولة أحكمت القبضة على ا
واستطاعت أن تغدوا مركزية وُمؤثرة، لذا نتج منوذج 
فريد للدميقراطية التشاركية يف اجلزائر أصبحت فيه 

تمع ضعيف حسب  تصنيفات اليت الدولة قوية وا
تمعميغدال  جويلقدمها    .لعالقة الدولة با

هذه القراءة التحليلية ال متنعنا من القول أنه 
وعلى الرغم من كل املصاعب اليت تواجه هذه الفواعل 
لتجاوز منوذج التعددية الّشكلية والّدخول يف جتربة 
دميقراطية تشاركية تظهر احتماالت بل عناصر الّتحول 

 اجلزائر للّسري يف االجتاه الصحيح، أو على أكثر قوة يف

األقل يف صعوبة الرجوع عن املكاسب اليت حتققت يف 
هذا اإلطار، والتوجه حنو إصالح تلك األبنية 

سامهة يف ) الفواعل(
ُ
جلعلها قادرة على الّتكيف وامل

  .إطار احلكم التشاركي
  خاتمة

يف ختام هذه الدراسة، فإننا ندعو إىل إعادة 
واقع جديد ُميّثل بنية حتتية يرتكز عليها البناء صياغة 

الدميقراطي التشاركي، ينطِلُق من إصالح املنظومة 
ن اإلشكال القانونية يف اجلزائر مع ضرورة احرتامها إل

الدميقراطي يف اجلزائر ال يكمن يف عدم توفُّر النُّصوص 
القانونية املنظمة لذلك ِبقدر ما يكمن يف عدم تطبيق 

وص أو خرقها األمر الذي نتج عنه ُمجود هذه النص
هذه النصوص وغياب فاعليتها، إذ جيب على عملية 

من الوثيقة الدستورية األساسية واليت اإلصالح أن تبدأ 
جيب أن تضمن البناء القانوين واحلقوقي املرتكز على 

  .الدميقراطية التشاركية
موعات االجتماعية  مع إصالح الدولة وا

ائها وإصالح هياكلها وتكييفها وفقا برفع مستوى أد
للسياقات املتعددة حىت تكون مهيأة على االستجابة 
ملا تقتضيه إدماج املقاربة التشاركية يف اجلزائر، واحلرص 
ا، والرتكيز على بناء اإلنسان  على استقاللية مؤسسا
املواطن عرب تطوير الدور السياسي للمواطن اجلزائري 

وتعميق قيم الدميقراطية ومشاركته من خالل نشر 
واملشاركة السياسية، وذلك ببناء ثقافة سياسية 

  .مشاركة
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  2012التمكين السياسي للمرأة الجزائرية في ظل اإلصالحات السياسية لسنة 

   -والقيود  ضالفرو -

  عقبويب مولود.أ
  2 باحث يف الدكتوراه، جامعة وهران

     : ملخص
الباحثني يتساءلون حول الرهانات واآلفاق املتعلقة بالتغريات الطارئة على الصعيدين السياسي  من كثري

ا ا على العالقات االجتماعية للجندر وكذا التمّثالت الضمنية املرتبطة  لقد . واالجتماعي، واليت جيدر حتليل تأثريا
تواجدها الفعال يف الفضاء  يالحظ بوضوح من خاللمّست هذه التغريات املرأة يف اجلزائر، بشكل خاص، وهو ما 

تمع بوصفها حاملة للعصرنة،. العام ومن اجل زيادة إشراكها يف احلياة السياسية  فاملرأة باجلزائر لعبت دورا هاما يف ا
وهو ما  حتقيق نوع من العدالة االجتماعية بني الرجل واملرأة يف احلقل السياسي، اجلزائر كغريها من الدول،حاولت 

الس املنتخبة، يف الوقت الذي يسعى فيه هذا  03 -12 :جيسده القانون رقم املتضمن توسيع فرص متثيل املرأة يف ا
الس املنتخبة ، فانه إىلالقانون  ساواة الفعلية بني الرجل مع ذلك يبقى قاصرا يف حتقيق امل زيادة نسبة النساء يف ا

الس املنتخبةحض ، كما يبقى قاصرا يف توسيعواملرأة   .ور املرأة خارج ا
 Résumé: 
 La plupart des chercheurs Souligne l'attention autour des enjeux et 
perspectives en ce qui concerne les changements  sur les plans politique et sociaux, et 
qu'il est intéressant d'analyser ses effets sur les relations sociales de genre, ainsi que 
les représentations implicites associés 
     Ces changements ils ont touché les femmes en Algérie, en particulier, ce qui 
est clairement vu à travers la présence effective dans l'espace public, Les femmes en 
Algérie ont joué un rôle important dans la société  en tant que acteur  pour la 
modernisation. Afin d'accroître leur participation à la vie politique, l'Algérie, comme 
d'autres pays, a essayé d'atteindre une sorte de justice sociale entre les hommes et les 
femmes dans le domaine politique, qui est incorporée dans la loi n ° 12-03 contenant 
l'expansion des possibilités pour la représentation des femmes dans les assemblées 
élues, à un moment eoù cette loi vise à accroître la proportion de femmes dans les 
assemblées élues, elle reste néanmoins insuffisante pour atteindre l'égalité de fait 
entre les hommes et les femmes, reste également limitée dans l'expansion de la 
présence des femmes en dehors des assemblées élues. 

 
  : مقدمة

يعكس تطور الدميقراطية يف أقصى مداه، إشراك         
، االجتماعية يف العملية السياسية كافة القوى والفئات

وملا كانت املرأة من بني أهم تلك الفئات واملكونات 
، والدولة بشكل األساسية للمجتمع بصفة عامة

ال السياسي ظل الشغل خاص ، فان إشراكها يف ا
، والتشريعات يف العاملم احلكومات الشاغل ملعظ

اجلزائر كغريها من الدول أعطت أمهية بالغة  هلذه 

 03 -12 :املسألة، والشك أن القانون اجلديد رقم
، والذي حيدد آليات زيادة 2012يناير  12املؤرخ يف 

الس املنتخبة  ليربز هذه ، يأيت 1فرص متثيل املرأة يف ا
ال غريه من قانون كإن هذا ال .األمهية يف هذا ا

، جاءت لتعزيز و إصالح منظومة القوانني اجلديدة
العمل السياسي يف اجلزائر ، حيث مت املصادقة عليه 

                                                             
1  2012 يناير 12املؤرخ يف  03-12ضوي رقم القانون الع 

الس املنتخبة، اجلريدة  حيدد كيفيات توسيع حظوظ املرأة يف ا
.39ص .2012الرمسية، العدد األول لسنة   
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مكرر من الدستور اجلزائري، اليت  31وفقا للمادة 
تنص على أن تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية 

الس املنتخبة    .1للمرأة ، بتوسيع حظوظ متثيلها يف ا
لقانون العضوي وان كان قصري نص هذا ا

جدا إال أنه حيمل من الدالالت السياسية 
والسوسيولوجية الكثري من األهداف، سوف حناول 

يسعى هذا القانون  ، إذ التعرض هلا يف هذه الدراسة
كما يدل عليه عنوانه، إىل زيادة فرص وصول املرأة 
للتمثيل يف اهليئات املنتخبة، من خالل إدخال حصص 

طبعا سنحاول . للنساء يف القوائم االنتخابيةخمصصة 
أن نعرف هل هدف هذا القانون هو حتقيق املساواة 
الس املنتخبة، أم تسهيل  بني الرجل واملرأة يف ا
وصوهلن إىل مقاعد انتخابية، ومن ناحية أخرى حناول 
إن نعرف أسباب حصر املشرع متثيلية املرأة سياسيا يف 

الس املنتخبة  يأيت هذا القانون وعليه،  .فقطهيئات ا
ال السياسي،  يف ظل تراجع واخنفاض متثيل املرأة يف ا
واملصادقة على هذا القانون اجلديد تفرز جمموعة من 

 . هلا عل النحو اآليتتطرق نامليدانية والنظرية،  املعطيات
  : اإلشكالية  ) أ

طبيعة فرص وعوائق إدماج المرأة في العمل ما هي 
المصادقة على القانون العضوي السياسي في ظل 

المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في  12/03رقم 
  .المجالس المنتخبة ؟

إن هذه اإلشكالية تنبثق عنها جمموعة من التساؤالت 
  :لفرعية املؤطرة هلذه الدراسة وهيا

هل هناك أثر جديد على املمارسة السياسية   ) أ
الس املنتخبة بعد تطبيق قانون  النسوية يف ا

  .؟ 03 -12
هل ميكن أن تتحقق املساواة بني املرأة   ) ب

ال السياسي ؟   .وكيف ؟ والرجل يف ا

                                                             
1 مارس  06الصادر يف  16/01من قانون رقم   35املادة  

.املتضمن التعديل الدستوري  2016  

هلذا القانون  ملموس طورهل هناك ت)  ج     
العضوي يف دفع املرأة إىل منظومة العمل السياسي، أم 

خاصة تلك ( أن البىن االجتماعية والنمطية التقليدية 
سألة الرجل اليت تعتقد أن خروج املرأة للعمل م

ال تسمح بتجسيد وحتقيق أهداف هذا ) باألساس 
القانون العضوي، اخلاص برتقية احلقوق السياسية 

  .للمرأة باجلزائر ؟
هل بإمكان القانون العضوي أن ميحو )  د   

الطابوهات واألطروحات الضمنية اليت تعترب املرأة عضوا 
 .غري مؤهل للعمل يف احلقل السياسي ؟

  :الفرضيات) ب
تنتظم على أساس ما سبق ثالث فرضيات مهيكلة 

  :للدراسة وهي كالتايل
أن إصدار مثل هذه القوانني العادلة مسألة   ) أ

اجيابية وحامسة يف تغيري منظومة العالقة بني 
اجلنسني ، حىت تصل املرأة إىل املناصب 

كراهات إالسياسية دون عراقيل قانونية أو 
 .اجتماعية

قاصرة يف غياب كل حماولة قانونية تبقى     ) ب
اإلجراءات احلامسة والقرارات السياسية 

عاجزة الواضحة حيث تصبح هذه القوانني 
يف  عن تفسري و زيادة التمثيل النسوي

 .اهليئات االنتخابية 
الس املنتخبة ) ج مسألة التمثيل النسوي با

أنثروبولوجية أكثر  -حمكومة مبحددات سوسيو
أو زيادة التمثيل منها قانونية إدارية، مبعىن ضعف 

تمع و انفتاحه على  النسوي مرهون بتقبل ا
نوين لوضعية املرأة، أكثر من عملية إصالح قا

تمع   .املرأة داخل ا
  :أهمية الدراسة) ج

تأيت هذه الدراسة إىل إبراز مدى إشراك املرأة يف     
العمل السياسي احمللي، والتحديات ولعوائق اليت ترتبط 
بذلك، حيث أن الدراسات السياسية والقانونية يف 
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ال تبقى قليلة، مقارنة مع الدراسات العلمية  هذا ا
اليت حللت العالقة بني دور املرأة يف الشأن العام، 

املتعلقة بالقضايا احلقوقية والفقهية  السيما تلك
واالجتماعية، حنن من جانبنا حناول رصد وتفسري 
وضعية املرأة قانونيا و ميدانيا يف اهليئات التمثيلية احمللية 
من خالل العالقة بنظام الكوتة من جهة، ومن جهة 
أخرى، من خالل مسألة العالقة مع العراقيل و 

ادة التمثيل السياسي التحديات اليت ترافق عملية زي
الس املنتخبة احمللية، وعلى أساس ذلك  النسوي يف ا
دف إىل تقبل  تشكل اإلجراءات القانونية اليت 
تمعات احمللية لدور املرأة على املستوى التمثيل  ا

ا تكشف /االنتخايب  السياسي احمللي أمهية كبرية، إذ أ
لقانونية مدى تقدم أو حمدودية اآلليات واإلجراءات ا

اليت ترتبط بزيادة فرص وصول النساء يف سدة عضوية 
الس املنتخبة على املستوى احمللي   .ا

  ضبط مفاهيم الدراسة : المبحث األول
  مفهوم التمثيل السياسي : المطلب األول

، يف 1يعترب جوهر التمثيل يف أي نظام دميقراطي     
سواء على املستوى  احمللي أو القومي – اهليئات النيابية

أمرا أساسيا حيث يعتمد مبدأ االنتخاب، وما يفرزه  –
إال أن واقع احلياة من قوى اجتماعية وسياسية، 

مبا يسوده من توزيع غري متكافئ للموارد  – السياسية
السياسية من معرفة، ومال، ووقت، وقدرة تنظيمية، 
وجاه اجتماعي، واتصاالت إسرتاتيجية، كانعكاس 

                                                             
إذا كانت الدميقراطية تعين حكم غالبية الشعب، فإن هذا  1

حيكم نفسه بنفسه نظرا للعديد من الشعب ال ميكنه أن 
االعتبارات، وعليه ظهر التمثيل السياسي كآلية تسمح بتحقيق 
ذلك بطريقة غري مباشرة من خالل انتخاب فرد أو حزب ينوب 
موعة ويتحدث بامسها، بعدما يتحصل على ثقة  عن ا

 .الناخبني الذي مينحونه الصالحية ملمارسة العمل السياسي
االنتخابات " إيلياناغوردون وآخرون،  - :للمزيد أنظر إىل

مركز  4 :العدد .، جملة أوراق دميقراطية"واألنظمة االنتخابية
  .10-6، ص 2005 العراق ملعلومات الدميقراطية، 

تمع يؤدي إىل تباين واسع يف   -لعالقات القوة يف ا
مدى التناسب بني حجم فئات اجتماعية عديدة، 

ماعات ومتثيلها العددي داخل هذه اهليئات، فاجل
الفقرية املنخفضة التعليم واملشتغلة باألعمال اليدوية 
عادة ما تكون أقل تواجدا يف اهليئات املنتخبة، مقارنة 
باجلماعات األعلى دخال، واألكثر تعليما، وكل ذلك 

قيود قانونية ضابطة ود راجع إىل افرتاض عدم وج
  2.لتمثيل كل اجلماعات

نه عالقة بني و يعرف التمثيل السياسي على أ      
شخصني أو طرفني، أحدمها ممثل واألخر ناخب، 
وعادة ما يتحمل ممثل السلطة قوة وصالحية القيام 

على و . بعدة أعمال استنادا إىل اتفاق مع الناخب
 أساس ذلك يعد التمثيل مفهوم مرادف ملفهوم

يف سياق عالقات وتفاعالت  "املصلحة االجتماعية"
والناخبني، سواء على  )املمثلني( دةالقوى بني القا

رجال ى احلكومات، الكنيسة، املدرسة، و مستو 
 .األعمال أو حىت العائلة

لذلك فالتمثيل السياسي يف اهلياكل املنتخبة هو       
جوهر املمارسة الدميقراطية، فاإلرادة السياسية العامة 
تتجسد يف هياكل صنع القواعد احلاكمة لعملية 

خالل عملية التمثيل  التخصيص السلطوي للقيم من
السياسي، وإذا كان البعض من أمثال لوك، روسو، 
وفولتري قد حتدثوا عن العقد االجتماعي، باعتباره أداة 
لتنظيم العالقة السياسية بني احلاكم واحملكوم على 
أساس دميقراطي، فإن عملية التمثيل السياسي هي 

و املمارسة العملية لفكرة العقد االجتماعي، فالشعوب 
األفراد واجلماعات ختتار من ينوب عنها، ويعرب عن 

                                                             
الس " مصطفى كمال السيد، 2 نظام حصص املرأة يف ا

سلوى شعراوي مجعة وآخرون،  : يف "دراسة نظرية  :النيابية
الس املنتخبة الفرص واإلشكالياتمتثيل املرأة    القاهرة ،يف ا

  .3 ، ص 2000 مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة،
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أفكارها ومصاحلها يف املؤسسات اليت تصنع 
  1 .السياسات

( مفهوم مقاربة النوع االجتماعي : المطلب الثاني
  ) الجندر 

مصطلح بدأ استخدامه منذ أكثر من عشر      
للفظ ال يزال غامضا سنوات ، وبالرغم من ذلك فان ا

، وما يزيد من غموضه هو صعوبة ترمجته أو غري مفهوم
) وهي االجنليزية ( إىل لغة غري اللغة اليت انطلقت فيها 

2.   
كلمة )  gendre( حيث أن لفظ اجلندر     

تنحدر من أصل التيين وتعين يف اإلطار اللغوي 
  .من حيث الذكورة واألنوثة) اجلنس ( القاموسي 

مت االتفاق على ترمجة هذا  1995ويف عام    
النوع "املصطلح إىل العربية، حيث مت اختيار 

كمرادف لكلمة اجلندر خالل اجتماع " االجتماعي
  .ملركز املرأة العربية للتدريب والبحوث يف تونس

ذا ميكن تعريف النوع االج تماعي من خالل و
  :التعريفات التالية

  3: ية على أنهتعرفه منظمة الصحة العامل
املصطلح الذي يفيد استعماله وصف اخلصائص اليت " 

حيملها الرجل و املرأة، كصفات مركبة اجتماعية، ال 
  ".عالقة هلا باالختالفات العضوية 

                                                             
التمثيل السياسي للمرأة يف الدول " عبد العزيز شادى، 1

سلوى  :يف ."حماولة للفهم والتقييم واالستفادة  :االسكندينافية
  .21ص .املرجع السابق شعراوي مجعة،

2 هيفاء أبو غزالة، الكاشف يف اجلندر والتنمية، صندوق األمم  
، ص  2006عمان ، ) اليونيفيم (املتحدة اإلمنائي للمرأة ، 

08 .  
3 نيكوليان واسينار، إدراج النوع االجتماعي يف املنظمات غري  

 2007احلكومية ، النسخة العربية للمعهد الدميقراطي ،لبنان ، 
.10، ص   

أما الباحثة الفرنسية فوكي أنطونات    
Antoinette Fouqué    فعرفت اجلندر

  : بالقول
تتصل بعالقتها أن مميزات الرجل واملرأة هي مميزات " 

االجتماعية، حتت تأثري عوامل اقتصادية وثقافية 
وأنه جيب ...حتدد أدواره وأدوارها ...وإيديولوجية 

إقحام املساواة بني الرجل واملرأة يف كل السياسات 
  4" .العامة، احلكومية منها وغري احلكومية 

دراسة العالقة : " كما يُعرف اجلندر على أنه    
تمع، حتددها املتداخلة بني ا لرجل واملرأة يف ا

وحتكمها عوامل خمتلفة اقتصادية اجتماعية ثقافية 
  5" .وسياسية وبيئية 

ال أن عالقات النوع      وما نستنتجه يف هذا ا
االجتماعي تتحدد بالعوامل االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية وغريها، كما تتأثر بتغري هذه العوامل، و كل 

يديولوجية ختص النوع االجتماعي، وحتدد ثقافة حتمل إ
سلوكات الرجال والنساء، وتقوم بتقسيم احلقوق 

  .واملسؤوليات واملوارد واألدوار فيما بينها
النوع االجتماعي ال  وهكذا فان اجلندر أو مصطلح   

، بل يعين وضعية املرأة اجتاه الرجل، كما أنه يعين املرأة
حيث األحوال  يفسر الفرق بني الرجل واملرأة من

والظروف وحىت القدرات، فهل يبزر اجلندر كنظرية 
اجتماعية يف حماوالت إشراك املرأة يف العمل السياسي، 

 .أم أن األمر يتجاوز اجلندرة ؟
  نظام الكوتة   : المطلب الثالث

 باللغة الفرنسيةمصطلح الكوتة ذو أصل التيين     
quota   نظام عليه فان وتعين احلصة أو النصيب، و

ختصيص حصة أو نصيب أو  الكوتة باملدلول السياسي

                                                             
4 د ، مرصموازنة النوع االجتماعي يف مصر، حلمي الراوي 

.13، ص 2009املوازنة العامة وحقوق اإلنسان،   
5 عبد الرمحن أبو مشالة، مسرد ومفاهيم ومصطلحات النوع  

.09، ص  2006االجتماعي منشورات املفتاح ، عمان ،   
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الس املنتخبةنسبة أو عدد من املقا ، عد يف اهليئات وا
ة مسبقا البد من شغلها أو هي حصة نسائية حمدد

  .على األقل
فالكوتة نظام أو آلية تسمح بزيادة حصص املرأة و    

تعزيز دورها وإعطائها مكانة يف العمل السياسي،  
انوين من أجل الوصول إىل مرحلة تساوي كحل ق

االت، وضمان مشاركتها يف  الرجل مع املرأة يف كافة ا
، باالعتماد فقط على قواعد اللعبة العملية االنتخابية

  .الدميقراطية
دستوريا يشكل نظام الكوتة جدال بني املفكرين،     

مبدأ املساواة بني منهم من اعتربه نظاما يشجع على 
، ويأيت لتذليل العقبات والفوارق ملرأةالرجل وا

والفجوات بني التمثيل الذكوري والتمثيل النسوي على 
املستوى السياسي ، والبعض اآلخر اعتربه نظاما خمال 

ألنه يرتك االنطباع لدى ) أي املساواة ( ذا املبدأ 
الناخب بأن صوته ملغى جزئيا، وأن املرأة ال تستطيع 

ا الذاتية واملعرفية إال الوصول إىل احلياة الس ياسية بقدرا
، وهذا األمر اد على هذا النظام كرافعة سياسيةباالستن

ينفي وجود عملية دميقراطية تراعي ميزان امتالك القوة 
تمع    .1السياسية يف ا

ذا ال    نظام من خالل ما يف اجلزائر أخذ املشرع 
، بنسب خمتلفة وهذا يف املادتني نص عليه القانون

 03-12الثانية والثالثة من القانون العضوي رقم 
الس احملدد لكيفيات لتوسيع حظوظ مت ثيل املرأة يف ا

 .املنتخبة
  المرأة والعمل السياسي : المبحث الثاني 
وضعية التمثيل السياسي : المطلب األول

  النسوي بين القانون والمجتمع 
تربز ثنائية حمددة لوضعية املرأة يف احلقل السياسي     

ا تتأرجح بني حماوالت القوانني زيادة متثيلها يف  إذ أ

                                                             
1 دويل ، الكوتة النيابية النسائية بني التأيدد العبد احلق صويف 

.66، مرجع سابق ، ص املنتاقضة واملواقف العربية  

تمع الذكوري  احلياة السياسية، وبني مدى تقبل ا
لوجودها يف احلقل السياسي، ولعل ذلك ما حاول أن 
يبينه بعض املفكرين حيث أن االهتمام بالعمل 

ومشاركتها يف صنع القرار، يعكس السياسي للمرأة 
درجة تطورية يف منظومة الفكر السياسي والعلوم 
السياسية والقانونية، إال أن هذا االهتمام املتزايد ال 

اركة املرأة يف العملية يوازيه تطور عملي يف مستوى مش
، حيث ال تزال نسبة التمثيل النسوي يف السياسية

  .2 خفضةاهليئات السياسية يف معظم الدول من
بطبيعة احلال توجد عدة أسباب حتول دون ذلك،     

من أمهها عدم اهتمام املرأة بالعمل السياسي، وان كان 
األمر هنا ينطبق أكثر على الدول احلداثية الغربية، 
بينما يف الدول األخرى وخاصة الدول العامل الثالثية، 

عامل االنثروبولوجيا " بيار بورديو"تغدو ما يسميه 
رنسي اهليمنة الذكورية السبب املرجح وراء الظهور الف
، مع عدم تشم للمرأة يف املؤسسات السياسيةاحمل

إغفال العوامل الثقافية والدينية واالجتماعية اليت حتول 
  .3دون إشراك املرأة مثل الرجل يف ممارسة السلطة 

حقيقة فان الوصول إىل حالة تصبح فيها املرأة      
سياسية دون إشكاالت جمتمعية أو تتقلد املناصب ال

سياسية أو قانونية، يتطلب مترحال طويال يرتبط مبدى 
نضوج ثقافة املواطنة ودرجة من الوعي السياسي 

ملساواة املرأة مع ، و إدراك ألمهية ا4واالجتماعي 

                                                             
2  2011بلغت نسبة تواجد املرأة يف الربملانات العاملية سنة  

19.5نسبة  % حسب إحصائيات املنظمات األممية الصادرة  
، ويف اجلزائر كان 2012مارس  08مبناسبة العيد العاملي للمرأة 

لس الشعيب الوطين لسنة  عدد النساء يف امرأة  31، 2007ا
7.96رجال بنسبة  389 من أصل %. 

3 ا الكاملة يف  عبد اهللا املدين، حقوق املرأة السياسية و   مساوا
ا  13نظام الكوتة آسيويا، جملة معارف، العدد ، التكافة ا

.، جامعة حمند آكلي، البويرة2012ديسمرب   
4 دويل ، الكوتا النيابية النسائية بني التأييد العبد احلق صويف 

لة العربية للعلوم السياسية ، املنتاقضة واملواقف العربية ، ا
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، لكن حماولة انتظار حتقق ذلك قد تكون صعبة الرجل
قانونية  السيما وأن هناك دول تعمد إىل سن تشريعات

، وهو ما حدث دفها حتقيق املساواة بني اجلنسنيه
،  ع ما يسمى بنظام الكوتا النسائيةفعال من خالل إتبا 

احلقيقية بني كل لتحقيق الدميقراطية التشاركية و  كآلية
  .تمع وبني الرجل واملرأة بشكل خاصأفراد ا

تمثيل السياسي نبذة عن واقع ال: المطلب الثاني
  رؤية تاريخية: الجزائرالنسوي في 

طيلة مخسني سنة من االستقالل كان وجود املرأة    
يف احلياة السياسية هامشيا، سواء تعّلق األمر بوجودها 

الس املنتخبة أو يف هيئات اختاذ القرار ولكن . يف ا
مثل أهم مرحلة يف هذا الشأن، فقد   2012العام 

الذي حيّد   12/03كان لصدور القانون العضوي 
الس املنتخبة، األثر  كيفيات توسيع متثيل املرأة يف ا
لس الشعيب  الكبري يف الرفع من نسبة متثيل املرأة يف ا

، حيث يبلغ عدد النائبات %31الوطين إىل نسبة 
امرأة مبا  146، 2012 وماي 10بعد انتخابات 

جيعل اجلزائر حتتل املرتبة األوىل عربيا والثمانية والعشرين 
ومن دون اخلوض يف اجلوانب اليت أدت إىل  .عامليا

تبين هذا القانون الذي يكّرس باسم القانون مبدأ 
فإنه من املهم )  أو ما يعرف بالكوتة(نسب متثيل املرأة 

بشكل (أن نشري إىل أن هذا التغيري الذي حصل 
% 7ملفت لالنتباه حيث كانت نسبة املرأة ال تتعّدى 

لس السابق رج من طرف السلطات قد أد) يف عهدة ا
العمومية ممثلة يف شخص رئيس اجلمهورية ضمن 

ا النظام "سلسلة  اإلصالحات السياسية اليت بادر 
بالربيع "السياسي من أجل تاليف أحداث ما عرف 

ومثّة مالحظة البّد من اإلشارة إليها . يف اجلزائر" العريب
ل يف هذا اجلانب، وهي أن متثيل املرأة اجلزائرية يف أوّ 

لس التأسيسي سبتمرب (جملس منتخب  قد  1962ا
                                                                                 

مركز دراسات  اجلمعية العربية للعلوم السياسية بالتعاون مع
.47، ص2009لسنة  23الوحدة العربية، العدد   

وهو عدد رغم قّلته ال بأس به مقارنة ) بلغ عشر نساء
لس و حبداثة التجربة االنتخابية و  بعدد مقاعد ا

ميثل . باألوضاع السياسية اليت جرت فيها االنتخابات
التمثيل النسيب على األقل اهتماما، أو لنقل التفاتة، 

جلزائريني الذين أداروا هذه املرحلة إىل من املسؤولني ا
دور املرأة اجلزائرية، وحىت األوروبية األصل، اليت مت 

ولكن هذا العدد . 1 تزكيتها ضمن القوائم املقّدمة
تقّلص ليصبح متثيل املرأة مقتصرا على مقعدين فقط يف 

لس الوطين سنة  وأما بالنسبة . 1963انتخابات ا
مؤسسات القرار، فقد سارت إلدماج املرأة يف أعلى 

دخلت أول امرأة . األمور، وما تزال تسري ببطء شديد
، ومل يرتفع هذا العدد يف 1984احلكومة اجلزائرية سنة 

أحسن األحوال إىل مخس نساء يف حكومة بن فليس 
و ألجل ذلك ). أربع منهن برتبة وزيرات منتدبات(

فقد كانت رّدة فعل بعض الربملانيني صارمة جتاه 
احلكومة اليت سعت إىل فرض قانون األحزاب 
السياسية بغية رفع متثيل املرأة من دون أن تضرب يف 

واألمر سيان يف التعيينات اليت . ذلك مثال يقتدى به
متّس سلك الوالة و رؤساء الدوائر والسفراء ورؤساء 

وبالنسبة لكيفية زيادة . اجلامعات واملدراء املركزيني
يئات االنتخابية حاولت الدولة التمثيل النسوي يف اهل

  ).   quota( وتة كــاعتماد ما يسمــى بنظام ال
-12مساهمات القانون رقم : المبحث الثالث 

في مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة  03
  السياسية 

السياق الدستوري والتشريعي العام : المطلب األول
المتعلق بتوسيع حظوظ المرأة  03-12لقانون 

  :بالمجالس المنتخبة

                                                             
1 عبد الناصر جايب، ملاذا تأخر الربيع اجلزائري، منشورات  

.198 .، ص2012الشهاب، اجلزائر،   
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البد أن نلفت أوال انه قبل املصادقة على هذا    
القانون العضوي، ال يوجد على سبيل املثال أي حكم 
تشريعي أو تنظيمي مينع أو يقيد مشاركة املرأة يف احلياة 

فحق التصويت والرتشيح مضمون . السياسية باجلزائر
 07 -97األمر رقم . 1 1962دستوريا منذ عام 

املتضمن القانون  1997مارس  06ؤرخ يف امل
العضوي املتعلق بنظام االنتخابات يستبعد أي متييز 
على أساس اجلنس يف حتديد شروط التصويت، بنفس 
الطريقة مثل القانون العضوي اجلديد املتعلق بالنظام 

  2.االنتخايب 
وباإلضافة إىل ذلك ، مت وضع بعض اآلليات      

خرية لتعزيز مشاركة النساء يف املؤسسية يف السنوات األ
احلياة السياسية ، كما مت إنشاء وزارة منتدبة مكلفة 

، على الرغم من 2002ألسرة وقضايا املرأة يف عام با
يف " املرأة يف اجلزائر" أن غرضه األصلي هو تعزيز دور 

جمال التنمية االقتصادية و االجتماعية، وضعت الوزارة 
بشكل خاص إىل توعية املنتدبة برنامج عمل يهدف 

لس الوطين لألسرة واملرأة  : النساء حبقوقها،  وأنشأ ا
  2007مارس  7هيئة استشارية اليت هي منذ 
أيضا التنسيق وتقييم املسؤولة عن التشاور و احلوار، و 

  .ألنشطة املتعلقة باألسرة واملرأةاألعمال وا
 شهد التشريع اجلزائري تطورات مهمة يف الفرتة بني    

، مع التعديالت اليت أُدخلت 3إىل غاية اليوم 2000
                                                             

1 فاطمة الزهرة صاي، متثيل املرأة يف الربملان اجلزائري ، جملة  
 ،2009، 22مة ، اجلزائر ، العدد الفكر الربملاين ، جملس األ

. 133-132ص   
2  2012يناير  12املؤرخ يف 12-01القانون العضوي رقم  

رية اجلزائرية ، املتضمن النظام االنتخايب، اجلريدة الرمسية للجمهو 
01رقم  .2012يناير  14  :ـل   

3 التعديالت مست أهم عناصر النظام السياسي يف اجلزائر،  
خاصة بعد إعالن فرتة التعددية احلزبية املكرسة يف دستور الدولة 

وما نتج عن ذلك من سلسلة من التغريات  1989لسنة 
ة السياسية واالجتماعية اليت عرفتها اجلزائر وصوال إىل فرت 
.اإلصالحات السياسية املعلن عنها مؤخرا  

على قانون العقوبات كمثال وليس على سبيل احلصر 
عدم " أن ،  لكن على الرغم من أن الدولة تعلن ب4

، أن كل نص قانوين حيتوي "التمييز هو مبدأ دستوري
على تدابري متييزية من شأنه أن يعاد النظر فيه من قبل 

لس الدستوري  لكن هنا حنن أمام ثنائية متييز يف " ا
حق ممارسة املرأة للسلطة السياسية و تدبري متميز 

  .حياول إدخال املرأة للسياسة ؟
لقد جاء يف قانون العقوبات املعدل واملتمم رقم      
أن التمييز يشكل كل تفرقة أو استثناء أو  14/01

تقييد أو تفضيل يقوم على أساس اجلنس أو العرق أو 
ثين أو اإلعاقة أو النسب أو األصل القومي أو األ ناللو 

ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف 
ا أو  حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع 

، ولكن ال يوضح القانون وضعيات املرأة  5ممارستها
يف كل احلاالت التمييزية األخرى ، فلم يتطرق إىل 

املرأة الريفية واملرأة احلضرية  طبيعة التمييز الذي يطال
 مثال، نتساءل هنا عن إمكانية إحراز تقدم يف توسيع

  .مشاركة املرأة يف العمل السياسي
  

فرص و إمكانية توسيع مشاركة : المطلب الثاني    
  المرأة في العمل السياسي 

، يأيت قانون يسمح بتطبيق 2012حىت سنة        
مكرر، اليت أدخلت على الدستور يف عام  31املادة 

الس . 2008 الضعف الشديد لتمثيل املرأة يف ا
موضع مشاركة املواطنني يف " املنتخبة، واليت تشكل 

هو املشهد ) من الدستور 16املادة "( الشؤون العامة 

                                                             
4 م اــاني عــثــلاع ـيــبر 4في رخ ؤـــم 14 01قم ر نوــانــق  

ر ــألمل ومتمم ادـــعمــ 2014ة ــنــر ســيارــبــف 4ق ـفاواملـــ  1435
، املتضمن قانون 1966جوان  8املؤرخ يف  66 - 156رقم 

. العقوبات  
5 املعدل واملتمم املتضمن قانون  01-14القانون رقم  
.العقوبات   
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فيما يلي نذكر جمموعة من السياسي للحياة السياسية، 
  03.1-12النقاط اهلامة يف القانون العضوي رقم 

 من هذا القانون على أنه 02ملادة تنص ا " :
جيب أال يقل عدد النساء يف كل قائمة 
ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة 
أحزاب سياسية ، عن النسب احملددة أدناه، 

 : حبسب عدد املقاعد املتنافس عليها
لس الشعيب الوطينانتخا   :بات ا
 04يكون عدد املقاعد يساوي عندما  20%

  .مقاعد
 أواملقاعد يساوي  عندما يكون عدد 30%

  .مقاعد 05يفوق 
 أويساوي عندما يكون عدد املقاعد  % 35

  .مقعد 14عشر  أربعةيفوق 
 أو عندما يكون عدد املقاعد يساوي  40%

  .مقعدا 32يفوق اثنني وثالثون 
  .ملقاعد اجلالية الوطنية باخلارج بالنسبة  50%

الس الشعبية الوالئية   :انتخابات ا
 39و  35عندما يكون عدد املقاعد  30%

  .مقعدا 47و 43و
 55إىل  51عندما يكون عدد املقاعد  35%

  .امقعد
الس الشعبية البلدية   :انتخابات ا

الس الشعبية البلدية املوجودة   30% يف ا
ا  مبقرات الدوائر وبالبلديات اليت يزيد عدد سكا

  ". نسمة 20.000نسمة  ألفعن عشرين 
  توزع املقاعد : " على أن 03وتنص املادة

األصوات اليت بني القوائم حبسب عدد 
، وختصص النسب حتصل عيها كل قائمة

                                                             
1 املتضمن توسيع حظوظ املرأة يف  06 -12القانون رقم  
الس املنتخبة، مرجع سابق .ا  

للمرتشحات وجوبا  02احملددة يف املادة 
 ."يب أمسائهن يف القوائم الفائزة حسب ترت

  جيب أن يبني : " على أنه 04وتنص املادة
التصريح بالرتشح املنصوص عليه يف القانون 

بنظام االنتخابات جنس  العضوي املتعلق
 ."املرتشح 

  ترفض كل : " على أن 05كما تنص املادة
 02قائمة ترشيحات خمالفة ألحكام املادة 

غري أنه مينح . القانون العضوي من هذا 
أجل لتطابق الرتشيحات مع أحكام املادة 

، على أال يتجاوز لفقرة أعالهاملذكورة يف ا
لشهر الذي يسبق تاريخ هذا األجل ا

 ."االقرتاع 
  يستخلف : " على أن 06وتنص املادة

خب مبرتشح أو منتخب من املرتشح أو املنت
 ، يف مجيع حاالت االستخالفنفس اجلنس

املنصوص عليها يف القانون العضوي املتعلق 
بنظام االنتخابات والقانونني املتعلقني 

 .2"بالبلدية والوالية 
  ميكن : " على أن 07وتنص املادة

من مساعدة  لألحزاب السياسية أن تستفيد
حبسب عدد  مالية خاصة من الدولة،

الس الشعبية  مرتشحاته املنتخبات يف ا
 ".يف الربملان البلدية والوالئية و 

القانون اجلديد حيدد نسبة إلزامية لتمثيل      
)  02املادة ( املرأة يف قوائم املرتشحني 

ة مبا لالنتخابات التشريعية والبلدية و الوالئي
  .يتناسب مع عدد املقاعد

                                                             
املتضمن  2011يونيو  22املؤرخ يف  10-11القانون رقم  2

فرباير  21املؤرخ يف  07-12قانون البلدية والقانون رقم 
  .قانون الواليةاملتضمن  2012
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 03- 12احلكم اجلوهري للقانون رقم     
، واليت مبوجبها يتم معاقبة 05يتمثل يف املادة 

القوائم االنتخابية اليت ال حترتم النسب املنصوص 
عليها يف القانون، وذلك برفض تلك القوائم، 
ويعترب هذا احلكم أمر أساسي لضمان املشاركة 

  .الفعالة للمرأة يف القوائم االنتخابية
لزيادة فعالية هذه األحكام، أدخلت السلطة و      

التشريعية أيضا حافزا من خالل توفري مساعدة مالية 
خاصة لألحزاب السياسية، وفقا لعدد من املرشحات 

الس الشعبية البلدية والوالئية و املنتخب ملان الرب ات يف ا
إن هذا األمر يبني . 03- 12من قانون ) 07(املادة

ة بإدماج املرأة يف العمل لسياسيصعوبة إقناع األحزاب ا
قد يضر بالعملية ، فخطاب التحفيزات املالية احلزيب

جيعلها بعيدة عن ما تسميه الباحثة السياسية أكثر و 
عن التمثيل الفعلي للمرأة، املتمثل يف   Celisسيلز 

إشراك املرأة يف النقاشات يف صياغة القوانني والضغط 
ثيل الفعلي الذي على املشرعني وخمتلف مظاهر التم
الس املنتخبة    1.يتجاوز التمثيل يف ا

قراءة ميدانية ألثر القانون : المبحث الرابع
على الممارسة  03-12العضوي رقم 
  السياسية للمرأة 
نظرة حول تطور التمثيل : المطلب األول

 12/03السياسي النسوي قبل وبعد القانون 
  المتعلق بالمرأة

زائرية الربملان يف االنتخابات دخلت املرأة اجل        
اية سنة   2012التشريعية األخرية، اليت جرت 

جنحت يف احلصول على مقاعد، إذ ارتفع عدد النساء 
 462مقعد يف الربملان من أصل  145يف الربملان 

ا  مقعدا، وذلك بعد التعديالت األخرية اليت أقر

                                                             
1 - Karen Celis, Substantive Representation of 
Women (and improving it). What is and should 
it be about?, Comparative European Politics, 
Vol.6, n°4, 2009, p.p. 95-113 

نح احلكومة اجلزائرية يف اإلصالحات األخرية واليت مت
الس املنتخبة وقد %  50إىل %  30من  يف ا

 .%31.38نسبة النساء يف الربملان وصلت 

وحيتل املرتبة األوىل من ناحية التمثيل النسوي يف      
امرأة  68الربملان حزب جبهة التحرير الوطين املمثل بـ 

مقعدا ميلكه حزب جبهة التحرير  220من أصل 
الوطين يف الربملان مث يليه حزب التجمع الدميقراطي بـ 

امرأة أما باقي  17امرأة، مث األحزاب اإلسالمية بـ  23
  .لى باقي األحزاب السياسية األخرىن عفيتوزعو 

لمجالس المنتخبة جدول يوضح عدد النساء با
  2: 2012إلى  1967المحلية الجزائرية 

  
  

  السنة
عدد النساء 

بالمجالس 
المنتخبة 

  البلدية

عدد النساء 
بالمجالس 
المنتخبة 

  الوالئية
1967  60  /  
1969  62  45  
1997  75  62  
2002  145  103  
2007  103  129  
2012  4120  595  

 
من خالل هذا اجلدول يتضح لنا بأن متثيل املرأة يف     

الس املنتخبة احمللية يتسم بالضعف، وتعكس  ا
الس احمللية ضعف  النسب احلالية لتواجد النساء يف ا
االهتمام الذي تبديه األحزاب السياسية، مبسألة إدماج 

م تبين املرأة يف العمل البلدي، وكذلك راجع إىل عد
                                                             

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، واقع ومعطيات،   2
املكلفة باألسرة، وقضايا املرأة، دون تاريخ نشر الوزارة املنتدبة  

واألمانة العامة لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية، نتائج .
.2012انتخابات   
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، حيث 2012ة النسوي حىت سنة نظام الكوت
الس املنتخبةسجلت زيادة يف عدد ت   .واجد املرأة يف ا

وتأسيسا على ما سبق ، ميكن القول أن هناك     
فروقات مسجلة يف مرحلة ما قبل القانون العضوي 

اهليئات السياسية ومرحلة اخلاص بتوسيع متثيل املرأة يف 
، لكن ال يزال ما نسميه هيمنة ثقافة اهليمنة ما بعده

الذكورية أو اجلماعية مانعا ملزاولة املرأة للسياسة سواء 
الس الشعبية البلدية ، أو  لس يف ا على مستوى ا

، أو الربملان ترتسخ قيمة عدم ولوج املرأة الشعيب الوالئي
تمع  ا قيمة كلية ثابتة يف ا بقوة العمل السياسي، أ

البنات واألخوات ليت جتعل من األهل مينعون وا
، باملعىن األنثروبولوجي من ممارسة السياسة ، والزوجات

ال أمامها قانونيا    .1بالرغم من فتح ا
و يف هذا السياق تربز جمموعة من اإلشكاالت      

والثغرات اليت تثريها املقاربة القانونية متمثلة يف القانون 
دد لطبيعة زيادة التمثيل احمل 03 -12العضوي رقم 

الس املنتخبة باجلزائر ، حناول فيما  السياسي للمرأة با
  . يلي تبيينها

إشكاالت التمثيل السياسي : المطلب الثاني
 النسوي بالجزائر  

إذا كان املشرع يهدف إىل زيادة فرص وصول املرأة   
الس املنتخبة، من خالل توفري  إىل التمثيل يف ا

ئوية للنساء يف القوائم، على ما يبدو قام النسب امل
الس  بإقصاء بعض البلديات فيما يتعلق بانتخابات ا

 02الشعبية البلدية، وبالتايل ال يذكر هناك يف الفقرة 
الس الشعبية البلدية اليت تقع يف 03من املادة  ، إال ا

ا أكثر  مقرات الدوائر والبلديات اليت يبلغ عدد سكا
فما هو احلال بالنسبة . سمة ن 20.000من 

للبلديات األقل كثافة سكانية ؟ على الوجه التحديد 

                                                             
1 ،  2014 -1962أمحد يعالوي، االنتخابات يف اجلزائر  

، اللة صفية للنشر ب مجاعي، خمرب الثقافة والسياسةكتا
. 83 – 82ص  ،2014، والتوزيع، الطبعة األوىل  

ملاذا أقصى املشرع من النسب هذه الفئة من البلديات 
  .2؟

لس الدستوري إىل هذه النقطة،       وقد أشار ا
لس يف إشعار  ولكنه مل يصرح بعدم دستوريتها، رأى ا

قصد املشرع ليس إقصاء املرأة من حقها " مقدم، أن 
الس املنتخبة يف البلديات، بل أدرج  يف التمثيل يف ا
هذا احلكم لتجنب رفض قوائم انتخابية ليس لديها 

اء املرشحات بسبب القيود عدد كايف من النس
عار يربز متاما مثل هذا اإلش"  االجتماعية والثقافية 

من جهة يظهر قصور مبدأ التمييز : حدود هذا القانون
االجيايب رغم وضوح التعريف الذي أعطاه املشرع، إال 
أنه يعترب أن احلدود االجتماعية والثقافية تشرح إقصاء 

طق البالد، حبجة املرأة ويرفض تصحيحها يف مجيع منا
تمع يف املناطق الريفية على وجه  أن بعض فئات ا

  .    اخلصوص ال ترغب يف املساواة بني الرجل واملرأة
و املالحظ رغم كل احملاوالت اليت تبذهلا الدولة ،   

ال  ا يف ا فان العالقات بني اجلنسني تراوح مكا
السياسي، الذي وصفته الباحثة املغربية أمساء بنعدادة 

  .3" القلعة الذكورية":ـب
تحديات ورهانات المتعلقة بزيادة : المطلب الثالث

 : تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
يعرف التمثيل النسوي حقيقة جمموعة من    

تمعية، خاصة وأن القانون  التحديات القانونية وا
جانفي  12املؤرخ يف  03-12العضوي رقم 

، حيدد ترتيبات زيادة فرص احلصول على متثيل 2012
الس املنتخبة، ولكنه يقصي من جماله  النساء يف ا

ان، رغم أنه التطبيقي جملس األمة الغرفة الثانية للربمل

                                                             
2 املتعلق   12/01من القانون العضوي رقم  79املادة : انظر 

. 2012يناير  12بنظام االنتخابات املؤرخ يف   
3 عدادة، املرأة والسياسة، دراسة سوسيولوجية  أمساء بن 

للقطاعات النسائية احلزبية، منشورات املعهد اجلامعي للبحث 
.27ص  ،2007العلمي، الرباط،  
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م منه 96حيث  اعضو  144يتكون من  م يتم انتخا
  1.بتصويت غري مباشر

وعليه هل سيتم متديد هذا القانون العضوي إىل     
االنتخابات غري املباشرة، فعدم وجود نساء يف جملس 

  .2األمة يربر لوحده مثل هذا التمديد 
نقطة أخرى جوهرية فيما تعلق بالقانون العضوي     
، فيما خيص معدل النساء املنتخبات، 03 -12رقم 

فان القانون العضوي ال ينص على أحكام خاصة 
وحمددة جتعل نسب النساء املنتخبات يف القوائم 
االنتخابية، تطابق مع نسب النساء املنتخبات على 

و باإلضافة إىل ذلك ، فان . املستوى الوطين واحمللي
عتبار ترتيب القانون االنتخابات اجلديد يأخذ بعني ا

  .املرتشحني
الس الشعبية فيما يتعلق بانتخاب       أعضاء ا

الوالئية، الذي يتم على طريقة اقرتاع على البلدية و 
من قانون رقم  69يب املادة قائمة التمثيل النس

توزيع املقاعد بني املرتشحني يف " ، على أن 12/03
قائمة جيب أن يتوافق مع ترتيب املرشحني على تلك 
الس الشعبية  القائمة، قوائم  املرشحني النتخابات ا

، نفس الشيء "والوالئية جيب أن تصنف بالرتتيب
تنص  88بالنسبة لالنتخابات الربملانية حيث املادة 

املقاعد توزع على املرتشحني حسب : " على أن 
  ".ترتيبهم يف كل قائمة

ن لكن إذا الرتتيب يف القوائم حمرتم ، فان القانو      
اجلديد ال جيرب على التناوب بني الرجال والنساء يف 
القوائم، على الرغم من أنه جاء يف مشروع القانون 
الذي ناقشه الربملان، خاصة وأن إدماج هذا اإلجراء 

                                                             
1 ية ، اجلريدة الرمس1996نوفمرب  28دستور اجلزائر الصادر يف  

. 1996دسيمرب  8، بتاريخ 76للجمهورية اجلزائرية ، رقم 
مارس  06الصادر يف  16/01املعدل واملتمم مبوجب القانون 

.املتضمن التعديل الدستوري 2016  
2 الس الشعبية البلدية   ينتخب من قبل ومن بني أعضاء ا

لس ال .شعيب والوالئي بنسبة عضوين عن كل والية وا  

هو الذي يسمح للنساء أن " الكوتة" بنظام احلصص 
تكون يف مناصب مؤهلة للحصول على قدر أكرب ن 

تخبة، يف غياب هذا اإلجراء ، التمثيل يف اهليئات املن
يف مراتب غري ( القائمة يكفي وضع النساء يف آخر 

  .)مؤهلة 
الس     كما أن اإلشكاالت العديدة اليت تعاين منها ا

املنتخبة احمللية، املتعلقة بالتسيري والعالقة مع املواطن 
، قد تزيد من صعوبة إدماج املرأة يف املناصب واإلدارة

الريادية حىت ال تكون يف واجهة الضغوطات 
ا    .3االجتماعية وانعكاسا

  :خاتمة
ليحاول  12/03القانون العضوي رقم  جاء    

الس  معاجلة ضعف التمثيل السياسي للمرأة يف ا
تمع وعن  املنتخبة، وهي ظاهرة ناجتة عن بنية ا

ة عن املشاركة يف احلياة السياسية، وهي عزوف املرأ
ظاهرة عاملية وليست مقتصرة على اجلزائر فقط أو على 

  .دول العامل الثالث
لقد حاول التشريع اجلزائري أن يزيد من فرص     

وصول املرأة للمجالس املنتخبة من خالل التعديل 
، وبإصدار القانون العضوي 2008الدستوري لسنة 

، والذي  2012جانفي  12يف املؤرخ  12/03رقم 
جاء بإجراءات مهمة تعمل على تطوير العملية 
الدميقراطية، ولكن من جهة أخرى يظهر وكأنه منايف 
لرغبات الناخبني وجمحف يف حق الدميقراطية، وماسا 
مببدأ املساواة يف القانون، لكن هذا ال يعين أن هذا 
 القانون حمكوم عليه باحملدودية، ألن أثره مسجل يف

املمارسات السياسية للمرأة اليوم باجلزائر، وجاء ليفعل 
املشاركة السياسية للمرأة، وحنن نعلم أنه جمال من عدة 
جماالت، لذلك نرى بضرورة سن قواعد قانونية أخرى 

                                                             
3 بشري فريك، منتخبو البلديات، مفسدون أم ضحايا، اجلزائر،  

.131ص . 2014مركز الشروق لإلنتاج والنشر اإلعالمي،   
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مثال  مماثلة كتحديد نسبة النساء العضوات يف احلكومة
  .أو يف املناصب الدبلوماسية

ذا القانون كمرحلة لذلك نعتقد أن املشرع با    در 
الس  تمع حنو منح دور للمرأة يف ا أوىل لتوجيه ا
املنتخبة، ولتحقيق املساواة يف ممارسة احلقوق السياسية 
مستقبال ، األمر يبقى تأثريه نسيب، يقتضي منح 
شروط موضوعية للنساء املرتشحات بدل االكتفاء 

ىل بالنسبة العددية، و على أساس ما سبق توصلنا إ
  :مجلة من النتائج التالية وهي

  متثيل النساء يف كل اهليئات التقريرية العامة
على مجيع املستويات، مل يؤكده القانون 
العضوي وعليه تبقى مسألة التمثيل 

النسوي مسألة نظرية إىل حد  السياسي
 .بعيد

  ال ميكن للمقاربة القانونية أن تفسر زيادة أو
النسوية باجلزائر، ضعف التمثيلية السياسية 

بإغفال العوامل املتحكمة يف منظومة عمل 
املرأة، والسيما تلك اليت تتعلق بـأثريات بىن 
تمع و منطه الثقايف، وخصوصيات املناطق  ا

 .اجلغرافية باجلزائر
  يظل نظام الكوتة مبهما ومضرا بالعملية

الدميقراطية، ألنه يسمح بزيادة متثيل املرأة يف 
رية على حساب الرجل من املناطق احلض

جهة، ومن جهة أخرى يغفل أو يتجاهل 
 .ملرأة الريفية دون تبيني األسبابرفع متثيل ا

  أثبتت الدراسة ضرورة زيادة البحوث
السوسيوقانونية واألنثروبولوجية لواقع التمثيل 
النسوي للمرأة باجلزائر، خاصة وأن العمل 
الس املنتخبة، بل  السياسي ال يعين فقط ا
يدل يف أوسع معانيه إىل كافة األفعال اليت 

 .ا أن تؤثر على العملية السياسيةمن شأ
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  اإلعالم، القّوة الناعمة في اإلستراتيجية العسكرية األمريكية

  بلعيدي نورة، باحثة يف الدكتوراه،
  . املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، اجلزائر

  :ملّخص
و برز أكثر يف احلروب احلديثة واملعاصرة ،  لكن تطّورالم يف احلروب ليس وليد اليوم، و إّن اعتماد اإلع  

يئ وترافق و اإلعداد ألي إسرتاتيجية عسكر و     .تساند العمليات العسكريةية هو إعداد حلرب إعالمية 
يف وضع  أبدعت يف االعتماد على اإلعالمة واحدة من الّدول اليت تفّننت و لواليات املّتحدة األمريكيتعترب او   

ا العسكرية  ا السابقة، و تنظيم أهدافها السياسية مستفيو اسرتاتيجيا ّا دة يف ذلك من جتار ذا ظهرت أمريكا على أ
   .املنتشرة عرب العاملعة ضخمة من املؤسسات اإلعالمية و مو امتالكها اقتصاديا وإعالميا و  الدولة القوية سياسيا

يق ملا فهمها العمإلعالم إّال من إدراكها اجلّيد و مل يكن وصول الواليات املتحّدة إىل هذا التقّدم يف جمال او   
يت األبيض بعد سياسة الب عرفتها حياة األمريكيني و هذا املوقف صنعته نقطة التحّول اّليتميكن أن يصنعه اإلعالم، و 

  .2001سبتمرب11إحداث 
Abstract 
The use of media in wars is not something new, yet it emerged more in 

modern wars for preparing for any military strategy must be preceded by a media war 
that accompanies and supports the military operations. The U.S.A is considered one 
of the countries which took advantage creatively of media in planning its military 
strategy and in setting its political goals taking into account its previous experience. 
Therefore, America has grown to be a strong country in politics, economic and in 
media thanks to its large group of media institutions throughout the world. The USA 
wouldn’t have accomplished this progress in media if it hadn’t realized clearly and 
understood deeply the crucial rule that media can play and it is all related to the 
turning point that the Americans as well as the White House has had after September 
11th, 2001. 

  :مقدمة
و النخب يف الواليات بدأت بعض القوى 

املتحدة األمريكية منذ احلرب العاملية الثانية، تعمل 
على تكريس مصادرها اهلائلة للسيطرة على وسائل 

لتحكم يف الرأي العام األمريكي اإلعالم، بقصد ا
االقتصادية، وأبرز عاملي لتحقيق أهدافها السياسية و الو 

 هذه اجلهات الشركات الكربى املتعددة اجلنسيات،
وجملس العالقات اخلارجية بالكوجنرس، إضافة إىل 

ما زاد نفوذ و  .ةوكالة االستخبارات املركزية األمريكي
ا  الواليات املتحدة األمريكية يف اجلانب اإلعالمي كو

اسيا، وهي األوىل يف سيأكرب دولة يف العامل اقتصاديا و 
جمال الكمبيوتر حبيث ال يوجد منافس االتصاالت و 
يف الساحة الدولية، ما منحها امتياز حقيقي هلا 

هلذا فإّن و وضوح، رار يف اهليمنة اإلعالمية بقوة و االستم
عرض أهم هذه املؤسسات اإلعالمية وأهم خصائص 
اإلعالم األمريكي بصفة عامة سيساعدنا على فهم  

  .كيف أّن هذا األخري حقق التفّوق و الصدارة
وضروري احلديث عن استخدام الواليات 
ا منذ السبعينيات،  املتحدة األمريكية لإلعالم يف حرو

ار احلرب وكيف كان نقطة مهمة يف حتديد مس
أصبح من األدوات اليت تعتمدها بنجاحها وفشلها، و 

ا العسكرية الواليات املتحدة األمري كية يف اسرتاتيجيا
ال تدخل احلروب إال بوجودها، فهي ُتّصنف كسالح و 

دور كبري حتقيق النصر املعنوي  يستخدم كقوة ناعمة له
جودة مث إنّه البد من اإلشارة إىل العالقة املو . والنفسي

السلطة يف الواليات املتحدة األمريكية  بني اإلعالم و 
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ألداء اإلعالمي يف أوقات السلم كمدخل لتفسري ا
الالموضوعية رب، دون إغفال جانب املوضوعية و احلو 

الوطنية واملصاحل يف العمل اإلعالمي كتحديات تواجه 
سعيا مّنا وعليه و . ا للواليات املتحدة األمريكيةالعلي

لتسليط الضوء على هذا املوضوع و حماولة إبراز الّدور 
اهلام لإلعالم يف اإلسرتاتيجية العسكرية األمريكية 

كيف وظّفت اإلدارة : نطرح اإلشكالية التالية
ا األمريكية اإلعالم كقّوة ناعمة في استراتيجياته

  العسكرية لخوض حروبها؟
المؤسسات اإلعالمية األمريكية الكبرى و : أوال

  موقعها في الفلسفة العسكرية األمريكية
يعترب جهاز اإلعالم األمريكي من األجهزة 
الرائدة يف العامل ألنّه يرتبط مبؤسسات كربى، ما 
جعلت احلديث عن اإلعالم األمريكي يعين التحدث 

التلفزيونية و اإلذاعية والصحف عن آالف احملطات 
اّليت هلا صوت يف كل العامل، و اّليت تعترب مصدر أخبار 
لشعوب العامل كلها ال الشعب األمريكي فقط، 
جعلت منه متفردا من حيث اإلمكانيات واألداء و 
يتمّيز بعدة خصائص متّيزه عن إعالم دول أخرى، 
 وتأثري اإلعالم يف العمليات العسكرية للواليات

ا السابقة  املتحدة األمريكية، يظهر من خالل حرو
واليت تراوحت بني التأثري السليب بإمهال دوره، و بني 
التأثري اإلجيايب باالعتماد عليه و إدخاله يف التخطيط 

  .العسكري
خصائص اإلعالم األمريكي و مؤسساته  .1

  .الكبرى
 خصائص اإلعالم األمريكي :

لإلعالم األمريكي خصائص 
  :كر منهاعديدة نذ 

يغطي اإلعالم األمريكي قارة بأكملها و  .1
يهدف إىل توفري املعلومة واخلرب إىل أكثر من 

مليون نسمة يقطنون الواليات ) 280(
  . املتحدة األمريكية

إدخال دخول أمريكا يف حروب متالحقة و  .2
اإلعالم يف العمليات العسكرية، حّولته من 
إعالم موضوعي إىل إعالم مسّيس، أين 

قة اإلعالم مساويا أو صورة مطابأصبح 
يف دراسة للعمليات النفسية الدعائية، و 

من قبل  2005إحصائية أعدت عام 
املتخصصة يف أحباث ) جالوب(مؤسسة 

الدراسات اإلحصائية وجدت الرأي العام و 
فقط من الشعب األمريكي  %) 44(أّن 

يثق يف وسائل اإلعالم األمريكي بوجه عام 
) %28(حاد إىل  واخنفضت النسبة بشكل

فقط فيما يتعلق بالثقة يف الصحف 
والقنوات األخبار التلفزيونية، و هذا ما يعين 
أّن معظم الشعب األمريكي ال يثق يف 
مصداقية اإلعالم األمريكي رغم إدعاء هذا 
اإلعالم باحلياد واإلجيابية و التغطية املتوازنة 

  .1لألحداث
إعالم : يتخذ اإلعالم األمريكي مسارين .3

أمريكي دويل يتبىن أطروحات املنظرين الذين 
صنعوه بغض النظر عن طبيعة هذه اجلهة، و 
إعالم أمريكي غري مباشر يتخذ عاملني 
أجانب عنه مثلما حدث يف اإلعالم 
األمريكي املوجه حنو الشرق األوسط والرأي 
العام العريب من خالل قناة احلرة و إذاعة 

ثريا ألنّه سوا، ما جعله األخطر و األسرع تأ
أمريكي التفكري والتوجه، حملي اإلدارة 

  .والوسيلة

                                                             
1 حال اإلعالم مجيع املعلومات و األرقام مأخوذة من تقرير،  

حالة اإلعالم ، لتوماس جورجيسيان، 2006األمريكي عام
مستقبل الراديو والتلفزيون و األخبار ...األمريكي 

:نقال عن موقع 2006- 4-8-، اإللكترونية  
http://www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/44
.htm،السلطة الرابعة 
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اإلعالم احمللي هو األكثر تأثريا و قوة من  .4
اإلعالم القومي على عكس الدول األخرى، 
ففي أمريكا رجل الشارع األمريكي ال يقرأ 

أو ) الواشنطن بوست(يف الغالب صحيفة 
إن مل يكن من سكان ) نيويورك تاميز(

ويورك، فهو يقرأ الصحيفة واشنطن أو ني
اهلامة يف مدينته، ما جعل الصحف الكربى 

مليون نسخة يف حني تصل ) 5(ال تتجاوز 
) 55(نسخ الصحف احمللية األخرى حىت 

مليون نسخة يوميا، أي أّن الصحف 
األمريكية الكربى ال حتظى بأكثر من 

 .1من إمجايل القراء يف أي يوم %)10(
لى اإلحياء و يعتمد اإلعالم األمريكي ع .5

اخليال الواسع و الصورة و احلركة إليصال 
الرسالة اإلعالمية، بعيدا عن الكالم الكثري 
و احلشو املطّول، ما جعله املتحكم يف 
العوملة و يف التدفق اإلعالمي حنو الدول 

 . األخرى
اإلعالم األمريكي إعالم ضخم و جيمع  .6

عدد كبري من الوسائل املختلفة و لكن 
ة االندماج يف مؤسسات كربى حبكم سياس

شركة كربى، و يف ) 50(ينحصر فقط يف 
احتكار "يف كتابه ) باكديكيان(هذا يشري 

الذي أثار ضجة يف اإلعالم " اإلعالم
األمريكي عندما استطاع أن حيصي حوايل 

) 11000(صحيفة يومية، ) 1700(
حمطة ) 1100(راديو، ) 9000(جملة، 

) 07(دار نشر، و) 2500(تلفزيونية، 
استوديوهات سينمائية و قال لو أّن كل 
مؤسسة من اليت ذكرت ملك لشخص واحد 

صوت ) 25000(على حدا لكان لدينا 

                                                             
1 .مرجع نفسهتوماس جورجيسيان،   

إعالمي خمتلف عن اآلخر و لكن لألسف 
شركة هي اليت تتحكم ) 50(هناك فقط 

  . 2يف اإلعالم األمريكي
متارس كل املؤسسات األمريكية نشاطها  .7

عالية و يرجع  على املستوى العاملي بكفاءة
البعض ذلك إىل متتعها مبيزات نذكر 

ا باللغة اإلجنليزية، لديها :منها تقدم منتجا
مصادر متويل ضخمة، الشبكات التلفزيونية 
األمريكية تفضل بشكل كبري الربامج 
التلفزيونية األمريكية و من النادر أن تشرتي 

 ,ABC, CBC)شبكات مثل
NBC ) يف  برامج أجنية منتجة بالكامل

 .3اخلارج
ملكية اإلعالم األمريكي بضخامته و تعّدده  .8

و تنوعه، تعود النسبة الكبرية لرجال أعمال 
يهود من جنسيات خمتلفة، فقد ذكرت 
ا صحيفة الوطن  دراسة وثائقية نشر

، وأعّدها 28/10/2001السعودية بتاريخ 
حول ) ديفيد ديوك(الكاتب األمريكي 

إسرائيل على سيطرة اليهود املوالني لدولة 
أجهزة اإلعالم األمريكية حيث يسيطر 
اليهود على أغلب دور النشر واإلنتاج 
السينمائي واملكتبات العامة خلدمة 
مصاحلهم، و يبلغ عدد الصحف املستقلة 
عن ملكية املؤسسات اإلعالمية اليهودية 

) 1600(فقط من بني ) %25(حوايل 

                                                             
وب العصر ر ح)، اإلعالم يورانيوم البيايت،اس خضريي 2

، املكتب 2منوذجا، الطبعة العراق ، احتالل بالتقنيات الرقمية
 املصري

.189، ص 2003للمطبوعات، القاهرة، .   
، دار 2الطبعة  مدخل إلى الرأي العام،كمال خورشيد مراد، 3

، +2013املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، األردن، 
  .327ص 
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حيث متتلك . صحيفة تصدر يف أمريكا
) 12(لوحدها حوايل ) يوهاوسن(مؤسسة 

حمطة فضائية و ) 87(قناة تلفزيونية و 
صحيفة يومية باإلضافة ) 26(جملة، ) 24(

إىل السيطرة على الشركات الدعائية 
، وهلذا احلديث عن إعالم 1واإلعالنية

أمريكي حر حيتاج إىل الكثري من التوقف و 
 .التفسري والتحليل

  المؤسسات اإلعالمية األمريكية
  برىالك

شركة كبرية ) 50(يالحظ أنّه كانت هناك 
تسيطر على معظم الوسائل اإلعالمية األمريكية عام 

شركة عام ) 23(، و تقلص هذا العدد إىل 1983
، و بنهاية القرن العشرين بدأت مالمح 1990

تكتالت إعالمية احنصرت يف سبع شركات عمالقة، 
ومع بداية هذا القرن سيطرت هذه الشركات على 

اعة اإلعالم بكل مكوناته تلفزيونات، إذاعات، صن
صحافة مكتوبة، أفالم، شبكات انرتنيت موسيقى، 

  اخل...ألعاب فيديو
إىل وجود تسعة ) (و تشري اإلحصائيات 

جمموعات رئيسية كربى تعمل يف األنشطة اإلعالمية 
  :على مستوى العامل أربعة منها أمريكية نذكرها

أون الين تايم جمموعة  )1
أكرب  (AOLwarner time)وارنر

،  2000مؤسسة إعالمية يف العامل تأّسست عام 
ستة ) 6000(تضم مكتبة ضخمة يف اإلعالم 

آالف فيلم، و الربامج التلفزيونية وصلت  

                                                             
1 ، توماس جورجيسون، مرجع سبق ذكره
http://www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/44
.htm 
 مركز اإلمارات للدراسات و : للمزيد من اإلحصائيات أنظر

ظيب، البحوث اإلسرتاتيجية، هكذا يصنع املستقبل، أبو 
2001.  

ألف و مخسمائة برنامج  باإلضافة إىل ) 2500(
جمالت منها تامي، و قنوات تلفزيونية مثل 

)CNN,TNT,HBO( وقناة احلرة ،
إىل الرأي العام العريب و يبلغ عدد املوجهة 

) 90(فقط) CNN(مشاهدي احملطة اإلخبارية 
 دولة فقط، و لدى) 20(مليون شخص يف 

)HBO(  مليون مشرتك حول العامل،و هلا
ا إىل  خدمة االنرتنيت أيضا، و قد وصلت إيرادا

 . 2مليار دوالر) 50(أكثر من 
هلا وجود فعلي يف ) (CNNقناة و  )2

دولة، و مؤّسسها تيد ترينر، ويعمل أكثر من مئة 
ا حوايل   3000فيها ويف الشبكات املرتبطة 

مكاتب ) 09(شخص من مجيع أحناء العامل وهلا 
مكتبا عامليا و كان هلا أول بث حي ) 21(حملية و

  1980.3ماي  29يف 
و هي )Viacom( فياكوم جمموعة  )3

موعات اإلعالمية األمريكية وهلا نشاط  أقوى ا
و  2000للتوسع الدويل، تأسست عام  متواصل

من السوق اإلذاعي يف ) %35(تسيطر على 
حمطة ) 39(حمطة إذاعية، وهلا ) 180(أمريكا

تلفزيونية، إضافة إىل شبكات بث فضائي دويل 
إضافة إىل شبكة ) شوتامي و نكلدون( مثل 

(MTV) من شركة ) %80(، كما متتلك
سرت تأجري الفيديو الدولية العمالقة بالكبو 

)Blockbuster.( 

                                                             
2 ، االتصال الجماهيري و اإلعالمكمال خورشيد مراد، 

، دار املسرية للنشر و 1التطور اخلصائص، النظريات، الطبعة
.325، ص 2011لتوزيع والطباعة، عمان، األردن،   

3 اإلعالم الدولي، النظريات و االتجاهات توماس مكفايل،  
الكندي، ، ترمجة حسين حممد نصر و عبد اهللا و الملكية

، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات العربية املتحدة، 1الطبعة
.202، ص 2005  
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و هي ) Disney( ديزني جمموعة  )4
موعة  يف العوملة ) تايم وونر( أكرب متحدي 

، 1890ديسمرب  30اإلعالمية تعود جذورها إىل 
و هلا حضور قوي يف جمال األطفال بل هي أكرب 
 منتج ملواد األطفال يف العامل وكما تضم شبكة

)ABC(  الضخمة و اليت يتبعها)قناة، ) 226
اإلذاعية و اليت تضم  )EBC(و حمطة إذاعة 

إذاعة أخرى و قنوات تلفزيونية دولية ) 4200(
متعددة، مع سبعة صحف يومية وثالث شركات 

الت  .إلصدار ا
إليكتريك جمموعة  )5

)Electricgeneral(  و اليت بلغت
مليار دوالر ) 31( 2002أرباحها  لسنة 

على يد توماس أيدسون و  1892تأسست عام 
و شبكة  )NBC(تلك شبكة مت
)MSNBC ( اليت تشرتك فيها مع شركة

حمطة تابعة، و تضم  )220(مايكروسوفت و 
أحد أكرب (Telemondo)كذلك شبكة 

 .1الشبكات للناطقني باالسبانية
 )نيويورك تايمز( و تعترب جريدة

من أبرز األمساء املؤثرة يف عامل الصحافة 
األمريكية، و قد لعبت دورا مهما وهائال يف 
توجيه حتديد مسار الرأي العام األمريكي يف 
عديد القضايا،  يرجع تاريخ تأسيسها إىل 

) هنري جافرس(من طرف  1851عام 
، وصعدت إىل )جورج جونز(و ) راميوند(و

ة احلرب بداي 1861الساحة اإلعالمية عام 
األهلية األمريكية باعتبارها اجلريدة الرمسية 

                                                             
1 ص  ،االتصال الجماهيري و اإلعالمكمال خورشيد مراد،
326.  

للحصول على تصرحيات احلكومة األمريكية 
.2املتعلقة باحلرب  

الواشنطن ( كما تّعد صحيفة
، 1877و اليت ذاع صيتها يف عام ) بوست

من أكرب وأعرق الصحف يف العاصمة 
واشنطن (واشنطن و تعّد جزءا من شركة 

كبريا من اليت متتلك عددا  ) بوست
ا تتمركز  املؤسسات اإلعالمية األخرى  ألّ
يف العاصمة فهي تركز على تغطية القضايا 
القومية األمريكية والسياسية، و تصنف من 
ا  ّ الصحف احليادية وكما تصنف سياسيا بأ

.3جريدة ليربالية  
 
 

أكبر تسع ): 01(جدول رقم 
.4شركات إعالمية في العالم  

الجن
  سية

اسم 
المجمو 

أو عة 
  الشركة

الترتي
 ب

أمريك
  ية

AOL 
warner 
time 

1  

أمريك
  ية

Viacom 2  

أمريك
  ية

Disney 3  

                                                             
2 اإلعالم الدولي و الجديد و تصدع كاظم املقدادي،   

، دار أسامة للنشر و التوزيع، األردن، 1، الطبعةالسلطة الرابعة
.32، ص2013   

3 .36ص  نفسه،مرجع   
4 .326ص  مرجع سبق ذكره،كمال خورشيد مراد،  
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Bertelsma  أملانية
n 

4  

اسرتا
  لية

Nwes 
corpoarati
on 

5  

  Sonny 6  يابانية
فرنس

  ية
Vivindi 
universal 

7  

أمريك
  ية

Genelar 
electric 

8  

هولند
  ية

VNU N.V 9  

من خالل هذا اجلدول يتضح جليا سيطرة  
الواليات املتحدة األمريكية على الشركات اإلعالمية 

) %50(الكربى يف العامل حبيث تضم أربعة أي بنسبة 
ا أكرب  ّ من املؤسسات التسعة اليت ّمت تصنيفها على أ

  .املؤسسات اإلعالمية يف العامل
كما هناك الظاهرة اإلعالمية اجلديدة   

اإللكرتونية اليت مازالت تتشكل ) أون الين(صحافة 
وتتجدد وتتبدل كل يوم كما أّن الصحف الكربى 
استغلت مواقعها اإللكرتونية لتزيد من حيويتها و 
تأثريها ودورها اإلعالمي و أيضا مواردها املالية و موارد 
الصحف من مواقعها االلكرتونية تتنامى بنسبة 

نسبة سنويا فإنّه سنويا و إذا استمرت هذه ال) 33%(
من املتوقع أن تتساوى مواردها مع مواردها من النسخة 

  .20171املطبوعة عام 
االستخدام األمريكي لإلعالم في العمليات  .2

  العسكرية
ال ميكن اإلنكار أّن لغة الدعاية 
األمريكية متتلك الكثري من التجارب، و الكثري 

                                                             
1Michael Parenti, Methods of media 
manipulation, media file volume 17,issue 
5/11/2001.  

من األساليب املتطورة اليت تعمل حتت مناهج 
فكرية بعضها خيتفي وراء مقاصد عسكرية و 
بعضها اآلخر حتت غطاء العمل السياسي و 
الدبلوماسي واالستخبارات، وكّلها تصب يف 
صيغة عمل متطورة بالبيانات و املعلومات 
والبحوث، لتشّكل مبجموعها جهازا دعائيا له 
أساليبه و لغته و مناهجه، فهذا اجلهاز ينطلق من 

لتجارب و يستمد تراث عميق مليء با
خصوصيته من األيديولوجية اإلمربيالية، و كما 
ميّثل العمل الدعائي امتدادا ألجهزة سياسية هلا 
تقاليدها يف العمل السياسي و هلا أهدافها 

  .احملددة
  اإلعالم األمريكي في

حرب ( مواجهة السلطة 
  )الفيتنام

تعترب احلرب األمريكية يف الفيتنام من  
ا الواليات املتحدة  أهم احلروب اليت خسر

األمريكية و اليت يقال أنّه كان لإلعالم األمريكي 
  .يد فيها

حرصت وسائل اإلعالم األمريكية يف  
حرب الفيتنام على إبراز رفض الشعب األمريكي 
للحرب، وبذلك رّكزت على احلقوق و احلريات 
املدنية، و هنا نالحظ احنياز وسائل اإلعالم 

ب الشارع األمريكي و إىل األمريكية إىل جان
مئات اآلالف من املتظاهرين ضد احلرب، فقد 
نقلت القنوات التلفزيونية احلرب كما هي إىل 
جمالس األمريكيني و سّلطت الضوء على صور 
الدمار و اخلراب، وحتدثت عن بشاعة احلرب 
والضحايا من اجلانبني و خاصة اجلانب 

  .األمريكي
ذا سامهت وسائل اإلعالم   و 

األمريكية يف تعبئة الرأي العام ضّد التدخل 
األمريكي يف الفيتنام من خالل الّرتكيز على 
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سلبيات احلرب و إبراز وجود معارضة، و كما 
رّكز اإلعالم على توضيح التناقض بني ما يتناقله 
العسكريون من أخبار النصر و التفوق و القضاء 
على العدو وبني حجم اخلسائر يف األرواح و 

دان الشباب األمريكي بالعشرات كل يوم، و فق
يف هذا اعتمدت وسائل اإلعالم على العناصر 

، حيث 1العاطفية واملؤثرة احملركة ملشاعر اجلماهري
حتتفظ األذهان بصورة تلك الطفلة األمريكية اليت 

عام ) نايل رايت(حترتق بالنابامل، صورة التقطها 
1972.  

 و قد كانت حرب الفيتنام أّول حرب
مدير ) ويليام مسول(تلفزيونية يف التاريخ، و كتب 

حينما قام : "يف واشنطن يقول) (CBSقناة 
التلفزيون بتغطية أوىل حروبه يف الفيتنام، فقد 
أظهر احلرب كحقيقة مرعبة بدرجة وأسلوب مل 
تألفهما كتلة املتفرجني الكبرية، و لقد قّدمت 
بذلك حالة جديدة البد من دراستها بكل 

، و هي أّن هذه التغطية و ما كشفته عن تأكيد
حقيقة احلرب املرعبة كانت حامسة يف دفع 
األمريكيني إىل رفض هذه احلرب، و يف غرس 
الشك يف صدور الكثريين من الشباب و قد 
أّدت إىل تدمري أسس بقاء جونسون رئيسا 

  .2"للبالد
مل تعرف اإلدارة األمريكية كيف تدير 
وسائل اإلعالم، و كيف توّظف العالقات العامة 
لكسب الرأي العام، وبذلك هزم السياسيني و 

                                                             
1 ، اإلدارة اإلعالمية لحرب الخليج الثالثةحممد قرياط،  

للجمعية العربية األمريكية  12حماضرة يف إطار املؤمتر الدويل 
ألساتذة االتصال، جبامعة زايد، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 

.2007أكتوبر 27-31  
2 ، 1، الطبعة النسق القيمي و هيمنة القوةصباح ياسني،  

، ص 2006مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، 
145.  

العسكريني يف هذه احلرب أمام قوة الرأي العام 
الذي وجهه اإلعالم، و بذلك كانت حرب 
الفيتنام مبثابة فشل للسياسة و الدبلوماسية 

تستطع الواليات األمريكية أن األمريكية حيث مل 
ختلق تناغما بني اآللة العسكرية والسياسية من 
جهة و اآللة اإلعالمية من جهة أخرى، فكانت 
العالقة بني اجلانبني عالقة ميّيزها التضاد و 

  .التحدي
  اإلعالم األمريكي قسم عالقات

حرب (عامة للبيت األبيض 
  )الخليج الثانية

األمريكية قررت الواليات املتحدة 
، بعيدا عن 1991خوض حرب اخلليج الثانية

رقابة الرأي العام كأحد أهم دروس حرب 
الفيتنام، و حرب اخلليج الثانية كانت حرب 
عسكرية ضد العراق و لكنها أيضا حرب إعالمية 
ضد العرب، وظهر ذلك يف اخلطاب اإلعالمي 
الغريب عموما و األمريكي خصوصا، من خالل 

استخدمت  كالعريب شر  عبارات ودالالت
  .اخل...مطلق، العريب عصي على التقدم و الّرقي

كما بدا يف اإلعالم األمريكي فرض 
الرقابة احملكمة و املشّددة، فقد كان اهلدف 
اإلعالمي املركزي تقدمي خطاب إعالمي موحد و 
مدروس، من خالل السيطرة األمريكية على 

املتعلقة املراحل املختلفة من العملية اإلعالمية 
بتغطية األعمال العسكرية، من مجع املعلومات و 
ختزينها و معاجلتها و توزيعها، و من أجل هذا 
ا مناسبة  اختذت السلطات اإلجراءات اّليت رأ
حيث ّمت تشكيل أجهزة رمسية خمتصة و حمدّدة 
بدقة و قريبة من القيادة العليا إلدارة الصراع، و 

خّولة بإدارة اعتربت هي األجهزة الوحيدة امل
الصراع إعالميا، و هي املخّولة بتقدمي املعلومات 
الرمسية و التفسريات و الشروحات و التحليالت 
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واملطلوب هو كان إجياد وضع احتكاري أمريكي 
لتحقيق السيطرة الكاملة على املضمون اخلطاب 
اإلعالمي املتعلق باألعمال العسكرية وذلك على 

ىل احلد الّذي دفع وكالة الصعيد احمللي واإلقليمي إ
الصحافة الفرنسية رفع دعوى قضائية ضد 

  .1البانتغون
ا أكثر حرب يف  ّ وصفت أيضا بأ
التاريخ ّمت فيها إحكام السيطرة واملراقبة، وكتب 

بأنّه لقد جنح بوش األب "باحثون يف هذا الشأن 
و العسكريون جناحا تاما، يف السيطرة على 

م متكنوا م ن قول ما يرغبون للرأي اإلعالم حىت أ
العام، حيث كانت الرقابة العسكرية يف اجلبهة 
ذا حتولت شاشات التلفزيون  مباشرة و صرحية 
إىل مصلحة عالقات عامة للبانتغون، وأصبحت 
عملية تطابق وجهات النظر الربامج و زوايا 
التناول تنتج على حسب ما يريده البيت 

ا  )CNN(األبيض، حىت شبكة  يف حد ذا
البنتاغون حّول أجهزة "اضطرت لالعرتاف بأّن 

اإلعالم إىل سالح إضايف ملحق باجليش، وكما 
سحق التفّوق ) نيويورك تايمز(كتبت صحيفة 

اجلوي للبنتاغون الصحافة قبل أن يسحق 
  .2"العراقيني

و من األهداف املركزية لإلسرتاتيجية 
من خالل اإلعالمية األمريكية هو حتييد املشاهد 

ا شيء  ّ جعل احلرب مادة لالستعراض و على أ
عادي، فقد قام اإلعالم األمريكي بإمهال بالغ 
ملوضوع اخلسائر البشرية، وذلك مبوجب قرار 
أمريكي مينع الصور املتعلقة بالضحايا من الوصول 
إىل شاشات التلفزيون األمريكي، ما جعلها 

                                                             
1 ، املكتبة 1الطبعة اإلعالم و األزمات، أديب خضور،  

.87، ص 1999سوريا، اإلعالمية، دمشق،   
2 .88، صهنفسع المرج  

 تعرف باحلرب النظيفة و يف هذا أكد الباحث
يف  ) Jean Baudrillerd(الفرنسي 

أّن احلرب كانت " حرب الخليج لم تقع"كتابه 
مناسبة إلنتاج صورة من نوع خاص ّمهشت 

، و 3"األبعاد اإلنسانية للحرب وغّيبتها وحجبتها
ا  ذا أكّدت الواليات املتحّدة على مدى قدر

  .يف التحكم يف اإلعالم بالرغم من تعّدده وتنوعه
ر الرتكيز و بشكل و من جانب آخ

الفت يف التغطية املصّورة على استخدام األسلحة 
ذا احلرب مناسبة لعرض دعائي  املتطورة، وكانت 
للقوة و التقدم األمريكي، ووصف هذه الظاهرة 

جزء من فليم حرب اخلليج الذي أنتجته ) جرنرب(
  .4وسائل اإلعالم األمريكية

  2003الحرب على العراق ،
 خالصةحرب إعالمية 

جّندت اإلدارة األمريكية من أجل الوصول 
هلدفها يف غزو العراق العديد من املؤسسات اليت تقوم 
بالدعاية والعالقات العامة و خمتلف العمليات 
النفسية، اليت و من خالهلا يتم صناعة اخلطاب 

 اإلعالمي األمريكي كجزء من اخلطاب السياسي
مريكية األدوات اإلعالمية لوزارة الدفاع األ -

  2003لصنع قرار احتالل العراق 
 تأسس: مركز التحالف اإلعالمي )1

مستشارة ) كارين هيوغز(بإشراف  2001عام
املستشار اإلعالمي ) اليسري كمبل(و ) بوش االبن(

إلدارة اإلعالم املتعلق بغزو ) توين بلري(السابق لــ 
  .أفغانستان واحلرب الدائرة هناك

مكتب (مكتب الخطط الخاصة  )2
بول وولفو (بإشراف نائب وزير الدفاع  ):سيسةالد

                                                             
3 .94، ص نفسه المرجع  
4Gerbner, middle east arms bazaar, new 
york times, 6/6/1991 ،نقال عن 
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، واستعمل للتالعب )أبرام شولسكي(ويديره ) فيتز
دف تضخيم التهديد اليت متثله أسلحة  باملعلومات 
الدمار الشامل يف العراق وللمكتب عالقات وثيقة 

  .مع إسرائيل
: "اللجنة من أجل تحرير العراق"منظمة   )3

ا مستشار ، كّلف 2002تأّسست يف نوفمرب  بإدار
وأخذت على ) راندي شينمان) (رامسفيلد(سابق لـ 

عاتقها إن الرتويج علنا ملنطق اإلدارة األمريكية يف 
 خوض احلرب وإسرتاتيجيتها ضد العراق

الذي تأسس : مكتب التأثير اإلستراتيجي )4
دونالد (وأّسسه وزير الدفاع السابق  2002عام 

لة العامل دف رمسي معلن هو استما) رامسفيلد
العريب وشن محالت التضليل والتالعب وقد أغلق 

) نيويورك تايمز(إثر كشف  2003هذا املكتب يف 
عن حقيقة مهامه وأساليبه يف التعامل مع الصحافة 
الدولية وما أثاره ذلك من احتجاجات يف أوساط 

  .معتدلة كثرية
شارل (ترأسه  :مكتب الدبلوماسية العامة  )5

أبرز شخصيات الصف األول وهي من أشهر و ) بريز
  .يف عامل الدعاية بالواليات املتحدة األمريكية 

الذي تأسس  :مكتب االتصال الكلي )6
وكلف بتنسيق الرسائل األمريكية املوجهة  2003عام

  إىل الرأي العام األمريكي
من أكرب شركات : "رندون"مجموعة  )7

الدعاية والعالقات الدولية العامة يف واشنطن وقد 
لس الوطين العراقي يف ظل اعتمدت  وأنشأت ا
  .1االحتالل

                                                             
1 مركز صناعة و تسويق الحرب ضد العراق، مهند العزاوي،  

شيلدون رامبتون نقال عن  صقر للدراسات اإلسرتاتيجية، 
، الدار 1، الطبعة الشاملأسلحة الخداع وجون ستوبر، 

.78، ص2004العربية للعلوم، بريوت، لبنان،   

كان تركيز اإلعالم على أهم ثالث نقاط و اليت تعترب 
األسباب الظاهرة و املباشرة حلرب أمريكا ضد العراق 

  :و هي
اتهام العراق بامتالك أسلحة الدمار  -

عملت وسائل اإلعالم األمريكية  :الشامل
 و منذ فرتة ليست بالقصرية قبل احلرب،
بتبين اخلطاب السياسي األمريكي، حول 
امتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل، و 
ديدا ألمن الواليات  أّن هذا ال ميثل 
ديد  املتحدة األمريكية فقط و إّمنا هو 
لكل العامل، و بالرغم من أّن احلرب على 
العراق كانت بغياب قرار أممي جييز ذلك،  

نظمة األمم كما ذكره بوضوح األمني العام مل
أّن غزو العراق يف ) كويف عنان(املتحدة 
كان عمال غري شرعي   2003مارس 

باعتبار أنّه مل يقرر أو مل يسمح به جملس 
األمن، و إّن ثبوت عدم السماح يكفي 

 .2إلضفاء صفة عدم الشرعية هلذا العدوان
: اتهام العراق بدعم اإلرهاب و القاعدة -

الواليات املتحدة إلبراز مدى تأثري إعالم 
األمريكية، فإّن وكاالت االستخبارات 

هي نفسها مل تكن ) CIA(األمريكية 
ا خاضت  ّ تصدق إدعاء اإلدارة األمريكية أ
حربا ضد اإلرهاب يف العراق، إال أّن 

من األمريكيني قالوا أّن معظم ) 44%(
 2001سبتمرب  11خاطفي الطائرات يف 

توّرط  ) %45(هم من العراقيني، وأّكد 
شخصيا يف العملية، ) صدام حسني(الرئيس 

جورج (و يف نفس السياق اعترب الرئيس 

                                                             
2 االحتالل األمريكي للعراق من منظور الشرعية ليث حممود، 

، دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 1، الطبعةالدولية
.98، ص 2012  
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االبن أّن العراق عّلم أعضاء يف ) بوش
القاعدة صنع قنابل و معاجلة مسوم و غازات 
قاتلة، و أرسل خرباء يف املتفجرات و يف 
تزوير املستندات للعمل مع مسؤولني كبار 

ذا فقد ركّ 1.يف القاعدة ز اإلعالم و 
األمريكي على هذه النقطة، و اليت تعود 
بالذاكرة األمريكية اهلجمات اإلرهابية اليت 
طاملا تركت تأثريا نفسيا كبريا عند 

 .األمريكيني
صدام (اتهام النظام العراقي بالديكتاتورية  -

رّكزت اإلدارة األمريكية على  ):حسين
، وسعت )صدام حسني(شخصية الرئيس 

عدو واخلطر الكبري الذي يهدد جلعله صورة ال
العامل، و استخدمت اإلعالم من أجل 
تكوين هذه الفكرة عنه يف أذهان الرأي 
العام، وربطت احلرب على العراق بالقضاء 
على نظامه الديكتاتوري وختليص العراق و 
جلب احلرية والدميقراطية، تعّمد اإلعالم 

صدام (األمريكي تشويه شخصية الرئيس 
واده اإلعالمية والرتكيز على يف م) حسني

عداءه، وسّوق لفكرة أّن الواليات املتحدة 
األمريكية و احللفاء استعملوا خمتلف الطرق 
الدبلوماسية حلل أزمة العراق، و لكن 
الشخصية الدكتاتورية و العنيدة للرئيس 

 .جعلتهم يلجؤون للحرب) صدام حسني(
م ميكن تلخيص دور اإلعالم يف توجيه الرأي العا

يف حرب العراق ما حتدث عنها الكاتب و السياسي 
يف مقابلة ) يورجن تودنهوفر( وأستاذ القانون األملاين 

ملاذا (تلفزيونية،لعرض جتربته يف العراق من خالل كتابه 

                                                             
امبراطورية المحافظين الجدد، اإلعالم وحرب وليد مشيط، 1

، 2005، دار الساقي، بريوت، لبنان، 2عة ، الطبالعراق
  .38ص

إنّنا ال نشاهد املائة عملية اليت : " يقول) تقتل يا زيد
ا املقاومة العراقية، و ال املائة عملية اليت  تقوم تقوم 

ا القوات األمريكية ، فنحن نشاهد واحد أو إثنني، 
أو ثالثة من العمليات االنتحارية الوحشية إلرهابيني 
أجانب، و ملاذا نشاهدهم يف التلفزيون؟ ألّن احلكومة 
األمريكية تريد ذلك، هي حتتاج هذه العمليات 
ا على العراق لدى الرأي العام، و  االنتحارية لتربر حر

  2" أنّنا ال نشاهد احلقيقةهذا يعين
اإلعالم األمريكي بين الوطنية و الموضوعية : ثانيا

  .المهنية
  جدلية العالقة بين اإلعالم و الحكومة .1

إّن العالقة بني احلكومة و وسائل اإلعالم 
تمع األمريكي هي عالقة مثرية للجدل والنقاش  يف ا
يف اجلامعات واملؤسسات اإلعالمية من جهة و 

  .املؤسستني السياسية والعسكرية من جهة أخرى
دوريس جريبر ترى الباحثة 

)DourisGraber ( أّن يف أمهية هذه العالقة
وسائل اإلعالم األمريكية باتت متغريا رئيسيا يف صياغة 
الرأي العام األمريكي اجتاه القضايا الداخلية و اخلارجية 

ظهور وخباصة بعد ظهور تعدد القنوات التلفزيونية و 
اإلعالم االلكرتوين و ظهور وسائل اإلعالم ذات 
امللكية املختلطة اليت جتمع بني املرئي و املقروء و مع 
تطور الوسيلة اإلعالمية أصبحت العالقة بني احلكومة 
و اإلعالم موضوع جدل ونقاش بني الطرفني ال يزال 
صداه يرتدد يف أروقة اجلامعات و املراكز البحثية و 

  .3كومية املكاتب احل

                                                             
2 : ، عرب املوقعيورجن تودنهوفرمقابلة تلفزيونية مع عن 
https://www.facebook.com/photo.php?v=5817
75418573106 
3 Garber Doris, mass media and american 
politics, cpngressional quarterly inc, 
washington, 1993 p 13. 
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و يف عالقة اإلعالم باحلكومة يف الواليات 
املتحدة األمريكية فإّن هذا يرتبط و يتغّري حبسب طبيعة 
ا والتوقيت الزماين هلذه القضايا ففي  القضايا املرتبطة 
الشأن الداخلي حياول اإلعالم األمريكي أن ميارس 
أقصى مراحل الرأي والتعبري اليت ضمنها الدستور 

ي حبيث يقل تأثري احلكومة عليها، و أما يف األمريك
الشأن اخلارجي فهي تبدو متأثرة إىل حد كبري بسيطرة 
احلكومة عليها و تتأكد اهليمنة احلكومية على وسائل 
اإلعالم و منافذ املعلومة يف أوقات األزمات اليت تكون 

  .1فيها املؤسسة السياسية األمريكية طرفا رئيسيا فيها
و إعالن  2001سبتمرب و بعد أحداث 

الواليات املتحدة األمريكية ما أمسته احلرب على 
اإلرهاب و عن دور اإلعالم فيها، جند القيادات 
السياسية و العسكرية ترى أنّه من حقها يف هذه، 
الظروف االحتفاظ بأكرب قدر ممكن من السرية على 
ا احليلولة دون وصول وسائل اإلعالم  خططها وعمليا

ت احلكومة و وسائل اإلعالم من جهتها ترى إىل ملفا
أنّه من حقها تغطية األحداث و إبراز كافة اجلوانب 
املتعلقة بسري العمليات العسكرية و ما حيدث يف أرض 
الواقع و تأثري ذلك على املدنيني و البيئة احمليطة 
بذلك، وبني هذين املوقفني يبقى القادة العسكريون 

إلعالم، و مع هذا توجد بني يعقدون أمهية كبرية على ا
امات املتبادلة   .2الطرفني العديد من الشكوك واال

لقد كانت حرب اخلليج الثانية  من أكثر 
احلروب يف العصر احلديث اليت حضيت بتغطية 
إعالمية ضخمة و جرت فيها حماوالت جادة للسيطرة 

 )3000(على اإلعالم، فقد كان هناك ما يقارب 
منهم مرافقون ملختلف ) 600(صحفي، أكثر من 

                                                             
1 حجب المعلومة في الحرب حممد بن سعود البشر، 

.13، السعودية، ص األمريكية على العراق  
2Smith Perry M, how CNN fought the war , 
a vieu from the inside carol publishing ,New 
York, 1991, p 92. 

الوحدات العسكرية األمريكية و الربيطانية املشاركة يف 
احلرب، و هذا كان خمططا له و أمرا مقصودا بالتنسيق 
مع وزارة الدفاع األمريكية، و تندرج عملية إحلاق 
الصحفيني بالوحدات العسكرية أثناء العمليات احلربية 

سيطرة على وسائل اإلعالم، ومنع حتت إسرتاتيجية ال
أي حماولة من الصحفيني لنشر أو إذاعة أخبار وتقارير 
ا تؤثر سلبا  ّ ترى القيادات العسكرية أو السياسية أ
على سري اخلطط العسكرية أو تثري مشاكل لدى الرأي 

  .3العام الداخلي
و هلذا أصبح القادة العسكريون يسعون  

نع وصوهلم إىل لوضع عراقيل أمام الصحفيني مل
املعلومة، ما يدل على أّن العسكريني و على مستوى 
أعلى القيادات السياسية، ترى يف اإلعالم هاجسا 
يهدد التوجهات املتبناة يف اإلسرتاتيجيات العسكرية و 

  .املخططات السياسية
و تظهر كذلك جدلية العالقة بني 
اإلعالم و احلكومة حول الصور اليت يبثها 

صابات وأسرى احلرب، وتعد هذه اإلعالم لإل
امات بني القادة  الصور من األمور املثرية  لال
العسكريني واملؤسسات اإلعالمية ففي اجتماع 

نّبه املتحدث باسم  2003فيفري  27جرى يف 
 Bryanوزارة الدفاع األمريكية 

Whtman) ( رؤساء املكاتب اإلعالمية من
ّد أن نشر اإلصابات وسط  جنود التحالف يع

  .4من أكثر األمور حساسية من منظور احلكومة
و يف هذا السياق هامجت كل من 
احلكومة األمريكية و الربيطانية املؤسسات 
الصحفية وخباصة قناة اجلزيرة الفضائية القطرية 
لعرضها صور اثنني من اجلنود متوفيني و اثنني 
آخرين وقعا أسريي حرب، و قد عّرب آنذاك رئيس 

                                                             
3Smith Perry, op.cit, p 92 
4Tumber, Howard & Palmer Jerrmy,op.cit, p 
69. 
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عن إدانته من عرض هذه ) بلري توين(الوزراء 
  .1الصّور و عرب عن الفزع من عرض مثلها

و يف كثري من املناسبات واجه  
املراسلون الذين جترؤوا على حتّدي السلطات 
األمريكية، أو حاولوا التمرد على التفكري و النهج 
ا،  التقليدي يف األخبار و التقارير اليت يرسلو

ت، ليس من الكثري من التوبيخ واملضايقا
السلطات الرمسية فحسب، بل و من املؤسسات 
ا، فاملراسلون يف حرب الفيتنام    اليت يعملون 
ا كانت  كانت التقارير و األخبار اليت يرسلو
ختضع للتعديل و احلذف أو اإللغاء بالكامل، و 
وصل األمر ببعض املؤسسات اإلعالمية إىل 

ين ال خصم  مبالغ مالية، من بعض املراسلني الذ
يلتزمون مبعايري املؤسسة اإلعالمية اليت ينتمون 

نيويورك (و هو ما حدث ملراسل صحيفة .إليها
أثناء حرب ) تايمز

الذي  (DavidHalberstan)الفيتنام
  .2خصمت الصحيفة مبلغا من راتبه

مثل هذه الضغوطات اليت متارسها 
ممثلة يف املؤسسة السياسية  –احلكومة 
من هذه القيادات بأمهية هو إدراك  -والعسكرية

وسائل اإلعالم و تأثريها على صياغة الرأي العام 
و توجيهه، و لذلك شهدت العالقة بني احلكومة 
و اإلعالم فصوال من التوتر، و خباصة أوقات 
احلروب و األزمات ونذكر يف هذا السياق ما 
قامت به القوات األمريكية من قصف إلذاعة 

أكتوبر  8طالبان يف  صوت الشريعة التابعة حلركة

                                                             
1Smith Jeffery, War and  Press Freedom,The 
Problemof Prerogative Power. Oxford 
University Pres, p 220. 
2Smith Jeffery, op.cit, p 215. 

أكتوبر، ليتم ) 26(، وعاودت البث يف 2001
ائيا   .3قصفها مرة ثانية و تتوقف 

و يف إطار ما يسمى بسياسة التعتيم 
اإلعالمي ما حدث يف حرب اخلليج الثانية دائما 

 Tomتلقى  1991يف جانفي 
Johnson) ( رئيس قناة)(CNN  مكاملة

لبيت األبيض هاتفية من املتحدث الرمسي باسم ا
خيربه فيها أّن الرئيس بوش األب ) مارلني فيتزويتز(

يطلب أن تسحب القناة كل طاقمها اإلعالمي 
ا تلقت  4فورا من بغداد ّ و قد ذكرت القناة أ

امات بسبب تقارير  الكثري من الشكاوي و اال
مراسليها و وصل األمر ببعض املؤسسات إىل 
ا من القناة، ونفس األمر بالنسبة  سحب إعالنا

 Christiane(للصحفّية 
Amanpour ( ا استياء اليت أثارت تغطيا

الكثريين حىت من زمالئها يف وسائل اإلعالم 
 (IrinaBriganti)خرى أين وصفتها األ

ا  News) (FOX املتحدثة باسم قناة  ّ بأ
  . 5"املتحدث باسم القاعدة"

فقد  2001أّما عقب أحداث سبتمرب 
طلبت اإلدارة األمريكية منع اإلرهابيني من الوصول إىل 
م من وسائل اإلعالم، فقد  اجلمهور وذلك حبرما

الواليات  طلبت اإلدارة من شبكات التلفزيون يف
املتحدة عدم بث تسجيالت الفيديو اليت يطلقها 

                                                             
3Taylor, Philip M. We Know Where You 
Are: Psychological Operations Media, 
During Enduring Freedom,in, Thussu Daya 
Kishan and Freedman Des , War and the 
Media, Sage Publications, New York. 2003, p 
107. 
4Smith Prrey, op.cit, p 9. 
5Allan Stuart and Zelizer Barbie, Reporting 
WarJournalism in War time, Routledge, 
New York 2004, p 8. 
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خوفا من أن حتمل رسائل مشفرة ) أسامة بن الدن(
  .1خلاليا اإلرهاب يف الواليات املتحدة األمريكية

أّما يف االجتاه املقابل و سعيا من الواليات 
املتحدة األمريكية كسب الرأي العام األفغاين فقد 

واالتصال املختلفة، حيث  قامت بتوفري وسائل البث
راديو على األفغانيني ) 40.000(قامت بتوزيع 

وزرعت القوات املتحالفة املزيد من أجهزة الراديو يف  
كل األراضي ويتم السيطرة عليها و اإلذاعة كانت 
جزءا من احلرب النفسية أو هلذا مت تصميمها بطريقة ال 

كما حتتاج فيها إىل بطاريات أو كهرباء لتشغيلها، و 
عملت على متويل و بنسبة كبرية احملطات اإلذاعية و 

و ) سوا(التلفزيونية املوجهة و تشغيلها و منها إذاعة 
و اليت تبث موادها اإلعالمية ) احلرة(وقناة ) هاي(جملة 

  .2باللغة العربية و الفارسية و البشتونية
كما ميكن القول أنه من النادر ما يزعج 

، فرغم أّن العامل يتحدث اإلعالم األمريكي السلطة
أحيانا عن حرية اإلعالم األمريكي و جرأته يف انتقاد 
اإلدارات األمريكية، إال أّن احلقيقة ختتلف عن ذلك 
فاإلعالم ينتقد بقوة ولكن ضمن املساحة املقبولة من 
االعرتاض بني أروقة السلطة و حزبيها الدميقراطي و 

عالم اجلمهوري، و يشرح هذه النقطة خبري اإل
إّن التيار العام : " قائال) مايكل بارينتي(األمريكي 

لإلعالم األمريكي الذي تتحكم فيه شركات اإلعالم 
الكربى، نادرا ما ينحرف إىل املناطق و املوضوعات 
اليت تسبب عدم االرتياح ملن ميلكون السلطة السياسية 
و االقتصادية، و يتضمن ذلك من ميلكون وسائل 

  .3"لنون فيهااإلعالم و من يع
 Roberو يلّخص كل هذا 

Elegant) (مراسل صحفي أمريكي سابق بقوله :

                                                             
1Taylor, Philip, op.cit,p 215. 
2Ibid, p101. 
3 اجلزيرة نت،   www.aljazzera.net 

ألول مرة يف التاريخ تتقّرر نتائج حرب ليس يف " 
ساحة املعركة و لكن على صفحات الصحف 

كتب هذا يف ) (Rober،4"وشاشات التلفزيون
حديثه عن حرب الفيتنام ناهيك عما حيدث يف 

ائل يف تقنيات اإلعالم حروب اليوم مع التطور اهل
  .واملعلومة

إّن اجلدلية القائمة بني املؤسسات اإلعالمية 
و احلكومة يف الواليات املتحدة األمريكية، حول حق 
الصحفيني يف الوصول إىل ملفات احلكومة ال يتجاوز 
الدراسات العلمية إىل الواقع امليداين، و قد ينجح 

ستوى احمللي اإلعالميون يف كسب نتائج اجلدل على امل
ولكن ليس على مستوى السياسة اخلارجية، اليت تبقى 
حتت هيمنة السياسيني وصّناع القرار بذرائع شىت أمهها 

املصاحل اإلسرتاتيجية "أو " محاية األمن القومي" 
وهي األسباب اليت جيب أن حيرتمها " القومية

  .الصحفيون طوعا أو كرها
و عملية حجب املعلومات على الرأي 

مريكي من طرف الرئيس بوش االبن، تّعد األكرب األ
منذ احلرب العاملية الثانية، ولكن بالرغم من ذلك مل 
تثر إال القليل من االهتمام واملالحظة، إذ مثّلت 

واحلرب على اإلرهاب تربيرا  2001أحداث سبتمرب 
مقنعا لسياسة بوش االبن يف التحكم باملعلومات كما 

  ".لصاحل أعدائنامن شأنه أن يكون " يقول 
ميكن القول أّن هذا اجلدل ينتهي لصاحل 
احلكومة يف األزمات و احلروب و ذلك بتغليب الصاحل 
العام خاصة إن كان اخلطر خارجي، أين يصبح 
اإلعالم واحدا من وسائل احلرب و أداة للدفاع و 

هذا اجلدل ليس وليد اليوم أو .اهلجوم على العدو
األمس و لكن هو موجود منذ أن اتضحت مهمة 

عالم يف أي جمتمع، و من هنا يتأكد أن كل واحد اإل
يف سعيه للوصول إىل حتقيق مقاصده يبقى هذا 

                                                             
4Smith Jeffery, op.cit,p 198. 
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الالتوافق واقعيا و مستمرا و مالزما للحياة السياسية 
ذا، فليس غريبا أن  واإلعالمية، و الرأي العام يتأثر 

من األمريكيني من يقول أنه مل يسمع مطلقا عن  جند
و يعتقد أنه منتجع ) تاناموجوان(شيء امسه معتقل 

البحر يتمتع بشمس مشرقة ودفء دائم  سياحي على 
يعتقدون أن  ، وأّن نسبة كبرية من األمريكيني !!

م هم  ّ الفلسطينيني هم احملتلون ألراض إسرائيلية وأ
ما يؤكد أّن اإلعالم يف أمريكا   !!املعتدون واملغتصبون
  .أصبح صناعة كبرية
  أخالقيات اإلعالم األمريكي و

  العمل اإلعالمي
إّن اإلعالم مل يكن يف يوم من األيام مبنأى 
عن األحداث، فهو دوما يرتقبها قبل حدوثها و 
أثناءها وبعدها، ولكن مسافته منها قد تقرتب وقد 
تبعد، و معاجلته تتعدد و ختتلف لعدة مسّببات و 
مربّرات، ولكن الواضح أّن لإلعالم مبادئ وأخالقيات 

زمة للعمل اإلعالمي بغض النظر عن توجهاته تبقى مال
و عن أهدافه، وبالنسبة لإلعالم األمريكي فقد كان 
هامش احلرية املتاح يف عمومه واسع بقدر ما مقارنة 
مع دول العامل، واستطاع أن ميارس اإلعالم بطريقة 
غابت يف عديد من الدول هي األخرى دميقراطية، و 

كانت للسلطة األمريكية لكن تغّري من الوضع ما تغّري و 
يد يف هذا، سامهت فيه اخليبة األمريكية يف حرب 

  .2001الفيتنام و أحداث سبتمرب 
، 1791ينص التعديل الدستوري األول عام

لن يضع :" الذي ينص على عدم تقييد حرية الصحافة
قانونا يمس المؤسسة الدينية أو يمنع "الكونجرس 

ضّيق حرية حرية الممارسة الدينية أو يمنع و ي
  1"التعبير والصحافة

                                                             
1Dans john dean, medias in the united states 
since1945, editions messène, paris France, 
1997, p 52.  

"Congress shall make no 
low respecting an freedom 
religion, or rohiliting the 
freedom of speech or of the 
press". 
و تظهر هذه املادة متتع الصحافة حبرية 
التعبري، ما يعين مزاولة العمل اإلعالمي بعيدا عن أي 

هذه احلرية،حىت و إن  ضغوطات قد حتول دون ممارسة
ا السياسية املختلفة غري . تعلق األمر بالسلطة و أجهز

أيّاما بعد دخول أّن استحضار ما كتبه الرئيس روزفلتن
الواليات املتحدة األمريكية احلرب العاملية الثانية إىل 
جانب احللفاء ضد دول احملور أملانيا و إيطاليا واليابان 

هون الرقابة مثلما يكرهون إّن األمريكيني يكر : "يقول
احلرب، و لكن جتربتنا وجتارب األمم األخرى أثبتت 
أّن  هناك بعض أشغال الرقابة يف وقت احلرب، و حنن 

، و يظهر جليا من قوله هذا أّن شيئا امسه 2"يف احلرب
الرقابة سيدخل احلياة اإلعالمية األمريكية كأحد 

  .متطّلبات احلروب
و و ميكن القول أّن مبدأ الرقابة استخدمته 
الواليات املتحدة األمريكية فيما بعد حىت بدون 
مؤسسات تشرف ذلك فقد أقرت الشبكات 

) دونالد رامسفلد(التلفزيونية األمريكية بأن وزير الدفاع 
منعها و طلب منها عدم بث صور أسرى احلرب 

ا قررت  عدم األمريكيني حىت يتم إبالغ أسرهم، وأ
عرض صور القتلى األمريكيني ألنّه ال يتوافق مع 
الذوق العام، وإن كانت بعض الشبكات األمريكية قد 
عرضت مشاهد سريعة هلم، و ميكن القول أّن وزير 
الدفاع مبنعه بث هذه الصور هو تدخل يف حرية 
الصحافة املنصوص عليها، و هو من جهة حتدث عن 

                                                             
2Robert burbage, Jean cazemajour, andré kaspi, 
presse, radio et télévision, aux états unis, 
librairie armand,colin, paris, France, 1972. P 
226. 
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جلانب احلسي للرأي مصاحل سياسية باالستعانة مبربر ا
العام متناسيا املوضوعية املهنية كأحد ركائز يقوم عليها 
العمل اإلعالمي وهي حبال من األحوال يف بلد يعترب 

 .الرائد يف الدميقراطية
ا  ّ و باحلديث عن احلروب و الصراعات فإ
أوقات استثنائية تستدعي من اجلانب اإلعالمي قدرا  

 السرية و املناورة، و  كبريا من احليطة والتحفظ و حىت
كما ميكن حتديد الشكل الرمسي الذي يظهر به 
اإلعالم فيما يتم عرضه، وذلك دائما حتت ما يسمى 
دف حتقيق املصاحل العليا  باعتبارات أمنية، و 
والقومية للبلد، و قد ضمنت خمتلف التشريعات 
الدولية هذا احلق للدول ولكن باملقابل حددته بأصول 

  :هاوقواعد أمه
ال جيوز أن تتعارض اإلجراءات املتخذة  -

تعارضا جذريا مع حرية التعبري املضمونة 
ملختلف وسائل اليت تعرب عن مصاحل قوى 

  .أطراف خمتلفة
ال جيوز أن تتعارض اإلجراءات املتخذة أثناء  -

احلرب جذريا مع حق املواطنني يف االتصال 
و الوصول إىل املعلومات والتفسريات و 

  .التحليالت
إّن األساس الذي انطلق منه املشرّع هو  -

تمع و خدمة مصاحلهما  محاية الدولة و ا
احلقيقية و ليس إعطاء مّتسع تشريعي 
دف خدمة مصاحل آنية  ملناورات سياسية 

 .1للحكومة
و استنادا إىل هذا العرض فإنّه يف الواليات 

نالحظ بروز نظرية إعالمية جديدة  املتحدة األمريكية
و حتديدا بعد  21منذ مطلع القرن احلادي و العشرين 

يار االحتاد االسوفيايت، وعقب تفجريات احلادي  ا
، و هي نظرية الدعاية السياسية 2001عشر سبتمرب 

                                                             
1 .86، ص مرجع سبق ذكرهأديب خضور،     

املسلحة أو احلربية، حيث ظهر ذلك جليا بوضع املزيد 
من الداخل من من القوانني لتسخري اإلعالم يف حفظ أ

خطر هجمات اإلرهاب، و يف ميادين القتال باخلارج، 
فأصدرت السلطة األمريكية بعد هجمات سبتمرب 

، و هو قانون "باتريوت"، ما عرف بقانون 2001
الدفاع الذي يسمح هلا باملراقبة و املالحقة، و 
االعتقال ومراقبة كل ما قد يشكل خطرا على األمن 

  .2مبا فيه اإلعالم
 كن القول بأّن احلروب اليت خاضتهاو مي

الواليات املتحدة األمريكية حضيت بتغطية إعالمية 
واسعة من طرف اإلعالم الدويل واألمريكي خاصة، و 
رغم تواجد عدد كبري من وسائل اإلعالم األمريكية يف 
ساحات القتال، فإّن هنالك تساؤالت وشكوكا كثرية 

ألّن . مليداينحول موضوعية التغطية وجتسيد الواقع ا
ا اإلعالم   -الطريقة اليت سريت احلكومة األمريكية 

وضعت اإلعالم  - أو باألحرى حّددت مساره مسبقا 
األمريكي موضع الشك باالستناد إىل املبادئ اليت 

  :تعترب أسس بين عليها وهي
اإلعالم احلر هو اإلعالم اخلاص، و إّن تدخل  -

رية الدولة ألي اعتبار هو العدو األول حل
 .اإلعالم

القوة الوحيدة اليت تنظم اإلعالم و تضبط حركته  -
و تصحح مساره هي قوانينه ومكانيزماته و 

 .سوقه
 –حق التعبري و حق االتصال ال جيوز دستوريا  -

  - حسب التعديل األول للدستور األمريكي
 .تقييدمها يف أية ظروف وألي اعتبار

تمع تقتضي املمارسة الفعالة للدميقراطية يف ا -
اجلماهريي وجود املواطن املطلع والواعي و 
القادر على اختاذ قراره نفسه وذلك من خالل 

                                                             
، عمان، للتدفق اإلعالمي األبعاد السياسيةعاهد مشاقبة، 2

، نقال عن مصطفى الدباغ، جملة احلرس الوطين 2002األردن، 
  .1/1/2006بتاريخ 
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تقدمي املعلومة و الرأي منفصلني و من مصادر 
متنوعة، عرب تغطية متوازنة و موضوعية 

 .1لألحداث والظواهر والتطورات
و ال ميكن القول أّن اإلعالم األمريكي بكل 

نفس التوجه حنو التعتيم مؤسساته و صحفييه لديه 
وعدم املوضوعية يف معاجلته و طريقة تقدميه لألخبار، 
فإنّه مبقابل هذا هناك من حاول اخلروج عن و ممارسة 
اإلعالم من منطلق موضوعي يسعى إليصال احلقيقة 
للرأي العام األمريكي خاصة عندما تكون أهداف 
السلطة خارج أراضيها ال توافق مع طموحات الشعب 

مريكي، و ميكن هنا استحضار كيف أّن اإلعالم األ
األمريكي يف حرب الفيتنام كان موجها للرأي العام و 
ذا مسامها  أوصل إليه صور احلرب واملعاناة، و كان 
اء احلرب، و يقال أّن الواليات املتحدة  خسرت  يف إ

  ).نيويورك تايمز(حرب الفيتنام على أعمدة صحيفة 
األمريكي أيضا يقف يف وجه كان اإلعالم 

الكونغرس من أجل عدم السماح بانتهاك حرية 
و هي ) أوراق البانتغون(ففي عملية نشر  اإلعالم

أوراق سرية عن حرب الفيتنام، و بعد مطالبة 
) نيويورك تايمز(الكونغرس بتوقيف نشرها يف كل من 

و بعدها تناقلتها صحف أخرى، ) واشنطن بوست(و
جوان  30ليا يف جلسة استثنائية رفضت احملكمة الع

هذا الطلب ويف هذا يقول قاضي حمكمة  1971
مربّرا تصويته ضد مطالبة احلكومة ) هيغو بالك(العليا 

على الصحافة أن ختدم : " األمريكية بإيقاف النشر
احملكومني ال احلكام،إّن سلطة فرض الرقابة على 
الصحافة قد ألغيت لتكون الصحافة حرة يف مراقبة 

 .2"احلكومة، و كشف أسرارها و إعالم  األشخاص
و يف املوضوعية دائما، هناك توجهات تؤكد 
على وجود فئات تسعى لتمارس اإلعالم مبوضوعية و 

                                                             
1 .89، ص ، مرجع سبق ذكرهأديب خضور   
2Robert, op.cit, p242. 

مهنية ال ترضخ فيه للسياسة و ال لسلطة ،جاهدة  
تؤسس نقد تسعى لتتجاوز هذا النوع من التحكم و 

الذي أكادميي منهجي للتحيز اخلفي وتشويه الوعي 
متارسه وسائل اإلعالم األمريكية بالتحديد، أنشأت 
جمموعة من املثقفني واألساتذة اجلامعيني األمريكيني 
مشروعًا شعبيًا ضخمًا لكشف أهم القصص اليت مل 
يغطها اإلعالم األمريكي أو اليت مر عليها مرور الكرام 

وقد بدأ هذا املشروع عام   .أو فرض رقابة ذاتية عليها
 Sonoma (الرمسية ) سونوما(جامعة  يف 1976

State University ( يف والية)كاليفورنيا (
األمريكية، ويصدر املشروع كتابًا سنويًا يتضمن أهم 
األخبار والقصص الّيت عّتم عليها اإلعالم 

 (Project ويسّمى املشروع األمريكي،
Censored ( وهي تصدر "مشروع روقب"أي ،

 theاألخبار اليت مل تصل األخبار : حتت عنوان
news that didn't make new   و

  :من التقارير اليت أصدرها
   2006في تقرير  -

تعتيم شامل لإلعالم األمريكي على  .1
القتلى املدنيني يف الفلوجة وغريها 

كشفت ألول مرة يف خريف عام (
2004.( 

احلكومة األمريكية  التعتيم على قيام .2
باستقطاب املرتزقة وجنود األنظمة 
الديكتاتورية حول العامل، غري امللزمني 
بالقانون العسكري األمريكي، النتهاك 

كشفت (حقوق اإلنسان يف العراق 
  ).2004ألول مرة يف ربيع 

  2007في تقرير عام  -
التعتيم على قصة قيام ضباط أمريكيني  .1

يف العراق  بتعذيب املعتقلني حىت املوت
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كشفت ألول مرة يف خريف (وأفغانستان 
 1).2005عام 

هذه التقارير و أخرى كانت ستكون مفيدة 
لو قدمت للرأي العام يف وقت حدوثها، وكانت 
ستلعب دورا كبريا على املستوى احمللي و العاملي، و 
لكن بعد سنوات من هذا فإّن احلروب قد وقعت، و 

الدول ما من الشعب مات اآلالف، و خسرت 
خسرت و خسرت الواليات املتحدة األمريكية ما 
خسرت، و هلذا حىت ظهور مثل هذه التقارير اآلن 
رأت فيه السياسة األمريكية ما رأت حىت ال توقف 

  .نشرها
و خالصة القول أّن الواليات املتحدة        

األمريكية يف حديثها عن الدميقراطية يف اإلعالم أّمنا 
ميكن تربيره بالعدد الكبري و اهلائل من املؤسسات 
اإلعالمية على اختالفها والتفتح على الداخل واخلارج 
ولكن من منطلق احملتوى تكاد تكون بنفس املضمون 

  :و هلذا ميكن حصرها يف
ا ذات هدف جتاري  - ّ إ

  .و رحبية ختدم مالكها
  هي أداة للسياسة

األمريكية خاصة عندما يتعلق األمر 
  .مبعركة الرأي العام احمللي و العاملي

يف األخري، إّن اإلعالم األمريكي 
عمل طيلة سنوات السبعينات وفق هامش 
كبري من احلرية، مكّنها من الكشف عن 
العديد من قضايا الفساد و اإلطاحة 
بالعديد من املسؤولني، مما أثار حفيظة 

                                                             
ثالث عشرة قصة تجاهلها اإلعالم ابراهيم علوش، 1

  ، نقال عن األمريكي منذ احتالل العراق
Project Censored, the news that didn't make 
news, http://www.projectcensored.org. Project 
Censored, the news that didn't make news, 
http://www.projectcensored.org. 

اإلدارة األمريكية و جعلتها حتّد من 
اية  تسريبات اإلعالم احملتملة، و يف 

احلديث عن تضليل  السبعينات بدأ
الصحافة، وأصبح احلديث عّما يسّمى 
تفادي تكرار ما حدث يف حرب الفيتنام، 
بدأ العمل اإلعالمي خيضع ألطر تنظيمية 
إن صّح التعبري، فرضتها السلطة األمريكية 
خاصة عندما يتعلق األمر بعمليات 
عسكرية وصراعات خارج أراضيها، و تعترب 

نعرج هي امل 2001سبتمرب 11أحداث 
احلاسم، اّلذي أصبح مبثابة املربّر لتعليق 
بعض احلريّات العامة والفردية يف الواليات 
املتحدة، لكن باملقابل ال ميكن إنكار وجود 
إعالم أمريكي ضّد هذا التضييق، إال أنّه 
دخل حّيز التنفيذ حتت غطاء محاية األمن 
القومي واملصلحة العليا للوطن، و اليت من 

خرى مربّرات هلا قيمتها ال جهة هي األ
ديد بفعل املمارسة  ميكن أن تكون حمل 
اإلعالمية املوضوعيّة و اليت تبقى جزء من 
تمعات و األمم، ال ميكن يف  حياة ا
سبيلها أن تبذل مصاحل الدولة األمنية و 
السياسية واالقتصادية دون الغوص يف 

 .شرعيتها أم ال
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  الجزائر نموذجا: ر الجريمة البيئية على تحقيق التنميةتأثي

  ، حروش سلمى، باحثتان يف الدكوراهدريدي منرية
  . املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، اجلزائر

   :ملخص
يعرف العامل يف السنوات األخرية انتشارا واسعا للجرائم البيئية اليت تؤثر على حتقيق التنمية باعتبار أن هذا النوع من    

ديد البعدين االقتصادي واالجتماعي  اجلرائم ميس بالدرجة األوىل البعد البيئي للتنمية، والذي يؤدي أي تغيري يطرأ عليه إىل 
ديد العنصر ال وباعتبار أن آثار اجلرائم البيئية ال حتدها احلدود السياسية املصطنعة بني . بشري الذي يعد حمرك التنميةهلا، وكذا 

الدول، فإن اجلزائر عرضة هلذه اآلثار اخلارجية من جهة، إىل جانب آثار اجلرائم البيئية اآلخذة يف التوسع والتنوع  داخل 
ا املختلفة  إقليمها من جهة أخرى،  لذلك عملت على استحداث األطر التشريعية الالزمة ملكافحتها، إضافة إىل تعبئة مؤسسا

  . لوضع حد هلذه الظاهرة
Résumé   

Le monde a connu ces dernière années la propagation du différent formes du crime 
environnemental qui influence sur  la réalisation du développement, ces crimes touchent 
essentiellement la dimension environnemental du développement, qui a à  son tour des effets 
négatifs sur les autres dimensions économique et social du développement, et menace les 
ressources humaines qui représentent le moteur de développement. Dans ce contexte, 
l’Algérie est exposé  aux pressions environnementales dues aux crimes perpétrés en dehors 
ou dans son territoire.  Pour ces raisons, l’Algérie a pris  l’initiative pour développer un cadre 
juridique et institutionnel convenable  pour lutter contre ce phénomène.

  
  :مقدمة

يقتضي حتقيق التنمية كعملية تغيري تستهدف إكساب 
تمع القدرة على التطور الذايت املستمر لتحسني نوعية  ا

العقالين  االستغاللحياة األفراد تبين إسرتاتيجية تكرس 
هو ما يتطلب إزالة العوامل رد املالية، البشرية والبيئية، و للموا

املهددة هلذه املوارد، غري أن العنصر البيئي أصبح مهددا 
ثر سلبا على التنمية يؤ اجلرائم البيئية بشكل  انتشاربفعل 

دد بتقويض عنصرا ضروريا لتحقيقها يؤثر بدوره  باعتبارها
دد التنمية البشري ة من جراء على باقي العناصر، فهي 

اليت تنعكس على تطوير قدرات لفها و األمراض اليت خت
على  إنتاجيتهم، كما تؤدي إىل تسريع و األفراد  العلمية 

على  االعتداءاتوترية التغريات املناخية عامليا  ألن آثار 
املصطنعة مما جيعل بعض  ةالبيئة ال حتدها احلدود اجلغرافي

االشعوب تدفع مثن جرائم مل تشارك يف  ، خاصة ارتكا
قيق األمن الغذائي نظرا للعالقة الوثيقة بني على صعيد حت

ما يرتتب عن ذلك من عدم قدرة اإلنتاج الغذائي و و املناخ 
 ،األفراد اليت متثل جوهر التنمية احتياجاتعلى تلبية 

يقتضي رصد خمصصات مالية كبرية للتزود بالغذاء من و 
إىل للدول، قدرات املالية الهو ما يستنزف فرة، و مناطق الو 

جانب ما تتطلبه عملية معاجلة األمراض النامجة عن 
املعدات الضرورية ملعاجلة  اقتناءعلى البيئة، و  االعتداءات
وضاع اجلرائم البيئية إىل تدهور األكما تؤدي   .هاآثار تدهور 
على املدى البعيد،  االقتصاديهو ما يهدد النمو و الطبيعية 

ل حيول دون يعصف مببدأ التضامن بني األجيال  بشكو 
ومبا أن اجلزائر تشهد تناميا ملختلف  .التنمية استدامةحتقيق 

ا  أشكال اجلرائم البيئية، فهذا يعين أن طريق حتقيق التنمية 
حمفوف بالتهديدات، وعلى هذا األساس حاولنا معاجلة هذا 

فيما تكمن أوجه املوضوع انطالقا من اإلشكالية التالية؛ 
اجلزائر عامة و  لى  حتقيق عملية التنميةتأثري اجلرائم البيئية ع

ملعاجلة هذه اإلشكالية مت تقسيم هذه الدراسة إىل  .خاصة
  حمورين اثنني؛ 
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  مدخل نظري للجريمة البيئية: المحور األول
 تعريف اجلرمية البيئية -
 خصائص اجلرمية البيئية  -
 تصنيفات اجلرائم البيئية  -
   .ثار اجلرمية البيئية على التنميةآ -

آليات و  واقع الجريمة البيئية في الجزائر: المحور الثاني
  مكافحتها

 .أشكال اجلرائم البيئية املنتشرة يف اجلزائر -
   .اجلرائم البيئية كافحة جهود اجلزائر مل -

  مدخل نظري للجريمة البيئية : المحور األول
 : تعريف الجريمة البيئية -

التعاريف املقدمة للجرمية البيئية نتيجة تعدد  تلقد تعدد
تداخل و منها تناوهلا، وكذا تعدد  انطالقاالزوايا اليت يتم 

  : من بني أهم التعاريف نورد ما يليأنواعها و 
القوانني رمية البيئية هي كل فعل خيالف وخيرق املواثيق و اجل

املقصود الفعل البيئية املتعارف عليها وطنيا و دوليا، أو هي 
يسبب أضرار للبيئة و للنظام الذي يلحق خسائر و 

دف حتقيق منافع مالية  ا  .1اإليكولوجي  كما تعرف بأ
يصدر من  ،كل سلوك غري مشروع عمدي أو غري عمدي

  ا بالبيئة بطريقة مباشرةر يلحق ضر  ،شخص طبيعي أو معنوي
 2احرتازيأو غري مباشرة و يقرر له القانون عقوبة أو تدبري 

 يف البيئة  البيئية من خالل إحداث التغيري   اجلرمية تتم .
 باالمتناعنني البيئة أو بقوا االلتزامعن  االمتناعاحمليطة، أو 

اإلحجام عن القيام بفعل إجيايب معني كان أو ، لعن الفع
ذلك م القيام به يف ظل ظروف معينة، و يفرتض أن يت

ذا الفعل، شرط أن تكون  استنادا إىل واجب قانوين يلزمه 
عن ذلك  امتنع، لكنه املمتنع القدرة على القيام بذلك لدى

                                                             
1 Katja eman, gorazd mesk, Charles 
field,Crimes against the environment ,journal 
of criminal justice and security, 2011,  p578. 

نيان جعفر حسن، املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية   2 
عن جرائم البيئة،  مذكرة ماجستري يف القانون العام، جامعة 

  .7 .،ص2014السليمانية، 

ا ذلك السلوك . بإرادته كما ميكن تعريف اجلرمية البيئية بأ
فا حيميه املشرع جبزاء الذي خيالف به من يرتكبه تكلي

رادية ي حيدث تغيريا يف خواص البيئة بطريقة إذالجنائي، و 
غري إرادية مباشرة أو غري مباشرة، يؤدي إىل اإلضرار أو 

املوارد احلية أو غري احلية مما يؤثر على ممارسة بالكائنات و 
  .3اإلنسان حلياته الطبيعية 

اجلرمية بناءا على التعريفات السابقة ميكن تلخيص عناصر 
  :البيئية فيما يلي

ا سلوك إرادي  -  يرتكبهأو غري إرادي خيالف به من أ
 .تكليفا إجيابيا أو سلبيا حيميه املشرع جبزاء جنائي

ا سلوك غري مشروع، و  - قد يكون يف بعض األحيان أ
مشروعا غري أنه تعدى القدر املسموح به، فخالف 

 .منوذجا تشريعيا تضمنته قاعدة جنائية جمرمة
ا  - سلوك يصدر عن شخص مسؤول جنائيا سواء  أ

  . كان شخص طبيعي أو معنوي
تتلخص أهم هذه  :خصائص الجرائم البيئية .1

  :اخلصائص يف
 حتديد مفهوم البيئةو  ،صعوبة حتديد أركان اجلرمية البيئية -

   .يف حد ذاته
تقدير قيمة األضرار صعوبة حتديد مسؤولية اجلاين و  -

معظم جرائم البيئة غري ف: الناجتة عن اجلرائم البيئية
ر ثااآليصعب حتديد مرتكبها ألن و واضحة املعامل، 
كون حمصلة نشاطات عدة جهات تعلى البيئة قد 

قد ال تظهر اليت و تساهم يف ذلك بدرجات متفاوتة، 
قد تظهر يف مكان غري ذلك على األمد القصري، و 

 . فيه ارتكبتالذي 
فتلك اآلثار ال : آثار اجلرمية البيئية مكانيا وزمانيا اتساع -

ا مم حتدها احلدود السياسية املصطنعة بني الدول
ا متتد لفرتات طويلة  يكسبها طابعا دوليا ، كما أ

 . وأجيال متعاقبة

                                                             
،  دار .1سعيد امللكاوي، جرمية تلوث البيئة دراسة مقارنة، ط ابتسام 

. 33 .، ص2008الثقافة للنشر و التوزيع، األردن،  3  
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رم  تنوعهمكثرة عدد الضحايا و  - وعدم التمييز بني ا
  . 1الضحية و 
تصنف اجلرائم البيئية  :تصنيفات الجرائم البيئية .2

 : بناءا على عدة معايري
 :حسب الجهة المرتكبة لها الجريمة البيئية تصنيف -
 : جريمة بيئية وطنية: الصنف األول -

نية عندما يرتكبها أحد األشخاص تكون اجلرمية وط
كام اليت تنص على التوازن على األح يتتضمن التعدو 

، كقيام شخص بصرف املبيدات أو مواد مشعة البيئي
ا  .دون مراعاة املقاييس املسموح 

 : جريمة بيئية دولية: الصنف الثاني -
ا و  دولة  من جراء نشاطاتتنسب إىل  ال تسأل تقوم 

 . 2عنها كالقيام بتجارب نووية 
 :حسب طبيعتهاالبيئية تصنيف الجرائم  -
 :جرائم متعلقة بالبحر -

صعب حتديدها نظرا لصعوبة  حتديد مصدر التلوث، ي
قد وردت هذه اجلرائم يف القانون ف بالنسبة للجزائرو 

و قانون الصيد  76/80البحري مبوجب األمر 
و القانون  05/12املياه و قانون  04/07البحري 

 .03/10املتعلق بالبيئة 
 : جرائم متعلقة بالجو -

مكونات  لىمركبات خارجية عإدخال عند ترتكب 
تل نسب الغازات املكونة ختدث عندما حتالطبيعة، كما 
جيعل ي على حنو يضر بالكائنات احلية و للغالف اجلو 

 من الظروف الالزمة حلياة تلك الكائنات غري صاحلة
 : متعلقة بالبر جرائم -

                                                             
السياسة اجلنائية يف مواجهة اجلرائم  ناصر بن حممد الشرتي،        1

البيئية يف اململكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه يف العلوم األمنية، 
  . 52. ، ص2010الرياض،   جامعة 

راضية مشري، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن  2
اجلرائم البيئية، امللتقى الدويل حول النظام القانوين حلماية 

 8اجلزائري، جامعة  البيئة يف ظل القانون الدويل والتشريع
  . 3 .، ص2013ديسمرب  10 -9،  يومي 1945ماي 

  .غري احليةعناصر احلية و لوالتعرض ل االعتداءتشمل 
  :إىل اجلرائم البيئية كما ميكن تصنيفها

للخطر من خالل  باالنقراضتعريض الكائنات املهددة  -
ا أو من خالل تدمري مواطنها   . املتاجرة غري الشرعية 

  .ديد التنوع البيولوجيو  الصيد اجلائر -
املفرط وغري القانوين للغابات وغريها من  االستغالل -

 .املوارد
باملواد املضرة ، و التجارة غري القانونية باملعادن النفيسة -

 .لطبقة األوزون
ا  املتاجرة غري االتلويث بواسطة النفايات و  - لقانونية 

وكل نشاط من  ،الطبيةكالنفايات السامة واملشعة و 
ضرار بصحة ، اهلواء، األرض و اإلشأنه تلويث املياه

 . اإلنسان و بسالمة النظام البيئي
توفر إال إذا  ال تقوم البيئيةائم اجلر  در اإلشارة إىل أنوجت

  : املتمثلني يفو  املعنويركنيها املادي و 
 :الركن المادي -

يتمثل يف السلوك اإلجرامي، الذي ميكن أن يكون 
كثر إجيابيا من خالل القيام بفعل وهي احلالة األ

عن فعل و هي حاالت  كاالمتناع، أو سلبيا  انتشارا
 .جد حمدودة

   :الركن المعنوي -
 ارتكابيقصد به القصد اجلنائي أي نية الفاعل يف 

 . 3 الفعل مع علمه بأركان اجلرمية
  :تأثير الجرائم البيئية على التنمية .3

إحداث جمموعة من التنمية هي عملية   مبا أن
القدرة تمع ا اهلادفة إىل إكساب التغريات اجلذرية 

التطور الذايت  املستمر مبعدل يضمن التحسن على 
من خالل إتاحة املتزايد يف نوعية احلياة لكل أفراده، 

م األساسية عن طريق  الفرصة هلم لالستجابة حلاجا
حسن توزيع املوارد املتاحة و  الستغاللالرتشيد املستمر 

                                                             
  .   5،4. ص ، نفس املرجع 3
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، فهي بذلك تقوم على ثالثة 1االستغاللعائد ذلك 
  : أبعاد

يتمثل يف حتقيق النمو االقتصادي،  :بعد اقتصادي
يتمثل يف التوزيع العادل للثروة  :بعد اجتماعيو

يتمثل يف  :بعد بيئيالنامجة عن البعد االقتصادي، و
دف حتقيق  االستغالل العقالين للموارد الطبيعية 

  . ةحاجات اجليل احلايل واألجيال املستقبلي
وللجرائم البيئية تداعيات كبرية على األبعاد الثالثة  

 : للتنمية املستدامة واليت نلخصها يف
تأثير الجرائم البيئية على الموارد الطبيعية و   . أ

   :يظهر هذا التأثري يف :على البيئة
يقصد به التقليل من و : استنزاف الموارد الطبيعية

عن  أو حتويله ختفائهالتسبب يف اقيمة مورد ما أو 
ختالل إحداث ا يف سببتا يممأداء دوره العادي، 

 ،ما ينتج عنه من أخطاريف توازن النظام البيئي، و 
أثره إىل ذلك أن استنزاف مورد من املوارد قد يتعدى 

دائرة املشكلة  بالتايل تتسعبقية املوارد األخرى، و 
  .عاملياوتتداخل حمليا و 

املعرضة لالستنزاف إىل ميكن تصنيف املوارد البيئية و 
موارد غري موارد متجددة، و  ثالثة أنواع، موارد دائمة،

  .متجددة
 متمثلة يف املاء و اهلواء :الموارد الدائمة استنزاف -

 .الرتبةو 
 : الموارد المتجددة استنزاف -

ا تتجدد استغالهلاهي املوارد اليت ال تفىن مبجرد  ، كو
 .النباتيةو بشكل دوري، كالثروة احليوانية و  باستمرار

 : الموارد غير المتجددة استنزاف -
هي املوارد اليت يكون املخزون منها حمدودا و اليت 

 استهالكهاعندما يكون معدل  لالستنزافتتعرض 
ا، و  تكون عملية تعويضها بإجياد أعلى من معدل نضو

                                                             
، 1ط دراسة مقارنة،: املتوازنة االقتصاديةإشكاليات التنمية حممد حسن دخيل،  1

   .17، 16 .ص ،2009احلليب احلقوقية، بريوت،  منشورات

دي ويؤ . 2البدائل هلا بطيئة كالغاز، النفط، واملعادن
تمعات  استفادةحمدودية استنزاف هذه املوارد إىل  ا

، من من مواردها مبختلف الطرق كالزراعة و السياحة
 الذي يظهر يف انقراض ،ديد التنوع البيولوجيخالل 

تسريع وترية التغريات املناخية، مما و بعض الكائنات 
، حدوث كوارث طبيعية من احتماالتيضاعف 

إضافة إىل تزايد  .املوارد الطبيعيةويؤدي إىل تناقص 
ن اجلرائم البيئية كما أ.3النزاعات الدائرة حول املوارد

تضع الكثري من التحديات أمام مسألة حتقيق األمن 
الغذائي نتيجة تدهور مقومات اإلنتاج الغذائي من 

  .اخل...يف درجة احلرارة  ارتفاعتربة، ماء، 
ستدعي رفع اإلنتاج فزيادة الطلب على املواد الغذائية  ت

، غري أن 2030يف حدود سنة % 50بنسبة 
التغريات املناخية تؤدي إىل نقص إنتاج احلبوب بنسبة 

، 2060من اآلن إىل سنة % 7و % 1ترتاوح ما بني 
اآلسيوية هو تناقص ميس بالدرجة األوىل الدول النامية و 

 ارتفاعيف اإلنتاج يؤدي إىل  االخنفاضهذا ، و واإلفريقية
ديد األمن الغذائياألس   .4عار بشكل يؤدي إىل 
 : تأثير الجرائم البيئية على الموارد البشرية  . ب

مبا أن التنمية تعتمد بالدرجة األوىل على اإلنسان 
 الواعي و القادر

تمعه نتيجة متتعه حباجاته  على تقدمي اخلدمات 
ا  األساسية، فإن أي مساس بالعوامل اليت من شأ
زيادة القدرات الالزمة لإلسهام بفعالية يف حتقيق 

                                                             
احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية  حسونة عبد الغين،  2

، أطروحة دكتوراه يف قانون األعمال، كلية احلقوق و العلوم املستدامة
  .20، ص 2013خيضر بسكرة، السياسية، جامعة حممد 

3 A.r. turton, L.ohlsson, water scarcity and 
social stability, sur le site: 
http://www.soas.ac.uk  date de visite : 20-10-
2015 a 15 :00 

يف صناعة  مقاربات ،األمن الغذائي العريب سامل توفيق النجفي،     4
سنة  ، مركز دراسات الوحدة العربية،  بريوت، بدون ذكر1.ط، اجلوع

   .65 .ص  النشر، 
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تمع من  عملية التنمية يهدد هذه األخرية و حيرم ا
، وميكن التفصيل يف 1اللحاق بركب الدول املتقدمة 

بيئية على اإلنسان باعتباره حمرك كيفية تأثري اجلرمية ال
  :  التنمية على النحو التايل

  : الجريمة البيئية باعتبارها مساس بحقوق اإلنسان -
سنة لتضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

حبق اإلنسان يف التواجد و يف  اعرتافا 1948
سنة يف  املنعقد الصحة اجليدة، أما مؤمتر ستوكهومل

ق يف ظروف احلفقد نص على أن لإلنسان  1972
ة نوعية تسمح له بالعيش يف بيئاحلياة املناسبة و 

سعادة، كما تقع عليه مسؤولية محاية بكرامة و 
كما أقرت اجلمعية العامة . الطبيعة لألجيال القادمة

العيش حق األفراد يف  1990لألمم املتحدة سنة 
يف  ، وأكدت2 بيئة مناسبة لصحتهم و رفاهيتهميف 

لبا على ن اجلرمية البيئية تؤثر سأ 2000سنة 
  . 3حقوق اإلنسانالتنمية، السلم، األمن و 

  : الجريمة البيئية كدافع للهجرة -
سبل العيش يف  انقطاعيؤدي انتشار اجلرائم البيئية إىل 

هجرة السكان إىل  تسبب يفمما ي ،بعض املناطق
اللجوء "، وهو ما أطلق عليه مصطلح  فضلأمناطق 
مرتبطة بعدم شاكل ، الذي يقود بدوره إىل م"البيئي

،  قابلية مناطق االستقبال على استيعاب الوافدين
  . 4 التوازن التنمويويقوض يف نفس الوقت ركائز 

 : التأثير سلبا على الصحة -
                                                             

الضخ الريفي  : اهلجرة الداخليةصاحل خليل الصقور،  1        
. ص ،2013دار زهران للنشر ، عمان،  ،1.، طالتضخم احلضريو 

45،46  .  
الواقعة على ، حقوق اإلنسان املهدورة يف اجلرائم نادية بوخرص 

:على املوقع  :البيئة يف زمن العوملة  2      
http://www.univmedia.dz date de visite: 03-01-
2016. 
3 A.r. turton, L.ohlsson, op.cit. 
4 charlotte davies, justin gosling, mary rice, 
environmental crime: a threat to our future, 
sans citer la maison d’édition ,  London, 
october 2008, p5. 

ا من تدهور بيئيتساهم اجلرائم البيئية و   إىل ما يرتبط 
األمراض السرطانات و ثري من األمراض خاصة ظهور ك

التنفسية حيث تشري اإلحصائيات املقدمة من طرف 
مليون شخص سنويا بسبب  2األمم املتحدة إىل وفاة 

اليت  تؤثر بدورها سلبا على آفاق و  ،5تلوث اهلواء فقط 
ا حترم سوق العمل من قوة العمل الالزمة  التنمية كو

اجية إضافة إىل تسببها يف ختفيض إنت االقتصاديللنمو 
ل، كما تتسبب اجلرائم البيئية يف تدهور عناصر العما

 انتشاراملسامهة يف اإلنتاج الغذائي وهو ما يؤدي إىل 
ال تزال األمراض إذ    ،بنقص التغذيةاملرتبطة األمراض 

األمن الغذائي  انعداماملرتفعة بسبب  الوافياتمعدالت و 
الزراعة  أن و أكدت منظمة األغذية تطرح بإحلاح، حيث 

عدد األشخاص الذين يتوفون بسبب انعدام األمن 
رض السل الذين يتوفون مب األشخاصالغذائي يفوق عدد 

 3,5 الوافيات، إذ تقدر نسبة ونقص املناعة املكتسبة
سنوات، كما  5مليون طفل سنويا ممن ال يتجاوز سنهم 

مليون فرد يعانون  925حوايل   2010 سنةسجل يف 
تحولون سنويا ماليني طفل ي 10يوجد و  سوء التغذية،

جسديا بسبب سوء التغذية، زيادة اىل معاقني عقليا و 
على انتشار الكثري من األمراض مثل  ظهور مرض التقزم 
الناتج عن احلرمان الغذائي على املدى الطويل املقرتن 

ن سكان م% 28باملرض، حيث بلغت نسبة التقزم 
ضت هذه النسبة قد اخنفو  2011الدول النامية سنة 
 .6 %44,6عندما بلغت  1990عما كانت عليه يف 

جوزيف ويؤدي هذا الوضع إىل تكريس ما أمساه 
عدم لتدهور، فتدهور الوضعية الصحية و بدوامة ا ستيغلتز

يؤمن الرعاية عدم توفر نظام على كسب الدخل و  ةقدر ال

                                                             
، على برنامج األنتبول البيئياألمانة العامة لألنرتبول،  5   

      www.interpol.int: املوقع 
مادة معلوماتية عن األمن ، طين للمعلومات للجمهورية اليمنيةاملركز الو  

  6  .، عدم ذكر رقم الصفحة2005اليمن،  أفريل  ،الغذائي
6  
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م على كسب الدخل مما  الصحية حيرم املرضى من قدر
  . 1يكرس حالة من التدهور

 :تأثير الجرائم البيئية على النمو االقتصادي - ج
 :إيرادات الدولة نتيجة انخفاض -
ممارسة عمليات التهريب، اجلباية الضريبية، و  اخنفاض -

 تبييض األموال، التجارة غري الشرعية باملوارد الطبيعية
االستفادة من  حرمان االقتصاد من  مما يؤدي إىل 

 .للتبعية االقتصادية الدولة هو ما يعرضو إمكانياته 
التكاليف املرتبطة مبواجهة اجلرائم البيئية، سواء  ارتفاع -

منها التكاليف القبلية املتعلقة بالوقاية من حدوث هذه 
الظاهرة، أو التكاليف البعدية املتعلقة مبعاجلة األضرار 

 .النامجة عنها
يشري :  التأثري سلبا على تطوير القطاع السياحي -

مفهوم السياحة البيئية إىل تلك السياحة اليت تقتضي 
السفر إىل املناطق الطبيعية املستقرة نسبيا هلدف حمدد 

باملناظر الطبيعية  االستمتاعيتمثل إما يف الدراسة  أو 
ا و  ا، أو التعرف على و حيوانا ثقافية الظاهر املنباتا

ا سياحة تعتمد على يف تلك املناطق، و ائدة الس مبا أ
البيئة كعامل رئيسي يف جذب السواح فإن أي ضرر أو 

يؤثر سلبا على النشاط  ختريب يلحق بالبيئة ميكن أن
حيرم الدولة من تطوير املداخيل اليت تعتمد السياحي و 

 . 2 عليها عملية التنمية
واقع الجريمة البيئية في : المحور الثاني -

 الجزائر
أهم أشكال الجرائم البيئية المنتشرة في  -1

  الجزائر

                                                             
، تقرير التنمية البشرية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

. 82 .، صبناء املنعة لدرء املخاطر: املضي قدما: 2014
1  

أثرها على زاوي صورية،  السياحة البيئية و  خان أحالم،      2  
، جوان 7.، عإداريةو  اقتصاديةجملة أحباث التنمية يف املناطق الريفية، 

  .  228. ، ص2010

  : جريمة نهب الرمال الشاطئية -)أ
سجل العامل يف السنوات األخرية ارتفاع الطلب على 
مادة الرمل نتيجة التوسع العمراين الذي يعرفه، 
فحسب ما ورد يف تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة 

ثالث مورد ، فإن الرمل أصبح  2014لسنة 
 40مستهلك بعد اهلواء و املاء، بكمية تصل إىل 

تقويض  بليون طن سنويا، األمر الذي أدى إىل
 .إىل اختالل التوازن البيئي،قدرته على التجدد، و 

كما تشهد اجلزائر ارتفاعا مستمرا يف الطلب على 
هذه املادة، فرضته مشاريع البناء و األشغال 

ا يف ال العمومية اليت أمام سنوات األخرية،  و باشر
تراجع منح تراخيص استغالل مقالع الرمال، تنامت 
ب رمال الشواطئ، حيث أدى انتشار هذه  ظاهرة 

  : الظاهرة إىل
تدفق مياه البحر حنو املناطق الغابية أو الزراعية احملاذية،  -

وبالتايل  ما يسبب ارتفاع نسبة ملوحة الرتبةوهو 
على يؤثر سلبا األمر الذي ، ختفيض مستوى خصوبتها

 .  نباتاتالبنية احليوية من حيوانات و 
 .تسرب مياه البحر املاحلة إىل املياه اجلوفية العذبة -
 .تراجع الغطاء النبايت الساحلي -
تشويه املنظر اجلمايل للمناطق الساحلية اليت تعترب  -

 ، خاصة يف بعض الواليات الشرقية مقاصد سياحية
 .3 سكيكدةو جيجل مثل 
  جريمة الصيد غير الشرعي للمرجان -)ب

اجلزائر للقرار القاضي مبنع صيد املرجان و  اختاذمنذ 
ب و  2001سنة  استغالله ، تزايدت عمليات 

سفينة  400سرقة املرجان، حيث جلأت أكثر من 
باملئة من أسطول الصيد بعنابة إىل  20صيد بالقالة و 

إىل  هبير يتم الصيد غري الشرعي للمرجان، حيث 
                                                             

ب الرمال يهدد شواطئ اجلزائر،    3 يومية رياض شعباين، 
:  على املوقع ،2015-10-18، يوم 4789 .، عالوسط

www .alwasatnews.com  زيارة املوقع، تاريخ :
  .11:09على الساعة  02-2016- 15
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مرجان مع اعتباره إىل إيطاليا مث تونس كمرحلة أوىل 
  .تونسي

مداخيل اجلزائر  اخنفاضترتب عن هذا األمر  قدو 
من العملة الصعبة اليت كانت حتصل من تصدير 

يزانية املسلبا على إيرادات  نعكساهو ما و  ،املرجان
حيث كان املستفيد من ه، استغاللبسبب توقيف 

دج عند توقيع  680.000.00يدفع  االمتياز
، أما يف مرحلة االمتيازالعقد مقابل احلصول على 

دج على كل   1600.00فيتم دفع  االستغالل
  .   كيلوغرام من املرجان املستغل

من الناحية اإليكولوجية، أدى الصيد غري الشرعي 
ديد الثروة السمكية يف املناطق اليت  للمرجان إىل 

با مكثفا ل يعترب عامال حمددا  هألن وجود ه،تعرف 
إضافة إىل عدم . لتكاثر بعض األصناف السمكية

لوبيات صيد  املرجان لفرتة الراحة البيولوجية   احرتام
هو اك عند ممارستهم لعملية النهب، و لتكاثر األمس

 بعض األصناف متسببني بذلك يف بانقراضما هدد 
نتيجة تناقص  اجلزائر من األمساكواردات تزايد 

حمللي، واخنفاض نصيب استهالك  الفرد من اإلنتاج ا
  . 1هذه املادة

   : ريمة الصيد بالمتفجراتج -)ج
أبعادا خطرية يف الصيد باملتفجرات ظاهرة  حتمل 

ريب املواد املتفجرة من  اجلزائر و الذي يتمثل يف 
يف  الستعماهلااملناطق احلدودية ونقلها إىل املوانئ 

،  وتؤثر هذه الطريقة سلبا على الثروة 2الصيد
السمكية حيث تؤدي إىل إتالف إباضتها وهو ما 

                                                             
 استغاللسياسة اجلزائر يف تنظيم سعداوي كميلية،   1

، مذكرة ماسرت يف العلوم السياسية، املدرسة املرجان و محايته
   .82، ص 2012العليا للعلوم السياسية، اجلزائر، 

  بالديناميت،، إرهاب البحار الصيد عبد اللطيف بلقامي  2 
عل الساعة  2016 -02 -18: تاريخ زيارة املوقع 

12:30 09-12-2015TV. 
ECHOUROUKONLINE.COM  

اليت تقتضي  االستدامةيتعارض مع جوهر 
حفاظا عليها لألجيال  العقالين  للثروات االستغالل
فضال عن تأثريها السليب على صحة . املستقبلية

املستهلك من جراء تسرب بعض اجلزيئات من 
   . األمساك املتفجرات يف
 إىل الصيد باملتفجرات ؤدي، يذلك إضافة إىل 

 نفوق   هو ما يتسبب يفو  ،تلوث البيئة البحرية
ا األمساك  أو تعرضها ألمراض خاصة يف  ،أو هجر

ناميا هلذه تمؤخرا الواليات الشرقية اليت تشهد 
، سكيكدة، عنابة، الظواهر خاصة بومرداس

  . 3الطارف
    :لغابات الفلينالجني الفوضوي  -)د

إىل تراجع إنتاج الفلني، إنتشار هذه الظاهرة أدى 
ألف  450فبعد أن كانت تغطي غابات الفلني 

قد ألف هكتار و  250تغطي هكتار، أصبحت 
، مما جعل تزايدت هذه الظاهرة بفعل غياب الرقابة

اجلزائر تفقد مورد طبيعي هام كانت تراهن عليه يف 
ا   . 4 تنويع صادرا

  : الجرائم المتعلقة بالنشاط الصناعي - )ه
منطقة صناعية متتد على  72يتواجد باجلزائر 
هكتار، دون احتساب  14418مساحة قدرها 

حاسي مسعود وحاسي الرمل اليت ختضعان لقانون 
، غري أن معظم املصانع ال تلتزم بالضوابط 5خاص

                                                             
املتفجرات يف الصيد ساهم يف  استعمالحممد غناي،   3

التلوث البحري ظاهرة نفوق أمساك  املريو تتوسع إىل 
 . 2015نوفمرب  18 يومية الفجر، بومرداس بعد سكيكدة،

 www.al.fadjr.com: على املوقع
دور إسرتاتيجية مكافحة الفساد سارة بوسعيود،   4 

يف العلوم  مذكرة ماجستري، يف حتقيق التنمية املستدامة االقتصادي
 .، ص2013سطيف، ، ،جامعة فرحات عباساالقتصادية

214 .  
السياسة البيئية يف ظل حتديات التنمية ، نادية عماين  5

مذكرة ماسرت يف العلوم السياسية،املدرسة  املستدامة باجلزائر،
  . 42 .، ص2014العليا للعلوم السياسية، اجلزائر، 
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القانونية املتعلقة بتصريف النفايات الصناعية، وهذا 
املتعلق  12-05م من تضمن القانون رقم على الرغ

باملياه منع  تصريف أو صب أي مادة وإفرازات 
املصانع اليت تؤدي إىل اإلضرار بالصحة العمومية 
والثروة النباتية و احليوانية، حيث تشهد املناطق 
الشرقية للوطن إفراز نسب عالية من املواد السامة 

تاج مثل مصانع مواد التنظيف ومصنع مغنية إلن
النشاء الذي يتميز بإفرازه لكميات كبرية من املياه 
امللوثة وصبها يف الوادي وهو ما تسبب يف تلويث 

  . 1سد بوقارة 
  :الجرائم البيئية مكافحةجهود الجزائر ل - )2

عملت اجلزائر على مكافحة اجلرائم البيئية باالعتماد 
على أساليب قانونية، وأخرى غري قانونية تتلخص 

التوعية اإلعالمية، وكذا إنشاء مؤسسات  أساسا يف
تسهر على احملافظة على البيئة ومعاجلة اآلثار املرتتبة 

  .على إنتهاكها
  :الجهود القانونية -)أ

ا الدولة من  تصنف األساليب القانونية اليت اعتمد
أجل محاية البيئة إىل أساليب غري جنائية وأخرى 

  . جنائية
   :غير الجنائيةاألساليب 

  : مهاتتضمن شكلني للحماية البيئية، و 
متارس احلماية املستمدة من القانون اإلداري، و  احلماية -

اإلدارية عن طريق الضبط اإلداري من خالل نشاط 
لس الشعيب  الوزير املكلف بالبيئة و الوايل و رئيس ا

 .البلدي
هودات اهي و : ماية عن طريق القانون املديناحل -

إىل جرب األضرار النامجة عن التصرفات  ةدفااهلفردية ال
  .الضارة

                                                             
 البلدان العربية التنمية املستدامة يفقادري حممد الطاهر،  1

 النشر،مكتبة حسني العصرية للطباعة و  التطبيق،بني النظرية و 
  .  .346ص، 2013بنان ،ل

  :الجنائية ساليباأل -
يف حق املكونات  ةرتكباملدف إىل قمع األفعال 

  : ا، ونلخصها يفدد سالمتهو  اإليكولوجية للمجتمع 
ا جنايات : الجنايات - وردت اجلرائم البيئية املوصوفة بأ

 قانون  يف القانون اجلزائري بصفة موزعة بني 
العقوبات، القانون البحري وقانون تسيري النفايات رقم 

01-19 :  
 : األفعال المجرمة في قانون العقوبات -

ا املادة  سامة أو الملواد اإدخال  مكرر يف  87حدد
إلقائها يف املياه مما أو رض تسريبها جوا أو يف باطن األ

يسبب خطورة على صحة اإلنسان، حيث مت  تصنيف 
بأفعال إرهابية  املوصوفة  اجلرائم هذه األفعال ضمن 

   . واليت أقرت هلا عقوبة اإلعدام ختريبيةأو 
 : األفعال المجرمة في القانون البحري -

من هذا القانون جترميا لكل إلقاء  47تضمنت املادة 
عمدي للنفايات املشعة يف املياه اخلاضعة للوالية 

ربان القضائية اجلزائرية، ومت إقرار عقوبة اإلعدام لكل 
ذا الفعل   . سفينة جزائري أو أجنيب يقوم 

المتعلق  19-01األفعال المجرمة في القانون  -
 : بتسيير النفايات
من هذا القانون حتديدا هلذه  66تضمنت املادة 

األفعال واليت تتمثل يف تصدير و استرياد النفايات 
. اخلطرية، أو العمل على عبورها بطريقة خمالفة للقانون

 8إىل  5عقوبة السجن لفرتة ترتاوح ما بني قد أقرت و 
سنوات أو غرامة مالية ترتاوح ما بني مليون و مخسة 
ماليني دينار  أو بإحدى هاتني العقوبتني لكل من 

  . يرتكب هذه األفعال
 : المخالفاتالجنح و  -

ا  وردت العقوبات اخلاصة باألفعال املصنفة على أ
القانون و  19-01ات و جنح يف القانون رقم خمالف
املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية  10 -03رقم 

، و ميكن تلخيص أهم هذه 2003املستدامة لسنة 
خلط النفايات اخلطرة مع النفايات : األفعال يف
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األخرى، أو تسليم أو العمل على تسليم نفايات 
خاصة خطرة بغرض معاجلتها لشخص مستغل ملنشأة 

  أقرت :نوع من النفاياتغري مرخص هلا  ملعاجلة هذا ال
 أشهر و سنتني، و 6هلا عقوبة  احلبس لفرتة ما بني 

غرامة مالية أو بإحدى العقوبتني مع مضاعفة العقوبة 
إيداع النفايات اخلطرية،  .يف حالة العود إىل اجلرمية

رميها، طمرها أو غمرها أو إمهاهلا يف مواقع غري 
رتاوح ت حددت عقوبتها باحلبس لفرتة :خمصصة لذلك
بغرامة مالية ترتاوح ما بني سنوات، و  3ما بني سنة و 

ألف دينار، أو بإحدى العقوبتني  900ألف و  600
إشراف ربان  .مع مضاعفة العقوبة يف حالة العود

على منت  :السفينة على عمليات الغمر أو الرتميد
آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة بشكل 

 53و  52خمالف لألحكام املنصوص عليها يف املواد  
من هذا القانون أو دون رخصة من وزارة البيئة، وكان 
الغرض من ذلك هو اإلضرار  بالصحة العمومية أو 

، األنظمة البيئية البحرية، عرقلة األنشطة البحرية 
التقليل من قيمتها الرتفيهية أو ية املياه و إفساد نوع

أشهر  6بس ما بني حددت هلا عقوبة احل، و اجلمالية
ألف دينار   100ترتاوح ما بني  غرامةإىل سنتني، و 

 .  1مليون دينار أو بإحدى العقوبتنيو 
  : حماية البيئةل ية إلعالمالجهود ا -)أ

عمدت الصحافة اجلزائرية إىل وصف و حتليل اجلرائم 
البيئية باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسية اليت تقوم 

المية يف جمال الرتبية البيئية عليها التوعية اإلع
مهة يف صيانة البيئة اجلزائرية واحملافظة عليها املساو 
  .تنميتها لصاحل اجليل احلايل واألجيال القادمةو 
من أهم الوسائل الفعالة يف تعزيز الوقاية من اجلرائم و 

هي وسائل اإلعالم اجلماهريية، باإلضافة البيئية 

                                                             
رابح وهيبة، اجلزاءات املرتتبة على اجلرائم البيئية يف القانون   1

 ،2015، مارس 18عدد  ،جملة دراسات وأحباثاجلزائري، 
    www.revue-dirassat.org: على املوقع

للصحافة املكتوبة اليت تعد من كربى موجهات الرأي 
ال   2.العام يف هذا ا

  :بحماية البيئةإنشاء مؤسسات مكلفة  -)ب
أسندت هلا مهمة  استحدثت اجلزائر هيئات مركزية

ختفيف تنظيم جماالت بيئية معينة من أجل تسيري و 
ة واجلماعات احمللية، الضغط على السلطة الوصي

ن احلد من ضماوهذا ما يضمن فعالية أكثر و 
  :تتمثل هذه اهليئات يفو . االنتهاكات البيئية

 .اليت تعىن بتسيري النفاياتو  الوكالة الوطنية للنفايات -
هي هيئة مكلفة بتنفيذ الوطنية للساحل، و احملافظة  -

 .تثمينهالسياسة الوطنية حلماية الساحل و 
وهي تعىن : املراقبة املنجميةجيولوجية و الوطنية للالوكالة  -

جليولوجية واملنجمية من بضمان التسيري األمثل للموارد ا
 رتتب عناية البيئة من األخطار اليت قد تمحجهة، و 

 .استغالل هذه املوارد الطبيعية اخلام من جهة أخرى
  : خاتمة

يتضح من خالل كل ما مت تناوله أن اجلرمية البيئية 
بصفة عامة ، وأشكاهلا املنتشرة يف اجلزائر بصفة خاصة 
ديد للتنمية نتيجة  اآلثار السلبية اليت  متثل مصدر 
ا تقوض  ا، كو ختلفها على املوارد الطبيعية يف حد ذا
إمكانية استدامتها لألجيال املستقبلية، بل وقد حترم 

يال احلالية من إمكانية التمتع مبا هو متاح منها، األج
وحتصر االستفادة منها يف الفئة اليت ترتكب هذا النوع 
من اجلرائم، األمر الذي يعكس غياب العدالة 
االجتماعية يف توزيع الثروات واليت تعد بدورها ركيزة 
من ركائز التنمية، إضافة إىل التأثري السليب على املورد 

يعترب احملرك الرئيسي لعملية التنمية، إىل  البشري الذي
جانب اخلسائر املالية اليت تتكبدها الدول جلرب األضرار 

 .  النامجة عن اجلرائم البيئية
 

                                                             
التأثري على األوساط : ، البيئة يف اجلزائرشويشي زهية 2 

ماجستري، جامعة  ة، مذكر اسرتاتيجيات احلمايةالطبيعية  و 
  .09. ، صسطيف
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  عالمية حقوق اإلنسان وإشكالية السيادة الوطنية

  1جامعة باتنة ،فــــاتح عمـــارة/ أ
  1جامعة باتنة ،صابر محوته/ أ

  :ملخص
يعترب موضوع حقوق اإلنسان ما بني العاملية واخلصوصية من بني املواضيع اليت طرحت تساؤالت كثرية على مدى عاملية 

عن ما إذا كانت حقوق  ،حقوق اإلنسان، فهذا املوضوع يبحث عن اإلجابة على هذه التساؤالت بشكل مقنع
تقتصر على خصوصية ثقافية  ااإلنسان تراعي خصوصيات خمتلف الشعوب املتنوعة، وبالتايل احلكم على عامليتها أم أ

ومن جهة أخرى تطرح عاملية حقوق اإلنسان إشكاال فكري يتناقض مع  .معينة وحماولة فرضها على خمتلف الشعوب
وعلى هذا األساس تتناول . الشؤون الداخلية للدول أمر مقدس وال ميكن التدخل فيه مفهوم السيادة الوطنية اليت تعترب

هذه الورقة البحثية إشكالية العالقة بني عاملية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة الوطنية، من خالل احلدود اليت ميكن أن 
 .متارس فيها السيادة ويف ظل احرتام حقوق اإلنسان

  :قدمةم
اية  يعترب موضوع حقوق اإلنسان من بني املواضيع اليت عرفت اهتمامًا كبرياً على املستوى الدويل، وخاصة بعد 

، الذي حدد متخلف احلقوق وحث 1948احلرب العاملية الثانية، وخاصة ظهور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سنة 
  .على توفري وااللتزام حبمايتها من أي انتهاك ميس بكرامة اإلنسان يف نصه اخلتامي على ضرورة التزام األسرة الدولية

إال أن هذا اإلعالن عرف جتاذب فكري ومفاهيمي كبري من طرف الباحثني واملختصني واهلتمني مبوضوع حقوق        
ا ومنهم من رفض  اإلنسان، كما وقع خالف بني الدول حول ما حيتويه هذا اإلعالن فمنهم من أيد املبادئ اليت جاء 

فية اليت طرحت يف هذا املوضوع كذلك مسألة الصفة العاملية ومن بني املسائل اخلال. موادهمن حتفظ على بعض ومنهم 
ا نسبية تعكس توجهات الثقافة الغربية وبالتايل فهي  حلقوق اإلنسان، فهناك من يقر بعامليتها وهناك من يرى بأ

ىل تفسري ، ويعود هذا اخلالف إوبالتايل املساس مببدأ السيادة تتناقض مع  اخلصوصيات الثقافية للمجتمعات األخرى
وعلى هذا األساس  موضوع حقوق اإلنسان حسب التوجهات الفكرية واإليديولوجية اليت زاد أثرها يف فرتة احلرب الباردة

ولإلجابة على هذه  .ما مدى جتاوب أو تنايف عاملية حقوق اإلنسان مع مبدأ السيادة الوطنية؟ :طرح اإلشكالية التاليةت
  :اور التاليةاإلشكالية ميكن االعتماد على احمل

  :مقدمة
  .يف مفهوم حقوق اإلنسان، العاملية واخلصوصية: احملور األول
  1993واخلصوصية قبل إعالن وبرنامج عمل فيينا إشكالية العاملية : احملور الثاين

  .1993حقوق اإلنسان يف إعالن وبرنامج عمل فيينا : احملور الثالث
  .والسيادة الوطنيةحقوق اإلنسان العاملية : احملور الرابع

  :خامتة
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  المحور األول

  .وفي مفهوم حقوق اإلنسان، العالمية والخصوصية

 كبرية نقاشات اإلنسان حقوق موضوع عرف      
 التوصل يتم مل حيث بشأنه، واملهتمني املفكرين بني
 هلذا ثابتة وخصائص موحد مفهوم حول اإلمجاع إىل

 يف وتضاربا هتعريفات اختالف إىل أدى ما ،املصطلح
 االجتهادات تزايد إىل ذلك ويرجع ،هتصنيفات

 على اإلنسان حقوق لتكريس الرامية واحملاوالت
 الثقايف التباين كان وإن حىت ،العاملي الصعيد

 إىل أدى األمر هذا .واألمم الشعوب بني واحلضاري
 أدت اإلنسان حقوق حول إيديولوجية اختالفات بروز
 عاملية على يؤكد فريق فهناك عامليتها، يف التشكيك إىل

 تعارضها حبجة ذلك ينفي آخر وفريق اإلنسان حقوق
 يف تيم وفس وعليه .للدول املختلفة اخلصوصيات مع
 قوقحل التعريفات من جمموعة تقدمي حملورا هذا

 لغةً  العاملية معىن توضيح إىل لتطرق مث اإلنسان،
  .الثقافية اخلصوصية معىن عرض مث واصطالًحا،

  :تعريف حقوق اإلنسان :أوال    

 ،اإلنسان حقوق مفهوم وحتديد ضبط أجل من      
 ،"احلق" ملفهوم أوال التطرق الدراسة مقتضيات تتطلب
 اختالف إىل ذلك يعودو  ،عدة معاين حيمل الذي

 التطورات وحسب ،اإليه نتميي يتال ةاملعرفي احلقول
ا اليت املختلفة والقانونية الفلسفية   .املعرفة حقول شهد

هو ما كان متطابًقا مع قاعدة حمددة،  :فالحـق      
ومن مث يكون واجًبا شرًعا وقانونًا ويكون بالتايل 

حيث يكون مأمورا به من طرف القوانني . مستحقا
واألحكام، أو ألنه يتطابق مع الرأي على صعيد 

 1.على له احلق يف، أو له احلق: األخالق، فيقال

فإن احلق ما : " الفلسفية"  الالند" وحسب موسوعة 
يكون مسموًحا به، أو مباًحا بالقوانني املكتوبة، أو 
األحكام املتعلقة باألفعال املعتربة، أو مباًحا بشكل 
أخالقي، ألنه العمل املقصود إما أن يكون صاحلًا، 

له احلق : وإما أن يكون حمايًدا أخالقًيا، ويقال يف ذلك
  دابانأما بالنسبة للفقيه البلجيكي  2".يف

DABIN فإنه يعرف احلق بإرجاعه إىل عناصره اليت ،
حيددها يف أربعة عناصر، عنصران داخليان مها 

: والسلطة وعنصران خارجيان مها) االستئثار(االنتماء :
وجود الغري واحلماية القانونية، وقد عرف احلق على أنه 

ما، وحتميها طرق قانونية ميزة مينحها القانون لشخص 
فيكون للشخص مبقتضى تلك امليزة أن يتصرف مبا 
أقره القانون بانتمائه إليه، سواء باعتباره مالًكا أو 

وعرفه الدكتور إمساعيل الغامن . مستحًقا له يف ذمة الغري
بأنه عبارة عن استئثار شخص بقيمة معينة استئثارا 

اء، بغية حتقيق حيميه القانون عن طريق التسلط واالقتض
تمع جديرة  مصلحة ذلك الشخص واليت يراها ا

ويف القانون، احلق هو سلطة احلصول على  3.بالرعاية
ا القانون أو حيميها . مصلحة معنوية أو مادية يعرتف 

  4 :ومن مث فكل حق له أربعة أركان هي

، شخص أي اإلنسان عامةً صاحب احلق هو  -1
سواء الدولة . املعنوي أيًضاحيًا أو ميًتا والشخص 

  ؛الواحدة أو على املستوى العاملي كله
    ؛موضوع احلق، أي األشياء املستحقة -2

                                                             
: الدار البيضاء . مسرية حقوق اإلنسان يف العامل العريبرضوان زيادة ،  1

  .13ص . 2000املركز الثقايف العريب، 
  .15نفس املرجع، ص  2
حقوق اإلنسان يف القانون الدويل و الشريعة إبراهيم الراوي جابر ،  3

  .160ص . 1999دار وائل للنشر،: عمان. اإلسالمية
ديوان : ، اجلزائردراسة يف مصادر حقوق اإلنسان صدوق،عمر  4

  .25ص. 1995املطبوعات اجلامعية، 
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السبب املنشئ للحق وهو القانون، وهنا تربز أمهية  -3
ارتباط احلقوق بالقانون، إذ ال حقوق دون وجود 

  ؛قانون، ألن غياب القانون يعين التوحش والفوضى
عليه احلق وحتكمه عالقة  الطرف الذي جيب -4

  . بصاحب احلق

مربوط  ن احلقيتضح أسبق  من خالل ما      
قوم على حتديد عالقة هذا الكائن يفإنه  باإلنسان،

يقف مبحيطه االجتماعي، ومبا ميكنه القيام به دون أن 
على اعتبار قاعدة املباح يف ذلك عائق  أيأمامه 

  .مأمور به ا أو وجوبه أو أنهأخالقيً ) املسموح به(

 قدمتأما بالنسبة لتعريف حقوق اإلنسان فقد       
ريني  تعاريف متعددة، منها التعريف الذي وضعه 

: ، الذي عرفه على اعتبار أنهRené Cassin كاسان
علم حقوق اإلنسان، أحلقه بالعلوم االجتماعية، يدرس 
العالقة القائمة بني األشخاص وفق الكرامة اإلنسانية، 

حلقوق واخليارات الضرورية لتفتح شخصية مع حتديد ا
ومن خالل تعريفه ميكن القول أنه  1.كل كائن إنساين

يفرتض أن حقوق اإلنسان علم قائم بذاته تابع حلقل 
العلوم االجتماعية، ويقوم هذا العلم بدراسة هذه 
احلقوق من أجل ضمان وتكريس الكرامة اإلنسانية 

  .والرفاه اإلنساين

ا علم يتعلق ويعرف البع       ض حقوق اإلنسان بأ
بالشخص السيما اإلنسان الطبيعي الذي يعيش يف 
ظل دولة، والذي جيب أن يستفيد باحلماية القانونية 
سواء عند اهتمامه بارتكاب جرمية أو عندما يكون 
ضحية النتهاك، وذلك عن طريق تدخل القاضي 
الوطين واملنظمات الدولية، كما ينبغي أن تكون حقوقه 

متناسقة مع مقتضيات  -خاصة احلق يف املساواة–

                                                             
حماضرة ألقيت على " حماضرات يف حقوق اإلنسان"حممد حمي الدين ،  1

مطبوعة جامعية كلية : طلبة الكفاءة املهنية كلية احلقوق، جامعة اجلزائر
  .9ص . 2000/2001احلقوق، 

، استخرجت جمموعة 1973يف عام و  2.النظام العام
 Karl Vasak كارل فاساكمن الباحثني على رأسهم 

تعريفا حلقوق اإلنسان بإدخال مخسة آالف لفضة 
تتعلق حبقوق اإلنسان إىل احلاسوب، فكان التعريف 
ا أن حقوق اإلنسان علم يهم كل شخص، خصوصً 

اإلنسان العامل الذي يعيش يف دولة معينة والذي 
جيب أن يستفيد من محاية القانون الوطين والدويل، إذا 
م خبرق القانون أو كان ضحية حرب، مع وجوب  ا
تطابق حقوقه وباألخص احلق يف املساواة لضرورة 

القاموس التجاري  أما 3.احملافظة على النظام العام
 يعرف ،Business Dictionary –الربيطاين 

ا تلك احلقوق األساسية اليت : "حقوق اإلنسان على أ
ا البشر انطالقًا من إنسانيتهم، واليت ال ميكن  يتمتع 
إلغاؤها من قبل أي حكومة بدعم العديد من 

مثل األمم املتحدة (االتفاقيات واملعاهدات الدولية 
، وهي )1948واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

قوق الثقافية واالقتصادية والسياسية مثل تشمل احل
احلق يف احلياة واحلرية والتعليم واملساواة أمام القانون، 
واحلق يف تكوين اجلمعيات وحرية التعبري واملعتقد 

إخل، وتشكل هذه احلقوق األساس لكثري ...واإلعالم
كما عرفها القاموس احلر على  4".من الدساتري احلديثة

ا ا : "أ جمموعة من احلريات األساسية اليت يعىن 
البشر، وكثرياً ما حددت لتشمل احلق يف احلياة واحلرية 

ويرى " وحرية الفكر والتعبري، واملساواة أمام القانون
، أن حقوق اإلنسان هي جيمس نيكالاألستاذ 

                                                             
االلتزام الدويل باحرتام حقوق اإلنسان وحرياته  ،خليفة إبراهيم أمحد 2

  .15ص. 2007، ، مصراإلسكندريةدار اجلامعة اجلديدة، ، األساسية
  .16سابق، ص زيادة رضوان، مرجع  3
، حقوق اإلنسان يف ظل التدخل األمريكي على العراق، كحال سعيدة 4

شادة  رسالة ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية فرع الر 
. 2009والدميقراطية، بكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة باتنة، 

  .13ص
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كانوا من اعتداء معايري وقيم، هدفها محاية األفراد أينما  
  1.سياسي أو قانوين أو اجتماعي

من خالل هذه التعاريف ميكن القول بأن حقوق       
ا بين  صنف خاص من احلقوق اإلنسان هي يتميز 

 مبجرد أنه، فهي تلك احلقوق اليت ميتلكها املرء البشر
بدايًة  -مهما كان جنسه أو لونه أو عرقه – إنسان

هي حقوق ف، وبالتايل وفاته مبراحل تكوينه إىل ما بعد
ا تضمن كرامته اإلنسانية،  أخالقية رفيعة املستوى أل

وحيب أن متارس هذه احلقوق بدون اخلوف من أي 
ديد أو عدم وجود أي مانع مادي حيول دون التمتع 

ذه احلقوق دون متييز  .ذه احلقوق فانفراد بين البشر 
ه الورقة طرحت إشكالية عامليتها، وعليه تقتضى هذ

ملعرفة ) العاملية(البحثية الوقوف عند هذا املفهوم 
  . دالالته اللغوية واالصطالحية

  :تعريف العالمية :ثانيا
يكثر اجلدل حول التدقيق اللغوي واالصطالحي       

ملفهوم العاملية، ويرجع ذلك إىل أن فكرة العاملية تغوص 
جبذورها يف التاريخ األوريب، حيث ترجع إىل عصر 
النهضة، أي القرن السادس عشر، أما البعض اآلخر 

 2.عصر التنوير أي القرن الثامن عشرإىل فيجعلها 
ملواضيع واالجتاهات وامليادين اليت باإلضافة إىل تشرذم ا

كامليدان السياسي،   ااستخداماعت توستناولتها و 
االقتصادي، االجتماعي والثقايف، فهي على حد تعبري 

  .بعض املفكرين تثري مذهًبا فلسفًيا قائم بذاته

وجتدر اإلشارة إىل أن األمهية املعرفية لدراسة       
ن بروز التحوالت فكرة العاملية، جتعلنا على علم بأ

الدولية الراهنة على املستوى الدويل مل يكن عبثًا وإمنا 
له جذور معرفية وابستيمولوجية تفسر طغيان مصطلح 

من امليادين اليت يتفاعل معها  العديدالعاملية على 
                                                             

  .13نفس املرجع، ص  1
: ، اجلزائرالعاملية والعوملة، حنو عاملية تعددية وعوملة إنسانية، حجاج قاسم 2

  .86ص.2003مجعية الرتاث، 

فالنظام العاملي، االقتصاد العاملي، السياسة . اإلنسان
تمع املد كلها هلا  ين العامليالعاملية، املواطن العاملي وا
وبالرغم من وجود 3دالالت لغوية، وتعريفات إجرائية،

تيار جارف هلذه املصطلحات اليت تعادل سرعة 
االتصال، جيب و  املعلوماتتكنولوجيا وانتشار  ظهورها

على الباحثني التزام احليطة واحلذر يف استعمال هذه 
كما أن . املصطلحات يف التحليل السياسي احلديث

التحوالت الدولية الراهنة وأثرها على حقل  دراسة
السياسة، تستلزم معرفة أهم االجتاهات الفلسفية 
واملعرفية اليت تقود هذه التحوالت، علمًا أن دراسة 

  .هذه األخرية تستدعي التطرق إىل فكرة العاملية

اشتقت  فالداللة اللغوية ملصطلح العاملية، فقد 
مة من كل Universalismكلمة العاملية 

Universe واليت تعين يف القاموس اإلجنليزي ،
Oxford  معظم الكون وكل شيء موجود فيه، حيث

يتضمن األرض، الكواكب، النجوم، وكل النظريات 
أما عاملي فيقابلها . اليت تتطرق إىل بداية العامل

،  Generalوتعين عام  Universalباإلجنليزية 
إلضافة ، باUniversal suffrageكاالقرتاع العام 

  4.، واليت تشري إىل الشيء عاملًياUniversallyإىل 

هناك العديد من التعاريف اليت أما اصطالحيا ف
هناك من يعرف العاملية انطالقًا من ف قدمت للعاملية،

طبيعة إنسانية أساسية وجوهرية هي اليت حتدد معرفتنا 
ويتنا كمجموعة بشرية، حيث أن معظم فالسفة 

ن هناك طبيعة إنسانية تتألف من التنوير يدعون بأ
عواطف ومزاجات مستقرة ميكن التنبؤ إليها، ومنهم 

                                                             
3 Global civil society" See : 
http://people.ucsc.edu/~rlipsch/Rout/Regbook.
1.pdf consulty le: 16/03/2012 
4 Sally Wehmerier and Michal Ashby, Oxford 
advanced learner’s dictionary of current 
English, London : Oxford University press, 
Edition 6, 2002. P 1477. 
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وهناك  1.من يرى عكس ذلك مثل جون جاك روسو
من يرى أن العاملية تعترب األساس لكل الناس بغض 
النظر عن اللون، اجلنس، والتوجهات اجلنسية والثقافة 

ولون الحرتام اإلثنية واخللفية الدينية واللغوية، ليكونوا خم
فالعاملية حسب هذه التعاريف  2.أخالقي متساوٍ 

تنطلق من الطبيعة اإلنسانية املوحدة بني خمتلف البشر 
م وأمناط تفكريهم بالعاملية موتتميز سلوكيا   .وتصرفا

ا تعين النظر وحماولة  فهناك من يراها على أ
االحتفاظ مبعيار واحد للسلوك اإلنساين حني يصبح 

شكاليات اخلاصة بالسياسات االجتماعية ضمن اإل
ا  3.واخلارجية ذوب العاملية ويعتربها بأ ويرى أسامة ا

بأسره ونقل Westernization تغريب العامل 
احلضارة والثقافة الغربية ومنط التنمية الغريب إىل كافة 
دول العامل، باعتباره النمط األمثل يف ظل التنامي 

ويقصد  4.وإضفاء  طابع العاملية عليهااملتزايد للرأمسالية 
من ذلك أن العاملية هو إضفاء النمط والثقافة الغربية 
تمعات اإلنسانية أو كما تسمى بغربنة  على كل ا

، وهذا ما يتناقض مع مفهوم القيم اإلنسانية
  .اخلصوصية

  :تعريف الخصوصية الثقافية :ثالثاً 
يف مقاله  معتز باهللا عبد الفتاحيرى األستاذ 

، "قراءات يف مؤشرات اخلصوصيات الثقافية: " بعنوان
أن مفهوم اخلصوصية يبتعد كل البعد عن احمللية، 
باعتباره التمايز عن اآلخر واالتصاف مبالمح ذاتية 

                                                             
1 Sala Benhbib, "Another universalism : on the 
unity and Diversity of human". Paper 
presented for the 13th meeting of American 
philosophical assaciation, Washington, 
decsmber 2006. P 06. 
2  Ibid, P.8 
3 Toru Yamamari, « Universalism without 
essentialism : Amarty and postconialism », 
consulté ln : 16/03/2012. See : 
http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/
pg/modules/ec928/details/arabdist.pdf  
 

ذوب،   4 مستقبل العامل العريب يف التجارة : العوملة واإلقليميةأسامة ا
  .41ص. 2001الدار املصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، : القاهرة الدولية،

ختتلف عنها، فاخلصوصية الثقافية مفهوم عاملي يف 
الصميم، إذ أن لكل مجاعة بشرية ثقافة ورؤيتها الذاتية 

يف تعريفه  جاك دونلليوينطلق األستاذ  5.ةاملختلف
للخصوصية من وصف الثقافة بالنسبية، ويرى أن هذه 
النسبية الثقافية حقيقة ال ميكن جتاهلها، ويؤكد بأن 
اخلصوصية الثقافية يف أكثر أشكاهلا تطرفا تعين أن 

ي حق أو حكم ألالثقافة هي املصدر الوحيد 
 ةصور حم أنهفني ما يالحظ على هذين التعري 6.أخالقي

يف اخلصوصية الثقافية فقط، إال أن اخلصوصية  ةصور حم
تمعات أوسع من ذلك بكثري، فهي  ا ا اليت تتميز 
حتتوي على األمناط املختلفة للعيش واالختالف يف 

  . مستوى التطور املادي، وحىت االختالف اإليديولوجي

ا عملية متطورة  وقد أصبحت الثقافة تفهم على أ
املعاين  خالل األفعال والصراعات حولومتغرية من 

ا جمرد نظام ساكن من القيم واملعتقدات  أكثر من كو
الفكرة أو النظرة السائدة يف  ياملشرتكة وه والقيم

. مبناسبة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948
العاملية تفهم كمنتج  وأضحت الثقافة يف ظل التغريات

داخليا وذو حدود غامضة تارخيي متصل كونيا ومتنازع 
واملمارسة، كما أصبحت احلقوق تتكون تارخييا  للهوية

دولية وحملية،  ويعاد تعريفها دوليا من خالل فواعل
ما الدائمة  فالثقافة واحلقوق مها عمليتان هلما صريور

 Cultural املالئمة الثقافية من أجل حتقيق

appropriation  تمعات احمللية أوال   7.ملشكالت ا

                                                             
ندوة حول ماهية اخلصوصية الثقافية العربية، معتز باهللا ،   عبد الفاتح 5 

  : ، متحصل عليه من16/02/2012: تاريخ دخول املوقع
http://www.cultivanet.com/vb/t822.html  

حممد : تر(، حقوق اإلنسان العاملية بني النظرية والتطبيق ،دونللي جاك 6
. 1998املكتبة املصرية للنشر والتوزيع، : ، القاهرة)مصطفى غنيم

  .137ص
رؤية : اخلصوصية الثقافية وسياسات حقوق اإلنسان" عبود أميمة ،  7

لس القومي حلقوق اإلنسان يف مصر : ، تاريخ دخول املوقع"ا
  : متحصل عليه من. 29/04/2012
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ولقد مت التوصل إىل إن اخلصوصية تعين التمايز       
عن اآلخر واالتصاف باملالمح الذاتية عنه، وعلى 
ا تعين الوعي بالذات وحقيقتها  املستوى القيمي فإ
الوجودية وإدراك متيزها وحلدودها الزمنية واملكانية 
ا من دالالت سياسية  ولرسالتها األخالقية وما يرتبط 

واقتصادية وثقافية، وهي مزيج بني موقف  واجتماعية
ومن خالل ما  1.عقالين ووجداين يف نفس الوقت

ا تلك يعر تسبق ميكن  ف اخلصوصية الثقافية بأ
الصفات والعادات والتقاليد واألعراف والتوجهات 
ا جمتمع  الفكرية والدين والقيم االجتماعية اليت يتميز 

تمع، هي تعترب مبثابة ف، غريهإنساين عن  هوية ذلك ا
 .وبالتايل ال ميكنه التنازل عنها

  المحور الثاني

والخصوصية قبل إعالن وبرنامج إشكالية العالمية 
  .لحقوق اإلنسان 1993عمل فيينا 

ميثل خطاب حقوق اإلنسان أحد التعبريات 
 Right versus املعاصرة لثنائية احلق والثقافة

culture واليت تشري إىل احلق يف ثقافة ما ،a Right 
to culture  ا حقوق الشعوب يف التقاليد ويعين 

بيلة، أو تشري ثنية واحمللية والعرق والقواللغة والدين واإل
 Rights asإىل احلقوق كثقافة  –أي تلك الثنائية –

culture  وهنا يفرتض أن تكون احلقوق هي جتسيد
ب احلقوق يتضمن مالمح للثقافة باعتبار أن خطا

تمع ما حماوال التأكيد . لثقافة ما أو لذات ما أو 
على عاملية احلقوق من جهة وإدراك االختالفات 
الثقافية من جهة أخرى من أجل إجياد أرضية مشرتكة 
لتأسيس بعض احلقوق، وجتسد هذا يف اجلدل الدائر 

                                                                                 
http://www.hewaronline.net/Conference/Oma

yma%20Aboud.htm  
ماجسرت ، رسالة "عوملة حقوق اإلنسان واخلصوصية الثقافية" حممد جغام،  1

يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، جامعة باتنة كلية احلقوق والعلوم 
  .73ص. 2009السياسية، 

وعلى هذا األساس  2.الثقافية صوصيةبني العاملية واخل
نالحظ أن هناك اجتاهني متناقضني يف جمال حقوق 
اإلنسان، فاألول يؤكد على عاملية حقوق اإلنسان 

أما االجتاه الثاين يبني أن . انطالقًا من مربرات معينة
حقوق اإلنسان تتميز بالنسبية وبالتايل فهي تتعارض 

وسوف نتطرق . مع اخلصوصيات املختلفة للشعوب
 ء من التفصيل فيمالكل من هذين االجتاهني بشي

  :يلي

  :عالمية حقوق اإلنسان: أوالً 

ينطلق هذا االجتاه من عدة مقوالت رئيسية ترى        
أن أسباب عاملية حقوق اإلنسان ترجع النطباقها على 

ا . اإلنسان كمطلق يف كل مكان وبدون متييز كما أ
تستمد عامليتها أيضا من املواثيق الدولية السارية واليت 

كيف نرسخ اإلمجاع العاملي : تعد إجناز ويصبح السؤال
ئ حقوق اإلنسان؟، ويرى هذا حول مفهوم ومباد

االجتاه أنه جيب األخذ باملفهوم واملبادئ الراهنة كإطار 
مرجعي بدال من البداية من جديد أو من نقطة الصفر 

العاملي الرمسي على  اإلمجاعحيث تقوم على قدر من 
ا حتقق حد أدىن من مستوى احلماية  األقل، كما أ

العمل على وينادي هذا االجتاه بضرورة . والكرامة
ا يف ثقافات العامل  تأصيل هذه العاملية ومشروعيا
املختلفة، مع ضرورة النقاش أو احلوار بني الثقافات 
املختلفة وتطويع عوامل التأثري املتبادل بني الثقافات 

  3.لتحقيق إمجاع شعيب وليس رمسي

ـ كانط  هذا االجتاه حججه من أفكار ويستوحي
Kant   وخاصة فكرته عن احلق العامليIdea of  

                                                             
2 Cowan Jane, and R. Wilson, Culture and 
rights: anthropological perspectives, 
Cambridge : Cambridge University Press, 
2000, PP 4-5. 
3 Langlois, A.J., The politics of justice and 
Human Rights: southeast asia and universalist 
theory, Cambridge, Cambridge university 
press, 2000, PP 125-147 
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cosmopolitan right،  واملستمدة من فكرته عن
، حيث يقول بأنه من حيث اعتبارنا السالم العاملي

م اخلارجية ويف تأثري  الناس واحلكومات، يف عالقا
م مواطنون ملدينة إنسانية شاملة  بعضهم ببعض، وكأ

هذا االجتاه وأنصاره وأيضا من انتقادات رواد  1.وعاملية
رفض بشدة ما يسمى باالجتاه ي R. Howardفنجد 

تمعي الرومانسي أو الشديد املثالية ـ   Romanticا
communitarianism،  والذي يؤكد على

 Howardؤكد ياخلصوصية الثقافية للمجتمعات، و 
كما . على املفهوم الليربايل الفردي حلقوق اإلنسان

ا لتشابك اإلعالم أنه نظرً " Featherstone" يرى 
واالتصال والسياسة ورأس املال وتكنولوجيا االتصال 

ن جمتمعات العامل إف... االستهالك أمناطواهلجرة و 
 Globalيتزايد تكاملها يف شبكات عاملية ـ 

Networks.2  يرى هذا االجتاه أن عاملية مفهوم و
حقوق اإلنسان تنبع من تزايد تطبيق القانون الدويل 
حلقوق اإلنسان مع امتداد واتساع رقعة اخلطاب العام 
حلقوق اإلنسان إىل احلد الذي جعل مفهوم حقوق 

فقد . اإلنسان أحد القيم العاملية يف وقتنا احلاضر
لليربايل حلت لغة خطاب حقوق اإلنسان باملفهوم ا

حمل الفراغ الذي ظهر بعد زوال النظريات السياسية 
نه على أالكربى بعد احلرب الباردة، ويؤكد هذا االجتاه 

بالرغم من االختالف والتنازع حول مفهوم وتطبيق 
خطاب حقوق اإلنسان إال أن هناك درجة ملحوظة 

ا من عددً  وجودمن االتفاق بني احلكومات على 
  .حتت قواعد القانون الدويل ااحلقوق جيب محايته

من ميثاق ) ج(الفقرة  55فعند النظر يف املادة 
ا تؤكد على أن يشيع يف العامل  األمم املتحدة جند أ

                                                             
، ترمجة عثمان أمني، القاهرة، مشروع للسالم الدائم، إمانيوال  كانط 1

  .40ص .1952األجنلو املصرية،  مكتبة
2 Howard R. E, Human Rights and the search 
for community, Boulder, Co, Westview Press, 
1995. P 635. 

  

احرتام حقوق اإلنسان األساسية للجميع بال متييز 
بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال 

أما . الً والنساء، ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فع
من ذلك امليثاق فتحتوى على االلتزمات  56املادة 

الواقعة على عاتق الدول بالتعاون مع املنظمة لتحقيق 
نلمس من هاتني املادتني على عاملية  3.ذلك اهلدف

حقوق اإلنسان من خالل إلزام مجيع الدول على محاية 
كما  .احلقوق جلميع البشر دون متييز كلواحرتام  

مليثاق عرب اإلعالن العاملي حلقوق امتدت فكرة ا
الذي أريد إظهار عامليته من  1948اإلنسان لسنة 
مث ظهرت إرادة العاملية يف إشارة العديد . خالل تسميته

من االتفاقيات الدولية املربمة حتت إشراف األمم 
املتحدة مثل العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان سنة 

ليمية حلقوق كما أريد من االتفاقيات اإلق. 1966
اإلنسان خاصة يف أوربا وأمريكا التأكيد على عاملية 
حقوق اإلنسان، بل أن تلك االتفاقيات قد اعتربت 

  4.تطبيًقا للحقوق املعلنة يف األمم املتحدة

وأخريا أمجع أنصار هذا االجتاه على أنه إذا كان       
هناك شكل ثقايف عاملي فهذا ال يعين أنه ال يوجد 

د بشكل أساسي على متايز القيم الفردية تأويل يعتم
كما أن املعاين ال تتولد فقط من الروابط . واحمللية

. الثقافية ومنظومة القيم وإمنا من خالل التفاعل العاملي
كما يرفض أنصار العاملية العزلة وينادون مبفهوم 
التعددية ولكن من خالل عوملة هذه التعددية يف صيغة 

ملية حقوق اإلنسان أن املسألة ويؤكد أنصار عا. واحدة
ليست جمرد تغريب أو حتديث أو نوع من املعيارية فهي 
ببساطة عملية جتانس وتكامل بل وتتضمن مجع كل 

ومن مث يصبح . هذه االختالفات يف بوتقة واحدة
املفهوم العاملي حلقوق اإلنسان هو التعبري األمثل عن 

                                                             
: انون الدويل والعالقات الدوليةقحقوق اإلنسان يف القادري عبد العزيز ،  

. 2003زيع،دار هومة للطباعة والنشر والتو : ، اجلزائراحملتوى واآلليات
.34ص 3  

  .35-34ص  نفس املرجع، 4
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ومفهوم  الرشادة والعقالنية والقانون واحلق الطبيعي
  .ومبادئ العدالة والعقد االجتماعي واملنفعة

وقد أشار البعض يف هذا اإلطار إىل مفهوم 
 Interactive Universalismالعاملية املتفاعلة 

واليت لديها القدرة على استيعاب االختالفات 
واعتبارها نقاط بدء للفكر واملمارسة لتقدمي اجتاهات 

تكريس ما أخالقية، تبحث عن تعريف وتشجيع و 
وقد فرق البعض . يصلح للعاملية من داخل كل ثقافة

ردة والعاملية الواقعية أو امللموسة  اآلخر بني العاملية ا
concrete/abstract universality  واليت

تتجسد يف شبكات العالقات والرتابطات الكونية 
لدمج األفراد والثقافات ليصبح مفهوم حقوق اإلنسان 

 Pluriculturalقافات مفهوم متعدد الث
concept.1  ولكن على الرغم من التربيرات اليت

ا لقيت انتقادات شديدة من  قدمها هذا التوجه إال أ
طرف أنصار اجتاه اخلصوصيات الثقافية، وعليه ميكن 
عرض أهم املنطلقات الفكرية اليت يعتمدها أنصار 

فية حلقوق اإلنسان يف العنصر اجتاه اخلصوصية الثقا
  . يلاملوا

  جتاه اخلصوصيات الثقافية نسبية حقوق اإلنسان: ثانيا

ينطلق هذا االجتاه من عدة مقوالت رئيسية ترى       
من  ،نسبية حقوق اإلنسان ترجع إىل عدة أسباب أن

لعاملية لغة  أمهها عدم وجود فهم أو تأويل موحد
ا، وذلك لتعدد  وااللتزامحقوق اإلنسان ومبادئها 

،  والتيارات الفكريةبتعدد التوجهات  الدالالتاملعاين و 
 كما أن لكل ثقافة فهمها اخلاص وبشكل مغاير ملا

هو شائع يف ثقافة أخرى، وأن فكرة احلقوق الواجبة 
تمع ا ملزمة للدولة وا قد ال تكون  من حيث أ

تمعات التقليدية اليت ينشغل فيها الناس  مقبولة يف ا
الجتماعي أكثر من والتكافل ا أكثر باالتساق

                                                             
1 Langlois, A.J., Opcit. P147.  

 انشغاهلم حبقوق األفراد ونفاذ تلك احلقوق يف مواجهة
تمع تنمو وتتغري  فاحلقوق هي ظاهرة ثقافية. الدولة وا

كاستجابة لتأثريات متنوعة ثقافية واملكان  عرب الزمن 
  .واقتصادية واجتماعية وسياسية

أرجع هذا االجتاه نسبية حقوق اإلنسان كما 
األنثربولوجية اليت تركز على  الدراساتأيضا إىل تزايد 

واليت تنتقد أو تتخذ موقفا  ،Localism فكرة احمللية
 Universal values متعارضا من القيم العاملية ـ

والعمليات الثقافية العابرة للحدود القومية مثل حقوق 
 Transnational processes such as اإلنسان ـ

human rights.  إىل أعمال  اإلشارةوهنا ميكن
وانتقاداته  "Melville Herskovits" باحثني أمثال

ملا أمساه امتداد نزعة التمركز حول الذات وإطالقية 
وضرورة أن حتل القيم الثقافية املختلفة حمل  القيم الغربية

فهو يرى أن . اإلنسان القيم األخالقية العاملية حلقوق
ام الفرد يدرك شخصيته من خالل ثقافته ومن مث احرت 

يساعد على احرتام االختالفات  .الفردية االختالفات
ومن مث فإن االختالفات الثقافية تقوض  الثقافية،

على أساسه  املفهوم العاملي العقالين الفردي الذي يقوم
  2.خطاب حقوق اإلنسان

أنه من غري  Herskovits وعلى حد قول
املمكن تقومي الثقافات املختلفة مبعايري عاملية خاصة 

الثقافات ومما  ظل هيمنة أو سيطرة إحدى هذه يف
ا باعتباره األفضل، والتأكيد  جيعلها تفرض منط حيا

والذي يؤكد على قيم كل  املتبادل على مبدأ االحرتام
ا ثقافة بدائية  ثقافة ويرفض النظر إىل أي ثقافة على أ

وكما . مرحلة الطفولة أو أقل رقيا من األخرى أو يف
بشدة مفهوم املركزية اإلثنية وهي Herskovits  رفض

 اليت تقوم على صدارة أحد األجناس أو األعراق أو

                                                             
تاريخ دخول " إشكاالت مفهوم احلقوق اإلنسان"هبة رؤوف عزت،  2

  : ، متحصل عليه من23/40/2012: املوقع
http://islamonline.net/6490  
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هذا اإلطار جاءت  ويف 1.اللغات باعتباره األمسى
مناصرة ومؤيدة للنسبية الثقافية  " F. Boas " أفكار

إنه  بالتأكيد على أنه ليست كل الثقافات متساوية بل
تبعا للنظام ال ميكن تقومي إحدى هذه الثقافات 

منه لرفض الثقافة  القيمي واملعتقدي ألحدها يف إشارة
 Euro-American cultural  األوروبية األمريكية

practices   ا كمعيار وحيد للحكم على وممارسا
وأصبح من الضروري محاية القدرة  .الثقافات احمللية

أو الطاقات   Capacity for culture الثقافية
 ط محاية الثقافة، وأصبح السؤالالثقافية وليس فق

املعاصر اآلن ليس هو كيف حيل التعارض بني الثقافة 
وحجج كل من   واحلقوق ولكن كيف جتمع مزاعم

احلقوق والثقافة يف مناظرات أكادميية عاملية حول 
مما أحدث تغيري يف مضمون  العدالة االجتماعية،

  2.وتنوع احلقوق

 صوصيةاجتاه اخلمقوالت  حجج أمجعت كل وقد      
االهتمام باألبعاد  الثقافية حلقوق اإلنسان على ضرورة

التارخيية والثقافية املتعلقة بطبيعة خطابات حقوق 
. املختلفة وأيضا بطبيعة بنائها االجتماعية اإلنسان

جتاه ارتباط حقوق اإلنسان هذا االكما رفض أنصار 
بعقلية عصر التنوير وباعتبارها نتاج جمتمع له 

تمع  يفصية معينة خصو  حلظة تارخيية معينة وهو ا
العاملي  فاإلعالن. األورويب بعد احلرب العاملية الثانية
من وجهة  1948حلقوق اإلنسان الذي صدر يف عام 

باعتباره مطلب أو إدعاء  االجتاه هو عاملي نظر هذا
ولكنه ليس عاملي املمارسة ألنه ميثاق يعرب عن 

أيضا وجه أنصار . ة األوروبيةاملثالية للسياس الفلسفة
االجتاه العاملي  ية الثقافية انتقادا شديدا إىلصوصاخل

فيما يتعلق بتصوره للطبيعة اإلنسانية والذات الفردية 
                                                             

1 Herskovits M., Cultural relativism: 
perspectives in cultural pluralism, New.York., 
Random House, 1973. P18.  
2 Cowan Jane, and R. Wilson, Op.cit, PP 38-
42. 

وعاملية وعقالنية الوجود اإلنساين، حىت أن  الغربية
املعىن واملفهوم  مفهوم الكرامة اإلنسانية ليس عاملي

الذي يرفض الكرامة ي سومثال ذلك النظام اهلندو 
مسات أساسية  الدنيا، فال توجد اإلنسانية يف الطبقات

 للطبيعة اإلنسانية وال للحقوق اإلنسانية خارج السياق
وعلى هذا األساس ظهرت الكثري . اخلطايب أو التارخيي

مت من العقبات أمام عاملية حقوق اإلنسان، واليت 
  .التفصيل فيها فيما يلي

العقبات المواجهة لعالمية حقوق : ثالثاً      
  اإلنسان

العقبات اإليديولوجية المواجهة لعالمية حقوق / أ
تتوزع العقبات اإليديولوجية عرب املواقف  :اإلنسان

اإليديولوجية الرئيسية الرأمسالية الغربية واالشرتاكية 
ويقول املوقف الغريب حبقوق . ومواقف البلدان النامية

سيد، أما املوقف االشرتاكي فيهتم حبقوق الفرد ال
وإذا كانت النظرة الغربية تنطلق . الطبقة العاملة واحلزب

من الفرد فإن النظرة االشرتاكية تنظر إىل حقوق 
جمتمع -اإلنسان من خالل جمتمع يف طور البناء

مث  عاملةومن خالل الطبقة ال - اشرتاكي مث شيوعي
يديولوجيات يف وما من شك يف أن تنوع اإل 3.احلزب

ال السياسي-العامل املعاصر،  يشكل  -والسيما يف ا
صعوبات مجة يف وجه مجع الكلمة على معاٍن قانونية 

وما خفيت هذه . حمددة يف شأن حقوق اإلنسان
الصعوبات على فقهاء القانون الدويل حلقوق اإلنسان، 

أن أهم الصعوبات اليت تعرتض توفري " أوبنهامي" إذ يرى
دولية حلقوق اإلنسان هي التفاوت اهلائل يف محاية 

كما أن هناك خالف ظريف يف   4.فهم هذه احلقوق
أولوية احرتام ومحاية حقوق اإلنسان بني املعسكرين، 
فكما يتجلى يف سلوك الكثري من الدول الشيوعية 

                                                             
  .36ص عبد العزيز قادري، املرجع السابق الذكر،  3
، الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريبعلي الدين هالل وآخرون،  4

  .228ص. 1998، 4مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بريوت
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والدول النامية اليت تعطي األولوية للتنمية االقتصادية 
ن مبفاهيمها الغريبة من وتعترب أن تطبيق حقوق اإلنسا

شأنه أن يعيق تلك التنمية وحيوِّل اهتمامات أفراد 
وعليه جاءت حقوق  1.الشعب عن اجلهد التنموي

اإلنسان يف شكل جمزأ جراء اخلالف اإليديولوجي بني 
املعسكرين، فاملعسكر الغريب ينادي باحلقوق املدنية 
والسياسية واملعسكر الشرقي يدعو إىل االعرتاف 

وهذا . ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ما مت جتسيده من خالل العهدين الدوليني حلقوق 

  .1966اإلنسان سنة 

العقبات الحضارية المواجهة لعالمية حقوق / ب
إن املبادئ اليت حيتوي عليها ميثاق حقوق  :اإلنسان

اإلنسان ختتلف عن األجزاء األخرى يف القانون الدويل 
ا دام تطبيقها على الفلسفات واألديان والتقاليد م

ويف هذا اإلطار . والنظم االجتماعية ملختلف الدول
عضوا 50نذكر بأن اجلمعية العامة مل تكن تضم سوى 

معظمهم من الدول الغربية عندما أصدرت اإلعالن 
  2. 1948العاملي حلقوق اإلنسان سنة 

مشاركة الدول النامية جاءت متأخرة وعلى ف
حلقوق اإلنسان سبق تقريرها  أساس مفهوم ومبادئ

، حيث 1948 - 1946بواسطة الدول الكربى عام 
الدول النامية حديثة العهد باالستقالل  مل يكن ملمثلي

الدول  املصداقية والوزن السياسي الذي تتمتع به
أيضا كانت هذه الدول النامية تعاين من . الكربى

ياسي واحلريات الس ضعف اهلياكل وغياب االستقرار
ومن مث فإنه يصبح من . العامة وضعف املوارد البشرية

خلق وتنمية   وجهة نظر هذا االجتاه ـ الضروري ـ من
 الشعيب العاملي حول مفهوم ومبادئ حقوق اإلمجاع

اإلنسان بدال من املفاوضات الرمسية بني ممثلي 

                                                             
أبرز قضايا السياسة الدولية املعاصرة من خالل املفاهيم هادي خضراوي،  

.90ص. 2002دار الكتاب احلديث،: ، بريوتوالبىن 1 
  .34عبد العزيز قادري، املرجع السابق الذكر، ص  2

قيم  وعةمجماحلكومات، ألن ثقافة أي جمتمع هي 
جيل من وأعراف ومؤسسات وأمناط السلوك املتناقلة 

تمع آلخر العقبات املتعلقة بقيم حقوق و  3.يف إطار ا
اإلنسان تعود ألسباب دينية أو ثقافية كما يتجلى مثًال 
تمعات اليت تطبق مفهومها للشريعة  يف اعرتاض ا

موعة أو األمة على الفرد، (اإلسالمية  متسك بأولوية ا
ار خاص لألحوال الشخصية، ضبط أخالقي اعتب

على املعايري الغربية ...) خمتلف ملفهوم احلريات الفردية،
  4.يف هذا احلقل

بأن مبادئ اإلعالن العاملي  محمد فائقيرى األستاذ و 
حلقوق اإلنسان عرف خالف دال التيار اإلسالمي 

هناك اجلدل  ،اجلدل حول املفاهيم جانبنفسه، فإىل 
 اإلنسان الذي املرجعي حلقوق اإلطارحول  أيضاً 

الكامل  ضرورة االلتزام يرى أحدمها يتنازعه تياران،
حلقوق  كمرجعية حامسة واملواثيق الدولية بالعهود

 الدولية مع تعارض املفاهيم بينما يرى اآلخر اإلنسان،
 السائدة يف والثقافية واحلضارية اخلصائص الدينية

لتوظيف هذه  ضمث اجتاه البع بلداننا العربية
 القائم بني التيارات يف العراك السياسي االختالفات

فهناك من ال يرتدد يف  5.والتيارات اإلسالمية العلمانية
انتقاد الطابع الغريب حلقوق اإلنسان، كما صيغت يف 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، أين كانت السيطرة 

إلعالن آن ذاك للغرب، ويف االتفاقيات التطبيقية هلذا ا
اليت أبرمت بني الدول األوربية االتفاقية األوربية حلقوق 

، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 1950اإلنسان 
باعتبار أن مجيع تلك الصيغ صادرة عن  1969عام 

                                                             
   .املرجع السابق الذكر. أميمة عبود 3
   .90اوي، املرجع السابق الذكر،صهادي خضر  4
، تاريخ دخول "رؤية عربية: حقوق اإلنسان يف عصر العوملة"حممد فائق،  5

 : ، متحصل عليه من16/02/2012: املوقع
http://www.ibnrushd.org/arabic/MFayekarab.ht
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ثوابت الثقافة الغربية وتعكس خصوصية هذه الثقافة، 
  .وهي ثوابت ختتلف خصوصيات ثقافات أخرى

فأثارت املادة األوىل من اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان خالفات جوهرية يف صياغتها، وذلك لتعلقها 
مبوضوع هام هو األساس الذي ميكن االعتماد عليه 
للمطالبة باحلقوق، فقد كانت هذه املادة يف صياغتها 
األولية تشري إىل القانون الطبيعي كمصدر حلقوق 

لد مجيع الناس أحرار يو : "اإلنسان، إذ نصت على
 وهبتهم الطبيعةومتساويني يف الكرامة واحلقوق، وقد 

العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعض بروح 
إال أن هذه الصيغة رفضت من جانب عدة ". اإلخاء

ا إشارة  دول والسيما دول أوربا الغربية، فقد اعتربت أ
ة الغربية إىل القانون الطبيعي هي إشارة للقيم الثقافي

باعتبار أن املفهوم الغريب حلقوق اإلنسان نشأ وتطور 
يف ظل القانون الطبيعي، والذي يؤكد أن الناس 
يتمتعون حبقوق من صنع الطبيعة، ويف نفس الوقت  
كان هناك اقرتاح رفض هو اآلخر، من مثة تقرر عدم 
اإلشارة ال إىل الطبيعة وال إىل اهللا كمصدر للحقوق، 

دون حتديد من " وهم وهبوا: "صيغة التاليةواالكتفاء بال
  1.وهبهم

كما جاء لقاء على شكل مائدة مستديرة         
نوفمرب  19إىل  11نظمت يف أكسفورد من 

" ، ومن مجلة ما توصل إليه ذلك اللقاء هو 1965
أن اإلعالن العاملي قد تأثر كثريًا بالتقاليد الغربية 

با الغربية حلقوق اإلنسان، وخاصة الصادرة يف أور 
وميكن القول أن اإلعالن العاملي . والواليات املتحدة

يف أغلب حمتواه ما دامت املبادئ " غربًيا" قد يكون 
اليت ينص عليها ال تعكس دائًما مبادئ بعض 

ومن أبرز . الفلسفات واألديان أو التقاليد األخرى
 ررميلة تهاباتلك اخلالفات ما جاء يف تدخل السيدة 

                                                             
  .168نفس املرجع، ص  1

Romila Thapar  مازامي إيتومن اهلند والسيد 
Masami Ito  من اليابان، فأكدا على أن فلسفة

اإلعالن العاملي وخاصة الرتكيز على احلقوق الفردية 
وعلى املساواة بني اجلنسني ال تتفق مع الفكر 

  2.الشرقي

العقبات المادية المواجهة لعالمية حقوق / ج
النامية داخل هذه العقبات تطرحها البلدان  :اإلنسان

ويتمثل ذلك الطرح يف كون التخلف . اهليئات الدولية
" االقتصادي قد يصل أحيانا إىل حد العجز عن تلبية 

للسكان، من غذاء ودواء أو حمو " احلاجات األساسية
وعليه تكون املطالبة باحلق يف التنمية تندرج ... األمية

كما يقال يف العامل الثالث أن حق . يف هذا املنطق
الشعوب، وخاصة حق السيادة على الثروات الطبيعية، 
من جهة وحقوق اإلنسان من جهة أخرى مرتابطان 

ولقد انعكست نظرة العامل الثالث قي . بشكل وثيق
، ومها عهدان نص 1966عهدي األمم املتحدة سنة 

كل منهما يف مادته األوىل على حق الشعوب يف تقرير 
نامية جتاه املفهوم مث أن حتفظات البلدان ال. املصري

الغريب حلقوق اإلنسان هي اليت جعلت العديد منها ال 
  3.يصادق على الكثري من اتفاقيات حقوق اإلنسان

  المحور الثالث

حقوق اإلنسان في إعالن وبرنامج عمل فيينا 
1993.  

 1993يعترب إعالن وبرنامج عمل فيينا عام        
مبثابة نقطة حتول يف األعمال األكادميية والنقاشات 
العلمية  حول حقوق اإلنسان ومحايتها، فقد حضره 

 95دولة إىل جانب مراقينب عن  172ممثلون عن 
منظمة  840منظمة وهيئة وطنية حلقوق اإلنسان و

ى أن تعد حيث وافق املؤمتر عل. غري حكومية
                                                             

  .45-44ص يز قادري، املرجع السابق الذكر، عبد العز   2
  .48نفس املرجع، ص   3
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الدميقراطية أساس شرعية احلكم، ما دامت توفر النظام 
السياسي األفضل الذي يقدم ضمانات حقوق 
اإلنسان وحرياته األساسية، وقد عكس احلوار واجلدل 
الذي ساد يف هذا املؤمتر طبيعة التغري الذي طرأ على 
السياق الذي تعاجل فيه قضايا حقوق اإلنسان، مقارنة 

الباردة، فقد توارى اجلدل حول مدى مبرحلة احلرب 
أسبقية حقوق الشعوب على حقوق اإلنسان الذي  
كان يعكس الصراع التقليدي بني املعسكرين الرأمسايل 

 .واالشرتاكي ودول العامل الثالث

أسس لنقلة نوعية  1993إن مؤمتر فيينا لسنة        
مفاهيم : يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

جمهـودات وجتارب اإلنسانية  اختزلضرورة أنه  وآليات،
لرصد  )1993– 1948( على مدى عدة عقود 

حقوق اإلنسان واحلريات  احرتامآليات تكرس 
 األساسية كأولوية مطلقة بالنسبة للمجتمع الدويل

وكان منتظرا أن يشهد املؤمتر العاملي بفيينا جدال على 
أكثر من مستوى بشأن محاية وصيانة حقوق اإلنسان 
يف العامل يف ضوء تنوع اخللفيات احلضارية والسياسية 

 اختالفوالثقافية ألطراف املؤمتر من احلكومات وعلى 
مصاحلهم من جهة وتبعا للحضور املكثف للمنظمات 

 داءها القيم والثمني من جهة أخرىغري احلكومية وأ
أن مؤمتر فيينا أفضى إىل حسم مسألة عاملية  إال.

  1.حقوق اإلنسان

  :التأكيد على عالمية حقوق اإلنسان: أوال      

ا مل تعد        أصبح ينظر للحقوق واحلريات على أ
خيضع هليمنة الدولة فقط، وإمنا أمرًا  اً أمرا داخلًيا حبت

لسيادة القومية ليجعل من اإلنسان دولًيا يتجاوز ا
يهم اجلماعة الدولية  اً دولي اً أمر  شخصا دولًيا، فهو إذاً 

                                                             
   :، متحصل عليه من"القضاء الدويل يف جمال حقوق اإلنسان"  1

. 26/02/2012: تاريخ دخول املوقع
http://www.forum.ennaharonline.com/thread5

80.html   

بأسرها وميكن القول بأن اإلنسان يتمتع بقدر من 
الشخصية الدولية يسمح له بأن يدافع عن حقوقه يف 
وجه دولته نفسها، وعلى املستوى الدويل بوصف هذه 

فمؤمتر  2.ة دولتهاحلقوق حقوقًا دولية تقيد من سياد
فيينا أفضى إىل حسم مسألة عاملية حقوق اإلنسان 

التزام مجيع الدول رمسيا باإليفاء " وأكد من جديد
ا املتعلقة بتعزيز احرتام احلقوق واحلريات  بالتزاما

ا ومحايتها على الصعيد  األساسية للجميع ومراعا
ذات وفقا مليثاق منظمة األمم املتحدة واملواثيق  العاملي

وال تقبل الطبيعة العاملية  الصلة ووفق القانون الدويل
 هلذه احلقوق أي نقاش ويف هذا اإلطار يعترب تعزيز

التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان أساسيا 
فقد  3".حتقيقا كامال لتحقيق مقاصد األمم املتحدة

من  5كذلك يف الفقرة   1993َعبـََّر مؤمتر فيينا لعام 
الصادر عنه عن حقيقة عاملية حقوق اإلعالن 

مجيع : "وكان نص الفقرة يف صياغته التالية 4.اإلنسان
حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة 
تمع الدويل أن يعامل  ومتشابكة، وجيب على ا
حقوق اإلنسان على حنو شامل وبطريقة منصفة 
 ومتكافئة، وعلى قدم املساواة، وبنفس القدر من

على أنه جيب اختاذ  3نصت الفقرة  كما 5".الرتكيز
التدابري الدولية فعالة لضمان تنفيذ معايري حقوق 
اإلنسان، وينبغي توفري محاية قانونية فعالة ضد انتهاك 

                                                             
: ، متحصل عليه من"ة حقوق اإلنسانعاملي"سليم جنيب،   2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=
  ،.25/04/2012: تاريخ دخول املوقع 23542

املؤسسة  :، لبناناالتفاقيات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسانلينا الطبال،  3
  .81- 80ص . 2010احلديثة للكتاب، 

، "حقوق اإلنسان يف ظل التدخل األمريكي يف العراق"سعيد كحال،  4
رع الرشادة رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية ف

. 2009والدميقراطية، جامعة قسنطينة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 
  .19ص

 املؤمتر عن صدر: فيينا" عمل فيينا وبرنامج إعالن"هيئة األمم املتحدة،  5
  .3ص. 1993حلقوق اإلنسان، الدويل
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هذه احلقوق وذلك طبًقا لقواعد حقوق اإلنسان 
  1.وللقانون الدويل

كما ارتبطت عاملية حقوق اإلنسان بالتنمية        
سانية املستدامة، من خالل التأكيد عليها يف مؤمتر اإلن

من هذا  11فنصت الفقرة  2.فيينا حلقوق اإلنسان
املؤمتر على تضافر جهود مجيع الدول يف حتقيق التنمية 
ا تيسر متتع اإلنسان جبميع احلقوق وإزالة  يف حني أ
العقبات اليت تعرتضها وينبغي للمجتمع الدويل أن 

يل الفعال ألعمال احلق يف التنمية يشجع التعاون الدو 
  3.وإزالة العقبات اليت تعرتضها

وقد عكس دور األمم املتحدة حتديًا جديداً       
للتدخل فيما يعدُّ من الصميم الداخلي للدول من 
خالل ختطي مفهوم السيادة، فلم تعد مسألة السيادة 
ا حسب تعبري األمني العام لألمم املتحدة  مطلقة، إ

ميكن أن تأخذ أكثر ) " بطرس بطرس غايل( السابق
من شكل تؤدي أكثر من وظيفة، فحقوق الشعوب 
تستند إىل بعد من السيادة العاملية اليت متلكها البشرية 

ويقصد من هذا أن مسألة التداخل بني حقوق ". عامة
اإلنسان والتنمية اإلنسانية، يكمن على أساس أن 

تمثلة بتوسيع األخرية هي تنمية قدرات البشرية امل
اخليارات والفرص حىت يستطيع كل إنسان أن حييا 

وحتت شعار عاملية  4.حياة تتسم بالكرامة والرفاهية
حقوق اإلنسان، متكن املؤمتر من التـََّوصُّل إىل حل 
توافقي بني الدول حول مسألة تناقض اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان مع خصوصيات بعض الدول، وذلك 

كيز على إنسانية اإلنسان يف إقرار هذه من خالل الرت 
احلقوق دون اللجوء إىل صيغ أخرى متس خبصوصيات 
الدول، كما أكد هذا املؤمتر على مراعاة خصوصيات 

                                                             
  .81لينا الطبال، نفس املرجع، ص 1
والتنمية البشرية املستدامة يف العوملة سامي رعد عبد الرزاق التميمي،  2

  .167ص. 2008دار حجلة، : ، األردنالوطن العريب
  .4إعالن وبرنامج عمل فيينا، نفس املرجع، ص 3
  .168ص. سامي رعد عبد الرزاق التميمي، نفس املرجع 4

الدول عند تطبيق املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق 
  .اإلنسان

مكانة الخصوصيات الثقافية في إعالن  :ثانيا     
  .1993وبرنامج عمل فيينا

فيينا إعالن وبرنامج عمل كان منتظرا أن يشهد       
جدال على أكثر من مستوى بشأن محاية وصيانة 
حقوق اإلنسان يف العامل يف ضوء تنوع اخللفيات 
احلضارية والسياسية والثقافية ألطراف املؤمتر من 

مصاحلهم من جهة وتبعا  اختالفاحلكومات وعلى 
ية وأداءها للحضور املكثف للمنظمات غري احلكوم

عمل إعالن وبرنامج  5.القيم والثمني من جهة أخرى
دوراً كبرياً يف احلد من اخلالف  1993عمل فيينا لعام 

حول عاملية حقوق اإلنسان وصد كل التوجهات اليت 
تدعي بنسبية هذه احلقوق، فقد مت تفهم معظم 
ا حاولت أن تركز  اخلصوصيات الثقافية للدول، إال أ

إلنسان يف إقرار هذه احلقوق، دون على إنسانية ا
اللجوء إىل فرض أي توجه ثقايف عليها، كما مت 

  .التأكيد على أمهية اخلصوصيات الثقافية وتنوعها

قد تأكدت أمهية اخلصوصيات الثقافية يف أكثر       
من إعالن واتفاقية حلقوق اإلنسان سواء على الصعيد 

األمم  عمل إعالن وبرنامجولعل  ،العاملي أو اإلقليمي
املتحدة الدويل حلقوق اإلنسان الذي عقد بفيينا سنة 

من سواه يف إقرار هذه  وضحألا، كان 1993
اخلصوصيات الثقافية، دون االنتقاص من عاملية حقوق 

فقد جاء يف الفقرة اخلامسة من نصه اخلتامي . اإلنسان
مع اإلقرار بأمهية اخلصوصيات القومية : " ما يلي

ختالفات التارخيية والثقافية وبضرورة واإلقليمية واال
أخذها يف االعتبار، إال أن واجب الدول بصرف النظر 
عن األنظمة السياسية واالقتصادية والثقافية أن تنمي 

                                                             
  .القضاء الدويل يف جمال حقوق اإلنسان، املرجع السابق الذكر 5
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فقد  1.وحتمي كل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
يف مادته اخلامسة بالتعدد الثقايف والديين  باإلمجاعأقر 

لكن ليس على حساب حقوق و  ،وبالنسبية احلضارية
  2.اإلنسان

 بالسنة إعالن وبرنامج عمل فيينا يرحب إذ      
 1993 عام يف العامل يف األصليني للسكان الدولية

تمع التزامى لع تأكيد إعادة باعتبارها  الدويل ا
 واحلريات اإلنسان حقوق جبميع متتعهم بضمان

م وتنوع قيمة وباحرتام األساسية م ثقافا   3.وهويا

وكان نص الفقرة اخلامسة من هذا اإلعالن على       
 قابلة وغري عاملية اإلنسان حقوق مجيع: الشكل التايل

تمع ىعل وجيب ومتشابكة، ومرتابطة للتجزئة  الدويل ا
 وبطريقة شامل حنو علي اإلنسان حقوق يعامل أن

القدر  وبنفس املساواة، قدم ىوعل ومتكافئة، منصفة
 االعتبار يف توضع أن جيب أنه حني ويف. الرتكيز من

 واإلقليمية وخمتلف اخللفيات الوطنية اخلاصيات أمهية
 الدول، واجب من فإن والدينية، والثقافية التارخيية
واالقتصادية  السياسية نظمها عن النظر بصرف

 واحلريات اإلنسان حقوق مجيع ومحاية تعزيز والثقافية،
  4.األساسية

أن  ، ال ميكناإلنسانحقوق أو عاملية كونية ف      
وأنه ال ميكن إخضاعها  ،ختضع ألي استثناء

سواء كانت  للخصوصيات مهما كانت طبيعتها
. سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو لغوية أو دينية

واحدة يف كل مكان ويف كل  اإلنسانحقوق تعترب ف

                                                             
، املرجع "سان واخلصوصيات الثقافيةعوملة حقوق اإلن" حممد جغام ،  1

  .92السابق الذكر ص
اإلطار النظري والتطور التارخيي ملفهوم حقوق " سعد الدين إبراهيم،  2

: متحصل عليه من" اإلنسان
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t400-

topic16/04/2012: ، تاريخ دخول املوقع.  
   .1، املرجع السابق الذكر، ص1993 إعالن وبرنامج عمل مؤمتر فيينا3
  .3، نفس املرجع، ص1993إعالن وبرنامج عمل مؤمتر فيينا  4

ا مقدسة ن واحد مهما كان املكا اإلنسانف. حميط وأ
 الذي يعيش فيه، ومهما كانت الظروف اليت يوجد
. فيها، ومهما كانت الفرتة الزمنية اليت ينتمي إليها

غاية الكون، منه تنطلق مجيع  يعتربمن  فاإلنسان
  5.األشياء وإليه تعود

، 1993إعالن وبرنامج عمل فيينا  يؤكدكما         
 عاملية ضمان أمهية على جديد من 32يف الفقرة 

 النظر عند االنتقائية وعدم املوضوعية اإلنسان حقوق
 36يف الفقرة  يؤكدو  .اإلنسان حقوق قضايا يف

 املؤسسات تؤديه الذي والبناء اهلام الدور كذلك على
 وخاصة اإلنسان، حقوق ومحاية تعزيز أجل من الوطنية
السلطات  ىلد استشارية وظيفة من ما تؤديه حبكم

 اإلنسان حقوق انتهاكات عالج يف هاودور  املختصة،
 والتعليم اإلنسان حقوق عن املعلومات نشر من خالل

 حلقوق العاملي املؤمتر ويشجع. اإلنسان حقوق جمال يف
  مراعاة مع الوطنية، املؤسسات وتقوية إنشاء اإلنسان

 واالعرتاف "الوطنية املؤسسات مبركز املتعلقة املبادئ"
 األنسب اإلطار ختتار أن دولة كل حق من بأن

ا   6.الوطين الصعيد ىعل اخلاصة الحتياجا
ومن خالل عرضنا ملختلف فقرات هذا إعالن       

يتضح لنا جليا أنه أوىل اهتمامًا كبرياً بضرورة االهتمام 
واحرتام اخلصوصيات املختلفة للدول أثناء االلتزام 
حبماية واحرتام حقوق اإلنسان، كما أنه أعطى 

ية يف اختيار األطر املناسبة للمؤسسات الوطنية احلر 
ا على الصعيد الوطين يف تطبيق  حسب خصوصيا

  .حقوق اإلنسان واحلرص على محايتها

  المحور الرابع

                                                             
، "حقوق اإلنسان بين الكونية والخصوصية" احلسناوي، مصطفى، 5

-http://likaetarbia.over :متحصل عليه من
blog.com/article-70386271.html  تاريخ دخول

  .24/04/2012: الموقع
  .9، نفس املرجع، ص1993وبرنامج عمل مؤمتر فيينا إعالن   6
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  .حقوق اإلنسان العالمية والسيادة الوطنية

ال خيتلف اثنان يف أن مفهوم السيادة الوطنية قد 
 تبلورت معاملها باملعىن الذي نعرفه يف وقتنا احلايل، كان
نتاج للجهود اليت متخضت عن معاهدة واستفاليا اليت 
أبرمت يف القرن السابع عشر وبالتحديد سنة 

م، فبهذه املعاهدة طوت أوربا حروب الثالثني 1648
وكان . عاما اليت كانت أكثر دموية يف التاريخ األوريب

أساس هذه املعاهدة هو اإلقرار مببدأ السيادة الوطنية 
رجي أن يتدخل يف الشؤون اليت متنع أي طرف خا

الداخلية للدول، ونظرا للنتائج اليت حققتها هذه 
املعاهدة من إقرار السالم بني األقاليم األوربية 
باحرتامها هلذا املبدأ، فأصبحت هذه املعاهدة مرجعية 
دولية تقوم عليها العالقات الدولية وأصبحت كعرف 

  .يف القانون الدويل يضبط العالقات بني الدول

ن السيادة يف ظل النظرية التقليدية تعرب عن إ
احلق املطلق للدولة يف التصرف كيفما تشاء ووقت ما 

ولذا  . تشاء دون وجود سلطة ما تلزمها بغري ذلك
كانت الدول خالل هذه املرحلة، إذا حدث أي صراع 
داخلي كانت تعترب نفسها املعنية األول واألخري 

دخل خارجية كانت مبواجهة هذا املوقف، وأي حماولة ت
ا وتقابلها بالرفض واالستنكار  تعتربها مساسا لسياد
وقد يصل األمر إىل حد استخدام القوة ملنع أي 

إذ بقيت مالمح املفهوم الواستفايل للسيادة  1.تدخل
اية احلرب الباردة،  راسخا يف التنظيم الدول إىل غاية 
اليت متخض من خالهلا مالمح نظام دويل جديد حيمل 
االت مبا فيها  العديد املتطورات اليت مشلت خمتلف ا

  .مفهوم السيادة

اية احلرب  من بني هذه التطورات اليت أعقبت 
يار االحتاد السوفيييت ومنظومته اإليديولوجية  الباردة، ا

                                                             
األمم املتحدة يف النزاعات املسلحة غري مسعد عبد الرمحن زيدان قاسم،   1

ص ، 2003دار اجلامعة اجلديدة، : ذات الطابع الدويل، اإلسكندرية
489.  

اليت كانت تركز على احلقوق االجتماعية واالقتصادية 
دي باإلضافة إىل ذالك بروز نظام أحا. والثقافية

القطبية يقود مشروع احلداثة حتت غطاء العوملة اليت  
كانت سببا يف ترويج العديد من املفاهيم اجلديدة اليت 
زادت وعي الشعوب حبقوقها، كما زاد االهتمام مبركزية 
الفرد يف القانون الدويل الذي أصبح عنصرا مهما يف 

كما أنه حدث تغري يف منط . تفسري العالقات الدولية
اليت كانت بني الدول لتنتقل إىل داخل الدولة احلروب 

بني اإلثنيات واحلروب األهلية اليت تنتهي يف غالب 
األحيان إىل اإلبادة اجلماعية أو التطهري العرقي وغريها 

  .من االنتهاكات اليت ترتكب ضد البشرية

كل هذه التطورات الدولية برهنت على أن 
معاهدة مفهوم السيادة املطلقة الذي وضع يف 

واستفاليا، مل يعد قادرا على حتقيق هدفه يف حفظ 
السلم واألمن الدوليني يف ظل املتغريات الدولية 
املعاصرة، األمر الذي حتم تطويره باعتباره مفهوما 
نسبيا ينطلق من فكرة املسؤولية والسيما بعد أن 
أصبحت حقوق اإلنسان جزء من املسوؤلية الدولية، 

تحدة من التدخل حلماية هذه ومبا ميكن لألمم امل
احلقوق يف الصراعات الداخلية اليت يرافقها أعمال 

   2.تطهري عرقي وتشريد الالجئني

ومن هنا، باتت تفرض املصادقة على االتفاقيات 
الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان وغريها من املعاهدات 
اليت تتضمن التنصيص على ضرورة احرتام حقوق 

تكييف قوانينها الداخلية مبا اإلنسان وعلى الدولة 
ينسجم مع نصوص روح هذه االتفاقيات، وذلك بناء 
على مبدأ أسبقية املرجعيات الدولية املصادق عليها 
على التشريعات الوطنية، وقد نصت على هذا املبدأ 

من اتفاقية فيينا حول قانون  27صراحة املادة 

                                                             
عماد جاد، التدخل اإلنساين بني االعتبارات اإلنسانية واألبعاد   2

، 2000مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، : هرةالسياسية،القا
  .32ص
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: ، بتأكيدها على أن1969املعاهدات لعام 
ال ميكنهم التذرع بالقانون الداخلي لتربير األطراف "

وتتمثل أهم هذه ". عدم تنفيذ معاهدة صادقوا عليها
املواثيق الدولية يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
الذي صادقت عليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

، واالتفاقية الدولية للحقوق 1948ديسمرب  10
افية، واالتفاقية الدولية االقتصادية واالجتماعية والثق

للحقوق املدنية والسياسية اللتان صادقت عليهما 
وغري ذلك من ... 1976اجلمعية العامة سنة 

االتفاقيات والعهود الدولية واإلقليمية اليت تشكل يف 
جمملها ترسانة قانونية ضخمة يف جمال حقوق 

  1.اإلنسان
إذ شهدت العقود األخرية حركية واسعة يف 

عديد من الدول لدساتريها وقوانينها الداخلية تعديل ال
طبقا ملضامني االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق 

ومن مظاهر االستجابة الواسعة من قبل . اإلنسان
ا الدولية، قيام العديد منها بإلغاء عقوبة  الدول اللتزاما
اإلعدام، وجيدر التنبيه مها إىل أن بعض الدول 

نتيجة الضغوط اخلارجية  استجابت هلذه االلتزامات
السياسية ومنها واالقتصادية، كالتهديد بإيقاف 
املساعدات أو التلويح بعدم السماح هلا باالخنراط يف 
بعض االحتادات، كما حدث بالنسبة لدولة تركية عند 

ومن هنا يتضح بأن  2.طلبها االنضمام لالحتاد األوريب
للتدخل الضغوطات السياسية واالقتصادية تعترب كأداة 

يف الشؤون الداخلية للدول بغية إجبارها على تنفيذ 
  . اإلجراءات الالزمة الحرتام حقوق اإلنسان

حىت مبدأ عدم التدخل، أصبح مفهوم مطاطي، 
قد تستغله الدول من أجل احلفاظ على مصاحلها، وقد 
توظف مبدأ التدخل من أجل أغرض إنسانية لتبسط 

التدخل من معناه  وبالتايل انتقل مبدأ عدم. نفوذها

                                                             
لة املغربية "حقوق اإلنسان وحدود السيادة الوطنية"سعيد الصديقي،   1 ، ا

  .84-83ص  ،2003، ماي 50، العددلإلدارة احمللية والتنمية
  .84نفس املرجع، ص   2

اجلامد إىل معناه املرن، فقد انبثق عن فكرة السيادة 
اليت ترتب عليها منع أية دولة التدخل يف الشؤون 
الداخلية لدولة أخرى باعتبار التدخل يعد انتهاكا 

ا ويعرض النظام الدويل للخطر وقد أخذت . لسياد
جلنة القانون الدويل لألمم املتحدة يف مشروعها اخلاص 

ذا الرأي ،  1974حبقوق وواجبات الدول عام 
واعتربت أن على كل دولة واجب االمتناع عن التدخل 

ومن . يف الشؤون الداخلية واخلارجية لدول أخرى
خالل النظرة اجلامدة ملبدأ عدم التدخل من جهة 
واملرنة من جهة ثانية يف ظل املتغريات الدولية، كان 

املرن املوسع على  تأثر هذا املبدأ لصاحل التفسري
حساب التفسري اجلامد ولصاحل حقوق اإلنسان 
باعتبارها متغري عاملي ينادي بوحدة اإلنسانية، وكفاله 

وهو ما يتطابق . احرتامها حيقق السلم واألمن الدوليني
مع ماجاء يف تقرير األمني العام األسبق لألمم املتحدة 

أن مبدأ : عندما قال 1991عام  بطرس بطرس غالي
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول جيب أال 
يستخدم كعازل واق لبعض احلكومات اليت متارس 
ا، كما أشار بأن املنظمة  انتهاكات بشعة حلقوق شعو
الدولية ملتزمة مبيثاقها الذي حيمي سيادة الدول 
األعضاء، ولكنها ملتزمة أيضا باإلعالن العاملي حلقوق 

  3.اإلنسان
  :خاتمة
أن حقوق  ، ميكن القوللى ما سبقبناًء ع

ا كل إنسان  اإلنسان هي تلك احلقوق اليت يتمتع 
كونه إنسانًا وذلك من خالل  دون متييز مهما كان،

فحقوق اإلنسان . احلرص على رفاهيته وصون كرامته
ا تركز على امليزة  هي حقوق عاملية بطبعها، أل

                                                             
التدخل اإلنساين بني محاية حقوق اإلنسان ومبدأ "أمحد هتايل،   3

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة "السيادة يف عامل ما بعد احلرب الباردة
املاجستري يف القانون العام فرع قانون املنظمات الدولية وقانون 

العالقات الدولية، جامعة منتوري قسنطينة، كلية احلقوق والعلوم 
  .39، ص 2009السياسية، 



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا سم/   املجلة د ي الثا  ISSN: 2507-7635/     2016العدد

 

247 
 

اإلنسانية دون مراعاة جنسه أو لونه أو ثقافته أو 
ا مرتابطة مع بعضها . توجهه أو مبادئه أو لغته كما أ

وعليه مت . البعض وغري قابلة للتجزئة أو التصرف
استخالص جمموعة من النتائج ميكن حصرها يف 

  :النقاط التالية
على الرغم من االدعاءات املوجهة من طرف  -1

حقوق اإلنسان، إال أنه مت إثبات بالعض حول نسبية 
ا تراعي امليزة اإلنسانية اليت يتميز  عامليتها من منطلق أ
ا كل إنسان دون مراعاة خصوصياته الثقافية، 
وبالتايل فمختلف اخلصوصيات هي أمر مرحب به  
ا تعترب من احلقوق الواجب احرتامها، فلكل  كما أ

  . ختلفةإنسان احلق يف احلفاظ على خصوصياته امل
 1993يعترب إعالن وبرنامج عمل فيينا لسنة  -2

خطوة جادة ومهمة يف تكريس مبادئ حقوق اإلنسان 
وركز مؤمتر فيينا كذلك . واحلرص عليها وعلى عامليتها

على فكرة ترابطية حقوق اإلنسان عدم قابليتها 
للتجزئة أو التصرف، فاحلقوق املدنية والسياسية ال 

ما حتققت معها احلقوق  يكون هلا أي معىن إذا
االقتصادية واالجتماعية كما ال تكتمل هذه احلقوق 
إال إذا توفر احلقوق البيئية والثقافية والتنموية، وتكتمل  
كل هذه احلقوق بتوفر اجليل الرابع حلقوق اإلنسان 
املتمثلة يف احلق يف استعمال التكنولوجيات املتطورة 

ال ميكن التفريق  وعليه. واالنرتانت وتبادل املعلومات
بني خمتلف هذه احلقوق، ألنه ال ميكن أن يتحقق حق 
إال بتوافر كل احلقوق املختلفة، فال معىن للحرية 
السياسية واملشاركة الدميقراطية يف احلياة السياسية 
للمواطن وهو ال ميتلك كمنصب عمل يوفر له اجلانب 
املادي يف حياته وال ميتلك سكن يستقر فيه، حىت وإن 
توفرت احلرية السياسي والعوامل االقتصادية 
ما دون أن  واالجتماعية معًا فال ميكنه أن يتمتع 
تتوفر بيئة صحية مالئمة فاملواطن املريض جراء تعرضه 
مللوثات البيئة ال يكون قادرًا على ممارسة حقوقه 

  .السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغريها

أن من أهم من النقاط املستنتجة كذلك،  -3
األسباب اليت كانت تتعارض مع فكرة عاملية حقوق 
اإلنسان هي الصراع اإليديولوجي والفكري الذي كان 
فراضًا وجوده يف كل القضايا السياسية والدولية، فكل 
طرف حياول أن يدافع عن احلقوق اليت تتوافق مع 
األيديولوجية  اليت يدعو إليها، ففي فرتة احلرب البادرة 

كان االحتاد السوفيييت كان متمسك بضرورة مثال،  
توفري احلقوق االقتصادية واالجتماعية وكان يسعى إىل 

. توفريها ملواطنيه، إال أنه ال  يعرتف باحلقوق السياسية
أما دول الغرب متسكوا بضرورة توفري احلقوق املدنية 
والسياسية دون االهتمام بالظروف االجتماعية 

هذا األمر أثر كثريا على عاملية  .واالقتصادية للمواطنني
وترابط حقوق اإلنسان حيث كان أفراد من العامل 
يتمتعون حبقوق معينة دون غريها، وغريهم يتمتعون 

  .حبقوق مغايرة ويفتقدون للكثري من احلقوق

كما مت استنتاج أن الدول األكثر انتهاكًا حلقوق   -4
اإلنسان هي الدول ذات األنظمة التسلطية، حيث 

فض املبادئ العاملية حلقوق اإلنسان، فهي تسعى إىل تر 
احلفاظ على نظامها السائد مبختلف الوسائل حىت وإن 

ا ا هلذه . أدى األمر إىل قمع شعو وتغطي انتهاكا
ا شؤون داخلية، كما  احلقوق من خالل إدعائها بأ
ا تتمسك  مببدأ السيادة من أجل ضمان عدم  أ

ا الداخلي ة من طرف الفواعل التدخل يف شؤو
ا تتمسك بفكرة اخلصوصية الثقافية . اخلارجية كما أ

ا  لتربير انتهاكها لبعض من حقوق األفراد حبجة أ
  .تتعارض مع املبادئ والقيم والثقافة السائدة يف البالد

على الرغم ما توصل إليه إعالن وبرنامج عمل  -5
من التأكيد على ضرورة احلفظ  1993فيننا لسنة 

رتام حقوق اإلنسان وإجبار مجيع الدول أن تراعي واح
. ذلك، إال أن هذه الفكرة بقيت جمرد شعارات فقط

فاالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان اليت مارستها 
الواليات املتحدة األمريكية على العرب واملسلمني 
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خصوصًا بدعوة احلرب على اإلرهاب، هي دليل 
ا إال الفرد واضح بأن حقوق اإلنسان ال يتمتع 

األمريكي خصوصًا واإلنسان الغريب على وجه العموم، 
ا ضد العراق  واحلروب االستباقية اليت قامت 
وأفغانستان كانت تربرها دائمًا حبماية وأمن اإلنسان 
األمريكي بالدرجة األول ومواطين حلفائها من الدول 

وعليه مت ضرب كل الطموحات الدولية . األخرى
حقوق اإلنسان كما أتاحت هذه  لتكريس عاملية

ا  احلروب فرصة لألنظمة االستبدادية لزيادة انتهاكا
  .حلقوق اإلنسان

تزايد االنتهاكات كبرية يف حقوق اإلنسان من  -6

 تعزيز تواجدهاطرف األنظمة االستبدادية اليت تسعى 
، أصبح يستوجب ضرورة التدخل اوضمان استقراره

كات، وبالتايل أصبح اإلنساين للحد من هذه االنتها 
التدخل واجب دويل جيب القيام به لوقف االنتهاكات 

هذا األمر أدى إىل تراجع . اليت ترتكب ضد اإلنسان
الذي يعطي السيادة  -مبدأ السيادة الواستيفايل 

ا الداخلية دون تدخل  املطلقة لدولة يف ممارسة شؤو
الذي تتمسك به األنظمة -من أي طرف خارجي

، وما حدث يف الدول العربية جراء ما االستبدادية
 . يعرف بثورات الربيع العريب أحسن مثال على ذلك
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  التدخل األجنبي في ظل الثورات العربية؛

  التأصيل النظري للفوضى الخالقة الرتبة

  ، أستاذة مساعدةساعو حورية، 
  .، اجلزائرالشلف جامعة

  :مقدمة
تباينت النظرة يف دوافع وأسباب التغيريات اليت حتدث يف املنطقة العربية، فهناك من وضعها يف خانة انتفاضات      

و '' الشرق األوسط اجلديد'' شعبية للتخلص من نظم بوليسية استبدادية، ومنهم من وضعها يف إطار املشروع األمريكي 
وأعلنت عنها كونداليزا رايس بعد احتالل العراق كونه عد  ،دة األمريكيةالفوضى اخلالقة اليت سوقت هلا الواليات املتح

  . بوابة للتغيري يف املنطقة
وهذا يضعنا أمام تساؤل مهم، هل أن احلراك الشعيب واالحتجاجات نتيجة تأثري عوامل داخلية، أم أن الواليات     

  املنطقة إىل كانتونات عرقية وطائفية؟ املتحدة األمريكية ومن وراءها الدول الغربية تسعى إىل تفتيت 
سنحاول يف هذه الدراسة الرتكيز على ما إذا كان للواليات املتحدة دور يف تأجيج احلراك الشعيب من خالل تقسيم  

  :الدراسة إىل ثالث حماور هي
  من حق ، واجب ، مسؤولية: تطور مفهوم التدخل: أوال
  قةالتأصيل النظري لنظرية الفوضى اخلال: ثانيا
  الثورات العربية بني الفوضى اخلالقة واإلرادة الشعبية: ثالثا
  :تعريف التدخل األجنبي - أوال 

 من التعاريف البد خمتلف إىل التطرق قبل       
 التدخل كما بشأن املتعلقة املصطلحات على الوقوف
 اللغة ففي واالجنليزية، العربية اللغة من كل يف وردت
 يعين التدخل أن الوسيط املعجم يف ورد حيث العربية

 يف التدرج يفيد التدخل أن أي ''قليال قليال دخل"
 أي اخلصومة، يف وتدخل واردة، وعي بكل العملية
 له مصلحة عن للدفاع نفسه تلقاء من دعواها يف دخل
  )1(.أطرافها من طرفا يكون أن دون فيها

يف القاموس  Ingérenceكما ورد تعريف التدخل
تدخل الدولة يف '':على أنه le robert  الفرنسي

 . ''دولة أخرى دون وجه حق

                                                             
دراسة : التدخل الدويل اإلنساين'' تيسري إبراهيم قديح، - )1(

جامعة األزهر، غزة،  مذكرة ماجستير،، ''حالة ليبيا
    .69،ص2013

فعرف التدخل  oxford  أما القاموس االجنليزي
Intervention تدخل الدولة يف وضع : على أنه

   .''ما قصد تثبيته أو تغيريه
ظهر مصطلح التدخل يف كتابات الفقهاء وغريهم      

من القانونيني أمثال وليم إدوارد هول الربيطاين وانطوان 
روجيه الفرنسي حيث ارتبط املصطلح بالتدخل 

 1836ويف كتابات ويتون سنة  2ألغراض إنسانية،
 اليت تناولت تدخل الدول املسيحية يف أوروبا

Interference يونانيني ضد ملساعدة الثوار ال
  .الدولة العثمانية

بل احلرب العاملية الثانية استعمارا قكان التدخل        
سافرا ومفضوحا ال يستند إىل الشرعية بقدر ما يستند 
إىل القوة، غري انه بعد إنشاء األمم املتحدة اخذ 

                                                             
معجم المصطلحات منصور القاضي، . جريارد كورنو، تر 2

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  التوزيع، : ، بريوتالقانونية
   .443-442، ص 1988، 1ط
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خل يأخذ عدة أشكال قد تلبس أحيانا ثوب التد
ة املصاحل احليوية الشرعية كنظرية الدفاع الوقائي ومحاي

والتدخل ضد التدخل والتدخل العتبارات إنسانية 
  )  1.(وغريها
)  Joseph Nay( يرى جوزيف ناي       

أنه يشري إىل ممارسات  –مبعناه الواسع -التدخل 
خارجية تؤثر يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى ذات 
سيادة، أما التدخل مبعناه الضيق فيشري إىل التدخل 
بالقوة العسكرية يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى، 
استنادا إىل ذلك يتدرج مفهوم التدخل من حيث 

قل صور القهر إىل أعالها أشكال ممارسة النفوذ، من ا
  :حبسب الشكل اآليت 

ويشتمل التعريف الواسع للتدخل على مجيع أشكال 
التدخل، من اإلجبار املنخفض إىل درجات اإلجبار 
العايل، ومتثل درجة القوة املستخدمة يف هذا التدخل 

فعلى أساسها تتوقف درجة اختيار . أمهية خاصة
يص اخلارجي للحكم الدولة املتاحة ومن مثة درجة التقل

  2.احمللي
 James(يف حني يعطي جيمس روزينو       

Rosenau   ( خاصيتني للتعرف على حالة التدخل
أن : مهما كانت األشكال والوسائل املستعملة ومها 

يكون العمل جديدا وخارقا للعادة، وأن يكون لسلوك 
التدخل تأثري اجيايب أو تأثري سليب يف الرتكيبة السلطوية 

دولة املستهدفة، مبعىن أن السلوك يفقد طابع التدخل لل
إذا أصبح معتادا يف التفاعالت الدولية، كما ال تصل 
دائما عملية التدخل إىل حد استخدام القوة 
العسكرية، إذ بإمكان الدولة املتدخلة حتقيق غايتها 

                                                             

 إفريقيا و األقنعة الجديدة لالستعمارحممد بومدين ،  -)1( 
  16، ص   2009دار السبيل للنشر و التوزيع  ، : ، اجلزائر 

التدخل اإلنساني في العالقات ، عبد الرمحن حممد يعقوب  2
مركز اإلمارات للدراسات و البحوث : ، ابوظيب  الدولية

      .         15،  14،ص  2004اإلسرتاتيجية ،  

دف التأثري على بنية السلطة  بوسائل غري قمعية، 
  .للدولة املستهدفة

)     Max Beloff( أما ماكس بيلوف             
فعرف التدخل بأنه حماولة من طرف دولة واحدة التأثري 
يف الرتكيبة الداخلية والسلوك اخلارجي لدولة أخرى 
باستخدام درجات متباينة من القمع كنتيجة منطقية 
للطبيعة الفوضوية للنظام الدويل، ولذلك يتخذ التدخل 

الة الدولة املستهدفة واألهداف أشكاال خمتلفة تبعا حل
املراد حتقيقها، فقد يتخذ التدخل أشكال احلرب 
النفسية، أو احلصار االقتصادي، أو الضغوط 
السياسية، أو الدبلوماسية أو الدعاية، و يكون 
التدخل العسكري املباشر آخر خيار ألنه ليس دائما 

  )3( .بالعمل األكثر عقالنية
) Richard Little  (  أما ريتشارد ليتل        

فقد عد التدخل بأنه استجابة وحدة سياسية خارجية 
لدافع تدخلي عند تأزم النزاع الداخلي يف الدولة 
املتفككة، و هذا النزاع الداخلي هو السبب يف تدخل 
طرف ثالث لتحويل جمرى النزاع عرب املساعدات 
اخلارجية ملصلحة احلليف الداخلي، و على ذلك فان 

يعد أهم عنصر دافع للتدخل، ألنه دليل على التفكك 
عدم التجانس االجتماعي والسياسي يف الدولة، حيث 
حياول كل طرف يف النزاع  الداخلي االستعانة بأخر 
خارجي يسانده، فيؤدي ذلك إىل حتويل النزاع 
الداخلي إىل صراع داخلي خارجي، حبيث تأخذ هذه 

  .االستجابة أشكاال متنوعة 
  Hans"مور غانتو أما هانس    

morganthu"   الذي كتب عن التدخل قائال :  
منذ العهد اليوناين القدمي إىل يومنا هذا تعترب بعض " 

الدول انه يف صاحلها التدخل يف شؤون دولة أخرى 
على حساب الدول املتدخل  لتحقيق مصاحلها

                                                             

  (3)-عبد الرمحن حممد يعقوب، مرجع سابق، ص 16.
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وهو بدوره قد عرف التدخل انطالقا من  )1(".فيها
ا  نظريته الشاملة للعالقات الدولية اليت يصفها على أ
عالقة نزاع مستمر بني الدول للحصول على اكرب 

  .نسبة ممكنة من املوارد أي لتحقيق مصلحة
أن التدخل هو :" أما حممد طلعت الغنيمي فريى 

تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بطريقة استبدادية 
  2 .بقصد اإلبقاء على األمور الراهنة أو تغريها

بصفة عامة التدخل هو ضغط ميارسه 
) دولة أو عدة دول أو منظمة دولية(شخص دويل 

غلبا ما يكون دولة دون ( على شخص دويل آخر 
حبيث ميس مبقتضى هذا الضغط شانا من ) رضاها 

   )3( .شؤون هذه الدولة
من خالل ما سبق ميكن تقدمي تعريف إجرائي ملفهوم 

  : التدخل حبيث نستطيع القول بان
التدخل عمل إرادي ومنظم تقوم به وحدة سياسية " 

دولية، سواء كانت دولة منفردة، أو مجاعية، منظمة 
دولية، إقليمية أم عاملية بوسائل اإلكراه، والضغط اليت 

قتصادي، تشمل مجيع أشكال الضغط السياسي، واال
دف التغيري يف بنية السلطة للدولة  والعسكري 
املتدخل فيها ولذلك ال يستند هذا العمل إىل موافقة 
هذه األخرية اليت جتد فيه مساسا حبقوقها السيادية، 

 )4(".وتقييدا حلريتها 
  تطور فلسفة التدخل     : ثانيا 

                                                             
تطور إشكالية مفهوم التدخل وعدم "سامل برقوق، -)1( 

،جامعة اجلزائر  مذكرة ماجستير، "التدخل يف العالقات الدولية
  .22،ص  1996،

التدخل و أزمة الشرعية الدولية حممد تاج الدين احلسيين،  2
: الرباط في حق التدخل هل هو شرعية جديدة لالستعمار؟

  .46، ص 1991األكادميية امللكية املغربية، 

)- حممد بومدين ، مرجع سابق الذكر ، ص  19 ، 23 ، 

35 .  3 ) 
   .18، صمرجع سابق الذكر عبد الرمحن حممد يعقوب، -)4(

  التدخل اإلنساني بين الحق والواجب -أ     
هوم التدخل عدة تسميات بداية عرف مف     

'' كحق''باملساعدات اإلنسانية مرورا بالتدخل اإلنساين
وهو ما سنتعرض إليه '' كواجب''وصوال إىل التدخل 

  .من خالل اآليت
بدأ العمل مببدأ التدخل  :التدخل كحق -1

زرة بيافرا  يف   biafraاإلنساين كحق كنتيجة 
م أين قرر أطباء الصليب األمحر 1968نيجرييا 

بتقدمي msfاملؤسسني ملنظمة أطباء بال حدود  
املساعدات اإلنسانية يف النزاعات املساحة، وعلية 
فان تزايد النزاعات الداخلية وما رافقها من انتهاكات 
إنسانية أدت إىل بروز فكرة محاية الفرد من قمع 

 إطار حق التدخل الدولة اليت ينتمي إليها يف
 le droit d’ingérenceاإلنساين 

humanitaire  والذي ظهر ألول مرة يف
م يف فرنسا حتديدا من خالل كتاب 1987

 Bernard لربنار كوشنري '' واجب التدخل''
Kouchner  وماريو بتايتMario Bettati  
 ''الحقوق واألقليات اإلنسانية''حول موضوع 

droit et morale humanitaire’’  الذي
يقوم على أساس حق الشعوب الذي تواجه خطرا 
وذلك بتقدمي املعونة هلم عن طريق الدول أو عن 

 )5( .طريق املنظمات الدولية
حيث أكد  بيتاين أن التدخل اإلنساين هو       

ا قد اكتسبت حق يف أن  حق ثابت للدول، كو
تراقب ما جيري يف دول أخرى، الن ميثاق األمم 

ة خول هلا هذا عن طريق جلنة حقوق املتحد
اإلنسان املهتمة مبراقبة مدى احرتام الدول حلقوق 
اإلنسان واليت مت إنشاءها يف إطار العهد الدويل 

                                                             
عادل محزة عثمان ، التدخل اإلنساين بني االعتبارات  -)5(

، مجلة كلية التربية للبناتالقانونية واالعتبارات السياسية، 
لد     .451،ص.21،2010ا
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م، وان التدخل يكون 1966حلقوق اإلنسان 
  :وفق شروط

جيب أن تكون الضرورة ملحة تستدعي  -
التدخل إلنقاذ حياة األفراد ومحاية املصاحل 

  .من اخلطراإلنسانية 
أن يكون االعتداء على اإلنسان من قبل  -

الدول جسيما، متكررا وخمالفا للمبادئ 
  .األساسية للتنظيم الدويل حلقوق اإلنسان

ضرورة احلصول على املوافقة من الدول اليت  -
تتم فيها العمليات اإلنسانية، لكن يف حالة 
مواصلة ومتادي الدولة يف انتهاك حقوق 

قتها من عدمها غري اإلنسان، تصبح مواف
  .مهمة الختاذ القرار بالتدخل

إن فشل آلية حق التدخل : التدخل كواجب-2
يف العديد من الدول اليت عرفت انتهاكات 
إنسانية كجرائم اإلبادة يف رواندا، الصومال، 
هاييت وغريها دفع بالعديد من املفكرين 
والناشطني احلقوقيني إىل إجياد آليات جديدة 
وفعالة من خالل عقد جمموعة من امللتقيات 

ألروريب بفرنسا اجلهوية من بينها امللتقي اجلهوي ا
والذي '' اإلنساني واجب التدخل'' :بعنوان

موعة الدولية إىل تبين إجراءات أكثر  دعت فيه ا
جناعة يف سبيل محاية حقوق اإلنسان غري قابلة 
للتجزئة أو اإلنقاص كحق الصحة أو احلياة 
وذلك باالنتقال من حق التدخل كآلية اختيارية 

يف القانون إىل واجب التدخل كآلية إلزامية 
  .الدويل

وهذا ما أكده ممثل األمني العام لألمم املتحدة حممد  
واجب '': سحنون من خالل دراسة للجنة بعنوان

اليت ناقشت واجب '' التدخل والسيادة الوطنية
التدخل يف األزمات اإلنسانية مع مراعاة متطلبات 
احرتام السيادة حبماية الدولة لشعبها وليس حلماية 

 حالة فشل الدولة يف محاية شعبها يكون نفسها، ويف
موعة الدولية إلزامي  )1( .تدخل ا

إن مسؤولية احلماية ليس  :سؤولية الحمايةم-3
بعيدا عن املفهوم القدمي، واملقصود به التدخل 
اإلنساين أو التدخل ألغراض إنسانية، كتدخل 
أوروبيني يف القرن التاسع عشر  حبجة محاية 
م يعانون اضطهاد احلكم  املسيحيني الذي ادعوا أ

 . العثماين
برز مبدأ السيادة كجسر رابط بني مفهوم       
ة كحق وكذا مفاهيم املختلفة للتدخل السياد

اإلنساين، تعىن بالرتكيز على مسؤولية الدولة جتاه 
مواطنيها خاصة مع بروز فشل الدواليت وهو قد يدفع 
تمع الدويل بتحمل املسؤولية، كما تبلور هذا  با
املفهوم من خالل ما قدمه املفكر الفرنسي برنار 

 بال عامل''يف كتابه   bertnard badieبادي 
والذي تناول فيه فكرة وهم السيادة حيث '' سيادة

السيادة مل تكن يف أي وقت من '' :استنتج فيه
ا مبدأ مطلقا، ومل ينقطع كونه  األوقات منذ نشأ
مبدأ ومهيا فتاريخ الدول ليس يف الواقع إال تاريخ 
أشكال وأنواع من التدخالت يف شؤون الدول 

  )2(.''األخرى
ورات أعلن رئيس الوزراء جون  استجابة هلذه التط

اللجنة '' كريتيان، يف مؤمتر األلفية عن إنشاء
 the » العاملية املعنية بالتدخل وسيادة الدول

international commission on 
intervation and   state    

sovereignty »  م2000يف عام   ،

                                                             
: من املوقع '' ، جتسيد الدبلوماسية اهلادئة''حممد سحنون -)1(

http : 
 www.swssinfo.ch/ara/dtail/contenent.htmlcid

337490=   
التندخل الدولي مفهوم في طور ليلى نيكوال الرحباين،  -)2(

   .81،ص2011منشورات احلليب، : ، بريوت التبديل



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا سم/   املجلة د ي الثا  ISSN: 2507-7635/     2016العدد

 

253 
 

 2001قدمت اللجنة تقريرها ونشرته يف ديسمرب 
رير إىل استبدال التدخل الدويل ، وقد خلص التق

 the" بمسؤولية الحمايةاإلنساين 
responsibility to protece  '' إذ

يقع على عاتق الدولة نفسها املسؤولية الرئيسية 
ا احرتاما ملبدأ السيادة، غري أنه  عن محاية سكا
يف حال تعرض السكان لألذى خطري نتيجة 

فاق حرب داخلية، أو عصيان، أو قمع، أو إخ
أو كون الدولة غري راغبة أو غري قادرة على وقف 
األذى أو جتنبه، يتنحى مبدأ التدخل ليحل حمله 
مبدأ املسؤولية الدولية للحماية، من هنا كان أول 
ظهور لفكرة مسؤولية احلماية اليت تعد تطورا ملبدأ 
التدخل اإلنساين، وقد أكد  تقرير اللجنة املعنية 

على أن مسؤولية احلماية بالتدخل وسيادة الدول 
 )1( :تشمل ثالث مستويات

تتمثل يف معاجلة : المسؤولية الوقاية -أ 
األسباب اجلذرية واملباشرة للصراع الداخلي وغريه 
من األزمات اليت هي من صنع اإلنسان واليت 
تعرض الشعوب للخطر وقد أكدت اللجنة أن 
 مسؤولية احلماية مل تعد شأنا وطنيا أو حمليا فقط،

تمع الدويل بكامله   )2( .بل واجب يقع على ا
تنطوي مسؤولية احلماية يف : مسؤولية الرد -ب

بادئ األمر على مسؤولية القيام برد فعل على األوضاع 
تكون فيها اإلنسانية يف حاجة ملحة إىل احلماية، 
عندما تفشل التدابري الوقائية يف تسوية النزاع واحتوائه، 

غري قادرة أو غري راغبة يف معاجلة وعندما تكون الدولة 
الوضع، وهو األمر الذي يستدعي تدابري تدخليه من 
تمع الدويل، وقد تشمل هذه  طرف أعضاء  ا

                                                             
اإلنساين حساين خالد، مبدأ السيادة بني التدخل  -)1(

   20ومسؤولية احلماية ،ص
وليد حسن فهمي ، األمم املتحدة من التدخل اإلنساين  -)2(

   ، موقع الكرتوين2007إىل مسؤولية احلماية، أكتوبر 

التدابري، تدابري سياسية أو اقتصادية أو قضائية، ويف 
  .احلاالت البالغة الشدة تشمل التدابري العسكرية أيضا

سؤولية ال تنطوي م: مسؤولية إعادة البناء - ج
احلماية على جمرد الوقاية أو رد الفعل فقط، وإمنا 
تتضمن أيضا مسؤولية املتابعة وإعادة البناء، وهذا يعين 

بسبب  –أنه إذا مت التدخل العسكري  يف دولة ما 
ا أو سلطتها على النهوض  يارها أو ختليها عن قدر ا

ينبغي أن يكون مثة التزام حقيقي  –مبسؤولية احلماية 
ساعدة على إعادة بناء سالم دائم، والعمل على بامل

قيام حكم راشد، وتنمية مستدامة وكذا محاية األقليات 
وتأمني إعادة إدماج املتنازعني أو حاملي السالح يف 
تمع والعادة الالجئني وحفظ حقوقهم وتعويضهم  ا
وإعادة بناء ما مت هدمه، كما أن إيقاف االنتهاكات ال 

ى التطبيق العقاب األهم، وهذا ال يكفي بل احلرص عل
يتم يف أغلب احلاالت بسبب فساد الشرطة والقضاء، 
وبالتايل جيب احلرص على تفعيل العدالة داخل الدولة، 
ويف حالة عدم االستطاعة هذه األخرية القيام بذلك 
تمع الدويل ويصبح مسئوال عن تفعيل ما  تنتقل إىل ا

  )3( .يسمى بالعدالة االنتقالية
  التأصيل النظري للفوضى الخالقة: المحور الثاني 

  مفهوم الفوضى الخالقة: أوال
 الفوضى لغة  - أ

تعين الفوضى يف اللغة العربية، البلبلة، واختالل       
، Anarchyالنظام، وترتجم يف اللغة االجنليزية إىل 

وهي مشتقة من كلمة أناخورس اليونانية 
Anarrchod  ومعناها حاكم وهي تستعمل ،

  )4( .للداللة على غياب حكم حيفظ السالم

                                                             
  )3( . 81نفس املرجع، ص -)3(
المفاهيم االساسية في مارتني غريفتش، تريي أكالهان،  -)4(

، 2007مركز اخلليج لألحباث،ديب، العالقات الدولية،
   .324ص
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يف  anarchyإذ يعين مصطلح الفوضى        
ا  إطاره العام، الالسلطة أي انتفاء السلطة ومؤسسا

ا على أساس أن اجلزء األول من املصطلح  ( وغيا
an ( يعين االنتفاء، يف حني يقصد باجلزء الثاين منه

archy  ،السلطة، وجند املعىن نفسه عند العرب
موعة الفوضوية هي اجلماعة اليت يتساوى أفرادها  فا
وال رئيس هلم، وتعرف موسوعة املعرفة الفوضى 

ا موعة أو '':بأ فقدان النظام والرتابط بني أجزاء  ا
مجلة أجسام  سواء كانت مجلة فيزيائية أو جمتمع 

سياسية  مثل فقدان إنساين أو اضطرابات قبلية، أو 
والفوضى حسب علماء  )1(،''األمن يف منطقة معينة

اختالل يف أداء الوظائف واملهام '':االجتماع تعين
ا وافتقارها إىل النظام ويقصد  املوكلة إىل أصحا

) األسرة، العائلة، القبيلة، الدولة(املؤسسة سواء كانت 
 من اختالل وبلبلة يف النظام االجتماعي الذي يسبب

بدوره حالة من فقدان القدرة على إدارة هذه 
ا  تُّرافق . املنظومات االجتماعية يذكر رويب روي أ

دائما حالة من حاالت التغيري غري االعتيادية اليت 
تمع، إذ ترافق الفوضى؛ الثورة على سبيل  تصيب ا
املثال ال احلصر، قبل بدايتها، ويف حلظة وقوعها وبعد 

ايتها ، ويرى علماء السياسة واجتماع أن وقوعها ويف 
  . الفوضى ترافق دائما  املرحلة االنتقالية

  :الفوضى اصطالحا-ب
كلمة فوضى ظهرت ألول مرة عام          

: لدى الشاعر اإلغريقي هسيود يف قوله) م.ق700(
يف البدء كانت الفوضى ال شيء سوى اخلالء والفراغ ''

أن لكل منا '' :غري احملدود، قد أشار هنري ميللر قائال
حياة يعيشها، فاألوىل مع الناس وهي منظمة نسبيا 

وقد دجمت '' واألخرى مع الذات وهي فوضوية للغاية

                                                             
: موسوعة املعرفة،  الفوضى اخلالقة والبناءة، من املوقع -)1( 

http :www.marefa.org/index.php   

الفوضى يف التاريخ يف الفلسفة،  وعرفت القواميس 
ا   )2( .''االضطراب أو اهلجيان'': الفوضى  بأ

  :مفهوم الخلق - ج
ويعين التقدير والتكوين، واخللق هو صفة من       

صفات اهللا سبحانه وتعاىل، وهو املبدع للشيء 
واملخرتع له على غري مثال سابق، أي أوجده من 

 toأو   to createالعدم، ويف االجنليزية يعين 
make،)3( ويعين أيضا . واليت تعين أحدث أو أوجد

صناعة شيء عن طريق دمج مكونات طبيعية 
  .ل على شيء جديدللحصو 

  :األصول الفكرية لمصطلح الفوضى الخالقة: ثانيا
ميثل مصطلح الفوضى احد أهم املفاتيح اليت         

أنتجها العقل االسرتاجتي األمريكي يف التعامل مع 
قضايا العامل العريب حيث متت صياغة  املصطلح من 
قبل النخب األكادميية وصناع السياسة يف الواليات 

ال التداويل . املتحدة فعلى خالف السائد يف ا
العريب ملفهوم الفوضى املثقل بدالالت سلبية من 
أبرزها عدم االستقرار أضيف إليه مصطلح آخر 
يتمتع باالجيابية وهو اخللق أو البناء وال خيفي على 
احد خبث املقاصد الكامنة يف صلب مصطلح  

بغرض التضليل  والتمويه على " الفوضى اخلالقة"
" قد خيال للبعض أن. الرأي العام العريب والعاملي

هي من إبداع احملافظني " نظرية الفوضى اخلالقة
وبالتايل  )4(اجلدد يف الواليات املتحدة األمريكية،

ا ستزول خبروجهم من دوائر السلطة يف واشنطن،  فإ
ا جمرد خطة عسكرية سياسية وضعها بعض  أو أ

                                                             
توظيقف الفوضى اخلالقة يف '' علي بشر بكر أغوان، -)2(

، ''2001سبتمرب  11اإلسرتاجتية االمريكية الشاملة بعد 
   69، ص 2012هرين ، ، جامعة النمذكرة ماجستير

   .مرجع السابق الذكرموسوعة املعرفة ، ال -)3(
     2009مارس 08قناة اجلزيرة،  -)4( 
 www.eldjazeera.com  
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لية، ولكن احلقيقة إن املختصني يف اإلسرتاجتية الدو 
هذه النظرية قد أعد هلا منذ اخلمسينيات القرن 

  .املاضي يف جمال العلوم الطبيعية
حيث أجريت أول دراسة حبثية علمية         

أكادميية للفوضى من  قبل املتخصصني يف العلوم 
الطبيعية، إذ تطورت هذه النظرية يف أحضان العلوم 

لظواهر الكونية، مث الطبيعية الصرفة اليت تعين با
انتقلت إىل العلوم االجتماعية األخرى اليت ساعدت 
يف فهم الدينامكية للنظم اليت تتطور بصورة غري 
ذا فان أول من اكتشف ما  خطية وغري منظمة، و
يسمى بنظرية الفوضى هو عامل رياضيات ادوارد 
لورنزو الذي عمل خالل ظروف احلرب العاملية يف 

وية التابعة لسالح اجلو األمريكي، هيئة األحوال اجل
وبعد انتهاء احلرب قرر لورنزو التخصص يف علم 
األرصاد اجلوية والبحث يف الرياضيات عن أشياء 
أخرى قد تفيد هذا العلم،  بعد حصول تطور كبري 
ال ويف حقبة السبعينيات من القرن  يف هذا ا
املاضي، بدأ عدد قليل من العلماء يشقون طريقهم 

الفوضى واالضطراب، وكان من بينهم علماء وسط 
الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، وسعوا 
مجيعا إىل معرفة الصالت بني أنواع االضطرابات 
املختلفة، وهكذا توصل علماء الفيسيولوجيا إىل علم 

إن '':وظائف األعضاء، نظرية ادوارد لورنزو تقول
نتائج شديدة االختالفات البسيطة قد تنشأ عنها 

االختالف، إذ ميكن أن تزداد حدة كلما ازداد مدى 
استمراريتها، كما اكتشف لورنزو أن األنظمة 
البسيطة حمدودة املكونات ميكن أن تظهر عن طريق 
ا سلوكا مستقبليا معقدا ومستعصيا  تفاعل مكونا

  )1( .''على التنبؤ الدقيق
ويرجع البعض أصول هذه النظرية للفكر        

املاسوين، والذي يقصد بالفوضى أن النظام ينبثق من 

                                                             
  . 18ص مرجع السابق الذكر،علي بشار بكر اغوان،   -)1(

دان " أشار الباحث األمريكي اخلراب التام، حيث
تمع  "ديف فليمنج" نقال عن األب "براون بكنيسة ا

إن اإلجنيل : "املسيحي مبدينة بتيسربج ببنسلفانيا قوله
يؤكد لنا أن الكون خلق من فوضى، وأن الرب قد 

منها الكون، وعلى الرغم من اختار الفوضى ليخلق 
عدم معرفتنا لكيفية هذا األمر، إال أننا متيقنون أن 

    )2(.''الفوضى كانت خطوة مهمة يف عملية اخللق
كان للماسونية دور يف الثورة الفرنسية والبلشفية 
والربيطانية، وعملت على إسقاط احلكومات الشرعية، 

تلفة وإلغاء أنظمة احلكم الوطنية يف البالد املخ
والسيطرة عليها، كما كانت تبثُّ مسوم النزاع داخل 

 .البلد الواحد، وإحياء روح األقليات الطائفية العنصرية
فالفوضوية تدعو إىل اإلرهاب والعنف والقوة لتغيري 
تمعات، فقد خاض أنصار التيار الفوضوي  ا
دف إىل ختليص أوروبا  مغامرات ذات طابع عنفي 

  .والسلطة الظاملةمن كل أنواع القهر 
املنشق أما األصول الفكرية احلديثة تنسب إىل        

السوفييت املهاجر إىل إسرائيل والذي شغل منصبا وزاريا 
مؤلف كتاب " ناثان شار انسكي "يف حكومة شارون 

قوة احلرية للتغلب : التداعي من أجل الدميقراطية'':
ر وتتلخص رؤيته باعتبا'' على االستبداد واإلرهاب

دد إسرائيل فقط وإمنا العامل  اإلسالم حركة إرهابية ال 
الغريب بأكمله، وان استئصال اإلرهاب ال يتم 
باستخدام القوة وبتجفيف املنابع وإمنا مبعاجلة األسباب 
العميقة لإلرهاب اليت تنبع من سياسات األنظمة 
العربية االستبدادية والفاسدة وثقافة الكراهية اليت 

ق شارنسكي مع األطروحة الشهرية تنشرها ويتف
هلنتغتون اليت تنص على أن اإلسالم عدو للغرب إال 
انه دخول هذا املصطلح إىل الفكر السياسي األمريكي  

كوندا ليزا " كان على لسان وزيرة اخلارجية األمريكية
يف حديث هلا لصحيفة لواشنطن بوست يف " رايس

                                                             
  نفس املرجع -)2( 
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 يف إطار حديثها، الذي أبدت فيه 09.04.2005
حينها محاسة التحول الدميقراطي يف املنطقة الشرق 

   )1( .األوسط
 créative" الفوضى اخلالقة"مصطلح     

choos  يعين إثارة النعارات واألقليات املختلفة يف
مناطق الصراع وإمدادها بالسالح على اعتبار ذلك 
سيصل يف النهاية إىل الدميقراطية، لكن تأجيج هذه 

د حجة للتدخل والسيطرة على الصراعات يؤدي إلجيا
احلكم، واللعب مبقدرات الشعوب وحتقيق أهداف 

   )2( .حملية وإسرتاتيجية
ومن املسامهات الرئيسية يف صياغة نظرية       

الفوضى اخلالقة، ما قدمته املراكز البحثية يف الواليات 
" أمريكان انرتبرايز" املتحدة األمريكية، وعلى رأسها 

هو  راوول مارك غيريشتنللدراسات وتعترب كتابات 
منظر للمحافظني اجلدد ، واملختص الشأن العراقي، 

أن الواليات املتحدة  ريشتنغيوالشيعة ، يؤكد 
الشرق " األمريكية يف ظل إدارة بوش بلورت مشروع 

، باالعتماد على أحباث مؤرخني "األوسط الكبري
نافذين أمثال بارنار لويس، من جامعة برستون، وفؤاد 

  .عجمي، من جامعة جوتو هوبكنز
فاألول أحد املناصرين إلسرائيل وكان قد أعلن     

عن موت العامل  1991الثنية إعقاب حرب اخلليج 
" العريب ككيان سياسي، واقرتاح استخدام مصطلح

وتقوم مؤسسة واشنطن لسياسات " الشرق األوسط
الشرق األدىن بدور ال يقل أمهية عن املؤسسة السابقة 
يف صياغة نظرية الفوضى اخلالقة، وميثل روبرت 

                                                             
وعود الثورات العربية : الخفيالعربي مروان بشارة،  - )1(

  . 150، ، 2012مركز اجلزيرة لدراسات ، : قطر ومخاطرها،
 شبكة البصرة،"نظرية الفوضى اخلالقة"فالح مريز حممود، -)2(
   .2009مارس 8،

ساتلوف املدير التنفيدي يف هذه املؤسسة أحد أقطاب 
  )3(.لنظريةهذه ا
أما فؤاد عجمي، وهو من أنصار الليكود،      

واحملافظني اجلدد فيعترب الناطق الرمسي للرؤية الطائفية 
للواقع االجتماعي والسياسي يف العامل العريب، وحتظى 

بقبول واسع االنتشار يف صفوف اإلدارة  رؤيته
األمريكية وميارس حتريضا متطرفا يف جممل القضايا 

  .العامل العريب واإلسالمياملتعلقة ب
متثل األطروحة الرئيسة لنظرية الفوضى اخلالقة على     

اعتبار االستقرار يف العامل العريب عائقا أساسيا أمام 
تقدم مصاحل الواليات املتحدة يف املنطقة، ولذلك البد 
من اعتماد سلسلة من التدابري واإلجراءات تضمن 

رة واهليمنة على حتقيق رؤيتها اليت تطمح إىل السيط
العامل العريب الذي ميتاز  حبسب النظرية بأنه عامل 
ديدا  عقائدي وغين بالنفط، األمر الذي يشكل 
مباشرا ملصاحل الواليات املتحدة، وينادي أقطاب هذه 
نظرية الفوضى اخلالقة باستخدام القوة العسكرية ، 
لتغري األنظمة كما حدث يف ليبيا، وتبىن سياسة 

بالقوة اليت تساهم يف تفجري األمن الداخلي التهديد 
للعامل العريب ، وتشجيع وتأجيج املشاعر الطائفية، 
وتوظيفها يف خلق الفوضى كما هو يف التعامل مع 

  . الوضع السوري
  تعريف الفوضى الخالقة: ثالثا

 العضو البارز يف معهد "مايكل ليدين" يعد  
"America enterprise"  أول من صاغ

 أو "الفوضى البنَّاءة" أو "الفوضى اخلالقة" مفهوم
يف معناه السياسي احلايل، وهو ما  "التدمري البنَّاء"

التغيري الكامل يف الشرق "عرب عنه يف مشروع 

                                                             
الفوضى اخلالقة واسرتاجتيات اهليمنة ''حسن ابو هنية ، -)3( 

   ،48،العدد ،صحيفة الغد ''االمريكية على العامل



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا سم/   املجلة د ي الثا  ISSN: 2507-7635/     2016العدد

 

257 
 

ارتكز حيث )1(.م2003، الذي أعده عام "األوسط
هذا املشروع على منظومة من اإلصالحات السياسية 

دول املنطقة،  واالقتصادية واالجتماعية الشاملة لكل
وفًقا إلسرتاتيجية جديدة تقوم على أساس اهلدم مث 

  .     إعادة البناء
أساسًا على وتعتمد نظرية الفوضى اخلالقة         
يار  أن"مبدأ  تغريات ضئيلة جدًا قد تسبب ا

 ، أي أن كل شيء يف هذا"التوازنات املستقرة جداً 
النظرية  تقوم هذهو . الكون يؤثر يف كل شيء ويتأثر به

: باختصار على أيديولوجيا أمريكية نابعة من مدرستني
اية "بعنوان " فرانسيس فوكوياما"األوىل صاغها 

ويقّسم فيها العامل ما  -كما سبق شرحها   -" التاريخ
بني عامل تارخيي غارق يف االضطرابات واحلروب، وهي 
الدول اليت مل تلتحق بالنموذج الدميقراطي األمريكي، 

آخر هو ما بعد التارخيي، أي الدول اليت تتبىن  وعامل
ويرى . الدميقراطية الليربالية وفق الطريقة األمريكية

أن عوامل القومية والدين والبنية االجتماعية " فوكوياما"
  )2(. أهم معوقات الدميقراطية

، ويشرحها "هنتنغتون"املدرسة الثانية صاغها         
تقوم فكرة هنتنغتون : "الربوفيسور إدوارد سعيد قائال

على مبدأ صراع احلضارات، معتربًا أن املصدر األعمق 
للنـزاعات واالنقسامات يف العامل اجلديد لن يكون يف 
الدرجة األوىل أيديولوجيا أو اقتصاديا، بل سيكون 

أي أن الدولة القومية ستبقى . رياً وثقافياً مصدرها حضا
الالعب األقوى، لكن الصدامات الرئيسية العاملية 
ستربز بني دول وجمموعات تنتمي إىل حضارات 

                                                             
: كيف جيري تنفيذ نظرية الفوضى اخلالقة، من املوقع   -)1( 

www.ahewer 
.org/debat/show.art.asp ?aid=244558   

سياسة الفوضى الخالقة  هالل حسني الكناين، إياد -)2( 
األصول الفكرية واألبعاد الدولية واإلقليمية،من : االمريكية

   :http://diae.net الموقع

ذاهبًا إىل أن اخلطوط الفاصلة بني احلضارات  خمتلفة،
  ".ستكون هي خطوط املعارك يف املستقبل

ما تت         فقان على ورغم تناقض املدرستني، إال أ
ضرورة بناء نظام عاملي جديد تقوده الواليات املتحدة، 
إضافة إىل معاداة احلضارة اإلسالمية باعتبارها نقيضاً 

  . ثقافياً وقيمياً للحضارة الغربية
يف األساس " الفوضى اخلالقة"وتعتمد نظرية         

وهي " فجوة االستقرار"بِـ " هنتجتون"على ما أمساه 
ا املواطن بني ما هو كائن وما  الفجوة اليت يشعر 

؛ )أي الفجوة بني احللم والواقع(ينبغي أن يكون 
فتنعكس بضيقها أو اتساعها على االستقرار بشكل أو 

حباطًا ونقمة يف أوساط بآخر؛ فاتساعها يولد إ
تمع، مما يعمل على زعزعة االستقرار السياسي،  ا
السيما إذا ما انعدمت احلرية االجتماعية واالقتصادية، 
وافتقدت مؤسسات النظام القابلية والقدرة على 
التكييف اإلجيايب، ألنه سيكون من الصعب عليها 
 االستجابة ألي مطالب شعبية، إال باملزيد من الفوضى
اية األمر، إىل استبدال قواعد اللعبة  اليت ستقود يف 

ويف املقابل فإن ردم هذه الفجوة سيخلق . والالعبني
  . جمتمعا مستقرا آمنا

، اليت "دول القلب ودول الثقب"وهنالك نظرية       
طورها أحد أهم احملاضرين يف وزارة الدفاع األمريكية، 

قّسم العامل إىل ، فقد "توماس بارنيت"وهو الربوفيسور 
، وصّنَف "أمريكا وحلفائها"من هم يف القلب أو املركز 

أو " الفجوة"دول العامل األخرى حتت مسمى دول 
، ودول الثقب هذه هي الدول املصابة باحلكم "الثقب"

االستبدادي، واألمراض والفقر، واحلروب األهلية، 
والنـزاعات املزمنة، وهذه الدول تصبح مبثابة مزارع 

ريخ اجليل القادم من اإلرهابيني؛ وبالتايل فإن على لتف
دول القلب ردع أسوأ صادرات دول الثقب، والعمل 

ويرى . على انكماش الثقب من داخل الثقب ذاته
أن تلك الفوضى البناءة ستصل إىل الدرجة " بارنيت"

اليت يصبح فيها من الضروري تدخل قوة خارجية 
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ن الداخل، على للسيطرة على الوضع وإعادة بنائه م
حنو يعجل من انكماش الثقوب، وليس جمرد احتوائها 
من اخلارج، منتهيًا بتخويل الواليات املتحدة القيام 

وحنن الدولة الوحيدة اليت ميكنها :"بالتدخل بقوله
 ".ذلك

ءا على قناعة صناع وتقوم هذه السياسة بنا      
السياسة اخلارجية األمريكية بأن األوضاع الداخلية يف 
ا وال يعين شيء  الدول األخرى ليس شأنًا خاصا 
ا مرتبطة باألمن القومي  بالنسبة ألمريكا؛ ذلك أل
األمريكي، القائم أساسًا على تأمني أقدام أمريكا يف 
حقول النفط العربية وحفظ مصاحلها هناك، وبذلك 
فإن األوضاع الداخلية لتلك البلدان حتتاج إىل حتول 
شامل لن حيدث إال عرب التدمري اخلالق الذي سينتهي 
بإزالة األنقاض ورفع األشالء، مث تصميم نظام سياسي 
جديد وخمتلف، ال يراوغ وال يشرتط وال يهدد مصاحل 

   )1( .أمريكا االقتصادية
دف نظرية        إزالة إىل" الفوضى اخلالقة"وال 

الدولة املسَتهَدفة إزالة تامة، بل أن هدفها ثنائيا هو 
اهلدم والبناء؛ حيث يرتكز مشروع النظرية على منظومة 
من اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
الشاملة لكل دول املنطقة وفقًا إلسرتاتيجية جديدة 

مبعىن أن . تقوم على أساس اهلدم مث إعادة البناء
هو إعادة تأهيل الدولة على حنو خيدم  وب هنااملطل

 مصاحل أمريكية إسرتاتيجية، وليس اهلدف هو إزالة
الدولة عن بكرة أبيها، وهنا غاية أمريكا هي بسط 

ا بنفسها ال عرب   . وسيط تقليدي سيطر
أنصار هذه النظرية يعتقدون بأن خلق حالة من       

الفوضى وعدم االستقرار؛ سوف يؤدي حتمًا إىل بناء 
نظام سياسي جديد، يوفر األمن واالزدهار 

. وهو ما يشبه العالج بالصدمة الكهربائية. االقتصادي

                                                             
خضر ، املسلمني بني فكي املاسونية  إبراهيمأمحد  -)1( 

  ar.com/ara/perma-elmassar والفوضى اخلالقة، 

دف الواليات املتحدة إىل  غري أن مثة أهدافًا متوارية 
ويتم تطبيق هذه النظرية على  .حتقيقها بتلك الفوضى

يتم أوًال بإطالق الصراع  أي دولة تريدها وفق خمطط
وصراع العصبيات يف داخلها، مث التعبئة  األيديولوجي،

والتحريض اإلعالمي ضدها، وأخريًا ضرب استقرارها 
  . وخلخلة وضعها االقتصادي األمين،
قد مت االستفادة من فحوى ومضمون نظرية       

 أحباث السالم وجماالت العالقات الدولية، الفوضى يف
إذ افرتض خمتصون يف أحباث السالم أن احتمال 
السالم تزداد كلما ازداد النظام وقلت العشوائية، ومن 
مثة اخنفضت القدرة على التنبؤ، وباستخدام هذه 
النظرية ميكن  التمييز النظم االجتماعية  اليت تكون 

نظمة يف أحيان منظمة يف بعض األحيان  وغري م
أخرى ، لذلك فان فكرة الفوضى املستقرة والعشوائية 
املنظمة متهدان لفهم جديد لطبيعة السالم ، باعتبار 
أن السالم هو تسلسل طبيعي للعشوائية املنظمة اليت 

'' تظهر يف كل مستوى من مستويات التفاعل اإلنساين
.)2(  

وخنلص إىل إعطاء تعريف للفوضى باعتبارها      
تلك اإلسرتاتيجية اليت تبنتها اإلدارة األمريكية عقب '':

احتالل العراق وفق منظور احملافظني اجلدد، و اليت 
يار  تقوم على زعزعة االستقرار و إحداث نوع من اال

" التدمري اخلالق"الكبري أو التفكك اإلقليمي أي 
الذي تليه عملية إعادة البناء و إزالة األنقاض و آثار 

يصل إىل مرحلة التصميم اجلديد لوضع خمتلف الدمار ل
  )3( .''متاما عن سابقه شكًال و مضمونًا

                                                             
   20علي بشار بكر اغوان، مرجع السابق الذكر،،ص -)2(

: اجلديد النظام الدويل عبد القادر رزيق املخادمي ،  -)3( 
ديوان املطبوعات اجلامعية ، ا، : ، جلزائر 3ط ، الثابت و املتغري

  .251، ص  2006
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غري أن التعريف األنسب ملوضوعنا هو اعتبار الفوضى  
خمطط يستهدف إحداث القالقل يف املنطقة '': اخلالقة

العربية وصوال إىل إعادة رسم اخلريطة اجليوسياسية وفقا 
حلسابات املصاحل األمريكية واإلسرائيلية يف املنطقة 

  )1( .''ووفقا ملشروع الشرق األوسط الكبري
  :لفوضى الخالقةمرتكزات ا: رابعا

تقوم نظرية الفوضى اخلالقة على عدة دعائم أساسية   
  )2( ميكن تلخيصها بااليت

إذ تقوم نظرية الفوضى : تفعيل الصراع العرقي -1
اخلالقة على بث الشرخ العرقي احلاد يف الدول التوافقية 

القائمة على التوازن بسبب تركيبها العرقي واملشكلة  
استند التدخل األمريكي .  احلالةالسورية تعرب عن هذه 

يف العراق إىل  هذا العامل يف أعقاب حرب اخلليج 
الثانية، حيث سلخ ، سياسيا وعسكرياً، الشمال 
الكردي من البالد، على أساس عرقي فضال عن 
تأجيجه للصراع الطائفي والعرقي يف العراق بعد 
احتالله عسكريا ويف جنوب السودان مت تغذية نوازع 

صال العرقية والدينية، حىت توج ذلك بتقسيم االنف
مشال مسلم عريب يف أغلبيته ، : السودان لدولتني 

  . وجنوب مسيحي يف أغلبيته
عرب ضرب الدولة : إطالق صراع العصبيات- 2

ا، واستبداهلا بوالءات حزبية أو  جبميع مؤسسا
عشائرية جمتزأة، قائمة على انتماءات قبلية، كتلك اليت 

ا ال م والعراق بعد دخول 1991صومال عام شهد
   .اجليش األمريكي إىل بغداد

                                                             
مصر : الفوضى الخالقة أم المدمرة ، مصطفى بكري  - )1(

مكتبة الشرق ، : ،، القاهرة 1، ط في مرمى الهدف األمريكي
   .10، ص  2005

سياسة الفوضى الخالقة  هالل حسني الكناين، إياد -)2(
األصول الفكرية واألبعاد الدولية واإلقليمية،من : االمريكية

    /http://diae.net: الموقع

إطالة أمد االختالل : ضرب االستقرار األمني -3
األمين حبيث يشعر الناس أن ال جمال للعودة إىل احلالة 

ومن ابرز األمثلة على . اليت كانت سائدة قبل احلرب
هذه العملية، لسيناريو السيارات املفخخة اليت 

لعراق اليوم يشبه السيناريو اللبناين يف أكثر يشهدها ا
من نقطة، فالطرف األمريكي ينسحب تدرجييًا من 
اللعبة، لكن بعد تأكده  من أن هذا سينهك 
احلكومات وجيعلها تطلب الدعم واملساندة اخلارجية 

 . االمريكية
إن من أهم : خلخلة الوضع االقتصادي -  4

اخلالقة هي إجياد أهداف اليت تدعم جناح الفوضى 
حالة من عدم االستقرار يف البيئة العسكرية 
واالقتصادية وتدمريها بشكل يسمح فيما بعد 
للواليات املتحدة األمريكية أن تتدخل ألعمار هذا 
الدمار، وما حصل من تفكيك اجليش العراقي بعد 

خري مثال على إعادة هيكلة اجليش من  2003
وهذا األمر كلف  جديد من قبل القوات األمريكية،

العراق أموال طائلة يف وقت كان العراق وال يزال بلدا 
منهكا اقتصاديا بسبب ما خلفته احلرب واحلصار 

  .االقتصادي  املفروض عليه سابقا
إذ وصل اإلعالم يف الدول : التعبئة اإلعالمية -5

العربية ملرحلة خطرية من احلشد والشحن الطائفي 
من قبل الواليات املتحدة  والقومي واملذهيب املسموم

األمريكية عرب قنوات تابعة واليت تسعى إىل تدمري 
اإلسالم، وإعطاء صورة خاطئة عنه، فضال عن بث 
أفكار احلرية والليربالية والعوملة األمريكية يف القنوات 

الت    .والصحف وا
الثورات العربية بين نظرية الفوضى : المحور الثالث

   واإلرادة الشعبية
يف ظل ما شهدته املنطقة العربية من حراك        

وحتوالت يف املشهد والواقع العريب، تساؤالت عدة 
التغيري العريب، وما إذا كان ''ربيع''تطرح نفسها حول 

مقدمة للفوضى اخلالقة اليت تبنتها اإلدارة االمريكية أو 
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أنه صنيعة من مواقع التواصل االجتماعي ضمن سياق 
دف إىل إعادة رسم اخلريطة خمططات أمريكية 

اجليوسياسية للمنطقة، أو أنه كان جمرد رد فعل منطقي 
للشعوب عاشت حالة من االحتقان والتهميش لعدة 

  .عقود من الزمن
فهل الربيع العريب جمرد انفجارات حلظية ال تلبث      

أن ختمد مستجيبة للتدابري ترقيعية من قبل اداراة 
ا هي األزمات  وامتصاص قوة ال دفع اجلماعية، أم أ

  نقطة بداية جديدة  تؤرخ لزمن جديد؟
لقد كان طبيعيا أن حيدث االنفجار يف املنطقة     

العربية نتيجة النظم القمعية املستبدة، حيث كان الرد 
انعكاسا طبيعيا وحتميا للرتاجع كبري وهائل لالزمات 
البنيوية، يف املقابل ال ميكن إنكار أن الفوضى اخلالقة 
اليت ألطلقتها كونداليزا رايس كمقدمة لرسم خريطة 

شرق األوسط  جاءت منسجمة للتتوافق جديدة  لل
  . إىل حد كبري مع هذا الربيع

لقد استندت الرؤية إىل الرتاث االستشراقي لربنار      
يستطيع أن يرى الوطن  لويس، هذا الرتاث الذي ال

بكونه جتمعا لألقليات الدينية وعرقية، وحىت  العريب إال
تكز إذا كان الشعار هي الدميقراطية، فان حتقيقها ير 

ذا يصبح التنوع  على االستخدام الصريح للطائفية، 
الطائفي والديين واالثين املوجود يف املنطقة يف حالة 
تناقض مستحكم، فيتحول التنوع إىل كارثة وتصبح 

فهذا  األخري '' التدمري اخلالق''الدميقراطية هي منتج 
هو دعوة إلسقاط كل مؤسسات الدولة املدنية، 

يش من خالل تشجيع  صغار وتدمري هيكلة اجل
الضباط على العصيان، وأيضا تأليب الرأي العام عليه، 
وتسليط الضوء على انتهاكاته وتضخيمها عرب وسائل 
اإلعالم واالنرتنت، الالعب الرئيسي يف ساحات 

، أحد ''مايكل ليدن''هذا ما أكده  )1(التغيري العربية،

                                                             
التدمري ... بعد الفوضى اخلالقة ''ايناس جنالوي،  - )1(

   .2012، 1618، العدد ، مجلة الرأي ''اخلالق

هو وصفتنا إن التدمري '' :أعالم احملافظني اجلدد بقوله
املركزية، أن الوقت قد حان كي يتم تصدير الثورة 
االجتماعية من أجل صوغ شرق أوسط جديد عرب 

  . تغيري ليس النظم فقط بل اجلغرافيا السياسية
أثريت العديد من التساؤالت حول طبيعة الدور        

األمريكي يف ما حيدث يف املنطقة العربية ومدى 
يب، فهل كان هلا دور يف إدارة اخنراطها يف احلراك الشع

الثورات العربية وحماولة توجيه نتائجها وحتديد هوية 
أنظمة احلكم املستقبلية يف البلدان اليت حدثت فيها 
ثورات ، وما هي آليات اليت  استعملتها أم أن 

  إسهامها  مل يكن  بالقدر الذي سوق له عامليا؟
مؤثرة يف  يرى دور العامل اخلارجي له قوةاجتاه       

حتريك الشارع العريب وإحداث تغريات فيه، ويعتقد 
أن الواليات '' أصحاب هذا االجتاه استنادا إىل وثائف

املتحدة دفعت ماليني من الدوالرات إىل منظمات 
ففي كتاب بعنوان دعم الدميقراطية يف املنطقة العربية، 

 الدور األمريكي يف الثورات العربية: أرابيسك أمريكية''
(Arabesque Americaine: Role  
des Etats Unis dans les revoltes 

de la rue Arabe)  وقد 2012صدر يف ،
اعترب هذا الكتاب أول دراسة مدعومة بالوثائق الدامغة 
اليت تتحدث عن الدور املشبوه الذي لعبته الواليات 
ا  ا وسفارا املتحدة األمريكية من خالل أجهزة خمابرا

ا  ا يف تأجيج الشارع ومؤسسا ومعاهدها ومنظما
من الواضح '' :يقول الكاتب )2(العريب بشىت الوسائل،

أن الواليات املتحدة األمريكية مل تكن هي اليت قامت 
ا هي اليت لعبت دورًا بارزاً  ذه الثورات العربية غري أ
يف مرافقة وتدريب وتأطري ومتويل أبرز النشطاء 
السياسيني سواء يف تونس أو يف مصر أو يف بقية 

لعربية، علمًا الدول العربية اليت شهدت االضطرابات ا

                                                             

" امللّونةالثورات "لدور األمريكي من ''أمحد بن سعادة ، ا- )2( 
   2014، أخبار الخليج ،'' الربيع العريب"إىل 
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أن عمليات التدريب والتأطري والتمويل قد بدأت قبل 
مدة طويلة من اشتعال فتيل االحتجاجات يف الشارع 

 )1( ".العريب
ويذكر املؤلف أن العديد من الدوائر أو         

املنظمات األمريكية هي اليت تولت عمليات التكوين 
والتأطري والتمويل على مدى أشهر وخاصة تلك 

تصدير "ؤسسات واملنظمات اليت تعىن بعملية امل
 (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(مثل " الدميقراطية

(USAID) الصندوق الوطين للدميقراطية(و) 
(National Endowment for 

Democracy) ومؤسسة فريدوم هاوس 
(Freedom House)  ومؤسسة(Open 

Society Institute)  
ويقول املؤلف إن هناك نقاط تشابه كثرية بني ما     

حدث يف الشرق وما شهدته بعض الدول العربية منذ 
 2000ففي الفرتة ما بني سنيت . 2011سنة 

، سقطت احلكومات املوالية لروسيا يف كل 2005و
من صربيا وجورجيا وأوكرانيا وكريغيزيستان من دون 

تقودها  إراقة دم واحدة وذلك ضمن إسرتاتيجية
الواليات املتحدة األمريكية لتفكيك إرث االحتاد 

  .السوفييت
حيث تولت هذه املؤسسات واملنظمات األمريكية     

حتت شعارات متعددة مثل " الثورات امللونة"متويل 
أي املقاومة يف صربيا  (Otopor) )أتوبور(
 (بورا(يف جورجيا و) كفى) (Kmara) (كمارا(و

(PORA) (كلكل(يف أوكرانيا و )حانت الساعة) 
(kelkel) (لقد رفعت . يف كريغيزيستان) النهضة

ة، إن مل تكن مماثلة ومتطابقة يف الدول  شعرات مشا
العربية اليت عمتها االضطرابات خالل األعوام الثالثة 

 (Degage) أرحل(ففي تونس رفع شعار . املاضية
يف مصر مع  (Kefaya) ()كفاية(فيما رفع شعار 

                                                             
   .أمحد بن سعادة ، نفس املرجع - )1(

ما  (Otopor) يف اهلواء شبيهة بشعارقبضة يد 
  ."الثورات"يوحي بأن هناك خيطاً يربط بني كل هذه 

كما أمضى باحثوا مؤسسة راند سنوات لتطوير     
'' تقنيات غري تقليدية لتغيري أنظمة احلكم حتت مسمى

وهي طريقة تعتمد على نشر حشود من '' االحتشاد 
االتصاالت اجلماهري الشبابية ذات اخلربة يف جماالت 

ويف دراسة ملؤسسة راند عن حركة كفاية  .  والتكنولوجيا
ا اخلتامية إىل وزارة الدفاع على األيت : تنص يف توصيا

إن حكومة الواليات املتحدة االمريكية تؤيد بالفعل ''
جهود اإلصالح من خالل منظمات مثل وكالة 
الواليات املتحدة للتنمية الدولية، وبرنامج األمم 

دة اإلمنائي، لكن نظرا إىل املوقف السليب حيال املتح
الواليات املتحدة يف املنطقة، فمن األفضل للواليات 
املتحدة  دعم مبادرات اإلصالح من خالل مؤسسات 

  .''غري حكومية وغري رحبية
أو مؤسسة األوقاف الوطنية من '' بيت احلرية''فـ     

 أجل الدميقراطية، كانت يف قلب االنتفاضات اليت
أو مؤسسة الوقف NEDجتتاح العامل اإلسالمي،و 

الوطين لدعم الدميقراطية هي أيضا ضالعة على حنو 
سري يف اإلعداد ملوجة االضطرابات السياسية على 
امتداد مشال أفريقيا والشرق األوسط، واإلعداد هلا منذ 
االحتالل العسكري األمريكي الفغنستان مث العراق، 

جند اجلنرال ''  النيد''ة من بني أعضاء جملس إدار 
املتقاعد من حلف مشال األطلسي، ويسلي كالرك، 
إضافة إىل مادلني أولربايت ، وديك تشيين، ورونالد 

  .رامسفيلد، أبرز الصقور املتطرفني 
أو املوقع '' ويكيلكس''والبعض يرى أن وثائق     

نفسه  كان له دور فاعل مبا حيدث يف العامل العريب 
ائق كشفت أمور سرية عديدة حول الن هذه الوث

  )2( .احلكام وحجم الفساد املوجود يف هذه الدول

                                                             
جهاد عودة،  الثورات العربية والعالقات الدولية ،  -)2(

   .14ص
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فالتجربة املصرية تعكس بوضوح مراحل هذا      
املخطط الصهيو أمريكي، فقد جاء يف مقال للمحلل 

قبل تنحي مبارك،   2011األمريكي وليام أنغل 
التدمري اخلالق ألجل شرق : ثورة مصر'' بعنوان 

مستشرفا  كل ما حدث خالل الثورة '' أوسط كبري
يا واليمن التونسية ومتنبئا بانتقال العدوى إىل ليب

وسوريا،  موضح يف هذا املقال كيف يتدرب ناشطون 
السياسيون يف مركز أمريكية  على قلب األنظمة، 

  )1( .والتدعيم املايل واملعنوي الذي يتلقونه
نرى اتفاق بني وليام أنغل وأمحد بن سعادة  أن    

حركات االحتجاج اليت يشهدها العامل العريب  تشبه 
نظمتها أمريكا لتحويل دول أوروبا  الثورات امللونة اليت

الشرقية من الشيوعية إىل الرأمسالية، من خالل جتميع 
قادة املعارضة احملليني وتدريبهم على قلب ألنظمة 
احلكم سلميا، ومتويلهم عرب الصندوق الوطين 

  .للدميقراطية االمريكية
يف ما خيص الثورات العربية يرى أن هذه   

هلا وفق أسلوب أوكراين، االحتجاجات جرى التنظيم 
ومنط تكنولوجي شديد احلداثة باإلضافة إىل جمموعة 
شبابية دائمة التواصل على االنرتنت، وتدريب النشطاء 
على أساليب املقاومة الالعنفية، ومشل التدريب أيضا 
التنسيق السياسي، العالقات اإلعالمية وتعبئة املهارات 

  . وجتنيدها
لى ثنائية التفكيك ولئن كانت الفوضى تتأسس ع

والرتكيب، فانه البد من إحداث شيء من الفوضى 
تمعات العربية الراكدة سياسيا حسب  واخللخلة يف ا

شارانسكي، الن ذلك سيخلق ديناميكية جديدة  
وخالل إدارة .توفر األمن واحلرية، انه العالج  بالصدمة

جورج بوش االبن توسعت الواليات املتحدة األمريكية 
تخدام نظريات الفوضوية يف إطار احلرب يف اس

االستباقية وتفعيل نظرية الدومينو وصوال إىل نظرية 

                                                             

   نفس املرجع، ابناس جنالوي -)1( 

عن مدى . الفوضى البناءة كحل أخري مع هذه املنطقة
( االتساق بني الفعل الثوري اإلقليمي ومركزية املصطلح 

فيظهر من خالل أفكار نسجت بعناية ) الفوضى
  )2( :ترتكز على

  لى الطريقة األفغانية والعراقيةفشل آلية احلرب ع*
 دور اللوبيات املعوملة اليت تدفع باجتاه تأزم املنطقة* 
إعادة إنتاج اهليمنة بوسائل عوملية جديدة وحماولة * 

حتقيق جغرافيا سياسية أكثر قربا من مشروع الشرق 
  .األوسط اجلديد

  طبيعة الدور األمريكي في الثورات العربية: ثانيا
ت التظاهرات الشعبية أحناء الوطن عندما اجتاح  

، كان العديد من صناع القرار 2011العريب يف عام 
واحملللون األمريكيون يأملون يف أن يكون هذه 
التحركان بداية حلقبة جديدة يف املنطقة فقد وصف 
ا فرصة  الرئيس األمريكي باراك اوباما االنتفاضات بأ

وأعربت وزيرة  .تارخيية للواليات املتحدة االمريكية 
اخلارجية هيالري كلنتون عن ثقتها يف أن التحوالت 

ا أن تسمح لواشنطن للمضي قدما  لتحقيق  من شا
األمن واالستقرار والسالم والدميقراطية يف الشرق 

  .األوسط

 1نشرت جملة نيويورك تاميز االمريكية يف         
تقريرا حول مدرسة وزارة اخلارجية  2011فيفري 
ني الثوريني، تناول برامج تدريب املدونني يف للمدون

 2011تعبئة احلراك الشبايب  يف مصر، ويف ابريل 
نشرت نيويورك تاميز تقريرا حول جمموعات من 
الواليات املتحدة األمريكية ساعدت على تغذية 
االنتفاضات العربية من خالل برامج التدريب والتمويل 

                                                             
النزعة : فتحي العفيفي، احلرب على الفوضى اخلالقة  -)2(

، 34ية املعوملة، املستفبل العريب، السنة املركزية يف الثورات العرب
   .153،ص2011، .39العدد 



السياسية والعلوم قوق ل ة زائر ا سم/   املجلة د ي الثا  ISSN: 2507-7635/     2016العدد

 

263 
 

راطيني يف الوطن والرعاية اليت قدمها للنشطاء الدميق
  )1( .العريب خالل السنوات املاضية

املمارسة  من أن تسفر  التخوف األمريكي     
الدميقراطية نفسها تيارات سياسية ستغري وضع البلدان 
العربية وخاصة احملورية منها مصر،  هلذا كان البد من 
اخرتاق هذه الثورات ولعل مصر هي أحسن مثال على 

لس ذلك  من حيث تنسيق ا لواليات املتحدة مع ا
العسكري مث املساومة مع اإلخوان املسمني، الشيء 
الذي مكنها من التحكم يف عناصر التحول السياسي 
ا أن تسري مبوكب الثورة  ومبسارها مب ال  اليت من شا

  .يهدد مصاحلها يف املنطقة 
هكذا مسح الربيع العريب بتهيئة األجواء والظروف       

أوسط جديد، ولكن مبقاولة وشراكة لقيام شرق 
اإلسالميني حتديدا؛ من هنا بدأ الربط بني الثورات 
والفوضى اخلالقة، فرغم أن الثورات جاءت خارج 
الفوضى اخلالقة، إال أن ما حيدث اآلن من إفرازات 
هذا التحول يف البلدان العربية ال يدع جماال للشك يف 

يوط اللعبة أن األيادي األمريكية والغربية متسك خب
مصر حتولت إىل ساحة صراع بني . السياسية

 .اإلسالميني  واللرباليني وبني املسلمني واألقباط
فالعراق هو النموذج األعلى للفوضى، حكم      

من  ،طائفي وحماصصة سياسية ستنتهي إىل فيدرالية
خالل إذكاء نار الفنت الطائفية اليت ما فتئت تتحول 

ت للدولة العراقية وتقسيمها إىل عملية تفكيك وتفتي
بنفس املنطق نرى و  .إىل طوائف وأقليات متصارعة

يسري حنو ) عرب الناتو(الواقع اللييب بعد التدخل الغريب 
التفكك والتنافر القبلي الذي يعصف بأمل حتقيق 
الدولة الوطنية الدميقراطية اليت تأيت بديال عن 
الديكتاتورية اليت حكمت الدولة خالل مرحلة 

                                                             
خليدة كعسيس ، الربيع العريب  بني الثورة والفوضى،  - )1(

  .230ص،أراء ومناقشات، مجلة المستقبل العربي 

فقد حتولت ليبيا إىل دولة املليشيات  )2(.القدايف
املسلحة، وتونس تعيش حالة التناقض الصارخ بني 

يف جمتمع يتميز '' إسالمي''نظام حكم يؤسس حلكم 
تمعات العربية بأنه أكثر انفتاحا  عن غريه من ا

  .وحداثة
من جهة أخرى جند املثال السوري دليل على      

خضوع احلراك السياسي العريب إىل منطق التوازنات 
إذ أن صمود نظام األسد أمام غضب )3(الدولية، 

وهو النظام الذي ال خيتلف  -الشارع وضغط املعارضة 
 -أحد حول مشوليته وبعده عن املمارسات الدميقراطية 

ة املصاحل وللتقديرات ما هو يف احلقيقة إال إقرار للعب
اإلسرتاتيجية من حيث موقع سوريا وثقل حلفائها يف 
املنطقة وارتباطها الوثيق بالتيار الشيعي املتمثل يف إيران 
وحزب اهللا وهو ما يثري الرتدد لدى الواليات املتحدة 
والغرب عموما ملدى إدراكهم حقيقة الوضع وصعوبته 

ا يف ليبيا إذا ما مت التدخل بنفس الصورة اليت ت دخلوا 
فأمن إسرائيل واستقرار الشرق األوسط يشكل . مثال

  )i(.عقبة أمام التدخل يف سوريا إىل حد اآلن
يف حماولة للتعمق يف دراسة الثورات الشعبية العربية      

ا عدة  وحماولة ربطها مبؤامرات خارجية، يتبادر ألذها
تونسية ال(ما هي طبيعة عالقة اجليوش العربية : أسئلة

بوزارة الدفاع األمريكية؟ وما هو ) واملصرية وغريها
حجم الدعم األمريكي الذي تتلقاه تلك اجليوش من 
تسليح وتدريب وتأهيل؟ وماذا كان يفعل قادة وضباط 
هذه اجليوش يف أمريكا عشية الثورة؟ وما هي الصلة 

والدوائر الغربية؟ وما " شباب الفيسبوك"بني ما مسي بِـ
                                                             

مصر يف : الفوضى اخلالقة أم املدمرة مصطفى بكري ،  -)2(
، مكتبة الشرق ، القاهرة ،  1، ط مرمى اهلدف األمريكي

   .10، ص  2005
مقاربة الثورات العربية ''أسامة على حممد عبد القادر،  -)3(

، اجلامعة اللبنانية، ''منوذج سوريا والبحرين: واملصاحل األجنبية،
   .68، ص 2013
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بات الكنتاكي ووائل غنيم يف ميدان قيل عن وج
التحرير؟ والدور الغريب وغري املتوقع من اجليوش العربية 
اليت مل متارس دورها الوظيفي املعهود يف محاية 
األنظمة، اليت هي أساسا من ركائز املشروع األمريكي 
يف املنطقة؟ وملاذا وكيف حتولت هذه اجليوش إىل 

وحتتاج إجابات، ليس وهي أسئلة حمرية ! حامي للثورة؟
ا تفتح شهية أصحاب نظرية املؤامرة ونظرية  أل
ا  م ، بل أل الفوضى اخلالقة، وتطلق العنان خلياال

أسئلة مشروعة، واإلجابة عليها متكننا من فهم 
  .)ii(األحداث على حنو صحيح

  :الخاتمة
بذلك ميكن القول أن إيديولوجيا الفوضى اخلالقة ال  

ا أيضا وسيلة  ا بل بكو تنحصر يف إشاعة يف حد ذا
وأداة تتمكن الواليات املتحدة عربها من خلق 
مسوغات على األرض تفتح هلا سبل التدخل وإمالء 

ا   .مسوغا
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