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" مجلة البحوث القانونية واالقتصادية " ،مجلة دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية واالقتصادية
تصدرعن معهد الحقوق والعلوم السياسية ،املركزالجامعي أفلو كل ستة أشهر(جانفي ،جوان من كل سنة) ،مع إمكانية نشر
أعداد خاصة دون إعتبارللمدة القانونية لإلصدار.
 -1تقبل البحوث ذات الصلة بالعلوم القانونية واالقتصادية وباللغة العربية أو الفرنسية أو األنجليزية على حد السواء.
ً
 -2يشترط في املقال أن ال يكون قد سبق نشره أو تم تقديمه للنشرفي جهات أخرى ،أو مشاركا به ضمن ملتقى.
ً
 -3أن ال يكون البحث جزء من كتاب ،أو فصال من رسالة أو أطروحة جامعية.
 -4يتعين أن ال يزيد عدد صــفحات البحث عن  25صــفحة ،و أن ال يقل عن  10صـفحات بما في ذلك املراجع والهوامش واملالحق
إن وجدت مع إرفاقه بملخص ال يتجاور نصف صفحة باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنجليزية.
 -5يرفق املقال بسيرة ذاتية للناشر خاصة ما تعلق بالدرجة العلمية والجهة التي يعمل فيها.
 -6تقوم هيئة التحرير باملراجعة اللغوية والعلمية للمقال وتحكيمه.
ً
 -7تص ــبح البحوث واملقاالت ملكا للمجلة ،وال يحق للباحث أن ي الع بتعادأها أو إعادة نش ــرها إال بعد املوافقة من طرف إدارة
املجلة.
 -8يخضع ترتيع البحوث واملقاالت إلعتبارات فنية فقط دون سواها.
 -9يراعى في املقال إعتماد األصول العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة البحوث األكاديمية،
 -10نوع وحجم الخط في املتن والهامش:
 نوع وحجم الخط في املتن ( :الخط باللغة العربية  ) Simplified Arabicحجم 14 :
( الخط باللغة األجنبية  ) Times New Romanحجم 12 :
 نوع وحجم الخط في الهامش ( :الخط باللغة العربية  ) Times New Romanحجم 12 :
(الخط باللغة األجنبية  ) Times New Romanحجم 10 :
 -11الصفحة من الحجم A4
 -12حواف الصفحة ( أعلى  2سم ) ( .أسفل  2سم )  (.اليمين  3سم ) ( .اليسار  2سم)
 -13الهوام ـ ــش تكـ ــون في آخر املقال وليس في أسفل الصفحة بال ريقة اإللكترونيـ ــة ،اإلحـ ــالة تك ـ ــون بدون وض ــع األقوا مثل
( )1في املتــن أو في الهامش،
1
وتكون على شكل :مثال -في املتن :مجـلة  /في الهامش -1 :د .في بداية كل صفحة جديدة.
 -14يجع ذكر قائمة املصادر واملراجع في نهاية املقال.
-15ال تعبر بالضرورة البحوث واملقاالت التي تنشر ألصحابها عن وجهة رأي املجلة أو الجامعة ،ويتحمل أصحابها مواقفهم ،وال
تتحمل املجلة أي إخالل ألحد الباحثين باألمانة العلمية ويخضع ذلك إلى النصوص القانونية املتعلقة بامللكية الفكرية.
 -16يقدم املقال في شكل ثالث نسخ ورقية وأخرى في شكل قرص مضغوط مباشــرة إلى مدير هيئة التحرير ،أو يتم إرسال املقال
ً
إلكترونيا إلــى البريد الخاص باملجلة ،عبرالبريد اإللكترونيdroit.eco86@gmail.com :
مالحظة :
ننبه على أن أي مقال يخالف شروط النشر ال يؤخذ بعين االعتبار ،وهيئة املجلة غير معنية بتعالم صاحع املقال بذلك .

افتتاحية العدد
بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني الذي بفضله تتم الصاحلات

ها حنن اليوم نضع بني يدي القارئ عددا من اجمللة يضاف إىل أعدادها اليت تواصلت وتتواصل حبول
هللا ،ساعني إىل نشر الفكر يف خمتلف ميادين القانون واالقتصاد ،كما يتعمق البحث العلمي لدى املختصني،
وتشيع ثقافة القانون واالقتصاد يف اجملتمع.
وإذ حترص اجمللة دوما على اجلمع بني احلداثة والرصانة والتنوع ،سيجد القارئ جمموعة من اإلسهامات
العلمية اليت هتدف إىل مواكبة متغريات احلياة وحركة التشريع والقضاء وكذا مبادئ االقتصاد ،ملتزمة مبنح
األولوية ملا يالمس اهتمامات ومصاحل األفراد.
وإذ جند يف طيات هذا العدد -ابإلضافة إىل اإلسهامات األخرى ذات القيمة العلمية-حبثا يتناول
األحكام املتعلقة ابلتعاون الالمركزي يف ظل النظام القانوين اجلزائري ،وآخر يتعلق ابلتعاقد اإللكرتوين لدى
جهة اإلدارة يف اجلزائر ،واثلثا يتناول آليات محاية البيئة من منظور الضبط اإلداري ،ورابعا يتناول ضوابط
انعقاد اختصاص املركز الدويل  ،CIRDIكما جند يف جمال الدراسات املقارنة بني الشريعة والقانون حبثا
يتعلق بطبيعة املسابقات التلفزيونية من منظور الشريعة اإلسالمية والقانون املدين ،وحبثا آخر يتعلق أبثر األمراض
الوراثية على فط الرابطة الزوجية.
أما يف جمال االقتصاد فنجد حبثا يتناول موضوع مؤشرات اقتصاد املعرفة يف الدول العربية ،وآخر يتعلق
بسياسة التشغيل يف ضوء نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
ومهما يكن من عمل ،نسأل هللا التوفيق والعون خلدمة العلم ونشر املعرفة القانونية واالقتصادية.
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Cooperation between territorial communities
(Study under national and international law)
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*******
 هدفت هذه الدراسة إلى بيان التعاون بين الجماعات اإلقليمية على ضوء النصوص القانونية:ملخص
 باعتبار أنه يعد أحد العوامل املساعدة للنهوض بالتنمية املحلية وتحقيق املزيد من االستقاللية،الوطنية
، وأيضا التعاون الدولي على أساس أنه هو اآلخر يشكل فضاء مهما للجماعات اإلقليمية،للجماعات املحلية
وذلك من أجل االحتكاك بنظيراتها األجنبية واالستفادة من خبرات وتجارب ومساعدات البلديات األجنبية في
. ومن ثم سنركز فقط على اتفاقية التوأمة واملنظمات الدولية،مجال التسيير
كما أننا توصلنا في هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات نظن أن األخذ بها سيساهم في إصالح
. والنتيجة تحقيق التنمية املستدامة،الجماعات اإلقليمية
. التعاون؛ الجماعات اإلقليمية؛ التنمية؛ املواطن؛ الرقابة:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The present study aims at demonstrating the cooperation between territorial
communities in the light of the national legal laws as this cooperation is considered as one
of the essential factor promoting the local development and realizing more autonomy for the
local communities. This study aims also at demonstrating the international cooperation on
the basis that it represents an essential space for the territorial communities in order to make
real contact with the foreign communities and to make use of the goods, experiences and
helps of the foreign municipalities in the management field. Thus, our study will focus on
the twinning convention and international organizations. In addition, our study achieved a
set of recommendations, which, if taken into consideration, will contribute to territorial
communities’ reform and to the realization of a sustainable development.

key words: Cooperation ; territorial communities; Development; Citizen; control.
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مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
التعاون بين الجماعات اإلقليمية
(دراسة في ظل القوانين الوطنية والدولية (

مقدمة:
يعتبر التعاون الداخلي من أهم مالمح التحوالت التي عرفتها الالمركزية الجزائرية ،خاصة أمام العجز املالي
لبعض الجماعات اإلقليمية باعتباره العائق األكبر الذي يحول دون تحقيقها لهدفها التنموي ،األمر الذي يتطلب
هذا النوع من التعاون من أجل التغلب على اإلشكاالت التنموية املحلية على وجه الخصوص.
كما أن التعاون بين هذه الجماعات يسمح بسد العجز الحاصل في البنيات التحتية والتجهيزات
العمومية ،ويساهم أيضا في تلبية الطلبات االجتماعية املعبر عنها ،وبالتالي يساعد على نمو األنشطة التي تخلق
فرص التشغيل.
وفي هذا السياق ،يعتبر التعاون ما بين الجماعات اإلقليمية أحد أهم العوامل املساعدة على النهوض
بالتنمية املحلية وتحقيق املزيد من االستقاللية مجسدا بذلك األهداف األساسية لالمركزية اإلدارية اإلقليمية.
وعلى هذا األساس ،نجد أن أول نص قانوني تطرق ملوضوع التعاون ما بين الجماعات اإلقليمية في الجزائر
هو األمر رقم 24/67املؤرخ في  18يناير  1967املتضمن القانون البلدي وذلك من خالل الفصل الثاني تحت
عنوان مجموعات البلديات ابتداء من املادة  12التي نصت على أنه " :يجوز أن يقوم التعاون بين البلديات وان
تضع مواردها بصورة مشتركة بينها للقيام بأعمال ذات نفع مشترك .ويمكنها لهذا الغرض أن تحدث هيئات
ومصالح مشتركة لتتولى بعض املهام التابعة الختصاصها ".1
كما أن هذا األمر حدد التعاون في ثالثة أشكال وهي :النقابات البلدية ،ملتقيات املجالس البلدية،
وتأسيس لجان لتسيير وإدارة األموال والحقوق املشاعة.
غير أن القانون الصادر بموجب األمر رقم  38/69املؤرخ في  22ماي  1969املتضمن قانون الوالية لم
يتطرق إلى التعاون بين الواليات .2
كما أن تطور املجتمع الدولي ووسائل االتصال واملواصالت وظهور املنظمات الدولية التي تعنى بالتنمية
املحلية والالمركزية اإلدارية خلق نوعا آخر من التعاون بين الجماعات اإلقليمية ملختلف الدول ،والجزائر من
بين الدول التي لم تكن بعيدة عن هذا التعاون ،فمن جهة أنظمت إلى بعض هذه املنظمات ،ومن جهة ثانية
قامت بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التوأمة مع الجماعات اإلقليمية لعدة دول شقيقة وصديقة.
وبناءا على ما سبق ،تأتي هذه الدراسة إجابة عن اإلشكالية التالية :كيف عالج املشرع الجزائري التعاون
بين الجماعات اإلقليمية في ظل القوانين الوطنية والدولية ،وما هي أنواع وصور هذا التعاون؟ .لإلجابة على هذه
اإلشكالية قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين :املبحث األول نتناول فيه التعاون ما بين الجماعات اإلقليمية في إطار
القوانين الوطنية ،أما املبحث الثاني يتمحور حول التعاون ما بين الجماعات اإلقليمية في اإلطار الدولي.
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املبحث األول
التعاون ما بين الجماعات اإلقليمية في إطار القوانين الداخلية
كرس املشرع الجزائري منذ االستقالل مبدأ التعاون بين الجماعات اإلقليمية ،وذلك من خالل القوانين
املتعلقة بالجماعات املحلية وباألخص القوانين التي تضمنت موضوع البلدية وهي األمر 24/67والقانون 08 /90
وأخيرا القانون رقم10 /11املؤرخ في  22جويلية  2011املتعلق بالبلدية  ،3والقانون رقم 07/12املؤرخ في21
فبراير  2012املتعلق بالوالية ،والذي جاء في محاولته لتكريس التعاون الالمركزي  4بصفة محتشمة ،غير أنه
بصدور املرسوم التنفيذي رقم 329 /17الذي يحدد كيفيات إقامة عالقات التعاون الالمركزي بين الجماعات
اإلقليمية الجزائرية واألجنبية أصبح هذا التعاون واقعا من خالل وضع إطار قانوني خاص به  . 5وعليه فإن هذا
املرسوم وبالتحديد في املادة الثالثة منه لم يميز بين البلدية والوالية بخصوص التعاون الالمركزي ، 6وبالتالي
أصبح موقف املشرع واضح ،وهي خطوة إيجابية تحسب لصالحه.
كما نشير أن التعاون بين الجماعات اإلقليمية أخذ عدة صور عبر مختلف القوانين التي تتعلق بالبلدية أو
الوالية ،وذلك تماشيا مع مستجدات كل فترة صدرت فيها هذه النصوص القانونية والتنظيمية.
املطلب األول :التعاون اإلداري
يقصد بالتعاون اإلداري ذلك الشق من التعاون الذي يتعلق باألمور اإلدارية التي تتعاون البلديات أو
الواليات فيما بينها في تحقيقها من خالل عدة أشكال وطرق ومنها إحداث لجان مشتركة ،أو هيئات أو مصالح أو
مجالس تنسيق.
الفرع األول :اللجان والهيئات املشتركة
اللجان أو الهيئات املشتركة هي لجان تهدف إلى تسيير وإدارة األموال والحقوق املشاعة بين عدة بلديات
تتألف هذه اللجان من منتخبي املجالس الشعبية البلدية للبلديات املعنية ،7وهو ما نص عليه أول مرة
األمر 24/67املتضمن القانون البلدي في املادة  12فقرة الثانية بنصها " :ويمكنها لهذا الغرض أن تحدث هيئات
ومصالح مشتركة تتولى بعض املهام التابعة الختصاصها "  .8لتأتي املواد من  27إلى  32من األمر 24/67لتحدد
هذه املهام وطريقة تشكيل هذه اللجان ،وقد اشترط املشرع في هذا القانون لتشكيل هذه اللجان غياب نقابة
البلديات.9
وبإلغاء األمر  24/67بموجب القانون  90-08املؤرخ في  07افريل  1990املتضمن قانون البلدية حلت
محله املواد السالفة الذكر املواد  11و 12من القانون 08/ 90تحت عنوان التعاون ما بين البلديات فقد نصت
املادة  11على ":إذا كانت عدة بلديات تملك أمواال وحقوقا مشاعة بينها يسوغ لها أن تؤسس لجنة مشتركة بين
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البلديات تتألف من منتخبي املجالس الشعبية البلدية للبلديات املعنية عند عدم وجود مؤسسة مشتركة بين
البلديات ،مشكلة منها ومكلفة بتسيير هذه األموال والحقوق املشاعة إدارتها ".10
فمن خالل استقراء هذه املادة يتضح أن املشرع أشترط لتأسيس هذه اللجان إلى جانب وجود أموال
وحقوق مشاعة عدم وجود مؤسسات مشتركة بين البلديات.
ومع صدور القانون رقم  10/11املؤرخ في  22جويلية  2011الذي بموجبه تم إلغاء القانون رقم08/ 90
املتعلق بالبلدية ،وبالتالي تم التخلي عن هذا األسلوب من التعاون لعدم الحاجة إليه ،وذلك بسبب القضاء على
مشكل الحقوق واألموال املشاعة بين البلديات.
الفرع الثاني :مجلس التنسيق الحضري
مجلس التنسيق الحضري هو نظام يتعلق ببلديات الجزائر العاصمة إذ يمكن أن تنظم بلديات والية
الجزائر في شكل مجالس تنسيق بين البلديات ،وهو ما نصت عليه املادة  177من القانون  " :08/90دون اإلخالل
بالصالحيات املخولة قانونا لكل مجلس شعبي بلدي ،تنظم بلديات والية الجزائر في شكل مجالس تنسيق بين
البلديات تسمى :مجالس تنسيق حضرية " .11وقد ترك املشرع للتنظيم تحديد عدد هذه املجالس والبلديات
املكونة لها.
يتشكل مجلس التنسيق الحضري من مجموع رؤساء املجالس الشعبية البلدية ملكونة لهذا التجمع ،يقوم
املجلس بانتخاب رئيس املجلس من بين أعضائه ،إذ يختص مجلس التنسيق الحضري بالخدمات والتجهيزات
املشتركة بين بلديات التجمع في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ويتداول املجلس القضايا
ذات املصلحة املشتركة ،تخضع مداولته لشروط املصادقة على مداوالت املجالس الشعبية البلدية وتنفيذها
وإلغائها .إن مجلس التنسيق الحضري هو هيئة دون الوالية وتخضع قراراته ملصادقة الوالي وهو هيئة تضم عدة
بلديات .
كما حدد املشرع من خالل املادة  179من القانون 08/90املسائل املشتركة بين بلديات التجمع واملتعلقة
بميادين التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية السيما:
األمالك والتجهيزات املشتركة ،
التهيئة والتعمير،
اإلنارة العمومية ،
نظافة املدينة،
مياه الشرب،
صرف املياه،
شبكات الصرف الصحي،
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الطرق،
النقل العمومي،
وقد أبقى املشرع الجزائري على هذا النوع من التعاون في القانون 10/11املتضمن قانون البلدية بصفة
انتقالية إلى غاية صدور القانون األساس ي الذي يحدد القواعد التي تنظم الجزائر العاصمة.
الفرع الثالث :مخططات التهيئة والتعمير
يقصد بمخططات التهيئة والتعمير بتلك املخططات التي نص عليها القانون  29/90املتعلق بالتهيئة
والتعمير ،فهذا القانون والنصوص التنظيمية املطبقة له منحت الجماعات املحلية صالحيات إلنجاز أدوات
التعمير منفردة أو بالتنسيق فيما بينها.
أوال :املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
يعرف مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حسب املادة  16من القانون رقم29/90على النحو التالي " :
املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير هو أداة للتخطيط املجالي والتسيير الحضري ،يحدد التوجهات األساسية
للتهيئة والعمرانية للبلدية أو البلديات املعنية آخذا بعين تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ،ويضبط املرجعية
ملخطط شغل األراض ي".12
ومن ثم ،فهو عبارة عن أداة للتخطيط وتسيير العمران ،الذي تحدد فيه التوجهات األساسية والعامة
للتهيئة العمرانية.13
كما يعتبر املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مجاال آخر من املجاالت التي تتعاون في الجماعات املحلية
وتنسق للنهوض بالسياسة العمرانية املحلية .فقد سمح املشرع للبلديات التي تقع في مجال إقليم واحد ومتشابه
ومتداخل من حيث العمران أن تنسق فيما بينها لتعد مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير واحد ملجموع هذه
البلديات.
ثانيا  :مخطط شغل األراض ي
مخطط شغل األرض هو عبارة عن أداة حديثة للتخطيط املجالي والتسيير الحضري وجوده كان منعدما
قبل  ،1990حيث ظهر بموجب قانون  29 /90املؤرخ في  01ديسمبر ،1990للتحكم في تسيير املجال ،وهو أداة
من اجل ضمان التوعية الحضرية واملعمارية للمدينة من خالل االستجابة للمشاكل والخيارات ،ويحتل الطابق
األخير في منظومة التخطيط العمراني في الجزائر .14كما أن له أهمية خاصة بالنسبة للجماعات املحلية ،إذ يعتبر
أداة جيدة لالمركزية التخاذ القرار في تنظيم املجال .
ومخطط شغل األراض ي يعد وسيلة مهمة للتعاون بين الجماعات املحلية السيما بين البلديات للتنسيق
والتعاون فيما بينها إلعداد مخطط يحقق الطموحات املحلية في مجال العمران لهذه البلديات.
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املطلب الثاني :التعاون االقتصادي
إن مجال التعاون لم يقتصر فقط على الجانب اإلداري من خالل مجالس التنسيق واللجان املشتركة أو
مخططات التهيئة والتعمير بل تعداه إلى تكريس نوع آخر من التعاون بشكل مختلف يأخذ بعين االعتبار بروز
حاجيات اجتماعية واقتصادية مشتركة بين عدة بلديات أو واليات ،وهو ما تجسد من خالل املؤسسات
العمومية املشتركة بين البلديات أو بين الواليات واملؤسسات العمومية االقتصادية أو من خالل إنشاء الصناديق
املالية التي تساهم الجماعات املحلية في إيراداتها ،والتي تهدف إلى مساعدة الجماعات املالية في تحقيق توازنها
املالي.
الفرع األول :املؤسسات العمومية املشتركة
بداية يتضح أن هذا النوع من التعاون أخذ عدة تسميات وعدة أشكال ولكن الرابط املشترك بين هذه
املؤسسات هو أنها مؤسسة عمومية ،ويظهر ذلك من خالل أن األمر 24/67قام بإحداث هذا النوع من
املؤسسات تحت تسمية نقابة البلديات ،وذلك بموجب املادة  13منه والتي نصت على انه " :يجوز ملجلسين أو
عدة مجالس شعبية بلدية أن تقرر اشتراك البلديات التي تتولى تسييرها من أجل تحقيق خدمات أو مصالح ذات
نفع مشترك بينها ،فتقترح من أجل هذا الغرض إحداث نقابة للبلديات"  .كما نصت املادة  14أيضا على كيفية
إحداث نقابة البلديات فنصت على مايلي " :تحدث نقابة البلديات بموجب قرار:
• من عامل العمالة بالنسبة للبلديات التابعة لعمالة واحدة،
• من وزير الداخلية بالنسبة للبلديات التابعة لعمالتين فأكثر".
كما نصت املادة  18على الطبيعة القانونية لنقابة البلديات في كونها مؤسسات عمومية ذات شخصية
مدنية .
ثم جاء املرسوم رقم  117/85املؤرخ في  07ماي  1985املحدد لشروط إنشاء املؤسسات العمومية
املشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها ،وقد نصت املادة  08منه على أنه " :يمكن بلديتين أو عدة بلديات أن
تشترك معا وتحدث مؤسسات مشتركة بين عدة بلديات تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي وذلك من
أجل تسيير مصالح عمومية ذات فائدة مشتركة بين البلديات.
يحدد هذا املرسوم شروط إنشاء املؤسسات املذكورة وتنظيمها وعملها".15
أما بخصوص املرسوم رقم 01/ 88املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية 16جاء
هو اآلخر ليضيف نوعا ثان من املؤسسات التي يمكن للجماعات املحلية أن تساهم فيها ،وهذا النوع من
املؤسسات مستوحى من املرجعية الفرنسية املنظمة للشركات العمومية املحلية ،ولقد كان يطلق على هذا النوع
من الشركات بفرنسا بشركات االقتصاد املختلط حيث لم يتم اعتماد التسمية الحالية إال خالل السنوات
العشر األخيرة لتجنيب خضوع هذا النوع من الشركات لقوانين االتحاد األوربي املطبقة على الشركات الخاصة.
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وتعتبر الشركات العمومية املحلية نوعا من أنواع الشراكة العمومية ،كما تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل املالي قصد تسيير مصالحها.
وأيضا العالقات بين املؤسسات العمومية املشتركة بينها وبين البلديات تحدد في دفتر الشروط والذي
يضبط حقوق كل طرف من األطراف املعنية والتزاماته.
كما تعتبر حسب النظام الفرنس ي شركات تجارية يملك القطاع العام األغلبية في رأسمالها من أجل تحقيق
مصلحة عامة.
أما في النظام القانوني الجزائري فاملؤسسات العمومية االقتصادية هي شركات مساهمة أو شركات
محدودة املسؤولية تملك الدولة أو الجماعات املحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع األسهم أو
الحصص .وعموما فإن املؤسسات العمومية التي تنشئها الجماعات املحلية يكتس ي شكل شركات ذات مسؤولية
محدودة .كما أن نجاح هذا املؤسسات املشتركة بين الجماعات املحلية يمكنها تحقيق النفع العام ،وتستفيد من
إيراداتها املحلية .غير أن جميع هذه املؤسسات املشتركة تم حلها خالل سنوات التسعينيات نتيجة إفالسها.
الفرع الثاني :التعاون في إطار الصناديق املالية .
يعتبر صندوق الجماعات املحلية املشترك والذي ورد بهذه الصيغة في املرسوم رقم  266/ 86أو صندوق
التضامن والضمان للجماعات املحلية وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  166/ 14املؤرخ في  24مارس2014
17مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي .كما يكلف الصندوق بإرساء
التضامن ما بين الجماعات املحلية من خالل تعبئة املوارد املالية وتوزيعها ،ويعمل على تعاضد الوسائل املالية
للجماعات املحلية املوضوعة تحت تصرفها .وتجب اإلشارة أن أول مرسوم تطرق لنظام عمل الصندوق وسيره
هو املرسوم رقم 18 266/ 86امللغى بموجب املرسوم التنفيذي116/14املؤرخ في  24مارس  2014املتضمن
صندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية الذي يحدد مهامه وتنظيمه وسيره ،والذي بموجبه والسيما املادة
41منه التي نصت على أنه يعاد تخصيص صندوق الجماعات املحلية املشترك ومستخدميه لفائدة صندوق
التضامن والضمان للجماعات املحلية طبقا للتشريع والتنظيم املعمول بهما.
وصندوق التضامن والضمان للجامعات املحلية يتولى تسيير صندوقين وهما :صندوق التضامن
للجماعات املحلية وصندوق الضمان للجماعات املحلية.
يكلف الصندوق وفي إطار التعاون ما بين الجماعات املحلية إلى جانب العمل على تعاضد الوسائل املالية
للجماعات املحلية املشاركة في أعمال اإلعالم وتبادل الخبرات واللقاءات السيما في إطار التعاون املشترك بين
البلديات وهو ما نصت عليه املادة  05من املرسوم  116/14السابق الذكر.
ويدير الصندوق مجلس توجيه ويسيره مدير عام ويزود بلجنة تقنية.
يترأس مجلس التوجيه الوزير املكلف بالداخلية أو ممثله ويضم املجلس:
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مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
التعاون بين الجماعات اإلقليمية
(دراسة في ظل القوانين الوطنية والدولية (

سبعة ) (07رؤساء مجالس شعبية والئية منتخبين من طرف زمالئهم.
)(02واليين.
أربعة ) (04ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات املحلية
ثالثة ممثلين عن وزارة املالية
ممثل واحد عن الوزارة املكلفة بالتهيئة العمرانية.
وفي ختام هذا املبحث نرى أن املشرع الجزائري ،ومن اجل ترسيخ مبدأ التعاون ما بين الجماعات اإلقليمية،
خاصة القانونين 10/11و 07/12املتعلقين على التوالي قانون البلدية وقانون الوالية ، 19والنصوص التنظيمية،
عمل على ضمان مرافقة جيدة للجماعات اإلقليمية في مشاريعها الخاصة بالتنمية الالمركزية ،وكل هذا من اجل
تحسين ظروف املواطن بكل مستوياتها؛ وبمعنى أدق أنه ال يمكن ضمان مرافقة جيدة للجماعات اإلقليمية إال
بعد إدخال عنصر فعال في املعادلة ،وهو إشراك املواطن في الشأن املحلي ،أي أن التعاون تحتل فيه الجوارية مع
املواطن حيزا كبيرا.
ومن ثم ،يتبين أن ثقافة اإلشراك هذه تعتبر الرهان الجديد الذي يجب على السلطات اإلدارية كسبه،
باعتبار انه ال يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في غياب ترسيخ أسس ديمقراطية محلية ،تقوم على
تحفيز املواطنين على املشاركة في تجاوز الصعوبات ،ويتطلب األمر أن ال تكون هذه الجماعات اإلقليمية بمعزل
عن ذلك .كما أن الهدف من التعاون هو في غالبه تحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتلك
الجماعات من جهة واملواطن من جهة أخرى.

املبحث الثاني
التعاون ما بين الجماعات اإلقليمية في اإلطار الدولي
يعتبر التعاون الدولي فضاء آخر للجماعات اإلقليمية لالحتكاك بنظيراتها األجنبية لالستفادة من خبرات
وتجارب ومساعدات البلديات األجنبية في مجال التسيير ،كما أن االنضمام إلى املنظمات الدولية يمكنها من
االستفادة من خدماتها في مجال القانون البلدي الدولي.
املطلب األول :إبرام الجماعات اإلقليمية لالتفاقيات الدولية )التوأمة(
تهدف اتفاقيات التعاون الدولي بين الجماعات اإلقليمية في معظمها للقيام بالدراسات ،وتخص تهيئة
وتنمية املجال اإلقليمي لهذه الجماعات وتوفير وتطوير آلياتها التسييرية.
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(دراسة في ظل القوانين الوطنية والدولية (

الفرع األول :اتفاقيات التوأمة
تعد اتفاقيات التوأمة أسلوبا للتعاون بين البلديات والواليات الجزائرية ونظيراتها من الدول الصديقة أو
الشقيقة تشمل تبادل الخبرات في امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والفنية ،ولها أهمية تتمثل في
التعريف بالبلديات والواليات على املستوى الدولي وخلق جو من التعاون.
ينبثق على اتفاقية التوأمة لجنة التوأمة كما هو معمول به في فرنسا ،تعمل هذه اللجنة على تتبع انجاز
وتنفيذ ما اتفق عليه في إطار اتفاقية هذه التوأمة.
كما يجب أن ال تكون هذه اللجنة مجرد آلية لتنظيم سفريات للمنتخبين واملوظفين إلى الخارج بل
مؤسسة تخضع لنظام أساس ي يحدد مسؤولياتها في تسيير البرامج واألنشطة املنفذة في إطار التوأمة ،مما
يستوجب إبرام اتفاقية بين هذه اللجنة والجماعات املحلية املعنية بمشروع التوأمة.
توضح االتفاقية املبرمة من طرف الجماعات اإلقليمية ولجنة التوأمة العناصر األساسية الـتالية :مهمة
لجنة التوأمة ،اختصاصات اللجنة ،اإلمكانات املوصدة لها ،قواعد صرف اإلعتمادات العمومية وشروط إعداد
تقرير بخصوص صرفها.
وفي هذا السياق ،شهدت الجزائر في اآلونة األخيرة توقيع الجماعات اإلقليمية الجزائرية عدة اتفاقيات
توأمة مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة ،حيث تم توقيع  86اتفاقية في هذا اإلطار مفصلة على النحو
اآلتي:
 حسب القارات  18:بالنسبة لقارة إفريقيا 60 ،قارة أوروبا 06 ،قارة آسيا ،و 02من قارة أمريكا.حسب البلدان 21دولة.20ومنه يالحظ أن الجماعات اإلقليمية الجزائرية أبرمت مع نظيراتها األجنبية العديد من اتفاقيات التوأمة
خاصة تلك البلدان التي لها روابط تاريخية وثقافية واقتصادية ،وعلى هذا األساس يرى األستاذ سعيد الطيب
أن الدولة الجزائرية متأثرة بالنظرة السيادية للعالقات الدولية ،لذلك فإن تعاونها دائما مقصورا على إبرام
بعض اتفاقيات التوأمة مع بعض الدول التي تعتبرها صديقة أو شقيقة .21
الفرع الثاني  :أهداف التوأمة
ملا كانت التوأمة هي اتفاقية تنظم عالقة على مدى زمني طويل ،فقد تطورت اآللية اآلن إلى برامج تعاون،
وهذا ما حصل خالل السنوات األخيرة ،حيث أن االتحاد األوروبي ضمن برنامج الشراكة األورو متوسطية
بتخصيص %10من قيمة برامجه التنموية لبرامج التعاون والشراكة برامج عابرة للحدود.
من هنا يمكن تلخيص أهداف التوأمة والتعاون على املستوى الداخلي والخارجي على النحو اآلتي:
-تكسب الجماعات اإلقليمية نقل التجارب واالستفادة من الخبرات.
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(دراسة في ظل القوانين الوطنية والدولية (

إقامة برامج إنمائية مشتركة يعود نفعها على الطرفين.تبادل املعلومات والزيارات والخبرات والتدريب وحتى يمكن تبادل املوظفين على سبيل اإلعارة وملدة محددة.االستفادة بتمويل بعض البرامج اإلنمائية في مجاالت الثقافة ،السياحة ،البنية التحتية والدراسات.تعزيز املودة والتواصل بين مجتمعي الطرفين.استفادة املنتخبين املحليين من تجارب املنتخبين املحليين الذين حققوا نجاحات كبيرة على مستوىالتسيير املحلي.22
املطلب الثاني :التعاون في إطار املنظمات الدولية.
إلى جانب اتفاقيات التوأمة التي تبرمها الجماعات اإلقليمية الجزائرية هناك فضاء آخر للتعاون بين
الجماعات اإلقليمية الجزائرية ونظيراتها األجنبية في إطار االنضمام إلى املنظمات الدولية التي تعنى بالتنظيم
اإلداري الالمركزي واملدن.
الفرع األول :االنضمام إلى املنظمات الدولية
توجد منظمات دولية ذات طابع المركزي تضم البلديات املنخرطة فيها تباشر األنشطة واللقاءات على
املستوى الدولي ،وقد يمتد نشاطها في رقعة جغرافية معينة مثل منظمة املدن العربية ومنظمة العواصم واملدن
اإلسالمية ،واتحاد املدن اإلفريقية ،وقد يمتد على مستوى العالم بأسره كاإلتحاد الدولي لكبريات املدن ،املركز
التعاوني ملدن العالم ،مؤتمر العواصم اإلسالمية ،الجمعية الدولية للمدن الناطقة كليا أو جزئيا باللغة
الفرنسية.
وللمنظمات الدولية دور هام في تدعيم التعاون الدولي بين الجماعات املحلية لدول العالم وتطوير العمل
املحلي على املستوى الدولي ،وبدخول الجماعات اإلقليمية في عالقات من هذا النوع يمكنها االستفادة من
إمكانيات التعاون الدولي.
الفرع الثاني :أهداف املنظمات الدولية الخاصة بالجماعات اإلقليمية
تختلف األهداف من منظمة إلى أخرى غير أنها كلها تصب في تطوير التعاون الالمركزي وتحقيق التنمية
املحلية للجماعات املحلية.
فمنظمة املدن العربية التي مقرها الكويت ،تهدف إلى رفع مستوى الخدمات واملرافق البلدية في املدن
العربية وتطويرها بما يحقق النمو السكاني نحو حياة أفضل ،ومعاونة املدن األعضاء على تحقيق مشاريعها
اإلنمائية عن طريق مدها بالقروض واملساعدات املمكنة ،كما تستعمل تبادل البحوث والدراسات والخبرات بين
بلديات املدن األعضاء لتحقيق أهدافها .23
كما أن منظمة العواصم اإلسالمية ومقرها مكة املكرمة تهدف إلى توثيق املودة واإلخاء والصداقة بين
العواصم واملدن اإلسالمية وتطوير التعاون بينها ،والحفاظ على تحقيق مخططات عمرانية شاملة تهدف لتوجيه
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نمو العواصم واملدن اإلسالمية ،والعمل على رفع مستوى الخدمات املرفقة .تمويل مشاريع الخدمات البلدية
والبيئة والبحوث والتدريب وحماية التراث وبرامج التعاون الفني في بلديات املدن األعضاء من خالل صندوق
التعاون التابع للمنظمة  .24أما اإلتحاد العالمي للمدن  -املدن املتحدة  -الكائن مقره بباريس يسعي إلى تحقيق
التعاون املباشر بين املدن عن طريق التوأمة وتبادل الخبرات وتأمين اللقاءات على املستوى الدولي .وبالنسبة
إلتحاد املدن اإلفريقية ،ومقره بداكار عاصمة السنغال يهدف هو اآلخر إلى تعزيز العالقات مع املنظمات الوطنية
الدولية للمدن ،ويعمل على تقديم الخدمات للمدن األعضاء من خالل التعاون ونشر الوثائق واملعلومات.25
وما تجدر إليه اإلشارة ،أن هذا النوع من التعاون يخضع إلى رقابة متشددة من قبل السلطات املركزية،
حيث ال يمكن القيام بأي مبادرة ترمي إلى إقامة عالقة ال مركزية مع جماعات إقليمية أجنبية إال بعد املوافقة
املسبقة للوزير األول ،26وهو ما يقيد مبدأ املبادرة لدى الجماعات اإلقليمية؛ أي أن الوزير األول له كامل
السلطة في قبول أو رفض أية مباردة .ومن ثم يتبين أن املنظم أستبعد أي مبادرة أو اقتراح للجماعات املحلية في
إبرام اتفاقيات التعاون الالمركزي.
خــاتمــة
من خالل كل ما سبق ،تبين لنا أن التعاون ما بين الجماعات اإلقليمية يلعب دورا هاما لنجاح هذه
الجماعات ،وبالتالي النهوض بالتنمية املحلية ،والنتيجة تحقيق مزيدا من االستقاللية .غير أن الواقع اثبت
فشل بعض أنواع التعاون بين الجماعات اإلقليمية السيما منها املؤسسات العمومية املشتركة التي تم حلها خالل
سنوات التسعينيات.
كما أننا نجد أن السلطات املركزية الزالت تسيطر على الجماعات اإلقليمية من خالل الرقابة املتشددة،
األمر الذي قد ال يحقق األهداف املرجوة من التعاون بينها.
واملالحظ أيضا أن التعاون بين الجماعات اإلقليمية ونظيراتها األجنبية عرف ديناميكية متسارعة خالل
السنوات األخيرة نظرا لتطور وسائل االتصال.
وفي األخير توصلنا إلى عدد من التوصيات واملقترحات التي نرى أنها جديرة بالطرح نذكر أهمها في النقاط
التالية:
إعادة تنشيط املحيط االجتماعي والجمعوي املحلي وفتح فضاءات التعاون والتشاور مع املنتخبيناملحلين واإلدارات حتى السكان ،وذلك من اجل إشراك املواطن في تسيير شؤونه املحلية ،باعتبار انه ال يمكن
إيجاد تعاون ما بين الجماعات اإلقليمية إال بوجود طرف أساس ي في هذه املعادلة ،وأساس ذلك أن التعاون
الهدف منه تحسين األحوال االقتص ادية واالجتماعية والثقافية للجماعات اإلقليمية والنتيجة تحقيق حياة
أفضل للمواطنين.
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 توسيع دائرة التعاون بين الجماعات اإلقليمية الجزائرية ونظيراتها األجنبية خاصة بالنسة التفاقياتالتوأمة مع دول أخرى  ،أي عدم حصر هذا التعاون مع الدول التي لها عالقات فقط تاريخية وثقافية
واقتصادية.
 إعادة النظر في النص القانوني املنظم التعاون الالمركزي ،والذي يشترط املوافقة املتشددة من قبلالسلطات املركزية إلبرام أي اتفاقية تعاون ،بل من املفترض أن يكون دور هذه السلطات مساند وموجه.
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تعاقد جهة اإلدارة إلكترونيا في الجزائر (تعاقد إلكتروني أم تعامل إلكتروني)
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*******
ملخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص
بتطور حاجات األفراد وتنوعها تطور النظام القانوني إلبرام العقد اإلداري ،إذ أن التطور التكنولوجي لم
يقتصر على ميدان محدد من عمل اإلدارة بل شمل كل نواحي الحياة ،مما تمخض عن ذلك ظهور نوع
جديد من العقود اإلدارية ،وهي العقود اإلدارية اإللكترونية ،حيث مكنت هذه الوسيلة من توفير مزايا
عديدة لعملية التعاقد منها السرعة والسهولة والدقة في عملية التعاقد اإلداري بجميع مراحلها ابتداء من
التفاوض وانتهاء بالتعاقد ،وهو ما دفع الحكومات واملشرعين في جل دول العالم ومنها الجزائر إلى إصدار
تشريعات تحكم هذا النوع من التعاقد مواكبة لهذا التطور.
الكلمات املفتاحية:
العقد اإلداري اإللكتروني  -اإلدارة العامة اإللكترونية – التعامل اإللكتروني.
Abstract

The development of individuals needs results in the progress of means by
which administrative contract is issued in a sense that technological progress is not
confined to one particular field of the administrative works, it includes all the
fields of life including means of administrative works matter that leads to the
appearance of a new type of administrative contract which is the e-administrative
contracts (electronic contracts). Such type provides the contacting process with
many merits such as easiness, fastness, accuracy, and consistency in issuing
administrative contracts.
key words :
Administrative contract electronic- Electronic public administration - Electronic
dealing.
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مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
نتيجة لهذه البيئة الرقمية التي يعيش العالم فيها حاليا ،كان من الطبيعي أن يطال التغير أعمال
اإلدارة واملرافق العامة ،خاصة األعمال القانونية منها التي اكتسبت أهمية كبيرة نتيجة شيوع تكنولوجيا
املعلومات .ومن ثم وجدت حكومات الدول نفسها أمام حتمية السعي لتسهيل معامالت األفراد وانجازها
بقدر عال في الكفاءة ،من خالل تبني مشاريع الحكومة اإللكترونية ،.هذه األخيرة تعد ثورة في مجال تنفيذ
األعمال اإلدارية القانونية خاصة أعمال اإلدارة التعاقدية  -العقود اإلدارية  -والتي ينظمها قانون مرن
ومتطور هو القانون اإلداري.
إن هذا التحول من األساليب اإلدارية التقليدية في إنجاز أعمال اإلدارة ،إلى األساليب اإلدارة العامة
اإللكترونية التي تمتاز بتقديم خدمات ذات كفاء عالية وبأسرع وقت واقل تكلفة ،أدى إلى ظهور أعمال
اإلدارة القانونية اإللكترونية تحت اسم القرار اإلداري اإللكتروني ،1كما فتح اإلمكانية في تعاقد جهة
اإلدارة إلكترونيا عبر شبكة اإلنترنت ضمن ما يعرف بالعقد اإلداري اإللكتروني.
ومن ثم ظهرت الحاجة إلى إيجاد قانون خاص بإبرام هذا النوع من العقود وإثباتها وتنفيذها ،كون أن
النظام القانوني للعقود التقليدية أصبح ال يسع هذا النوع الحديث من العقود.
وبناء على ما تقدم على سنحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية:
ما مدى إمكانية تعاقد جهة اإلدارة عبر الوسائل اإللكترونية؟ ،وهل اعتمد املشرع الجزائري نظام
التعاقد اإللكتروني في قانون الصفقات العمومية؟ ،وما هي ايجابيات وآفاق هذا النوع من العقود في
الجزائر؟.
ولإلجابة على هذه التساؤالت سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى:
املبحث األول :مدخل إلى نظام التعاقد اإلداري اإللكتروني
املبحث الثاني :التعامل اإللكتروني في ظل املرسوم الرئاس ي رقم 247 -15

املبحث األول
مدخل إلى نظام التعاقد اإلداري اإللكتروني
إن العقد اإلداري الذي تبرمه اإلدارة ال يختلف في مفهومه العام عن العقد املدني الذي يبرمه األفراد
فيما بينهم ،وسعيا منا لتوضيح مفهوم تعاقد اإلداري اإللكتروني ،والذي ال يكتمل دون التمكن وهضم
أحكام النظرية العامة للعقد اإلداري (التقليدي) ،ذلك أن العقد اإلداري اإللكتروني ليس صورة جديدة من
صور العقود اإلدارية ،وإنما هو نفس العقد اإلداري التقليدي ،ولكن يبرم بوسائل تقنية حديثة غير
تقليدية ،هذا من جهة ،وجهة أخرى إن ظهور هذا النوع من العقود جاء جراء تأثر النشاط اإلداري بظهور
العقود اإللكترونية في القانون الخاص ،والتي كان لها دور بارز في تطوير النشاط اإلداري ،سيتم في هذا
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املطلب تحديد مفهوم العقد اإلداري اإللكتروني من خالل التعرض بداية إلى تعريف العقد اإلداري
(التقليدي) (مطلب أول) ،ثم الخوض تعريف العقد اإللكتروني في إطار القانون الخاص محاولين تحليل
مختلف التعريفات التي قيلت في هذا الشأن من اجل الوصول إلى تحديد دقيق ملعنى هذا النوع الجديد من
العقود (مطلب ثاني) ،لنتمكن في األخير من تحديد مفهوم العقد اإللكتروني في إطار القانون اإلداري
(مطلب ثالث) .
الفرع األول :تعريف العقد اإلداري
الجدير بالذكر أن العقود اإلدارية التي هي موضوع دراستنا ،هو النوع الذي تمتع فيه اإلدارة
بامتيازات استثنائية تساعدها على رعاية املصلحة العامة .وكون العقد اإلداري هو عقد ،فهو ال يخرج عن
مفهوم أنه عقد – طبقا لنص املادة  54من القانون املدني ،-2والعقد يعرف عموما بأنه" :اتفاق إرادتين على
ترتيب أثر قانوني ،إما بإنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله.".3
على أن فكرة العقد اإلداري لم تنشأ في فرنسا إال في زمن متأخر ال يتجاوز مطلع القرن املاض ي.
وكمرحلة أولى كان معيار السلطة هو املعيار املتبع قضاء ووفقها في تحديد االختصاصات بين القضاء
العادي والقضاء اإلداري ،4فأعمال اإلدارة القانونية التي تحمل طابع السلطة العامة ( كالقرار اإلداري ) هي
وحدها الخاضعة للقضاء اإلداري في حين كانت العقود التي تبرمها اإلدارة مع األفراد تخضع للقضاء العادي.
وقد أدى األخذ بمعيار السلطة العامة إلى تضييق نطاق القضاء اإلداري مما دفع املشرع الفرنس ي إلى
توسيعه من خالل إصدار قوانين تدرج بعض العقود اإلدارية ضمن اختصاص القضاء اإلداري ،وهو ما
سمي بالعقود اإلدارية بتحديد القانون.
وكمرحلة ثانية قام االجتهاد القضائي اإلداري -خاصة القضاء الفرنس ي -باعتماد نظرية املرفق العام
في تعريفه للعقد اإلداري ،فيعتبر كل عقد تبرمه اإلدارات العامة واألجهزة اإلدارية التابعة لها لغرض تسيير
وتنظيم املرافق العامة تحقيقا لديمومة سيرها عقدا إداريا ،وهذا ابتداء من سنة  1903في حكم مجلس
الدولة الفرنس ي الصادر  6فيفري  1903في قضية تيرييه  ،5Terrierوهو الحكم الذي يعتبر األساس الذي
بنيت عليه فكرة تحديد العقود اإلدارية بطبيعتها بعدما كانت إرادة املشرع هي القاعدة العامة في تحديد
العقود اإلدارية -العقود اإلدارية بتحديد القانون.-
ليتم بعد ذلك االعتماد على طبيعة الشروط الخاصة التي تضعها اإلدارة العامة قصد تسيير املرافق
العامة والتي توضح نية اإلدارة في إبرام عقود إدارية ،وهذا ابتداء من سنة  .1950وعلى ضوء ما سبق اتجه
القضاء اإلداري -مجلس الدولة الفرنس ي -إلى تعريف العقد اإلداري بأنه " ذلك العقد الذي يبرمه شخص
معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه أو تظهر فيه نية اإلدارة في األخذ بأحكام القانون العام،
وذلك بتضمين العقد شروطا أساسية غير مألوفة في القانون الخاص.6".
من هذا التعريف يتضح أن مفهوم العقد اإلداري يتحدد بوجود ثالث معايير حددها القضاء في:
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 وجود الشخص املعنوي العام كطرف في العقد، تعلق العقد باملرفق العام إما من حيث تنظيمه أو تسييره، تضمين العقد لشروط استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص،وعلى ذات النمط استقر قضاء مجلس الدولة املصري في الكثير من أحكامه ،وعلى رأسها قضاء
املحكمة اإلدارية العليا ،7ونفس الش يء أخد به املشرع الجزائري في مختلف القوانين التي تناول أحكام إبرام
العقود اإلدارية.
املطلب الثاني :تعريف العقد اإللكتروني
اختلف الفقه والتشريع حول وضع تعريف للعقد اإللكتروني ،وهذا راجع الختالف الزاوية التي ينظر
منها إليه من جهة أولى ،ومن جهة ثانية ،إلى التنوع الشديد للعقود اإللكترونية .8وهذا ما سنوضحه فيما يلي:
 -1موقف الفقه من تعريف العقد اإللكتروني
فيعرف بعض الفقه العقد بأنه "اتفاق يتالقى فيه اإليجاب والقبول عبر شبكة دولية لالتصال عن بعد
بوسيلة مسموعة أو مرئية تتيح التفاعل بين املوجب والقابل.9".
ونلحظ من هذا التعريف أنهما قد قصر العقد اإللكتروني على املعامالت التي تتم عبر شبكة اإلنترنت
فقط ،في حين أن التعاقد عن طريق شبكة اإلنترنت هو من أهم صور العقد اإللكتروني .ذلك أن مصطلح
"إلكتروني" املضاف إلى العقد يدل على أن العقد يتم بوسيلة إلكترونية ،والوسائل اإللكترونية التي يمكن
إبرام العقود بها متعددة ،واإلنترنت ما هو إال إحدى هذه الوسائل ،وان كانت شبكة اإلنترنت أهمها ألنها
أضافت آفاقا جديدة للعقد اإللكتروني.10
كما نلحظ أن التعريف السابق لم يبين النتيجة املترتبة على التقاء اإليجاب بالقبول ،وهي إحداث آثار
قانونية ،وإنشاء التزامات عقدية.
كما رأى آخرون تعريف العقد اإللكتروني نظرا الرتباطه بالتجارة اإللكترونية بأنه عقد يقوم على " تنفيذ
أو إبرام كل أو بعض التعامالت التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وأخر ،أو بين تاجر
ومستهلك باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.11".
واملالحظ في هذا التعريف أنه ركز على الصفة التجارية للعقد ،ونظرا أهميتها التي ال يمكن ألحد
إنكارها ،العتبار أن اغلب العقود اإللكترونية تصب في خانة البيوع التجارية ،ولكن هذا ال يعني أن العقد
اإللكتروني ال يتم بين أشخاص عاديين ليسوا تجارا.
وبناء على ما تقدم يمكن تعريف العقد اإللكتروني بأنه تالقي اإليجاب بالقبول عبر الشبكة الدولية
لالتصاالت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى قصد إحداث أثر قانوني إما بإنشاء التزام أو تعديله أو إلغائه.
ومع تأكيدنا بعد كل هذه التعريفات ،أن العقد اإللكتروني من حيث الوسيلة التي ينعقد بها ،يشتمل على
مفهومين ،أحدهما واسع يشمل العقد اإللكتروني الذي يتم بجميع الوسائل اإللكترونية ،سواء كانت شبكة
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اإلنترنت أو الفاكس أو التلكس أو التلغراف وغيرها .واآلخر ضيق وهو الذي يتم عن طريق شبكة اإلنترنت
فقط.
 -2موقف التشريع من تعريف العقد اإللكتروني
حاولت التشريعات بدورها وضع تعريف لهذا النوع من العقود ،بدء بالتوجيهات األوربية التي كان لها
السبق في هذا املجال ،وصوال للتشريعات الداخلية للدول.
تجسيدا ملبادئ قانون األونيسترال 12أصدر البرملان األوربي التوجيه رقم  1307-97الخاص بحماية
املستهلك عن بعد ،والذي تضمن في أحكامه تعريفا للعقد اإللكتروني من خالل املادة  2منه ،والتي تنص
على " العقد عن بعد هو كل عقد متعلق بالسلع أو الخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خالل اإلطار
التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها املورد ،باستخدام واحدة أو أكثر من
وسائل االتصال اإللكترونية حتى إتمام التعاقد.".
ويالحظ أن التوجيه األوربي قد اعتمد اسم العقد عن بعد بدل من العقد اإللكتروني ،حيث اعتبر
كل عقد يتم عبر وسيلة من وسائل االتصال الحديثة ،هو عقد عن بعد ،مما يعني أن العقد اإللكتروني هو
عقد عن بعد.
أما بالنسبة للمشرع الفرنس ي فقد اعتمد مصطلح العقد عن بعد تأثرا بالتوجيه األوربي ،وعرف
العقد عن بعد في املرسوم رقم  741-2001املتعلق بالبيع عن بعد ،والذي أضاف املادة  16-121إلى قانون
حماية املستهلك الفرنس ي ،وتضمنت هذه املادة التعريف التالي " :تنطبق أحكام هذا القسم على كل بيع ملال
أو أداء خدمة يبرم دون الحضور املادي املعاصر لألطراف ،بين مستهلك ومنهي ،واللذين يستخدمان إلبرام
العقد وعلى سبيل الحصر وسيلة أو أكثر من وسائل االتصال عن بعد.".
أما التشريعات العربية فقد كان املشرع التونس ي أول من وضع قانونا خاصا باملعامالت اإللكترونية،
وهو القانون رقم  83لسنة  ،142000لكن هذا القانون لم يتضمن تعريفا صريحا للعقد اإلداري اإللكتروني.
ليأتي املشرع األردني في سنة  2001ويعرف العقد اإللكتروني في قانون املعامالت اإللكترونية 15في
مادته الثانية بشكل صريح ،فقد عرفت الفقرة األولى من املادة املعامالت اإللكترونية بأنها "املعامالت التي
تنفذ بوسائل إلكترونية ،".بينما عرفت الفقرة الثانية العقد اإللكتروني على أنه "االتفاق الذي يتم انعقاده
بوسائل الكترونية كليا أو جزئيا ،".وأضافت نفس املادة في فقرتها الثالثة تعريفا خاصا للوسائل اإللكترونية
التي يبرم بواسطتها العقد على أنها ":أية تقنية الستخدام وسائل كهربائية ،مغناطيسية ،ضوئية ،أو وسائل
مشابهة في تبادل املعلومات.".
أما فيما يتعلق باملشرع الجزائري فإن تعريفه للعقد اإللكتروني قد جاء متأخرا إن صح القول ،وكان
ذلك في سنة  ،2018عند صدور القانون رقم  05-18املتعلق بالتجارة اإللكترونية ،16في نص املادة " 2/06
...العقد اإللكتروني :العقد بمفهوم القانون رقم  02-04املؤرخ في  23جوان  ،2004الذي يحدد القواعد
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املطبقة على املمارسات التجارية ،ويتم إبرامه عن بعد ،دون الحضور الفعلي واملتزامن ألطرافه باللجوء
حصريا لتقنية االتصال اإللكتروني ،"...وبالذهاب إلى القانون رقم  02-04الذي يحدد القواعد املطبقة على
املمارسات التجارية ،17واستقراء املادة  3منه نجدها قد عرفت العقد في الفقرة  4بقولها " كل اتفاق أو
اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة ،حرر مسبقا من أحد أطراف االتفاق مع إذعان الطرف اآلخر
بحيث ال يمكن هذا األخير إحداث تغيير حقيق فيه."...
وخروجا من هذا الجدل نقول أن الصفة اإللكترونية تلحق بالعقد متى تم إبرامه أو تنفيذه
باستخدام وسيلة إلكترونية ،سواء في إبرامه أو تنفيذه أو كليهما معا.
املطلب الثالث :تعريف العقد اإلداري اإللكتروني
بناء على ما سبق نقول أن العقد اإلداري اإللكتروني يتميز بطبيعة خاصة على عكس العقد
اإللكتروني ،فهو يجب أن يشتمل على عناصر وخصائص العقد اإلداري من جهة ،وعناصر وخصائص
العقد اإللكتروني من جهة أخرى ،وهنا تكمن صعوبة تحديد مفهومه وتعريفه.
فيعرفه األستاذ ( )Thierry Revetفي فرنسا بقوله العقد اإلداري اإللكتروني هو قبل ش يء عقد يتم
إبرامه عن طريق وسيط إلكتروني ،وهذا الوسيط ال يتدخل في مضمون العقد ،ذلك الحتواء العقد على
شروط استثنائية أو خضوعه لنظام استثنائي خاص يميزه عن العقود املدنية ،مع إمكانية اإلحالة إلى عقود
نموذجية تضعها اإلدارة على موقعها اإللكتروني لغرض سهولة اطالع الراغبين في التعاقد معها على شروط
التعاقد.18
ويعرفه الدكتور راغب ماجد الحلو بأنه "العقد الذي يتم إبرامه من خالل وسائل االتصال
اإللكترونية ،وفيه يتم التعاقد عن بعد  Remote controlدون تواجد مادي متزامن لطرفي العقد ،وذلك من
خالل شبكة اإلنترنت ،وهذا هو الغالب ،أو من خالل أي وسيلة اتصال إلكتروني أخرى كالفاكس أو
التلكس ،مع تأكيد على وجود اإلدارة كطرف فيه وتصرفها من خالله بوصفها سلطة إدارية عامة.19".
وما يالحظ على هذا التعريف تركيزه على ضرورة وجود عنصر الشروط االستثنائية غير مألوفة في
العقود املدنية ،مع اشتراط إبرامه عن طريق وسيط إلكتروني مهمته نشر نصوص ومحتويات العقد على
شبكة اإلنترنت من خالل موقع إلكتروني ،دون أي تدخل في مضمون العقد ،في إشارة واضحة أن دور
الوسيط اإللكتروني هو النشر واإلعالن واستقبال عروض الراغبين في التعاقد مع اإلدارة فقط.
وعرفه جانب من الفقه بأنه عقد وفق املعيار العضوي (وجود اإلدارة العامة طرفا في العقد) ،واملعيار
املوضوعي(اتصاله باملرفق العام و تواجد شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص) حسب النظرية
العامة للعقد اإلداري ،لكن وجه االختالف بينه وبين العقد اإلداري بالشكل التقليدي ،هو أنه يبرم
باستعمال وسائل االتصال اإللكتروني ،سواء اإلنترنت أو من خالل أي وسيلة اتصال الكترونية أخرى
كالفاكس أو التلكس أو التلغراف .20وال يختلف هذا التعريف عن سابقه إال أنه حاول أن يميز يوضح
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مفهوم العقد اإللكتروني عن طريق تمييزه عن الشكل التقليدي للعقد اإلداري ،دون أن يعطي تعريفا
صريحا للعقد اإلداري اإللكتروني.
وقد حاول بعض الفقهاء اإلملام بجميع جوانب العقد اإلداري اإللكتروني من خال تعريفه بأنه "العقد
الذي يتم إبرامه من خالل وسائل االتصاالت اإللكترونية ،وفيه يتم التعاقد عن بعد دون تواجد مادي
متزامن ألطراف العقد –اإلدارة من جهة ،وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى ،-لكن باعتبار العقد
مبرم بين حاضرين بسبب التواجد اللحظي بينهم ،ويتم إثبات التعاقد باملحررات اإللكترونية وتنفيذه عن
طريق شبكة املعلومات الدولية في حالة التسليم املعنوي للمنتجات ،كما يمكن الوفاء بالثمن عن طريق
النقود اإللكترونية والبطاقات البنكية ،مما يجعل العقد اإلداري اإللكتروني ذو طابع دولي.21".
واملالحظ أن التعريف قد حاول تحديد مفهوم العقد اإلداري اإللكتروني من خالل مراحل العقد بدء
بالتعاقد ،وانتهاء باملقابل املالي وطريقة السداد إلكترونيان ولكنه لم يشر في مرحلة التنفيذ إلى التنفيذ
املادي واكتفى بذكر التسليم املعنوي ،كذلك قصر العقد اإللكتروني على طابع الدولي كميزة ،ولم يشر إلى
العقد اإلداري الداخلي.
أما بالنسبة للتشريع ،فقد كانت التشريعات واألجنبية واألوربية بصفة خاصة لها قصب السبق في
االعتراف بإمكانية تعاقد جهة اإلدارة عبر الوسائل اإللكترونية ،وتعريف العقد اإلداري اإللكتروني.
وقد كان التوجيه األوربي الرائد في تكريس حرية التعاقد اإلداري اإللكترونين حيث أكد على إمكانية
اللجوء إلى الوسائط اإللكترونية في إبرام العقود اإلدارية لغرض زيادة فاعلية الشراء العام واالرتقاء
بسياستها ،وكان ذلك ابتداء من صدور التوجيه األوربي لسنة  1996الخاصة باملعامالت اإللكترونية ،ثم
بعد ذلك التوجيه رقم  07-97الخاص بحماية املستهلك عن بعد ،والذي سبق وأن أشرنا إليه ،لتتوالى
التوجيهات التي تناولت إبرام العقود اإلدارية اإللكترونية بصفة خاصة في صدور ،كالتوجيه األوربي رقم -18
 2004الصادر في  80مارس  ،2004وكذلك التوجيه األوربي رقم  2004-17الصادر في  31مارس  2004مما
يدلل على أهمية العقود اإلدارية اإللكترونية.
وقد عرفته املادة  12من التوجيه األوربي رقم  ،2004-18بقولها " للسلطة اإلدارية الحق في استعمال
التقنيات الحديثة إلبرام العقود اإلدارية عن طريق الوسائط اإللكترونية بهدف احترام القواعد املنصوص
عليها في هذا التوجيه ،.22".فرغم أن هذه املادة لم تعطي تعريفا صريح للعقد اإلداري اإللكتروني ،إال أنها
أعطت واعترفت للسلطات اإلدارية في الدولة بما ال يدع مجال للشك بإمكانية إبرام عقود إدارية طبقا
للنظرية العامة إلبرام العقود اإلدارية ،لكن باستعمال وسائل إلكترونية.
وبالذهاب إلى املشرع الفرنس ي الذي يعتبر صاحب الريادة في مجال سن التشريعات الداخلية الخاصة
بالعقود اإلدارية اإللكترونية ،منها قانون العقود اإلدارية الفرنس ي الصادر بمرسوم رقم  210لسنة ،2001
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واملعدل باملرسوم رقم  15الصادر في  80جانفي  ،2004والذي نص في مادته  56على إمكانية إبرام العقود
اإلدارية عن طريق وسائل الكترونية ،حيث يطلق على هذا النوع من العقود في فرنسا اسم:
 La dématérialisation de procédures de passation des marches publicومعنى ذلك نزع الصفة
املادية عن إجراءات التعاقد في مجال العقود اإلدارية ،أي التحول من اإلجراءات املادية في التعاقد إلى
اإلجراءات املعنوية أو غير املادية ،وهذا يعني أن الفضاء اإللكتروني هو من يحكم العقد اإلداري بكل
تفاصيله.
وبالرجوع إلى نص املادة  56نجد أنها قد أوردت في مضمونها ما يفيد تعريف العقد اإلداري
اإللكتروني ،وهو كاآلتي :هو العقد الذي يبرم بدون استخدام الوسائل املادية (التقليدية) املستخدمة في
تحرير وإبرام العقود ،ولكن يتم االعتماد على الوسائل والتقنيات الحديثة في عالم الفضاء اإللكتروني،
خاصة في عقود التوريد العامة.23
وبالذهاب إلى التشريعات العربية ،فنجد أن هذه التشريعات ال تزال بمستوى متواضع فيما يخص
التعاقد اإلداري اإللكتروني ،فاملتفحص ألغلب النصوص التشريعية الخاصة بالتعاقد اإلداري اإللكتروني
يجد شح كبير فيها باستثناء دولة اإلمارات العربية املتحدة ،24فالدول العربية وإن اهتمت بالتشريعات التي
تنظم التعامالت اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني ،فإن هذه النصوص مازالت خالية من تعريف أو إشارة
للعقد اإلداري اإللكتروني ،وأغلب ما ورد فيه من أحكام يخص التعاقد املدني فقط.
وعليه يعرف الباحث العقد اإلداري اإللكتروني بأنه العقد الذي يتم إبرامه وتنفيذه بوسائل
إلكترونية كليا أو جزئيا من طرف شخص معنوي عام ،بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه ،وتظهر فيه نية
اإلدارة األخذ بأحكام القانون العام من خالل تضمينه شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص،
بحيث يعلن عنه بشكل إلكتروني ،وترسل العروض من قبل املتنافسين إلكترونيا (إيجاب إلكتروني) ،وتقوم
اإلدارة باإلرساء وقبول أفضل عرض إلكترونيا (قبول إلكتروني) ،على أن يتم تنفيذه وتسوية نزاعاته بشكل
عادي أو إلكتروني ،مما يستدعي أن يتم إثباته بالوسائل اإللكترونية.

املبحث الثاني
موقف املرسوم الرئاس ي رقم  247-15املتعلق بالصفقات العمومية من التعاقد
اإللكتروني
قبل الخوض في تحديد موقف املشرع الجزائري من التعاقد عبر الوسائل اإللكترونية ،ال بد من
التعرض إلى موقف املشرع الفرنس ي من ذلك ،واألحكام التي أصدرها في هذا الشأن ،وهذا لسببين ،أولهما:
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أن املشرع الفرنس ي يعتبر رائدا في مجال سن التشريعات الخاصة بالتعاقد اإلداري اإللكتروني .أما السبب
الثاني :هو تأثر املشرع الجزائري في أغلب األحيان وفي الكثير من التشريعات.
وعليه سيتم تقسيم هذا املطلب إلى ثالث مطالب ،عنونا املطلب األول بـ :التجربة الفرنسية في إبرام
العقود اإلدارية ،أما املطلب الثاني فحمل عنوان :موقف املشرع الجزائري من إبرام العقود اإلدارية
اإللكترونية ،ليستعرض في املطلب الثالث :إيجابيات وآفاق التعامل اإللكتروني في مجال العقود اإلدارية في
الجزائر.
املطلب األول :التجربة الفرنسية في إبرام العقود اإلدارية اإللكترونية
بداية ينبغي التأكيد أن املشرع الفرنس ي لم يحدد الوسيلة التي يعقد بها العقد اإلداري اإللكتروني كما
رأينا سابقا ،إنما جعلها عامة وشاملة لكل الوسائل اإللكترونية الحديثة ،وهذه التفاتة رائعة ومهمة منه،
ألن الوسائل الحديثة متطورة ومتجددة يوما بعد يوم.
ما ينبغي أن ننبه له من جديد أن املشرع الفرنس ي يستعمل مصطلح " ،"dématérialisationوالذي
نقصد به نزع الصفة املادية عن الصفقات العمومية ،ولقد عرفها بأنها إمكانية إبرام صفقات عمومية
بالطريق اإللكتروني ،إما باستعمال الرسائل اإللكترونية أو استخدام أرضية على شبكة االنترنت(.)25
ولقد تناول قانون الصفقات العمومية الفرنس ي أحكاما تتعلق بنزع الصفة املادية للصفقات
العمومية ،خاصة املادة  56منه مشار إليها آنفا والواردة تحت عنوان األحكام املتعلقة باالتصال وتبادل
املعلومات بالطريقة اإللكترونية ،وااللتزامات فيما يتعلق بنزع الصفة املادية.
ومن أهم القوانين في مجال التعاقد اإلداري اإللكتروني في فرنسا املرسوم رقم  692-2002املؤرخ في
 30أفريل  2002واملتعلق بتطبيق الفقرتين  1و 2من املادة  56من قانون الصفقات العمومية ،والخاصة
بإجراءات إبرام الصفقات العمومية اإللكترونية(.)26
بإضافة إلى العديد من املواد التي كرست مبدأ نزع الصفة املادية عن الصفقة العمومية ،وجعلت
إمكانية ابرام صفقة عمومية عبر شبكة اإلنترنت أمرا ممكننا على غرار املادة  54التي نصت على إمكانية
تنظيم املزاد اإللكتروني ،واملادة  79التي نصت على ضرورة تقديم تقرير حول صيرورة إجراءات املنح
بالطريق االلكتروني ،واملادة  80في فقرتها  3التي نصت على إمكانية التوقيع إلكترونيا على الصفقة
العمومية ،والعديد من املواد األخرى التي نستنتج من استقرائها أن املشرع الفرنس ي توسع جدا في تنظيم
التعاقد اإلداري اإللكتروني وفصل في ذلك بإسهاب باملقارنة مع املشرع الجزائري والذي مازال بعيد كل
العبد عن إمكانية التعاقد اإلداري اإللكتروني.
وبناء على ما تقدم يمكن القول أن منظومة التشريعات اإللكترونية الفرنسية تكاد تكتمل أكثر من
غيرها في مجال التعاقد اإلداري اإللكتروني.
املطلب الثاني :موقف املشرع الجزائري من إبرام العقود اإلدارية اإللكترونية
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بالنسبة للجزائر فشأنها شأن باقي الدول العربية إذ ال يوجد لحد اآلن تعريف للعقد اإلداري
اإللكتروني ،ال من جانب الفقه وال من جانب املشرع ،وهذا راجع لحداثة ونقص في التشريعات اإلدارية
الخاصة بهكذا نوع من العقود .لذلك من خالل ما مر من تعريفات للعقد اإللكتروني ،نجد أن هناك ضجة
قد غلفت هذا املوضوع بحالة من الغموض واإلرباك.
فباستقراء والتفحص نصوص قانون الصفقات العمومية الصادر بموجب املرسوم رقم ،27 247-15
ال نجد أي إشارة إلى أمكانية إبرام جهة اإلدارة للصفقة عمومية عن طريق وسيلة إلكترونية ،هذا إذا
استثنينا بعض املواد التي تمكن جهة اإلدارة من استعمال بعض الوسائل اإللكترونية في مختلف مراحل
إبرام الصفقة ،وهذا ما يجعلنا نتساءل هل النصوص التي جاء بها قانون الصفقات العمومية خاصة
الواردة في الفصل السادس تجيز لإلدارة إبرام صفقة عمومية عبر الوسائل اإللكترونية ،أو أن األمر ال يعدو
أن يكون مجرد اإلباحة لإلدارة في التعامل عن طريق بعض الوسائل اإللكترونية في مختلف مراحل
الصفقة؟ .هذا ما سنوضحه فيما يلي:
لقد تناول املشرع الجزائري موضوع التعامل اإللكتروني في إبرام الصفقات في الفصل السادس
بعنوان :االتصال وتبادل املعلومات بالطريقة اإللكترونية من املرسوم رقم  ،247 -15وذلك في قسمين:
القسم األول :املعنون بـ االتصال بالطريقة اإللكترونية تضمن مادة وحيدة ،وهي املادة .203
القسم الثاني :املعنون بـ تبادل املعلومات بالطريقة اإللكترونية تضمن  3مواد من املادة  204إلى املادة
.206
نصت املادة  203على أنه "تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية ،تسير من طرف الوزارة
املكلفة باملالية والوزارة املكلفة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،كل فيما يخصه ،ويحدد في هذا املجال قرار
مشترك بين الوزير املكلف باملالية والوزير املكلف بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال صالحيات كل دائرة
وزارية.
يحدد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير املكلف باملالية." .
فيما نصت املادة  204على أن "تضع املصالح املتعاقدة وثائق الدعوة إلى املنافسة تحت تصرف
املتعهدين أو املرشحين للصفقات العمومية ،بالطريقة اإللكترونية ،حسب جدول زمني يحدد بقرار من
الوزير املكلف باملالية.
يرد املتعهدون أو املرشحون للصفقات العمومية على الدعوة إلى املنافسة بالطريقة اإللكترونية
حسب الجدول الزمني املذكور سابقا.
كل عملية خاصة باإلجراءات على حامل ورقي يمكن أن تكون محل تكييف مع اإلجراءات على الطريقة
اإللكترونية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بقرار من الوزير املكلف باملالية ." .
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أما املادة  206فتعبر عن قفزة نوعية في مجال الصفقات العمومية أحدثها املشرع بموجب املرسوم
رقم  247-15إذ استحدث إجراءين جديدين هما املزاد اإللكتروني العكس ي ،والفهارس اإللكترونية
للمتعهدين الذين يمكن للمصلحة املتعاقدة اللجوء إليهما في صفقات اقتناء اللوازم وتقديم الخدمات
العادية ،على أن تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة بقرار من الوزير املكلف باملالية.
وباستقراء هذه املواد التي أوردها املشرع في الفصل السادس من قانون الصفقات يتبين لنا أن
إمكانية إبرام جهة اإلدارة عقدا إداريا أو صفقة عمومية باستخدام الوسائل اإللكترونية مازالت بعيدة في
الوقت الحالي ،وأن األمر ال يعدو أن يكون مجرد االعتراف لإلدارة بالقيام ببعض التعامالت اإللكترونية أثناء
إبرام الصفقات العمومية مع إتمام إجراءات اإلبرام األخرى وفق الشكل التقليدي الذي يبقى هو األصل.
فأربع مواد تعتبر غير كافيا لتحكم نظام بحجم نظام إبرام العقود اإلدارية اإللكترونية ،رغم ـ أن وجودها
يعتبر خطوة أولية نحو االعتراف بإمكانية اإلدارة في التعاقد عبر الوسائل اإللكترونية مستقبال.
وتأسيسا على ما سبق يمكن إبداء املالحظات التالية:
رغم إرادة املشرع الجزائري الواضحة في مواكبة تطورات العصر في مجال الصفقات العمومية ،والتي
نالحظها من خالل إدراجه بعض التعامالت اإللكترونية في قانون الصفقات العمومية ،وذلك في املواد
السابقة الذكر ،إال أن هذه النصوص التي أصدرها في شأن املعامالت اإللكترونية في مجال الصفقات
العمومية تبقى غير كافية ،باعتبار أن مجال الصفقات يعد مجاال حساسا وخطيرا في آن واحد ويمس
باقتصاد الدولة ،وأربعة مواد تعتبر مجحفة في شأن التعاقد اإلداري اإللكتروني كما قلنا.
املواد األربع جاءت في سياق عام غير واضح 28تحت عنوان " االتصال وتبادل املعلومات بالطريقة
اإللكترونية" ،وليس التعاقد اإلداري اإللكتروني ،وهو ما يجعلنا نقول أن املشرع الجزائري لم يتجاوز بعد
مرحلة التعامل اإللكتروني في مجال الصفقات العمومية إلى مرحلة التعاقد اإلداري اإللكتروني.
لحد اآلن لم تصدر اللوائح التنظيمية التي تبين كيفية تطبيق نص ي املادتين  204و 206السابقتين .وال
نعلم سبب هذا التخوف من طرف املشرع الجزائري في إصدار هذه اللوائح .خاصة إذا علمنا أن الجزائر
وقعت عدة اتفاقيات بخوص املعامالت اإللكترونية في إطار برنامج الحكومة اإللكترونية (،29)2013-2002
ورغم املشاريع الضخمة التي تبنتها الجزائر في هذا املجال إلى أن مجال الصفقات العمومية لم يشهد تقدما
فيما يخص التعامل اإللكتروني.
فباستثناء صدور النص القانوني املتضمن إنشاء بوابة إلكترونية للصفقات العمومية في الجزائر
سنة  ،2013وهو القرار املؤرخ في 17نوفمبر  2013الذي يحدد محتوى البوابة اإللكترونية للصفقات
العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل املعلومات بالطريقة اإللكترونية ،30إال أن طريقة تسيير
الصفقات العمومية مازالت تتم بالطرق التقليدية ،والتي تتميز بضبابية املعلومة وصعوبة الوصول إليها،
وال وجود لحد اآلن أي تطبيق عملي لهذا النص القانوني رغم مرور أزيد من  5سنوات عن صدوره.
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رغم وجود موقع متخصص في الصفقات العمومية ،تحت تسمية" بوابة إلكترونية للصفقات
العمومية" ،والتي تعد فضاء افتراض ي واسع لجميع املتعاملين االقتصاديين في مجال الصفقات العمومية،
وتهدف إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق واملعلومات املتعلقة بالصفقات العمومية وكذا إبرام الصفقات
العمومية بالطريقة اإللكترونية مستقبال ،واستحداث قاعدة بيانات تسمح عن طريق البوابة اإللكترونية
بجمع املعلومات املتعلقة عن :املصالح املتعاقدة ،التعامليين االقتصاديين وملفاتهم اإلدارية ،الصفقات
العمومية ،بطاقات اإلحصاء االقتصادي للطلب العمومي ،تبادل الوثائق بين املصالح املتعاقدة واملتعاملين
االقتصاديين ،منشورات البوابة ،أال أن هذا ال يؤدي إلى القول بإمكانية اإلبرام عقود إدارية إلكترونية في
الجزائر.
املطلب الثالث :إيجابيات وآفاق التعامل اإللكتروني في مجال العقود اإلدارية في الجزائر
أوال :ايجابيات التعامل اإللكتروني في مجال الصفقات العمومية
 تسريع وتيرة اإلجراءات والتدقيق في العمليات وتوفير الوقت والجهد واملال ،ففي ظل العمل بنظاماإلدارة العامة اإللكترونية وتكريس املعامالت اإللكترونية فلن يضطر املوظف بالبحث داخل أكوام من
الدفاتر عن املعلومات ،أو وجود وثائق موجهة توجيها خاطئ ،أو مستندات مفقودة ،أو تأخير بسبب عدم
اكتمال العمل الورقي ،ذلك ألن اإلدارة العامة اإللكترونية تحتوي على أرشيف إلكتروني ومحررات
إلكترونية ورسائل صوتية يتحكم فيها نظام تشغيل آلي .وهذا ما يترتب عليه خفض التكاليف ،سواء تعلقت
هذه التكاليف بإنجاز إبرام العقود اإلدارية وانجاز املعامالت اإلدارية الورقية التي يطلبها ذوي الشأن ،أو
تعلقت بجهة اإلدارة التي عليها في ظل نظام اإلدارة التقليدية توفير أماكن الستقبال املتعاملين وما يلزم ذلك
من نفقات.
 التعامل اإللكتروني من شأنه أنه يعزز الشفافية في قطاع حساس مثل قطاع الصفقات العمومية،عن طريق القضاء على مظاهر املحاباة واملحسوبية والرشوة .وذلك من خالل تقليل سلطة العنصر البشري.
التقريب بين املسافات وبين اإلدارات واملتعاملين معها ،وهو ما يمكن أن نسميه بالعمل عن بعد عنطريق مؤسسات افتراضية ،فأي متعامل يرغب في الحصول على معلومات معينة أيا كانت طبيعتها ،غير تلك
املحظورة بالطبع ،فله أن يحصل عليها في ثوان معدودة من خالل شبكات اإلدارة العامة اإللكترونية.
_استقطاب أكبر عدد من املتعاملين ونشر جو من املنافسة املشروعة ،والحصول على عروض كثيرة
ومتنوعة في ظرف قياس ي قصير.
السرعة في تسديد املستحقات املالية للمتعاملين املتعاقدين ،والحيلولة دون تأخر تنفيذ املشاريع. تسهيل إجراءات اإلشهار عن طريق تجاوز اإلشهار العادي في الصحف ،وتعويضه باإلعالناإللكتروني.
ثانيا :آفاق التعامل اإللكتروني في مجال الصفقات العمومية
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 ال بد من التعجيل بإصدار اللوائح التنظيمية والتشريعية لتطبيق نص املواد206 ،205 ،204 ،203من املرسوم رقم .247-15
 تكريس وإدخال تكنولوجيا املعلومات حتى نقلل من التدخل البشري في مجال الصفقات العمومية. تخصيص بنود تتعلق بمحاربة الرشوة وتنازع املصالح في قانون العقوبات وتحقيق األمن القانوني،وإضفاء الحماية القانونية لتشجيع اإلبرام اإللكتروني في مجال العقود اإلدارية بصفة عامة.
 تطوير آليات املساءلة في مجال الصفقات العمومية بحيث تنشر كافة التفاصيل الدقيقة في بوابةالصفقات العمومية.
تكوين حقيقي للقضاة في هذا املجال تحسبا للمنازعات التي سوف تطرح على القضاء اإلداريوالجنائي.
االستفادة من تجارب الدول املتقدمة في مجال الصفقات العمومية اإللكترونية.الخاتمة:
في األخير يمكن القول:
أن تطبيق نظام التعاقد اإلداري اإللكتروني في مجال الصفقات العمومية ونزع الصفة املادية عنها
ليس باألمر الهين ،فرغم الصور اإليجابية التي تعبر عن محاولة إصالح وتحسين الخدمة العمومية وتكريس
اإلدارة اإللكترونية ومبدأ الشفافية والنزاهة في التعامالت التي تقوم بها اإلدارات العمومية خاصة في مجال
الصفقات العمومية ،ورغم وجود بعد النصوص القانونية ،إال أنها تبقة حبرا على ورق لعدم تفعيل عمل
البوابة اإللكترونية لصفقات العمومية لحد الساعة ،مع أن النص القانوني القاض ي بإنشائها قد صدر
بتاريخ  17نوفمبر  2013ولم يصدر في الجريدة الرسمية حتى  9ابريل  ،2014كما ينبغي إصدار تشريعات
خاصة تحكم نظام إبرام العقود اإلدارية اإللكترونية.
وعليه فإن التأخر في هذا االمر ال يخدم صالح الحكومة التي ترمي إلى تحسين الخدمة العمومية
خاصة باملقارنة مع دول أخرى كفرنسا والجارتين تونس واملغرب اللتان قطعتا أشواطا كبيرة في مجال
التعاقد اإلداري اإللكتروني.
مع العلم أننا ال ننكر أن تحقيق هذا األمر تواجهه العديد من املشكالت القانونية واإلدارية و املالية
واألمنية والتي تحول دون تنفيذه بشكل فعال وأهم هذه العقبات:
 مشكلة الفراغ التشريعي الذي تعاني منه اإلدارة اإللكترونية . مشكلة انعدام األمن املعلوماتي. تفش ي ظاهرة البيروقراطية اإلدارية. ظاهرة الفساد اإلداري. -مشكلة األمية اإللكترونية.
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الهوامش:
 -1تعددت التعريفات التي قيلت قي القرار اإلداري التقليدي ،إال أن هذه التعريفات ال يمكن أن تخرج عن أنه " عمل قانوني من جانب واحد
يتضمن إعالن من طرف السلطة اإلدارية عن إرادتها في إحداث أثر قانوني في مواجهة األفراد بصورة تنفيذية ،أي في صورة تؤدي إلى التنفيذ
املباشر .".أنظر:
Jean RIVERO, Droit administrative, 2éme éd., Dalloz, paris, 1987, p. 110.

وأما إذا كنا أمام نظام اإلدارة العامة اإللكترونية فهذا يعني أن اإلدارة ستجري تصرفاتها القانونية بشكل كلي أو جزئي عبر شبكة اإلنترنت األمر
الذي أدى إلى بروز مصطلحات قانونية جديدة في هذا امليدان كالعقد اإلداري اإللكتروني والقرار اإلداري اإللكتروني ،والذي يكمن تعريفه بأنه:
تلقي اإلدارة العامة الطلب اإللكتروني على موقعها اإللكتروني ،وإفصاحها عن رغبتها امللزمة بإرادتها املنفردة بإصدار القرار ،ردا على الطلب
والتوقيع عليه إلكترونيا ،واإلعالن صاحب الشأن إلكترونيا .".للمزيد راجع :عالء محي الدين مصطفى ،القرار اإلداري اإللكتروني ،مداخلة في
املؤتمر العلمي السابع عشر للمعامالت اإللكترونية (التجارة اإللكترونية  -الحكومة اإللكترونية) ،اإلمارات العربية املتحدة ،2009 ،ص.106 .
 -2األمر رقم  58-75املؤرخ في  26سبتمبر  ،1975املتضمن القانون املدني ،املعدل واملتمم ،ج.ر.ج.ج ،العدد  ،78لسنة .1975
 -3عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني -نظرية االلتزام بوجه عام ،-ج ،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت -لبنان،1998 ،
ص.137 .
 -4سليمان محمد الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية-دراسة مقارنة ،-ط ،5 .دار الفكر العربي ،القاهرة-مصر ،2008 ،ص. 32 .
 -5وتتلخص وقائع القضية في أن مجلسا بلديا أعلن عن مكافأة تمنح لكل شخص يشترك في الحملة التي ستقوم بها املدينة من أجل القضاء على
األفاعي الخطرة التي تهدد السكان وصحتهم ،ولتحقيق هذه الغاية قام املجلس البلدي برصد مبلغ من املال لإلنفاق منه على املكافآت املطلوبة.
وعندما تقدم السيد تيرييه  Terrierمطالبا بتسليمه املكافأة املقررة له ،تفاجأ بنفاد االعتماد املخصص لها ،فتقدم برفع دعوى أمام القضاء
اإلداري ،حيث إنتهى مجلس الدولة الفرنس ي إلى تقرير اختصاصه بالنظر في النزاع ،على أساس أن الوعد بالجائزة قد تضمن إيجابا من املجلس
البلدي ،وأن قيام السيد املذكور باصطياد األفاعي التي كانت تشكل خطرا على الصحة العامة يعد قبوال ،ومن ثم يكون بينهما عقد يستهدف
التخلص من األفاعي .وهذا العقد يتعلق بمرفق عام ،لذا يكون اختصاص النظر في املنازعات التي يثيرها هذا العقد للقضاء اإلداري .أنظر:

Marceau LONG, Prosper WEIL, Guy BRAIBANT, Pierre DELVOLE et Bruno GENEVOIS, Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, 16éme éd., Dalloz, 2007, p. 90.

 -6نفس املفهوم أكده القضاء اإلداري املصري في حكمه الصادر عن محكمة القضاء اإلداري بتاريخ  1998 -08-30بقولها " ليس بكاف أبدا مجرد
أن يكون أحد طرفي العقد شخصا إداريا عاما للقول بأن هذا التصرف إنما هو عقد إداري يخضع ألحكام القانون العام ،ويختص حتما بالفصل في
منازعاته هذه املحكمة ،فالشخص اإلداري العام قد يبرم عقدا مدنيا كما قد يبرم عقدا إداريا سواء بسواء ،وإنما تتميز العقود اإلدارية عن العقود
املدنية بطابع معين مناطه احتياجات املرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره ،غير أنه مجرد صلة العقد باملرفق العام وإن كان شرطا الزما فإنها
ليست بكافية ،فالعبرة بما قد تأخذ به جهة اإلدارة في عقدها من أسلوب القانون العام ليأخذ الطابع املميز للعقد اإلداري وما قد ينطوي عليه من
شروط استثنائية غير مألوفة بالقياس إلى متوسط العقود الخاصة بين األفراد ،".حكم محكمة القضاء اإلداري الطعن رقم  669ق 51جلسة -30
 1998-8دائرة العقود اإلدارية.
 -7حكم املحكمة اإلدارية العليا املصرية ،الصادر في  16ديسمبر  ،1956القضية رقم  ،223لسنة  10قضائية.
 -8املنزالوي صالح ،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكترونية ،ط ،1 .دار النهضة العربية ،القاهرة-مصر ،2005 ،ص.12 .
 -9أسامة أبوالحسن مجاهد ،الوسيط في قانون املعامالت اإللكترونية ،دار النهضة العربية ،مصر ،2007 ،ص.120 .
 -10سمير حامد عبد العزيز الجمال ،التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة ،ط ،1 .دار النهضة العربية ،مصر ،2006 ،ص.66 .
 -11محمد حسين منصور ،املسؤولية اإللكترونية ،منشاة املعارف ،اإلسكندرية-مصر ،2006 ،ص.17 .
 -12صدر هذا القانون عن لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لألمم املتحدة في  ،1996/06/12وتم إقراره بناء على التوصية رقم 162/51
الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة في  ،1996/12/16وهو يتكون من  17املادة مقسمة إلى بابين ،األول يعالج موضوع التجارة اإللكترونية
في مواده من  1إلى  .11األونسترال لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لألمم املتحدة ،تم إنشاؤها بموجب القرار رقم  2205املؤرخ في
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 ،1996/12/17وأنشئت من أجل تحقيق االنسجام بين القواعد القانونية املنظمة للتجارة العاملية ،وقد حققت مند إنشائها العديد من اإلنجازات
أهمها اتفاقية فيينا للبيوع الدولية سنة  ،1980يرمز لها اختصارا باللغة اإلنجليزية  ،UNCITRALوبالغة الفرنسية .CNUDCI
 -13التوجيه األوربي رقم  ،07-97الصادر في  20ماي  ،1997الجريدة الرسمية ،ليوم  04جوان  ،1997عدد رقم .144
 -14صدر هذا القانون في  9أوت  ،2000وقد تضمن  53فصال (مادة) مقسمة على تسعة أبواب عنيت بتحديد النظام القانوني للمبادالت
اإللكترونية من الجانب املدني والجزائي.
 -15قانون املعامالت اإللكترونية األردني رقم  ،85لسنة  ،2001الصادر في  11ديسمبر  ،2001الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية رقم
 ،4524ص .6010 .
 -16القانون رقم  ، 05-18املؤرخ في  10ماي  ،2018يتعلق بالتجارة اإللكترونية ،ج.ر.ج.ج ،العدد  ،28لسنة .2018
 -17القانون رقم  02-04املؤرخ في  23جوان  ،2004يحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية ،ج.ر.ج.ج ،العدد  ،41لسنة .2004
18

- Kessler DELPHINE, Le contrat administratif face a l’électronique, D.E.A, Droit de L’internet, Université du
Paris, Panthéon-Sorbonne, 2002, P. 20.

 -19ماجد راغب الحلو ،العقود اإلدارية ،دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ،مصر ،2014 ،ص.115 .
 -20هيبة سردوك ،املناقصة العامة كطريقة للتعاقد اإلداري ،ط ،1 .مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية-مصر ،2009 ،ص.108 .
 -21داوود الباز ،املناقصة اإللكترونية وسيلة الختيار املتعاقد مع اإلدارة ،مجلة الحقوق ،الكويت ،العدد الثالث ،2005 ،ص 182 .وما بعدها.
 -22راغب ماجد الحلو ،املرجع السابق ،ص.122 .
 -23عبد الفتاح بيومي حجازي ،املرجع السابق ،ص.35 .
 -24تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة أول دولة عربية خاضت تجربة التعاقد اإلداري اإللكتروني ،حيث تم اإلعالن سنة  2001أن جميع مشتريات
الحكومة ستتم بالتعاقد اإللكتروني ،وتجسيدا لذلك صدر القانون رقم  02لسنة  2002املشار إليه سابقا .وباستثناء هذا النص الذي يكاد يكون
النص الوحيد الذي نظم أحكام إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في الدول العربية .إال أن بعض الدول حاولت تأويل النصوص القائمة في مجال
التعاقد اإللكتروني املدني بما يالئم التعاقد اإلداري اإللكتروني ،ففي دولة الكويت مثال أفتت إدارة الفتوى والتشريع بجواز التعامل اإللكتروني في
مجال اإلعالن عن املناقصة العامة وكذلك طرح وثائقها على أقراص الكمبيوتر بدال من استخدام األوراق واملستندات الورقية .راجع :هيبة
سردوك  ،املرجع السابق ،ص.109 .
 -25فيصل عبد الحميد الشوابكة ،النظام القانوني للعقد اإلداري اإللكتروني ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلقتصادية واإلدارية ،املجلد
 ،21العدد  ،2جويلية  ،2013ص.336 .
 -26فيصل عبد الحميد الشوابكة ،املرجع السابق ،ص.342 .
 -27املرسوم رئاس ي رقم  247-15املؤرخ في  16سبتمبر  2015يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ،ج.ر.ج.ج ،العدد ،50
لسنة .2015
 -28عبد الحكيم حططاش-هند زيتوني ،رؤية نقدية لنظام الصفقات العمومية في الجزائر :الشفافية  ،السرعة  ،الرقابة املالية  ،مداخلة امللتقى
الدولي " الجزائر خمسون سنة من التجارب التنموية ممارسة الدولة واالقتصاد واملجتمع" .
 -29محمد محمود وآخرون ،الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،األردن ،2004 ،ص 10 .وما
بعدها.

 -30قرار مؤرخ في  17نوفمبر سنة  ،2013يحدد محتوى البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات
تبادل املعلومات بالطريقة اإللكترونية،ج.ر.ج.ج ،العدد  ،21لسنة .2014
 - 1األمر رقم  58-75املؤرخ في  26سبتمبر  ،1975املتضمن القانون املدني ،املعدل واملتمم ،ج.ر.ج.ج ،العدد  ،78لسنة
.1975
 - 2التوجيه األوربي رقم  ،07-97الصادر في  20ماي  ،1997الجريدة الرسمية ،ليوم  04جوان  ،1997عدد رقم .144
 - 3القانون رقم  02-04املؤرخ في  23جوان  ،2004يحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية ،ج.ر.ج.ج ،العدد ،41
لسنة .2004
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 - 4قرار مؤرخ في  17نوفمبر سنة  ،2013يحدد محتوى البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات
تبادل املعلومات بالطريقة اإللكترونية،ج.ر.ج.ج ،العدد  ،21لسنة .2014
 - 5املرسوم رئاس ي رقم  247-15املؤرخ في  16سبتمبر  2015يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام،
ج.ر.ج.ج ،العدد  ،50لسنة .2015
 - 6القانون رقم  ، 05-18املؤرخ في  10ماي  ،2018يتعلق بالتجارة اإللكترونية ،ج.ر.ج.ج ،العدد  ،28لسنة .2018
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تعليق على قرار محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط
عدد 3833 :و تاريخ 2017/10/09:في الملف عدد2017/7205/527 :
قضية السيد محمد مهني ضد الجماعة الترابية لوجدة
د .نبيل تقـني
دكتـور فـي الحقوق
( محام بهيئة وجدة_المغرب_)
maitre.tikni@gmail.com

*******
الوقائع
تعــود وقائع و مجريات القضية إلـى تاريخ 2016/12/26 :حين تقــدم السيد محمــد مهـني بمقال افتتاحي للطعــن
أمام املحكمة اإلدارية بوجدة ،يعرض فيه أن رئيس الجماعة الترابية لوجدة أصـدر قرار برسم سنـة 2015
يقــض ي بالترخيص للسيد "س.ز" بفـتح و استغالل محـل للنجارة حياد عن الضوابط القانونيـة الواجبة و استناد
على أسباب مادية .معــتبرا القـرار متنكـبا لصحيح حكم القـانون فيما قــرره و مضــر به مما جعله يستعصــم
بإلـغـائه لعــيب مخــالفته للقــانون و انبنائه على غير صحيح الواقع و تحريفــه ملحــاضر الجهات التي تبدي رأيها .و
أن السكينة العامة ؛ ملا كانت هـي كل ما من شأنه أن يمس راحة املواطنين  ،و التي تغيا املشرع من ورائها
املحافظة على السكون والهدوء فـي املناطق السكنية .و إنه نظرا ملا لهذا العنصر من أهمية خاصة في منع
األمراض النفسية والعصبية و التي يطلق عليها أمراض العصر ،فإنه يجب على اإلدارة -سواء أكانت شخصا
معنويا عاما مرفقيا أم شخصا معنويا عاما ترابيا كما في نازلة الحال -اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة ملحاربة
الضوضاء املقلقة للراحة كاألصوات املنبعثة من أجهزة و معدات النجارة و املستعملة حتما في ممارسة النشاط
ً
الحرفي لهذه الحرفة .كما أن املتفق عليه فقها و قضاء أن تشمل املحافظة على السكينة العامة أيضا منع كل ما
من شأنه إقالق راحــة العامة و ال سيما القاطنين الذين اختاروا أماكن تدخل ضمن منطــقة األحياء السكنية ملــا
يفــترض فيها من سكينة و هدوء .كما أنه قد اعتــرض سابقا على منــح رخصــة فتح و استغالل محل للنجارة باملنزل
الذي يقطــنه  -،في وقت سابق حين كان املطــلوب حضوره (املستفيد من القـرار الطعين) قد عمد إلــى اإلخالل
بكل األنظمــة و استغل املحــل دون رخصــة -و هو اإلعتـراض الذي تلــقى بشأنه الجواب املضمــن برسالــة عامل
عمالة وجدة أنجاد تحت عدد 1491 :و تاريخ 16 :أبريــل  2015و التي يبــدو من خالل مطالعــتها أن عمالــة وجدة
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أنكاد_ بصفتها سلطــة محلية_ قد أجرت بحــثا في املوضوع و سجلت الت ـزام املطلــوب حضوره بعدم استغالل
املحل للنجارة مدليا بنسخة من اعتراض و احتجــاج َو جواب السلطة املحلــية في موضوع اإلحتجاج.
و إنه ملا كانت األماكن العامة مثل الشوارع وامليادين واملحالت التجارية وغير التجارية و منها املهنــية  ،هي التي
تشكل امليدان األساس ي لهيئات الضبط اإلداري للمحافظة على النظام العام و السكــينة العمومية ،و هو ما أتت
املدعــى عليها عكسه ،وناقض تصــرفها ما جاء مفــترضا فيها بحكم القانون .و إن الطـاعن حــقا يعاني من مرض في
ال ـرأس يستوجب الهدوء و السكينة و هو الثابت من الشواهد الطبية امللــفى بها بامللف ،مما يثبت و يعــزز ما
استعصم به و يبرر الطعــن واقعا .لذلك يبقــى الق ـرار املطعون فيه مخــالفــا للقانون و حليف اإللغاء ،و أن
الضــرر يـزال و قاض املحكمة اإلدارية هو حامــي الحقوق و الحريات ،و أن الحق في الص ــحة و السكينة و العيش
الكــريم و املحترم ،فضال عن كونها حقوقا دستورية و مؤكدة بموجب الدســتور ،فإنها تشكل حقوقا كونية
لإلنسان منصوص عليها في العهد الدولي للحقوق و الحريات ،و التمس في األخـير في الشكـل بقبــول الطعن  ،وفي
املوضــوع  -أساسا  -بإل ـغــاء القـ ـ ـ ـرار املطـ ــعون ف ــيه عدد 235 :برسم سنة  ،2015الصادر عن السيد رئ ــيس
الجماعة الحــضرية لوجدة ،و املوقــع من طرف نائبه و الذي قرر للمطلوب حضوره بفتح و استغالل محل
للنجارة ,مع ترتيب اآلثــار القــانونية على ذلك ،وأخصــها إلـ ـزام املدعى عليها _ الجماعة الترابية لوجدة_ بإغالق
املحــل املذكور فورا و احتياطيا بتحقيق النـزاع عن طــرق بحث أو خبرة قضائية و إن اقتضــى الحال الوقوف على
عين املكان .مع النفــاذ املعــجل ملا تحدثه اإلستطــالة بالطعن العادي أو غير العادي من ضــرر للساكنة و منهم
العارض الذي يعاني من مرض مزمن بالرأس يستوجب الراحــة و السكينة و تحمــيل خــاسر الدعوى صائــرها إن
وجد و إن لم يوجد فبإعفائه منه طبقا للقانون.
و بعــد تبليغ الجهات املدعى عليها بنسخـة من مقال الطعــن و إمهالهم للجواب ،تقدم دفاع الجماعة الترابية
لوجدة بمستنتجات جوابية في موضوع الطعن ،كما تقدم دفاع املطلوب حضوره _ املستفيد من القـرار _
بمستنتجات جوابية في موضوع الطعن كذلكـ استعصمت جميعها بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج امليعاد
القانوني املقرر له لوقوع العلم اليقـيني به قبل ستين يوما و كذا لوجود الدعـوى املوازية ،و احتياطيا برفــضه
لكون القـرار مؤسس من حيث الواقع و القانون ،و هي املستنتجات التي توصـل بنسخة منها دفاع الطاعن و التي
عقــب عما تضمنته ملتمسا فـي األخـير الحكم وفق الطعن.
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على إثر ذلك قـررت املحكمة اإلدارية بوجدة اعتبار القـضية جاهزة و إحالة امللف على مؤسسة السيد املفـوض
امللكــي إلعداد مستنتجاته ،حيث اقــترح إلــغاء القـرار املطعون فيه ،فتم حجز القضـية للمداولة و النطق بالحكم
حيث صدر الحكم عدد 185 :و تاريـخ 2017/03/15 :في امللف عدد ،2016/7110/199 :قــض ى بقــبول الطعن
شكـال ،و في املوضــوع بإلــغاء القـرار املطعــون فـيه مع ترتيب اآلثار القانونية على ذلك.
و حيث فتح ملف تبليغـي للحكم أعــاله من طرف الطاعن الذي صدر الحكم لفائدته و تم تبليغ أطراف النزاع،
التــي استأنفت الحكم أمام محكمـة اإلستئناف اإلدارية بالرباط بتاريخ ( 2017/04/19 :املطلوب حضوره _
صاحب املحل) و بتاريخ( 2017/05/18 :الجماعة الترابية لوجدة) ،حيث تم تعيين جلسة النظـر في اإلستئناف و
تبليغ املستأن ف عليه نسخـة من مقال الطعن باإلستئناف ،حيث أجاب عن مقالي الطعـن ملتمسا أساسا عدم
قبـول الطعن باإلستئناف لخرقـه القواعد القانونية املقررة باملسطرة املدنـية و احتياطيا بتأييد الحكم املستأنف
لكونه جاء مصادفا للقانون.
و بعد تبادل املذكـرات و الردود قررت محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط حجز امللف للمداولة و النطق
بالحكم ،حيث صدر القرار موضوع التعليق و هو القـرار عدد 3833 :و تاريخ 2017/10/09 :في امللف عدد:
 2017/7205/527و القاضـي في الشكل :بضم امللف  2017/7205/603إلى امللف عدد 2017/7205/527 :و
بشمولهما بقـرار واحد وقبول اإلستئناف بشأنهما معا ،و في املوضوع :بإلـغاء الحكم املستأنف و تصديا بعدم
قبول الطلب بانية قـرارها على اآلتـي :
و بعد املداولة طبقا للقانون
في الشكل  :حيث دفـع املستأنف عليه بعدم قبول اإلستئنافين ،األول املقدم من طـرف الجماعة الترابيــة لوجدة
بدل الجماعة الحضـرية لوجدة باعتبارها هي الجهــة املحكوم عليها و الثانـي املقدم من طرف السيد س.ز لتقديمـه
من غيـر ذي مصلحة طاملا أن الحكم املستأنف قــض ى في مواجـهة الجماعة الترابية لوجدة دون أن يحمــل أي جــهة
أخــرى أي التـزام.
لكـن حيث من جــهة أولــى فإن اإلستئناف املقدم من طــرف الجماعة الترابية لوجدة ،يبــقى مق ــبوال
باعتبـار أن هـذه األخــيرة تعــد جماعــة ترابية تتــمتع بالشخــصية املعنوية و اإلستــقالل اإلداري و املالـي طــبقا للمادة
الثانيـة من القــانون التنظــيمي رقم 113 -14 :املتعلق بالجمــاعات ،و هــي ذات الشخــص املعنــوي العام املسمــى

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،43-30 :جانفي 2019
32

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
تعليق على قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط

سابقا الجماعة الحــضرية لوجدة طبــقا للميثاق الجماعي رقم  ،08 -17و بالتـالي لها الصـفة و املصلـحة في
استئناف الحكم القاضـي بإلــغاء القـرار الصادر عن رئــيسها ،و يبــقى بذلك الـدفع املثـار غــير مؤسس و يتعــين
استبعـاده.
و حيث من جـهة ثانيـة لـئن كان الحكم املستأنف صـدر في مواجهـة الجماعة الحضـرية لوجدة وذلك بإلــغاء
القـرار الصادر عن رئيــسها بالترخـيص للسيد س .ز بفــتح و استــغالل محـل للنــجارة فإن هـذا األخــير باعتــبار
املستــفيد من قـرار الترخــيص امللـغى بمــقتض ى الحــكم املستأنف تكــون مصلحــته قــد تضــررت بمقتضاه مما
يجعـلها قــائمــة فــي الطعـن باإلستئناف املقـدم من طــرفه ضد الحكم املذكــور ،و ذلك خالفا ملا جاء فــي الدفـع و
يتــعين رده لهــذه العلـة و باستبعاده يكـون كل من اإلستئناف املقـدم من طرف س.ز بواسطـة نائبـه
بتاريخ 2017/04/19:املفتوح له امللف رقم 2017/7205/527 :و اإلستئناف املقدم من طرف الجماعة الترابية
لوجدة بواســطة نائبها املفتوح له امللف رقم 2017/7205/603 :ضـد الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية بوجدة
املشار إلـى مراجـعه أعــاله ،جـاء وفق الـشروط الشكــلية املتطلبة قانونا ،و نظـرا لوحدة األطـراف و السبب و
لحـسن سير العدالة تــقرر ضم امللفـين إلــى بعضــهما و شمولهمـا بقـرار واحد و قبول اإلستئناف فيهما معا.
في املوضوع  :حيث يستفاد من وثائق امللف و محتوى الحكم املستأنف أنه بتاريخ 2016/12/26 :تقدم الطاعن
(املستأنف عليه ) بمقال افتتاحي أمام املحكمة اإلدارية بوجدة عرض فيه بواسطة نائبه أن رئيس الجماعة
الترابية لوجدة أصدر قرارا برسم سنة  ،2015يقض ي بالترخيص للسيد س.ز بفتح و استغالل محل للنجارة وهو
القرار موضوع الطعن و ذلك الستناده على أسباب مادية غير صحيحة تتمثل في تحريف محاضر الجهات التي
تبدي رأيها و كذا ملساسه بعناصر السكينة العامة باعتبار أن املحافظة عليها من اختصاص الجماعة املطعون
ضدها سيما و أن املحل املرخص فيه بمزاولة النشاط يوجد بحي سكني يفترض فيه الهدوء و السكنية ،فضال
على أن الطاعن سبق له أن اعترض على منح رخصة فتح و استغالل محل للنجارة باملنزل الذي يقطن فيه حين
كان املطلوب حضوره قد عمد إلى اإلخالل بكل األنظمة و استغل املحل دون رخصة ،و هو االعتراض الذي تلقى
بشأنه الجواب املضمن برسالة عامل عمالة وجدة أنكاد تحت عدد 1491 :و تاريخ 16 :أبريل  ،2015يبدو من
مطالعتها أنها بصفتها سلطة محلية أجرت بحثا في املوضوع و سجلت التزام املطلوب حضوره بعدم استغالل
املحل للنجارة ،و التمس ألجله أساسا  :الحكم بإلغاء القرار املطعون فيه عدد 235 :برسم سنة  2015الصادر
عن رئيس جماعة وجدة ،و املوقع من طرف نائبه و الذي قرر للمطلوب حضوره (س.ز) بفتح و استغالل محل
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للنجارة مع ترتيب اآلثار القانونية على ذلك ،و احتياطيا  ،إجراء تحقيق عن طريق بحث أو خبرة قضائية و إن
اقتض ى الحال الوقوف على عين املكان ،مع النفاذ املعجل و تحميل خاسر الدعوى الصائر إن وجد و بعد جواب
الجماعة الترابية لوجدة بواسطة دفاعها بتاريخ 2017/01/10 :أكدت على أن الترخيص املسلم للمطلوب
حضوره تم في احترام تام للشروط و الشكليات املنصوص عليها قانونا ،و من جهة ثانية فإن الطعن غير مقبول
لوجود شرط الدعوى املوازية و التمس ألجله عدم قبوله و بعد جواب املطلوب حضوره بواسطة دفاعه بتاريخ:
 2017/01/31الرامي إلى عدم قبول الطعن شكال و برفضه موضوعا ،وبعد جواب والي الجهة الشرقية
بتاريخ 2017/01/31:الرامي إلى إخراجه من الدعوى و بعد تعقيب الطاعن بواسطة نائبه الرامي إلى الحكم وفق
مقال الدعوى  ،وبعد تمام اإلجراءات صدر الحكم املشار إلى مراجعه و منطوقه أعاله القاض ي بإلغاء القرار
املطعون فيه مع ترتيب اآلثار القانونية على ذلك و برفض باقي الطلبات و هو الحكم املستأنف.
في أسباب االستئنافين مجتمعة لالرتباط
حيث يعيب املستأنفان الحكم املستأنف بخرق القانون لتقديم الطعن خارج األجل املقرر في املادة  23من
القانون 90-41 :و لوجود شرط الدعوى املوازية و من جهة ثانية لكون القرار املطعون فيه مشروع و استند إلى
أسباب مادية صحيحة.
لكن  ،من جهة  ،فإن املشرع حدد ضمن مقتضيات املادة  23من القانون املحدثة بموجبه محاكم إدارية،
أجل الطعن خارج في القرارات اإلدارية داخل ستين يوما من تاريخ التوصل بالنسبة للقرارات الفردية كما هو
الشأن في نازلة الحال ،و قد اعتبر االجتهاد القضائي أن العلم ينصب على مضمون القرار و مصدره و أسبابه
بشكل يدل داللة قاطعة على تحققه لدى الطاعن و سيتبين به مركزه القانوني و أن املحكمة يمكنها أن تستنتجه
من كل وثيقة أو واقعة متى كانتا تدالن عليه داللة قاطعة ،و الحال أن اإلدارة كما الشأن بالنسبة للمستفيد من
الترخيص لم يثبت تبليغ املستأنف عليه بالقرار اإلداري املطعون فيه ،كما لم يثبت من معطيات القضية تحقق
علمه اليقيني به ،سيما و أن مواكبته لكافة املراحل املتعلقة بالترخيص و كذلك الشأن بالنسبة لتقديم دعوى
رفع الضرر في 2016/09/29 :ال يستنتج منها تحقق العلم اليقيني بشكل قاطع الترخيص من حيث مصدره و
أسبابه و فحواه فيبقى ما أثير بخصوص األجل مردودا.
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وحيث من جهة ثانية بالنسبة للسبب الثاني من االستئناف فقد نصت الفقرة األخيرة من املادة  23من
القانون املحدث للمحاكم اإلدارية على أنه اليقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع املعنيين
باألمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريقة الطعن العادي أمام القضاء الشامل.
و حيث ملا كان الهدف من دعوى الحال هو منع الضجيج الحاصل بفعل مزاولة املستأنف عليه لنشاط
النجارة املرخص له بموجب القرار املطعون فيه باإللغاء و أن ذلك يعني أنه يمكن الوصول إلى النتائج املرجوة من
وراء دعوى اإللغاء عن طريق اللجوء إلى القضاء العادي لطلب رفع الضرر وفقا ملقتضيات الفصل  91من قانون
االلتزامات و العقود ،مما يبقى معه الطلب غير مقبول على حالته  ،و الحكم املستأنف ملا نحا خالف هذا املنحى
مجانبا للصواب و واجب اإللغاء.
التعليق
أثــار مــفهوم "الدعـوى املوازيـة"و "العلم اليقيــني" عدة إشكاالت فقهــية و عمليـة ،و ثار نقـاش كبيــر
بخصوصهما ،ظل مفتوحا إلـى يومنا هذا بسبب الغموض الذي يكتنف األول (الدعوى املوازية) و بسبب غياب
النص الضابط للثانـي (العلم اليقيني) على اعتبار أن هذا األخير يعــتبر من إنشاء القاض ي اإلداري و ال دليل عليه
بالنصوص القانونية.
و من أجل الوقوف عند أهم اإلشكاالت املثارة بخصـوص املفهومين معا ،كان البد من تقسيم هذا التعليق
إلى شقين؛ نخصص األول منهما ملفهوم "العلم اليقيني" و الثاني ل " الدعوى املوازية".
" -1العلم اليقيني" كمنطلق إلحتساب أجل الطعن ضد القـرارات اإلدارية
بالرجوع إلى مقتضيات املادة  23من الظهير الشريف رقم  1.91.225صادر في  22من ربيع األول 10( 1414
سبتمبر  )1993بتنفيذ القانون رقم  41.90املحدث بموجبه محاكم إدارية ،نجدها تنـص على أنه :
" يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل
ستين يوما يبتدئ من نشرأو تبليغ القراراملطلوب إلغاؤه إلى املعني باألمر.
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ويجوز للمعنيين باألمر أن يقدموا ،قبل انقضاء األجل املنصوص عليه في الفقرة السابقة ،تظلما من
القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه ،وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب اإللغاء إلى املحكمة اإلدارية داخل أجل
ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرارالصادرصراحة برفض التظلم اإلداري كليا أو جزئيا.
إذا التزمت السلطة اإلدارية املرفوع إليها التظلم الصمت في شانه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه
بمثابة رفض له ،وإذا كانت السلطة اإلدارية هيئة تصدرقراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل ستين يوما يمد،
إن اقتض ى الحال ذلك ،إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم.
إذا كان نظام من األنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون اإلدارية فإن طلب اإللغاء القضائي
ال يكون مقبوال إال إذا رفع إلى املحكمة بعد استنفاذ هذا اإلجراء وداخل نفس اآلجال املشارإليها أعاله.
إذا التزمت اإلدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص
قانون على خالف ذلك بمثابة رفض له ،وللمعني باألمرحينئذ أن يطعن في ذلك أمام املحكمة اإلدارية داخل
أجل  60يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما املشارإليها أعاله.
ال يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع املعنيين باألمر أن يطالبوا بما يدعونه
من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل".
و في مصــر تنــص املادة ( )24من قانون مجلس الدولة رقم  47لسنة  1972على أن" :ميعاد رفع الدعوى
ً
أمام املحكمة فيما يتعلق بطلبات اإللغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار اإلداري املطعون فيه في الجريدة
الرسمية أو في النشرات التي تصرها املصالح العامة أو إعالن صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا امليعاد بالتظلم إلى الهيئة اإلدارية التي أصدرت القرارأو الهيئات الرئاسية ".
يستــفاد من نص املادة  23أعـاله ،أن انطالق ميـعاد الطعن باإللــغاء ضد القـرارات اإلدارية يســري من تاريخ
تبليغ القـرار إلى املعنـي به تبليغا صحيحا ،سيما إذا تعــلق األمــر بقـرارات إدارية فــردية ،أو من تاريخ النـشر إذا
تعلـق األمــر بقـرارات تنظيمية تهم فـئة معينـة .و بالتــالي يكون املشــرع قد حدد الوسائل املعتمدة في انطالق األجل
املذكـور على سبيل الحصــر .إال أن العمل القـضائي اإلداري املغربي و املقارن قد ابتـدع وســيلة جديدة و هـي تحقق
" العلم اليقيـني" للمعنـي بالقـرار ،علما يقينيا تاما ،ال شكــيا و ال ضنيا ،ينبــني على علم املعنـي بفحــوى القـرار و
مبانيــه و أسبابه و الجهــة مصدرته و املوقعـة عليه و بكل مضامينـه ،ما يسمــح له بتوجــيه طعن متكامل ضده
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ً
سـواء ما تعلق منه بمدى احترامـه للمشروعية الخارجية أو الداخلية فــيه ،بحيث يكون هذا العلم شامال لجميع
محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتض ى هذا العلم أن يحدد مــوقفه من القرار ،متى قام الدليل على ذلك
بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو تبــليغه.
وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة ،و لقضاء
املوضــوع التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير األثر الذي يمكن ترتيبه عليها من
ً
حيث كفاية العلم أو نــقصانـه ،كما أن استطالة املدة بين صدور القرار والطعن فــيه ليست دليال على العلم
ً
اليقيني بالقرار فقد ال يعلم املدعي بصدور القرار نهائيا بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره 1.وعلى ذلك
ً
ً
فإن استطالة األمد على صدور القرار ال تكفي وحدها دليال حاسما على العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح مع
قرائن وأدلة أخرى – بحسب ظروف كل حالة على حدة – على توافر هذا العلم وهو أمر متروك ملحكمة املوضوع
تستخلصه من سائـر ظروف النزاع املعروض عليها ،و بعبارة أخرى أنه يمكن االستناد عليه كأحد عناصر التدليل
ً
على توافر العلم اليقيني تعززه أدلة أخرى دون أن يكون وحده عنصرا لتوافر هذا العلم وذلك كله بشرط التقيد
باملدة املقررة بسقوط الحقوق بصفة عامة2.

ونظرا ألهمية املوضوع الذي تتجاذبه فكرتان رئيستان هما استقرار املراكز واألوضاع القانونية من جهة،
وحماية حقوق األفراد وبخاصة حق التقاض ي من جهة أخرى ،والختالف اتجاهات الفقه ،وتباين التطبيقات
القضائية بصدد الكثير من تفاصيله النظرية وجزئياته فقد اخترناه محورا لتعليقنا هذا.
إن تحقق علم الفرد بالقرار اإلداري بهذه الوسيلة التي يطلق عليها (العلم اليقيني(La Connaissance -
Acquiseو التي تشكــل نظرية قضائية بامتياز من ابتداع مجلس الدولة الفرنس ي الذي أسس لها ،وأحاطها
بضمانات كبيرة لتحقيق املوازنـة بين حقوق األفراد و املصلحة اإلدارية التي تمثل جزء من املصلحة العامة ذلك
أنه إذا ثبت علم صاحب الشأن بمضمون القرار اإلداري وبمحتوياته علما يقينيا نافيا للجهالة شامال ،بما يسمح
له أن يحدد مركزه فيه وموقفه منه ،فإن هذا العلم يقوم مقام النشر أو التبليغ في تحقيق قصد املشرع وغايته
من وجودهما ،فيحقق األثر القانوني املتمثل في نفاذ هذه القرارات بحق أصحاب الشأن ،اعتبارا من تاريخ ثبوت
هذا العلم اليقيني فالنشر والتبليغ ليسا غاية في ذاتهما ،بل هما مجرد وسيلة لتحقق علم صاحب الشأن بالقرار
بما يترتب على ذلك من آثار ،فإذا ما تحقق علمه بأية وسيلة أخرى على وجه قاطع بصدور القرار وبمضمونه،
وفقا للشروط التي وضعها القضاء اإلداري ،ترتبت بحقه اآلثار القانونية ذاتها التي تترتب على النشر والتبليغ .و
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لقد نقل القضاء اإلداري العربي في املـغــرب و مصر و األردن و غيرهم هذه النظرية عن القضاء اإلداري الفرنس ي
وطبقها حتى أصبحت بمثابة املبدأ القضائي املستقر العمل به بالرغم من عدم النص عليها تشريعيا ،ومن آيــات
ذلك ما جاء في حكم املحكمة اإلدارية العليا املصرية من أن ( ...القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية
"يسري" ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعالنها إلى صاحب الشأن ،ويقوم مقام النشر واإلعالن تحقق علم صاحب
الشأن به علما يقينيا ال ظنيا ،3و فـي املغرب فقـد استندت املحاكم اإلدارية بمختلف درجاتها على هذه الوسيـلة و
اعتبرتها أساسا ملنطلق ميعاد الطعن باإللغـاء ،و من تجليات ذلك قـرار محكمة النقض املغربية بتاريخ 16 :يناير
 2014في امللف اإلداري عدد 2013/1/4/2124 :الصادر بشأنه القـرار عدد ،57 :و الذي جاء فـيه أن "الطاعن
يقـر من خالل تظلمه الذي وجهه إلى وزير التربية الوطنية و التعليم العالي أنه على إثر شفائه من املرض و تحسن
حالته توجه إلى مقر عمله إال أنه أخبر بتطبيق مسطرة اإلقتطاع من أجره ،و أنه توصل بمراسلة من مدير املوارد
البشرية يشعره من خــاللها أنه تم عزله و هي املراسلة التي توصل بها بتاريخ ،2006/09/11 :مما يكون معه عاملا
علما يقينيا بالقـرار إلى آخر تعليالت القرار املطعون فيه التي لم يوجـه إليها الطاعن في وسيلته أي مطعن ،كما أنها
مطابقة ألوراق امللف إذ أن الثابت لدى قضاة املوضوع أن طالب النقض وجه كتابا إلـى السيد رئيس حزب
التقدم و اإلشتراكية في بحر سنة  2006يعترف فيه بتوصله بقرار عزله من وظيفته بتاريخ 11 :شتنبر  ، 2006و
اإلقرار حجة قاطعة على صاحبه ال يجوز الرجوع فيه ،في حين لم يقدم طلبه للمحكمة إللغائه إال بتاريخ 23
أكتوبر  ، 2009كما يقر أن حالته الصحية تحسنت منذ  ،2006مما يجعل ما بالوسيلة مخالف للواقع ، 4".أما
محكمة العدل العليا في األردن ،فقد اطرد قضاؤها على أن العلم اليقيني يسد مسد التبليغ .إذ أقرت اعتماد هذه
الوسيلة منذ فترة ليست بالقصيرة فقضت في أحد قراراتها أنه " استقر القضاء على أن علم صاحب الشأن
بالقرار اإلداري يقوم مقام اإلعالن أو النشر ولو لم يتعرض قانون تعديل تشكيل املحاكم النظامية إال لحالتي
النشر واإلعالن في تبليغ القرارات اإلدارية ،ولكنهما وسيلة للعلم فقط ،فإن تحقق العلم عن غير طريقهما ،يؤدي
إلى بدء سريان مدة الطعن" .5ويسري العلم اليقيني بوصفه وسيلة لنفاذ القرارات اإلدارية مهما كان نوعها
صريحة أم ضمنية أم سلبية ،السيما أن النوعين األخيرين من القرارات اإلدارية هما قرارات ال تعلن وال تنشر،
فال يسري امليعاد في حق الطاعن ما لم يعلم بالقرار علما يقينيا.
و هــديا بما تم بسطـه أعــاله ،فإن القضاء منش ئ هذه النظــرية ،لم يؤسس لها من فـراغ ،و إنما وضــع لها
شــروطا مهمة تقوم بقيامها و تنعـدم بزوالها و غايتها الحرص على تمام العلم وشموله وثبوته في مــيعاد معلوم.
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ورتب على تخلفها انتكاص العلم اليقيني بما يؤدي إليه ذلك من آثار قانونية تتمثل في عدم نفاذ القرار بحق
الجهـة املخاطبة به.
مـا ينبــغي التأكــيد عــليه بهــذا الخــصوص هـو أن يكون العلم بالقرار الحامل لجميع شــروط الطعن ضده،
علما يقينيا ال ظنيا و ال شكيا وال مفترضا و مــؤدى هذا الشرط هو وجوب ثبوت علم املعنــي بالقرار اإلداري بشكل
قاطع غير مبني على الشك أو الظن ،ومن آيات اإلستدالل على ذلك حكم محكمة القضاء اإلداري املصرية من أن
قضاء هذه املحكمة قد استقر على إمكان قيام العلم الحقيقي مقام اإلعالن أو النشر ،واشترط لذلك أن يكون
علما يقينيا ال ظنيا وما قضت به محكمة العدل العليا بمصــر من أن العلم بقرار مجلس نقابة املحامين املطعون
فيه يــتعين أن يكون يقينيا ال افتراضيا ويتعين أن يتحقق هذا العلم اليقيني من قبل صاحب الشأن ذاته_كما هـو
الحــال فــي نــازلــة التعلــيق هذا_ ،لذلك ال يعد علم من هم سواه علما منه بالقرار حتى لو كانوا من أقربائه ألن
مجرد إعالن أهـله و ذويه بهذا القرار أو حــتى محام ــيه فــي حاالت كثــيرة_ و منها حـالة هــذا التعلــيق_ وتنفيذ
مقتضاه ال يقطعان في علم املدعي بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علما يقينيا .إذ قد ال يخــبر بـه كما
أن القـرار الفــردي يتــعين أن يعــلن لصاحــبه شخــصيا ،و هــو ما ارتكنت إلــه املحاكم اإلدارية باملــغرب و منها
املحكمــة اإلدارية بوجــدة.
و فــي نـازلـة التــعليق يــالحــظ أن املحكمــة اإلدارية بوجــدة قــد أجابت عــن الدفـع بــوجود علم يقــيني من
الطاعن ضــد القـرار ،بحسبـان أنه سبق له رفــع دعــوى أمام القــضاء العـادي من أجــل إغــالق املحــل ،و قــد أجابت
املحكمـة على أن هــذه الدعـوى ال عالقـة بموضـوع الطـعن الهـادف إلـى إلــغاء قـرار الترخــيص بينما الدعـوى األولى
كــان هدفها مغاير تماما ،فــضال عــن كـون القـرار قــد تسلمــه محام الطـاعن خــالل ســريان الدعـوى اإلستعجالـية
أمام املحكمة اإلبتدائية ،وبنــاء عــليه قــدم الطـاعن دعـواه أمام املحكمـة اإلدارية ،و هــو نفــس املنحــى الــذي نحته
محكمـة الدرجــة الثــانية رغم أن البادي أنها لم تتعمق فــي فهم النـزاع أكــثر ،و مرد ذلك ربما لكــثرة امللفـات
املعروضـة علـيها و ضغــط زمـن البت فــي امللفات و قلة املستشارين ،أو ربما ألن محكمــة الدرجــة األولـى كانت أقــرب
لألطـراف و قـد استمعت لبعــض التوضيحات الشفاهـية للدفاع 6.لــذلك كانت املحكـمة اإلدارية بوجــدة و
اإلستئناف اإلدارية بالربــاط جد موفقـتان فيما انتهتا إلــيه فــي هــذا الشــق
 -2الدع ــوى املــوازيــة
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يعود أصل الدعوى املوازية إلى اعتبارات تاريخية ترجع لقضاء مجلس الدولة الفرنس ي ،إذ عقب صدور
مرسوم  02نونبر  1864و الذي تقرر بموجبه إعفاء املتقاضين من دفع الرسوم القضائية وعدم إلزامية تعيين
الدفاع في رفع دعاوى اإللغاء أمام املجلس ،حدث تراكم كم هائل من القضايا املتعلقة بإلغاء املقررات اإلدارية
غير املشروعة ،مما أثقل كاهل مجلس الدولة .و ملا كان القضاء اإلداري ،قضاء مبدع ومنش ئ للقاعدة القانونية
فإن السند االجتهادي لهذا القضاء مفتوح على مصراعيه الش يء الذي دفع هذا األخير نحو البحث عن حل
قضائي بهدف وضع حد لتدفق الدعاوى املرفوعة أمامه على سبيل اإللغاء من جهة ،وتعويض املحامين
املتضررين من جراء حرمانهم من امتيازاتهم بسبب صدور املرسوم املذكور من جهة أخرى 7إضافة إلى اعتبار آخر
أكده بعض الفقه 8واملتمثل في استبداد السلطة اإلدارية الفرنسية آنذاك ،حيث كانت تدافع أكثر ما يمكن عن
حصانة قراراتها ،حتى وإن كانت غير مشروعة ،وعليه فقد اعتبروا أن الهدف من وراء ظهور الدعوى املوازية هو
دافع سياس ي أكثر مما هو دافع عملي أو قضائي.
وفي املغرب نجد أن محكمة النقض قد استمدت قاعدة الدعوى املوازية من اجتهادات قضاء مجلس
الدولة الفرنس ي وطبقتها في العديد من النوازل رغم عدم استقرار قضائها على موقف ثابت ومحدد بشأنها مما
انعكس أيضا على أحكام املحاكم اإلدارية ،فتارة جاءت مؤكدة على وجود دعوى موازية لعدم قبول الطعن
باإللغاء ومرتبة آلثارها ،وتارة أخرى مستغنية عنها باملرة ومطبقة محلها قواعد توزيع االختصاص.9
ونظرا ملا تكتسيه هذه املسألـة (الدعوى املوازية) من أهمية تجعلها تحول دون ممارسته دعوى اإللغاء،
فإن األمر يستوجب إعطاءها ما تستحق من الدراسة ،سيما و أن تطبيق هذه القاعدة قد يؤدي إلى استبعاد
دعوى اإللغاء وصيرورتها مجرد دعوى احتياطية والحال أن ممارستها من املبادئ العامة للقانون.10
إن وجود هذه الدعوى غــل مجال دعوى اإللغاء ،ألنها قد تحقق للمواطن املغبون بقرار إداري غير مشروع
نفس مزايا دعوى اإللغاء ،كإلغاء أو تنفيذ القرار املعيب وألن هذه الدعوى تعتبر على خالف الطعن الرئاس ي أو
االستعطافي أو الدفع بعدم الشرعية ،دعوى قضائية مباشرة وركن من أركان صحة لدعوى اإللغاء ،ألن القاض ي
بمجرد ما يعرض على أنظار مقال الدعوى ،ينظر ما إذا كان هذا الشرط مالئما أم ال ،قبل البت في املوضوع ،وإذا
كان كذلك فهو يحكم بعدم القبول.
وفرضية عدم القبول طرحت عدة إشكاالت ،فباإلضافة إلى كونها من النظام العام ،بحيث يمكن للقاض ي
أن يثيرها تلقائيا أو بطلب من ممثل اإلدارة ،في أية مرحلة من مراحل التقاض ي ،لكن قبولها كان ال يسمح بإثارتها
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أمام املحاكم العادية األمر الذي كان يخلق نوعا من البلبلة وعدم استقرار في توزيع االختصاص ،أما بعد إحداث
املحاكم اإلدارية ،ارتبطت الدعوى املوازية بضرورة صياغة النظام واحترام توزيع االختصاص بين القضاء
اإلداري و العادي.
و انطــالقا مما ذكــر وبإسقــاطـه على نــازلـة الحــال ،فإن محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط ،قــضت بإلــغاء
الحكم املستأنف و الحكم من جديد بعـدم قبــول الطعــن لوجود الدعـوى املوازيـة ،بحسبان أن الهدف من دعوى
الحال هو منع الضجيج الحاصل بفعل مزاولة املستأنف عليه لنشاط النجارة املرخص له بموجب القرار
املطعون فيه باإللغاء و أن ذلك يعني أنه يمكن الوصول إلى النتائج املرجوة من وراء دعوى اإللغاء عن طريق
اللجوء إلى القضاء العادي لطلب رفع الضرر وفقا ملقتضيات الفصل  91من قانون االلتزامات و العقود ،و قــد
أغــفلت أن إلــغاء القـرار اإلداري هـو من صميم اختــصاص القــضاء اإلداري ،و أن القـرار املطــعون مشــوب بجمـيع
عيــوب املشــروعــية بل إن املستفــيد منه قد لجــأ إلــى استعمــال التدلــيس فــي استصداره مما كان يتعــين معه على
املحكمــة تقــويم األمــر و ذلك بتأييد الحكم املستأنف ألنه ال مجــال للحــديث عن الفــصل  91من ظهــير اإللتزامات
و العــقود ،باعتــبار أن مؤدى دعــوى الفــصل  91هــو أمــر صــاحب املحــل بعــدم استعمــال اآلالت املزعــجة و لــيس
إلــغاء القـرار املطــعون فــيه ،أي أن املعــني يمكنــه استعمــال القـرار رغم كــل عيوبـه و رغم التدليس املمارس في
استصداره ،و أنه طبقا للفـصل  91ال يكــون ســوى ملزم باستعمال اآلالت املزعجة ،فــي الوقت الــذي يتــيعين
عــليه إغــالق املحــل كليا ،و هــي األمــور التــي لم تلقــي محكمـة اإلستئناف اإلدارية بصــرها إلــيها ،كمــا أنه ال يمــكن
تحــقيق نــفس النتيـجــة بسلــوك الدعـوى املدنــية أمام القضــاء العــادي ألنــها أصــال دعــوى تخــتلف تماما عن
الغايات املرجـوة من دعـوى تجاوز الســلطة أمام القــضاء اإلداري ،و األكــثر من كــل ذلك أن الدعـوى املـوازيـة
ليست باملعــنى الــذي اعتمدتــه محكمة اإلستئناف ،بــل إن قــاض الدعــوى املوازيـة هــو قــاض املحكمــة اإلدارية
(القــضاء الشامل) نــفسه ،و لـيس القــضاء املدنــي ،و أن ما يخــرج عــن اختــصاص القــضاء اإلداري للقـضــاء
العـادي أو غــيره ،ال يمكن معــالجــته خارج قــواعد اإلخــتصاص النوعــي للمحاكم و بالتــالي فإن الدعـوى املوازيـة هــي
دعــوى يمكن من خــاللها للطاعن تحقيق نفــس النتيجـة أمام القـضاء الشامل للمحكمة اإلدارية و ليس القـضاء
العادي ،مما يجــعل محكمة اإلستئناف ،فــي نظــرنا ،قــد طبقت مفــهوما متجاوزا للدعـوى املوازيـة كان قــبل إحداث
املحاكم اإلدارية باملــغرب ،حين كان املجـلس األع ــلى _ آنذاك_ هو الجـهة القــضائية املكلـفة بالنــظر فـي الطعـون
املوجهـة ضــد املقــررات اإلدارية بسبب الشطط فــي استعمال السلطــة (أصبحت تسمى الحقا تجــاوز الســلطــة و
تم التراجع عن استعمال عبارة الشطط في استعمال السلطة) و كانت املنازعات اإلدارية تعـرض على املحاكم
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العاديـة ،آنذاك كان املقصود بالدعـوى املوازية  ،تلك الدعاوى التي يجب عــرضها على القـضاء العادي ،أما بــعد
إنــشاء املحاكم اإلدارية و اختصاصها بنظــر الطعون املرفوعة ضـد القـرارات اإلدارية و كذا الطعــون املتعلقة
بالقـضاء الشامل ( الضـرائب -الوضعيية الوظيفية -اإلنتخابات -املعاشات -نزع امللكـية و غيرها ،)...فلم يــعد
هـناك مجال للحديث عــن القــضاء العادي كقــضاء للدعــوى املوازيـة ،و املحكمة ملا قــضت بإلــغاء الحكم
املستأنف و الحكم تصديـا بعدم قبــول الطعن لوجــود الدعـوى املوازية أمام القــضاء الـعادي 11تكـون قــد طــبقت
القـانون بشكــل غيــر سليم ،و لم تكن موفقـة فــيما انتهت إلــيه.
الهوامش:
 1إن مؤدى اإلستطالة هو مرور مدة زمنـية غير قليلة عن صدـور الق ـرار الطعين ،و قد ذهب بعض القضـاء اإلداري املغربي إلى أن طول الفترة الفاصلة
بين مــدة صدور القـرار و الطعن فـيه قرينـة على العلم اليقيـني ،و من آيات ذلك حكم املحكمة اإلدارية بوجدة عدد ،603:و الصادر عن املحكمة
اإلدارية بوجدة ،بتاريخ 15:شوال  1437موافق 21 :يوليوز  ، 2016في امللف عدد ،2016/7110/24 :بحيث إن املحكمة قد خلصـت إلى عدم قبول
الطعن بانـية حكمها على أن واقــعة وقف صرف راتب الطاعن و انقطاع صــلته النهائية بالجماعة منذ سنة  1999و واقعة مرور أزيد من  15سنة على
صدور القـرار محــل الطعــن ،تعـتبر قرائن على علمـه اليقــيني بالقـرار ،خــالفا ملقتضيات املادة  23من القانون  41-90و ذلك انطالقا من النشر أو
التبليغ(فضال عن العلم اليقيني كوسيلة اجتهادية) ،و هـو الحكم املستأنف أمام محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط و املفتوح له امللف عدد:
 2017/7205/103و الصادر بشأنه القـرار عدد 3997 :و تاريخ 2017/10/17 :و القاضــي بإلـغاء الحكم املستأنف و إرجاع امللف للمحكمة اإلدارية
بوجدة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
 2أنظر حكم املحكمة االدارية العليا بمصـر في الطعن رقم 5671 :لسنة  49:قضائية عليا بجلسة.2007/1/27 :
 3الطعن  2810لسنة  36ق في  ، 1992/11/29املوســوعة اإلدارية الحديثة ،نعــيم عطيـة الفكهاني ،ص.942 :
 4قـرار محكمة النقض عدد ،57 :و تاريخ 16 :يناير  ،2014في امللف عدد( 2013/1/4/2124 :بين السيد يحي بن سعيد امهرور  /الوكيل القضائي
للمملكة) منشور بنشرة قرارات محكمة النقض _الغرفة اإلدارية_ العدد ، 18 :ص .43
 5عدل عليا رقم ، 64/13مجلة نقابة املحامين ،العدد األول ،السنة ، 13ص.3
 6رغم أن املسطــرة كــتابية ،إال أن ذلك ال يمنــع املحكمــة من سمــاع بعــض التوضيحات الشفاهيــة التــي يود السادة املحامين إثارتها أثناء الجــلسة ،دون
إطــالة.
 -7موالي إدريس الحلبي الكتاني :الدعوى املوازية في ظل إحداث املحاكم اإلدارية ،م م إ م ت ،عدد  ،28يوليوز-شتنبر ،1999 ،ص .63
8- « L'exception de recours parallèle en contentieux administratif francais », Aurélie Cepko , thèse de Doctorat, Université de
Toulon ( France) ; 1970.
 -9محمد صقلي حسيني :الدعوى املوازية بين القانون واملمارسة ،م م إ م ت ،عدد  ،28ص .46
 -10قرار مجلس الدولة الفرنسية بتاريخ  18فــبراير  ،1950في قضية :قضية وزير الفالحة ضد السيدة الموت Ministre de l’agriculture c/
 ،Dame Lamotteو هي القضية التـي تتلخص وقائعها فـي كـون قانون  17غشت  1940أعطى ملحافظي املحافظات سلطة منح املستثمرات
الفالحية املهجورة منذ أكثر من عامين للغير من أجل استثمارها فورا ،و تطبيقا لهذا القانون صدر ّ
مرتان قرار من املحافظ بمنح أراض ي السيدة
الموت و لكن مجلس الدولة ألغاهما ؛ و لكن في تلك الفترة صدر قانون  23مــاي  - 1943أساسا في مواجهة موقف القضاة  -و نص بأن منح األراض ي في
ظل هذا القانون ال يمكن أن يخضع ّ
ألي طعن إداري أو قضائي ،و على أساسه أصدر املحافظ قرارا جديدا بمنح أراض ي السيدة الموت من جديد.
و كان من املفروض أن يصرح مجلس الدولة في هذه املرة بعدم قبول الطعن ،و إال أنـه عوض ذلك اتخذ موقفا جريئا و ضروريا لحماية األفراد من
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تعسف اإلدارة و صرح بأنه يوجد مبدأ قانوني عام مفاده أن كل قرار إداري يمكن أن يكون محل طعن من أجل تجاوز السلطة ولو بدون نص يقض ي
بذلك.
و قد تأكد هذا اإلجتهاد القضائي فيما بعد عدة مرات  ،و تطبيقا له أصبح من املستحيل على السلطة التنفيذية أن تمنع الطعن في قراراتها من أجل
تجاوز السلطة.
 _11لقـد تناقضــت محكمـة اإلستــئناف اإلدارية بالرباط من خالل ق ـرارها موضــوع التعــليق مع أحدث ق ـراراتها ،و من آيات اإلستدالل القــرار عــدد:
 2157املؤرخ فـي 09مــاي  2017فـي امللف عــدد_ 2016/7205/997 :قضــية الجماعة الحضـرية لوجدة ضد عـبد الحق النميري) ،و هو القــرار
الذي قــض ى بتأييد الحكم الصادر عــن املحكمة اإلدارية بوجدة بتاريخ 06 :أكــتوبر  2016في امللف عـدد 2016/7110/87 :القـاض ي بإلــغاء قــرار
الترخـيص بفــتح محــل للحدادة ،بحيث أن محكمـة اإلستئناف اإلدارية بالرباط قضــت بالتأييد رغم أن الطـاعن استمسك بواسطـة دفاعـه من
خالل مقال الطعن باإلستئناف بوجود الدعـوى املوازية ،و هــو األمـر الــذي يستوجب تدخـل محكمــة النقــض بجمـيع الغرف لحسم هــذا الخــالف.
علـى غــرار مجـلس الدولة الفـرنس ي الـذي تصدى لهــذه املسألة فــي مناسبات عـديدة و نذكـر منها على سبيل املثال:
 CE 28 avr. 2006, Cassinari, req. no 280878
 CE, sect., 6 janv. 1995, Sté Manufacture française des chaussures Eram, req. no 114993
 CE, ass., 12 mars 1993, Union nationale écologiste (UNE) et Parti pour la défense des animaux (PPDA), req. no 145858
 CE, sect., 27 avr. 1988, Mbakam, req. no 74319
 CE, ass., 2 févr. 1987, Sté France 5, req. no 82325
 CE 12 févr. 1954, Bierge, req. no 15028
 CE 8 mars 1912, Lafage, req. no 42612

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،43-30 :جانفي 2019
43

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
اإلجراءات الضبطية والوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري

اإلجراءات الضبطية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري.
.Preventive measures to protect the environment in Algerian legislation
بن مصطفى عبد هللا.
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان.
abdoudoctorant90@gmail.com

*******
ملخص باللغة العربية:
لسلطات الضبط اإلداري من اجنأ اداء مماممنا فني محناي ماينة البيئنة ةملنر ءنت قجنراءات وقائينة وال ن
تعتبر ا ت األسنالي القانونينة الععالنة والجتينة للنتفي فني ا اناير البيسينة السنوبة للتلنوم قا ك يمين اك تعناء
في هذا ا جاي بتععيأ اإلجراءات الال قة لحصوي الضرر البيئ بأ كبت لإلدار م التنتلأ الوقنا مل ل نع صنوي
هننذا األانرار اأننال او التقليننأ من ارارهننا ءن يرتننة التق يننات التا ننة أسننلوا الخننرليط بتطبيقاةنند التعننتد فنني
مح نناي ماي ننة البيئ ننة و ننذا اس ننلوا الحا ننر ونا ننام اإلل نزام دوأ التواو ن ء ن نا ننام دراس ننة م ننت الت ننأر ر وم ننوجز
التأر ر.
الكلمات املفتاحية:
الض ننبط اإلداري اس ننلوا الخ ننرليط ماي ننة البيئ ننة اس ننلوا الحا ننر نا ننام اإلل نزام نا ننام دراس ننة م ننت
التأر ر وموجز التأر ر.
ملخص باللغة اإلنجليزية:
The administrative supervisory authorities, in charge of their tasks in the field
of environmental protection, have put in place several preventive measures, which
constitute one of the effective and serious legal methods for controlling the
environmental risks that lead to pollution. Or reduce their effects by means of
available technologies such as the licensing method for their multiple applications in
the field of environmental protection, as well as the prohibition method and the
linking system without neglecting the system of study of impact and the impact
profile.
keywords:
Administrative control, licensing method, environmental protection, interdiction
method, liaison system, impact and impact impact study.
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مقدمة:
تعننت البيئننة الوس ننط الطبيطنني او ا ح ننيط الحيننوي ال ننذي لعننيت اينند اإلدس نناأ و ننا ي ال ائ ننات الحيننة ولق ننت
ارةبطت يا اإلدساأ م ذ اأ وجت ءلى ظمر األرض بالبيئة ال وجت ايها ما ارةبط ةطورا الحضاري باستواللد
إلم انياته ننا وياقاته ننا قك اأ ه ننذا اكس ننتوالي نناأ مف ننتودا ف نني العص ننور األوف ننى ال ن يي ن لش ن لة التل ننوم البيئ ن اي
ظمور والر لقلة اللورات وقتر البيئة ءلى استيعابها.1
والبيئة مصطلح تيث ءرف مع مؤةمر األم التفت األوي للبيئة الذي ءقت في ستو مول في العخر م 5
افننى  16جننواأ ءننام  1972ليعننوض مصننطلح الوسننط اإلدسننادمل الننذي نناأ سننائت قبننأ الننر وةتش ن أ البيئننة م ن
ء اأننر يبيعيننة ماديننة وء اأننر اأننط اءية ةننأتمل نتيحننة السشننا الوشننري واسننتوالي اإلدسنناأ للع اأننر الطبيعيننة
ال وجتها في مفيطد وةر ط ب أ هذا الع اأر ءالقنات ةعاءلينة تشن أ منا لعنرف بمصنطلح الن ا البيسينة النذي
يننتي ءلننى مننا يم ننئ وجننود ال ائ ننات الحينة ءلننى سننط األرض م ن انتاننام فنني التوعيننع فنني وسننط ةتعاءننأ اينند وظيعيننا
وءلى الر االبيئة تعت ملتقى للعتيت م التراسات والعلوم التعلقة بالطبيعة.2
وءليند لعننت موانوب البيئننة من الواانيع تيمننة الت اني فنني الن ا القارننة وفنني القنانوأ الننتوفي االوشننرتة
تعننيت ءصنرا اأننبفت اينند مصننادر التلننوم مسننيطر ءلننى جميننع ء اأننر ومقومننات البيئننة وممننتد لمننا ااكنبعننام
الواعتة وارةعاب درجة الحرار وةوسع يبقة األوعوأ وانفصار الت وب البيولوجي واجتمام الوابات واو اأ القطبن أ
ا جمننتي هننذا الشننيالت البيسيننة ال الننئة ءن السشننايات اكقتصننادية للننتوي والحننروا  .....ادت بالترجننة األوفننى
افى التو ر في ال اخ واأبفت الطارا محمولة ءالية ب طاقما ويابعما سريعة اكنتشار اارارها غ ر قابلة لإلأالح
بالت ننافي ةفت نناى ننذلر اف ننى ل ننوي ءالي ننة مش ننخر ة بع ننتما ان ننت مفص ننور ف نني ننئ م ننادمل يمي ن مقاوم ه ننا مفلي ننا او
ققليميا.3
و إدع نا لنذلر ةزايننت اكهتمنام بشننؤوأ البيئنة و ماي هننا أولوتنة اقتصننادية واجتماءينة فنني أ وا نت وقننت
ةبست م ر م ال امات التولية هذا العير وءلنى راسنما هيئنة األمن التفنت ال ن ادشنأت هيئنة متىصصنة تسن
برامج األم التفت للبيئة .4
وةتحلننى اهمي ننة الوا ننوب ف نني معرا ننة ا ا نناير البيسي ننة ا حتملننة نتيح ننة األا نرار به ننا وه ننو م ننا ءالج نند الش ننرب
الجزائري و ذا مىتلف الص وك التولية و اولوا قتر اإلم اأ التىعيف منها بإجراءات سابقة وك قة.
وعليه تطرح اإلشككالية التاليكة :ايمنا ةتممنأ اهن اإلجنراءات الضنبطية الوقائينة لحماينة البيئنة فني التشنريع
الجزائري؟ وما مت نحاء ها ءلى ارض الواقع؟.
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ب نناء ءلننى الننر ةقسن الورقننة البفميننة افننى مبفمن أ يت نناوي املبحككأل ا:و  :ناننام الخننرليط فنني ن أ يض ن
املبحأل الثاني الوسائأ اإلدارتة الوقائية األلر لحماية البيئة أ الر واة التعصيأ األتمل

املبحأل ا:و  :نظام الترخيص
ةتممأ اعالية التتاب ر واإلجراءات الوي ية في محاي ماية البيئة في مت ةيريسنما فني ال اومنة القانونينة
الوي ية بفيث اأ السلطات اإلدارتة ء ت ممارس ها لمام الضنبط اإلداري النذي لعنت وظيعنة من وظنائف السنلطة
العامنة يتم نئ فني ونند او يننابع وقنا مل يم نع وقنوب اانرار ومىناير من لنااها تهتيننت ال انام العنام 5وتسن القنرارات
الت ايمية والعردية ال ةتىذ لحماية البيئة بالضبط اإلداري البيئ الذي لعمأ ءلى ةفقية التواعأ ب أ الصلحة
العامة والصلحة الااأة 6م لنالي محموءنة من االينات اإلدارتنة التعنتد ال ن تعمنأ ءلنى ماينة البيئنة اهممنا
الخرليط وءليد سيىصط الطل األوي لتعرتف الخرليط اما الطل المنادمل سنيت اوي ةطبيقنات الخنرليط فني
محاي البيئة.
املطلب ا:و  :تعريف الترخيص:
لعتب ننر اس ننلوا الخ نراليط اإلدارت ننة اق ننأ ل ننت م ن اس ننلوا الحا ننر ي ننث يتطل ن الخ ننرليط ا ننرور ال ننذ
موااقة السلطة اإلدارتة قبأ ممارسة دشا او مم ة معي ة ل مل ةتأ ت اإلدار باأ ممارسة الر السشا او الم ة
ك ةتض ننم مىالع ننة الق ننانوأ واأ ك ي ننؤدي ال ننر اف ننى األان نرار بال ا ننام الع ننام بع اأ ننرا ا اتلع ننة قاأ ا ننالخراليط
اإلدارتة ك ةمي م ةوسنيع دائنر الحقنول العردينة بنأ ةمين من وانعما نئ المارسنة اقنط بشنر التأ نت من
استيعاء العن بالخرليط الشرو الوقائية ال ةضعما سلطة الضبط ا اتصة.
االمننتف م ن ا ننرض ناننام الخ نراليط البيسيننة وه ننو ةمي ن أ الض ننبط اإلداري م ن الت ننتلأ السننبة لت ا نني
األدشننطة العردي ننة واةىنناا اك تياي ننات الالعم ننة لوقايننة البيئ ننة م ن األلط ننار ال ن قننت ةم ننت بم اسننبة ممارس ننة ه ننذا
األدشنطة بصننور غ ننر م ننة وم نند اناأ األرننر الننذي يخرةن ءلننى الخننرليط هنو التأ ننت من عواي الوادننع القانونيننة ال ن
ةفننوي بن أ مزاولننة الشننروب و مايننة البيئننة و التننافي يمين اءتبننار الخنراليط البيسيننة ليننة من االيننات الععالننة ال ن
تستأرر بها اإلدار لتفقية األم البيئ .7
وءلي نند يقص ننت ب ننالخرليط باءتب ننارا ءم ننال م ن األءم نناي القانوني ننة ال ننر اإلاأ الص ننادر ء ن اإلدار لمارس ننة
دشا مع أ و التافي ااأ ممارسة السشا اإلداري مرهوأ بمن الخنرليط االبنت من الحصنوي ءلنى اإلاأ السنبة
م يرف السلطات الع ية وهي السلطة الضابطة.8
املطلب الثاني :تطبيقات أسلوب الترخيص في مجا البيئة:
ةوجت العتيت م الصور ال يطبة م لاللما ناام الخرليط في قانوأ ماية البيئة نذ ر منها
الفرع ا:و  :رخصة البناء:
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ء ننت ةصننع القننوان أ ال امننة للعم نراأ فنني الجزائننر لاأننة الرسننوم الت عيننذي  19-15الننذي يفننتد يعيننة
ةفضن ر ءقننود التعم ننر وتسننليمما 9نحننت اأ الشننرب ءبننر ءنهننا ءلننى ااهننا قنرار قداري ةصننترا جمننات مىتصننة ومفننتد
قانونن ننا فن نني لن نناط رئن نني ا جلن ن الشن ننعب البلن ننتي او الن ننوافي او الن ننوعتر ال لن ننف بن ننالتعم ر ن ننأ فن نني ن ننتود ونطن ننال
التصاأد قك اأ هذا القانوأ ل يقتما ل ا تعرتعا دقيقا لرلصة الب اء.
الفرع الثاني :إجراءات الحصو على رخصة البناء:
ال ن نارت ال ن نناد  41م ن ن الرس ن ننوم الت عي ن ننذي رق ن ن  19-15الن ننذي يف ن ننتد يعي ن ننات ةفض ن ن ر ءق ن ننود التعم ن ننر
وتسننليمما قجنراء الحصننوي ءلننى رلصننة الب نناء قك اأ الشننرب اننرض رلصننة الب نناء دوأ ال اننر للمسننتعيت من هننذا
الب ايننة سننواء نناأ لاصننا ءامننا او لاأننا ولن يعردهننا بننإجراءات لاأننة ل ننأ منهمننا للحصننوي ءلننى رلصننة ب نناء بننأ
الجميع يىضع أل ام هذا الرسوم في هذا الصتد ام اجأ الحصوي ءلى رلصة ب اء الخر التشريع الجزائري
التعلة بالتعم ر قةباب اإلجراءات التالية ةتممأ ايما يلي
أوال :طلب الحصو على رخصة البناء:
والر بتقتي يل امام الجمة ا اتصة بم رلصة الب اء امو اجنراء انرورتا ابتونند يتعنذر الحصنوي
ءلننى هننذا الرلصننة وقننت نصننت ءلننى الننر قننوان أ التعم ننر الجزائرتننة اطل ن الحصننوي ءلننى رلصننة الب نناء
يتضم ما يلي
 أ ننعة يال ن الرلص ننة افس ن ال نناد  42م ن الرس ننوم الت عي ننذي  19-15يح ن ءل ننى الال ننر او مو ل نند او
الستأجر لتيد الرلط لد قانونا او الميئة او الصلحة ا اصصة لما قطعة األرض او الب اينة اأ يتقنتم
بطل رلصة الب اء الذي يراة نمواى م د بهذا الرسوم والتوقيع ءليد .
ام ا الشرب ل يحعأ يل الحصوي ءلى رلصة الب اء قاأر ءلى الالر اقط بأ ه اك الااص الر
ما ورد في الرسوم السالف الذ ر ما يح ءلى يال رلصة الب اء اأ يتء يلبد بالورائة والبيانات
الضرورتة والر ألهمية هذا الرلصة ال يمين اأ يخرةن ءنهنا رنار لط نر قنت ةلحنة اانرارا بناالرت قاا
قامت ءلى نفو مىالف للقانوأ وم اجأ ةعادي هذا األلطار الزم هذا الش أ فني نأ اءمناي الب ناء مممنا
اأ نوءما.
ثانيا :كيفية إصدارالقراراملتعلق برخصة البناء:
انناإلدار ملزمننة قانونننا بعفننط وقأننتار قرارهننا التعلننة بهننذا الطل ن وم ن اجننأ الوأننوي افننى الق نرار النهننا مل
التعلنة برلصننة الب نناء كبننت من ةفتينت الجمننة ا اتصننة وهنني من قبنأ رئنني ا جلن الشننعب البلننتي قك
ان نند يمي ن اأ يى ننتط ال ننوافي او ال ننوعتر ال ل ننف ب ننالتعم ر ف نني نناكت ننتدها الق ننانوأ ايم ن اكلتص نناص
الواسع لرئي ا جل الشعب البلتي وةترى اكلتصاص بعت الر للوافي او الوعتر ال لف بالتعم ر هذا
ل نند واق ننا لن ن ط ال نناد  64من ن الرس ننوم الت عي ننذي  19-15ال ننذي يفن ننتد يعي ننات ةفضن ن ر ءق ننود التعم ن ننر
وتسننليمما وبعننت اكن هنناء م ن دراسننة يل ن التفقيننة فنني اللننف ااننند يتع ن أ ءلننى الجمننة ا اتصننة اأ ةصننتر
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قراراهننا بشنناأ يلن الحصننوي ءلننى الرلصننة اقننت ي ننوأ بالوااقننة قاا ةننوارت الشننرو الطلو ننة فنني اللننف
وقت ي وأ قرار البث في الطل او الس وت ةماما.
الفرع الثالأل :رخصة استغال املنشآت املصنفة ودورها في حماية البيئة:
ان ننبط الشن ننرب الجزائن ننري مسن ننتعملي الؤسسن ننات الص ن ن عة بالرسن ننوم الت عين ننذي رق ن ن  10198-06كسن ننيما
الصننادع وا حنناجر والعامننأ والورلننات ال ن تشن أ لطننر ءلننى الضننحة العموميننة االضننع ا ننحاا هننذا السشن ت
ةتمي هاةد األل ر م ارض رقابة ءلى دشاياته نارا لنا يمين اأ
للحصوي ءلى الرلصة م يرف اإلدار
تسوبد هذا السش ت م لطر ءلى العضاء الطبيطي.
وقت ءراما الشرب الجزائري اي الؤسسات الص عة واقا للمرسوم الت عيذي رق  198-06بأاهنا نأ و نت
ةق ية رابتة يمار ايها دشا او ءت ادشطة م السشايات الذ ور في قائمة السش ت الص عة.
بالرجوب افى قائمة السش ت الص عة الوارد في الرسوم الت عيذي رق  11144-07نحت اأ جميع األدشطة
الوارد في هذا القائمة م لأاها اأ ةؤدي افى اإلارار بالبيئة والضحة العمومية او األنامة البيسية بصعة ءامة.
اما ء قجراءات الحصوي ءلى الخرليط ايسبة يل رلصة استوالي الؤسسة الص عة ما يلي
 دراسة ةأر ر وموجز التأر ر ءلى البيئة.
 قجنراء ةفقيننة ءمننوممل ودراسننة ةتعلننة بألطننار وادع اسننات الشننروب هننذا واقننا لن ط النناد  5من الرسننوم
الت عيذي رق  198-06التعلة بضبط الت اي الطبة الؤسسات الص عة لحماية البيئة.
الفرع الرابع :التراخيص املتعلقة بإدارة وتسييرالنفايات:
نصننت النناد  3من القننانوأ رقن  19-01التعلننة بتسنني ر ال عايننات ومراقب هننا وقعال هننا 12قأ ال عايننات هنني ننأ
البقايننا ال اةحننة ء ن ءمليننات اإلنتنناى او التفوتننأ او اكسننتعماي و صننعة اء ن ننأ منناد او م تننوى او م قننوي يقننوم
الالر او الحائز بالتىلط م د او قصت التىلط م د او يلزم بالتىلط م د او بإعالتد .
منا يقصنت بال عاينات الااأنة الاطنر بموجن الناد المانينة من الرسنوم الت عينذي رقن  409-04ا حننتد
لييعيات نقأ ال عايات الااأة الاطر  13ما يلي هي محموب ءملينات لنح ال عاينات الااأنة الاطنر وةعريومنا
ونقلما .
م ننا نص ننت ال نناد  24م ن الق ننانوأ رق ن  19-01التعل ننة بتس نني ر ال عاي ننات ومراقب ه ننا واعال ه ننا يىض ننع نق ننأ
ال عايات الااأة الاطر لخرليط م الوعتر ال لنف بالبيئنة بعنت استشنار النوعتر ال لنف بال قنأ يفنتد ةطبينة
ا ام هذا الاد ء يرتة الت اي .
وم ن لننالي هننذا النناد يت ننح اأ الننوعتر ال لننف بالبيئننة هننو السننؤوي ء ن م ن الخننرليط ل قننأ ال عايننات
الااأة الاطر والر بعت استشار الوعتر ال لف بال قأ.
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اما الرسوم الت عيذي رق  409-04ا حتد لييعيات نقأ ال عايات الااأنة الاطنر افنتد يعينات نقنأ
ال عايننات الااأننة الاطننر والننر بفس ن النناد  15ب صننما يفننتد مفتننو ملننف يل ن الخننرليط ب قننأ ال عايننات
الااأة الاطر و يعيات م فد و ذا لصائصد التق ية بقرار مشخرك ب أ النوعتر ال لنف بالبيئنة والنوعتر ال لنف
بال قأ .
امنا ايمننا يىننط سننو نقننأ ال عايننات ءبنر الحننتود امننو لعننود افننى اأ قننتر النتىلط منهننا فنني البلننت السشننأ غ ننر
ممي ة لسو او الر ما واأ التىلط منها في بلت اج ب قت ي وأ اقأ ة لعة.

املبحأل الثاني :الوسائل اإلدارية الوقائية ا:خرى لحماية البيئة
بعت التعرض ل اام الخرليط بتطبيقاةد الت وءة في محاي ماينة البيئنة فني التشنريع الجزائنري فني البفنث
األوي س ن فاوي ف نني ه ننذا البف ننث الم ننادمل التع ننرض لب ننا ي الوس ننائأ اإلدارت ننة الوقائي ننة األل ننر لحماي ننة البيئ ننة وءلي نند
سيىصط الطل األوي ل ااممل الحانر واإللنزام فني ن أ يت ناوي الطلن المنادمل نانام دراسنة منت التنأر ر ومنوجز
التأر ر.
املطلب ا:و  :نظامي الحظرواإللزام:
لسننتىتم القننانوأ ي ننرل ا يننة متع ننتد م ن اجننأ مواجم ننة ا انناير ال ن تهننتد البيئننة وتعم ننأ ءلننى الحع ننا
ءليها م بينها نااممل الحار واإللزام.
الفرع ا:و  :نظام الحظر:
يتمم نأ ه ننذا اإلجن نراء ف نني مح نناي ماي ننة البيئ ننة ف نني لج ننوء س ننلطات الض ننبط اإلداري البيئن ن ءن ن يرت ننة ه ننذا
الوسيلة افى م ع قةياأ او ممارسة بعض التصراات ال م لأاها ةوليت مىاير ةؤدي افى تهتيت البيئة او األارار
بها وتوجت نوء أ للحار.
أوال :الحظر املطلق :يتممأ هذا اإلجراء في اأ يم ع بش أ مطلة ك استث اء ايد وك ةرليط معد ممارسة ااعاي
معي ة لالما م ارار مضر بالبيئة او تشوتد يابع ا جاي ا ح نارا للم ئات الااأة بهذا ال اية والحماية
القانونية ال ااردها بها الشرب الجزائري ذلر ا ت قانوأ البيئة ءلى م ع السا بالمور الحيوانية وال باةية
بأسالي م لااها اأ ةؤدي افى ا تام اارار باألوسا الااأة بها او تو رها او ةتهورها.14
ثانيا :الحظرالنسبي :يتممأ هذا اإلبراء في م ع القيام باألءماي العي ة م لااها قلحال اارار بالبيئة قك
بع ننت الحص ننوي ءل ننى الخ ننرليط ب ننذلر م ن الس ننلطة ا اتص ننة واق ننا للش ننرو ال ن ةف ننتدها ق ننوان أ ول ننوائ ماي ننة
البيئننة االسننلطات اإلدارتننة فنني هننذا الحالننة ك ةملننر أننال ية ال ننع التننام لمننذا السشننايات بننأ الخننرليط بممارسن ها
لي بشرو وه ا يتقايع ناام الحار السسب مع ال اام الخرليط اي اأ ممارسة اإلدار لسلطة الحار السسب
ك يت قك ء يرتة استيعاء العن لرو الخراليط اإلدارتة ةلبية متطلبات النهوض بالسشا الت موي م جمة
ومراءا لقتر البيئة ءلى ةفملد م جمة رانية ةفقيقا لت مية مستتامة ومتواعنة15
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الفرع الثاني :نظام اإللزام:
يتممنأ هننتف ناننام اإللنزام فنني اننماأ اكمتمنناي للمبناد اليرسننة دالليننا والسنتلممة من مىتلننف الصن وك
التوليننة قا ةتفقننة مايننة البيئننة من لننالي قلنزام الجميننع ءلننى اننرور اإلةينناأ بعمننأ او القيننام بننبعض اإلجنراءات
ال م لااها ةفقينة الععالينة لقواءنت القنانوأ النتاللي ينث يتحلنى هنتف اإلسنخراةيحية القخرننة بفماينة البيئنة
في التتلأ لواع اوابط األدشطة ا اتلعة لواجمة الضوو و التفتيات القخرنة بفماية البيئة.16
منا يتممننأ اإللنزام اإلداري البيئن فني اكلخنئام النذي ةعرانند اإلدار ءلنى األلننااص والنذي من لاللند ي ننوأ
العن ملخئما بسلوك مع أ ةفتدا اإلدار ةيريسا لحماية البيئة و ا حاااة ءليها او قلزام م قام بعمأ تسو في
ا ننتام ةلننوم بإعالننة ارننرا اأ امي ن انناإللزام اإلداري البيئ ن يممننأ الصننور العيسننية ل اننام الحاننر انناألوي قل نزام
ايحابمل يتممأ في وجوا القيام بعمأ مع أ اما المادمل امو سلب يتممأ في ارض اكمت اب ء القيام بعمأ مع أ م
لاند ذلر السا بسالمة البيئة.17
فنني قيننار القننانوأ رق ن  19-01التعلننة بتسنني ر ال عاي ننات وقعال هننا ومراقب هننا الننزم الش ننرب الجزائننري ننأ م ننتج
لل عايات او ائز لما باةىاا أ اإلجراءات الضرورتة لتعادي قنتاى ال عايات بأقص قتر ممي م لالي اءتماد
التي ولوجيا ال ايعة ما الزمد بضماأ او العمنأ ءلنى انماأ ةممن أ ال عاينات ال اةحنة ءن النواد ال ن لسنتوردها
او لسننوقما او يقننوم بتصننسيعما و فنني الحالننة العيسننية وء ننت ءننتم قترةنند ءلننى الننر ااننند ملننزم بإعال هننا ءلننى سننابد
الااص و طرتقة غ ر مضر بالبيئة.18
وءليد يممأ ناام اإللزام اإلداري ا نت اسنالي الضنبط اإلداري المامنة فني الوأنوي افنى ماينة البيئنة ءلنى
اءتب ننار اأ اإلدار ف نني ه ننذا الحال ننة ومن ن ل ننالي قأ ننتار لل ننوائ والقن نرارات اإلدارت ننة العردي ننة ةق ننوم بتطبي ننة قواء ننت
قانونية بيسية مر ةقخرأ بحزاء قانودمل في الة مىالع ها.19
وفي واقع الجزائر العملي ك القانودمل وءلى سويأ الماي ك الحصر ال طقة الص اءية وادي ْ
السل ر بوكية
الشنلف ال ن ةممننأ قطبننا أن اءيا هامننا جننتا فنني ال طقنة ةفتننوي ءلننى العتيننت من السشننايات والو ننتات الصن اءية
ابرعهننا مص ن ع قنتنناى اكسننم ت ومشننتقاةد ) (G.I.C.Aاألمننر الننذي سنناءت ءلننى للننة ة ميننة معتبننر وم اأ ن لننوأ
لس اأ ال طقة لي منتال هنذا الصن ع ةقنذف فني الجنو األي ناأ من الونزات وا العنات ال ن يمين مشناهتتها من
بعننت ءلننى مسننااات معتبننر امننا األغننرا فنني امننر هننذا ال طقننة الص ن اءية ااهننا ةتموقننع قننرا قننوي الحمضننيات ال ن
تشن هر نعن ال طقننة بإنتاجمننا ءلننى نطننال واسننع وال ن لعننود عم ن غرسننما للعخننر اكسننتعمارتة األمننر الننذي اد افننى
القضاء التام ءلى مسا ات معتبر م األلجار الواقعة بمفيط الص ع والتنأر ر ءلنى الضنحة العمومينة بالوكينة
وانتشار امراض الر و والحساسية ءلى نطال واسع.20
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املطلب الثاني :نظام دراسة مدى تأثيروموجزالتأثير:
تعتبننر دراسننة التننأر ر دراسننة ةق يننة مسننبقة وةقييميننة للمشنناريع والسشننات الاطننر ال ن لمننا ةننأر ر مبالننر او
غ ر مبالر ءلى البيئة اه تهتف افى الحت منها.21
ولقت تعتدت التعرتعات القتمة ل اام دراسة مت التأر ر وموجز التأر ر م بينها ما يلي
النناد  15م ن القننانوأ رق ن  10-03التعلننة بفمايننة البيئننة فنني قيننار الت ميننة السننتتامة 22ب صننما ةىضننع
مسننبقا و سن الحالننة لتراسننة التننأر ر او لننوجز التننأر ر ءلننى البيئننة مشنناريع الت ميننة والميا ننأ والسشننئات والصننادع
واألءمنناي الع يننة األلننر و ننأ األءمنناي و نرامج الب نناء وال هيئننة ال ن ةننؤرر بصننعة مبالننر اننورا او ك قننا ءلننى البيئننة
كسننيما ءلننى األنننواب والننوارد واألوسننا والعضنناءات الطبيعيننة والتواعنننات اكي ولوجيننة و ننذلر ءلننى قيننار ونوءيننة
العيشة ".
و ننالرجوب ل ن ط ال نناد  2م ن الرس ننوم الت عي ننذي  145-07ال ننذي يف ننتد مح نناي ةطبي ننة ومفت ننو و يعي ننات
الصادقة ءلى دراسة وموجز التأر ر ءلى البيئة 23وال تدت معمنوممل دراسنة ومنوجز التنأر ر معنا بقولمنا تهنتف
دراس ننة او م ننوجز الت ننأر ر ءل ننى البيئ ننة اف ننى ةفتي ننت م ننت مالئم ننة قدل نناي الش ننروب ف نني بيست نند م ننع ةفتي ننت وةقي نني اار ننار
البالننر و او الو ننر مبالننر للمشننروب والتفقننة من التيعننأ بالتعليمننات التعلقننة بفمايننة البيئننة فنني قيننار الشننروب
العن ".
هذا ويبقا ل ط الاد  03م نع الرسوم الت عيذي اءالا اقت نتد فني ملحقن أ مل اللحنة األوي اللحنة
المادمل) الشاريع ال ةىضع لتراسة مت التأر ر والشاريع ال ةىضع لوجز التأر ر وهي األتمل

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

امللحق ا:و  :قائمة املشاريع التي تخضع لدراسة التأثير:
مشاريع تهيئة وانحاع م اية دشايات أ اءية جتيت .
مشاريع تهيئة وانحاع م اية دشايات ةحارتة جتيت .
مشاريع ب اء متأ جتيت يعول ءتد س ااها مئة الف مل 100000سا ).
مشاريع تهيئة و اء في م اية سيا ية اات مسا ة ةعول ءشر مل )10هيتارات
مشاريع تهيئة وانحاع يرل سريعة
مشاريع انحاع وتهيئة موادئ أ اءية وموادئ أيت بفري وموادئ ةرايهية .
مشاريع ب اء وتهيئة مطار و مفطة يائرات.
مشاريع ةقسيمات ضرتة ةعول مسا ها ءشر مل )10هيتارات.
مشاريع ب اء وتهيئة مر بات العالى بالياا العتنية.
مشاريع انحاع مر بات ا تقية ةتوار ءلى ا ثر م رمانمائة مل )800سرتر .
مشاريع انحاع او جرف الستود.
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 -12مشن نناريع انحن نناع وتهيئن ننة مسشن ننات رقااين ننة او رتاان ننية او ةرايهين ننة بإم ااهن ننا اسن ننتقباي ا ثن ننر من ن لمسن ننة كف
مل )5000لاط* ...
 امللحق الثاني :قائمة املشاريع التي تخضع ملوجزالتأثير:
 -1مشاريع ة قي ء قوي البخروي والواع لت ةقأ ء سست أ.
 -2مشاريع تهيئة اائر لتوقف السيارات ةتسع لائة مل )100افى رالرمائة مل )300سيار .
 -3مش نناريع ب نناء وتهيئ ننة مالءن ن ةفت ننوي ءل ننى م ص ننات رابت ننة ةتس ننع لامس ننة كف مل )5000اف ننى ءش ننرت ال ننف
مل )20000متعرى.
 -4مشاريع ب اء لط مر ا مل ةخراوح ياقتد ما ب أ ءشرت مل )20وتسعة وست أمل )69ف.
 -5مشاريع جر الياا لامسمائة مل )500افى ءشر كف مل )10000سا .
 -6مش نناريع انح نناع مسش ننات رقااين نة ورتاا ننية او ةرايهي ننة بإم ااه ننا اس ننتقباي م ننا بن ن أ لمس ننة كف مل )5000اف ننى
ءشرت الف مل )20000لاط.
 -7مشناريع تهيئنة وقدشناء قنر للعطنأ ةعنول مسنا ها  2هيتنار. 8ن مشناريع ب ناء مسشنات ا تقينة اات رالرمائنة
مل )300افى رمانمائة مل )800سرتر...
الخ ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كاتمة:
وفي األل ر وبعت التعرض أله اإلجراءات الضبطية الوقائية لحماية البيئة فني التشنريع الجزائنري ممملنة فني
الخننرليط وةطبيقاةنند التعننتد و ننذا الحاننر واإللنزام و ننذا ناننام دراسننة مننت التننأر ر ومننوجز التننأر ر نصننأ افننى اأ
الشرب الجزائري اوي جاهتا نط قواءت قانونية ةضبط العمأ البيئ ورس ءت نصوص سنابقة وقائينة ل نمل ك
ةتضرر البيئة هذا و موج نصوص قانونية مىتلعة في ءت قوان أ سايرت التشريعات العالية.
قك اأ واقع الحاي ورغ اأ االيات القانونينة ةفقنة اعالينة فني محناي ماينة البيئنة قك ااهنا ةصنطتم بعنت
ءراقيأ و أعو ات قا اأ هذا االيات مقيت لعملية الت مية والر راجع افى اإلجراءات ال قت ةطوي مما يحعأ
الخرليط مؤلر سلب في ءملية الت مية وتعطيأ عجلة ال مو اكقتصادي والتقتم .
ما اأ اكلخئام في بعض األ ياأ ك يلزم األاراد معالجة ال عايات ة اد ة عتم في الجزائر.
ما اأ ناام دراسة مت التأر ر يعقت قيمتد الوقائية بالسسنبة للمشناريع ال ن انحنزت ولن ةىضنع لتراسنة
مت التأر ر ار اء قدشائها الؤسسات الوي ية اليبر ألند اأ ي ار قليد معرقأ للت مية.
الهوامش:
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م ر بحاية  2017-2016ص .52
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15الرجع نعسد ص  50ن
 16سليمادمل مراد الرجع السابة ص .55 54
 17لليعة ام أ الرجع نعسد ص .57
18

الواد  8 7 6م القانوأ رق  19-01التعلة بتسي ر ال عايات و مراقب ها و اعال ها.

 19لليعة ام أ الرجع السابة ص .57
 20الرجع نعسد ص .58 57
 21معيعمل ماي ليات الضبط اإلداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري مذ ر ماجست ر في القانوأ اإلداري ةىصط قانوأ قداري وقدار اءماي
لية الحقول والعلوم السياسية جامعة الحاى لاضر باة ة  2012-2011ص .93
 22القانوأ رق  10-03الؤرخ في  19يوليو  2003التعلة بفماية البيئة في قيار الت مية الستتامة ى.ر.ى.ى ى العتد  43الصادر في  20يوليو
.2003

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،54-44 :جانفي 2019
53

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
اإلجراءات الضبطية والوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري

 23الرسوم الت عيذي رق  145-07الؤرخ في  19ماي  2007الذي يفتد محاي ةطبية ومفتو و يعيات الصادقة ءلى دراسة وموجز التأر ر ءلى
البيئة ى.ر.ى.ى العتد  34الصادر في  22ماي .2007

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،54-44 :جانفي 2019
54

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
طبيعة املسابقات التلفزيونية في الفقه اإلسالمي والقانون املدني الجزائري

طبيعة المسابقات التلفزيونية في الفقه اإلسالمي و القانون المدني الجزائري
األستاذ :بوداوي كريم.
جامعة عمار ثليجي ،األغواط
imame03gmail.com
األستاذ :باقــــل علـــــــــي
المركز الجامعي تيسمسيلت
bakkeali@gmail.com

*******
امللخص:
انعكست تطورات الحياة في مختلف نواحيها على دائرة االلتزامات املالية ،فاستحدثت منها ما لم يكن
موجودا ،و غيرت من طبيعتها املعهودة مثل ما هو حال املسابقات عامة التي األصل الشرعي فيها أن تكون على
نسق يخدم مقاصد الشريعة الكلية في الغاية و الوسيلة حسب أرجح اآلراء الفقهية  ،و من بين وسائلها الحالية
الجهاز اإلعالمي التلفزيوني ،الذي َّ
غير من تكييفها الفقهي و كذا طبيعة االلتزام القانوني الذي تندرج ضمن
أحكامه ،فصارت عقدا من جهة و تصرفا بإرادة منفردة من ناحية أخرى ،كما تضاربت اآلراء أيضا في مسألة
لزومها وشروط لزومها ،في كل من الفقه اإلسالمي و القانون املدني الجزائري ،و هذا لطغيان الطابع التجاري
عليها.
الكلمات املفتاحية :املسابقات التلفزيونية ،الوعد بجائزة ،السبق.
Résumé
L’évolution de la vie dans les différents domaines a influencé sur les obligations
financières , et cela en créant des choses nouvelles inexistantes auparavant, et en
changeant leur nature habituelle, tel que le cas des compétitions en générale , qui
doivent être de façon servant les finalités , générales de la chariaa dans la fin et dans
le moyen , d’après l`avis doctrinal (de Al-Fiqh) le plus juste , dont la télévision est
considérés comme l`un de ses moyens actuels , qui chargé sa qualification doctrinale,
ainsi que la nature de l’obligation juridique. Ils sont désormais devenus un contrat,
d`une part, et un acte unilatéral, d`une autre part, Il y`a lieu de rire que les avis sur
son obligation, et les conditions de son obligation sont controversée, dans le droit
islamique et le droit civil algérien, et ce raison du son caractère commercial dominat.
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مقدمة:
عرفت دائرة االلتزامات مجاال واسع النطاق كونها مجموع الوسائل الفنية و القانونية التي تخول لألفراد
اكتساب حقوق تجاه بعضهم البعض ،و في الغالب تكون هذه الحقوق مالية أو قابلة للتقييم املالي .و غالب هذه
االلتزامات في الوقت الراهن مصدرها العقد  ،أما باقي مصادر االلتزام فقد بدأت تتنامى تدريجيا في الوقت
الراهن ،و التي عرفت أنماطا جديدة لم تكن معروفة استحدثتها معطيات تهدف في الغالب إلى جلب االنتباه أو
النشاط الربحي ،و في إحداها تلك املسابقات التي تحسب على القطاع اإلعالمي العام أو الخاص و باألحرى
القنوات التلفزيونية ،التي سنتناولها بالدراسة في منظور الفقه اإلسالمي و التقنين املدني الجزائري معرجين على
أبرز ما تعلق بها من الناحيتين اإلشهارية و الواقعية ،انطالقا من اإلجابة على إشكال :ما املسابقات التلفزيونية و
ما هو تكيفها الفقهي و القانوني ،في ظل طبيعة األحكام املتعلقة بها ،و ما حكم الجهالة أو الغرر املتعلق بها و
كيف يمكن نفيه؟.

املبحث األول :ماهية املسابقات التلفزيونية
سنتناول هذا املبحث في مطلبين األول نخصه لتعريف املسابقات التلفزيونية و الثاني سنتعرف فيه على أهم
خصائصها.
املطلب األول :تعريف املسابقات التلفزيونية
لكي نقف على تعريف هذا املركب نبين ماهية كل حديه ،املسابقات ،و التلفزيونية.
ً
السبق ،و َس َّب ٌ
اق على وزن ّ
الس ْبق .يقالَ :س َبق َيسبق َس ْبقاَّ .
فعال من َّ
املسابقات لغة من َّ
والس َبق في َّ
الرمي
ِ
ً
والس ْبق من املسابقة بتسكين الباء .ويمكن أن يكون ّ َ
ُ
معروفَّ ،
وسباقا ،1و يقال
السباق مصدر تسابقا مسابقة ِ
ِ
السبق من النخل و هي املبكرة بالحمل.2
اصطالحا فيقصد بها ُ
القدمة في الش يء ،و دل عليها بهذا املعني القرآن الكريم في عدة مواضع منها :قوله
ّ
تعالى":قالوا يا أبانا َّإنا ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمومن لنا ولو كنا صادقين
" .سورة يوسف .17
و قوله أيضا..." :فاستبقوا الخيرات  ."...سورة البقرة .145
و يراد بها في اصطالح الفقهاء ،ذات املعني َّإما بذكر املصدر و هو لفظ " السبق" أو "املسابقة" و هي مشتقة
منه.
كما عرفها الدكتور سعد الشثري بأنها " عقد بين طرفين أو أكثر على عمل يعملونه ملعرفة األحذق منهم" ،3و
يالحظ أن هذا التعريف يأخذ مفهوم تعاقدي ،و هذا نظرا للخالف الفقهي حول من يدفع الجائزة لتصح
املسابقة شرعا.
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تعريف التلفزيونية :نسبة إلى الجهاز املعروف و هو التلفاز الذي يعتبر في هذا الصدد كأبرز وسيلة يطلع من
خاللها الجمهور على أهم األمور الجوهرية فيما يخص هذا الصدد.
انطالقا من التعاريف السابقة يمكننا القول " بأنها سبيل ملعرفة األحذق في أمر معين ،على أن يحظى الرابح
بجائزة ،عبربرنامج تلفزيوني".
املطلب الثاني :تمييزاملسابقات
قد تشابه تقريبا املسابقات عموما القمار و امليسر ،فالقمار و هذان األخيران عند أغلب الفقهاء بينهما تالزم
من حيث العموم و الخصوص ،فقد يستغرق أحدهما اآلخر ،4كما أن كليهما مبني على احتمال الربح أو الخسارة
للغالب و املغلوب  ،فالقمار "هو أن يأخذ من صاحبه شيئا فشيئا في اللعب ،وفي لعب زماننا كل لعب يشترط فيه
غالبا من املتغالبين شيئا من املغلوب" ، 5و أما امليسر هو" اتفاق طرفين أو أكثر أن يدفع الخاسر شيئا للغالب إن
تحقق أمر ما" .6
ويعرفه األستاذ عبد الرزاق السنهوري" هو عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر املقامرة للمقامر
الذي كسبها مبلغا من النقود ،أو أي ش يء آخر يتفق عليه".7
في جميع هذه األحوال من الناجية الشرعية فهي تحوي نوعا من الرهان بغية الوصول إلى الربح و هو الهدف
الرئيس ي الذي يسعى إليه املتنافسون ،و من جهة أخرى إذا نظرنا إلى الجهة التي تدفع الجائزة ،فإما أن تخرج من
الذمة املالية للمتسابقين ،و إما أن يتكفل طرف آخر بدفع الجائزة.
و بهذا فإن املسابقات مستثناة من القمار و الرهان بناءا على أمور هي:


الغاية :ـ الهدف من حيث االستعداد و التنافسية.

املوضوع :ـ مشروعية الجائزة .

ـ معرفة املتسابقين لبعضهم.8
ـ الجهالة في احتمال الربح أو الخسارة بالنسبة للمتسابقين.
ـ الجهة املكلفة بدفع جائزة السباق.
الوسيلة:

ـ مشروعية الوسائل بأن تكون مؤهلة لهذا الغرض مع اتحاد جنسها ،و دون تكليفا فوق طاقتها ،9فال تؤدي
املنافسة إلى فوت الوسيلة من خيل و غيرها.
حكمها:
بالنسبة لحكم املسابقات في األصل فلم نعلم مخالفا منكرا ملشروعيتها ،و هذا يرجع إلى طبيعة املسابقات
املعروفة في زمنهم من سباق بالخيل و اإلبل و السباحة و غيرها ،و ما يمكن أن تعود به من مصلحة على املتسابق
و على األمة ككل من تعويد على التحمل املشاق و بعث لروح املنافسة ،10و دليله هو اآليات الكريمة السابقة
الذكر.
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،66-55 :جانفي 2019
57

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
طبيعة املسابقات التلفزيونية في الفقه اإلسالمي والقانون املدني الجزائري

و أدلتها من السنة فعن عبد هللا بن عمر ـ رض ي هللا عنهما ـ قال " :أجرى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما
ضمر من الخيل ،من الحيفاء إلى ثنية الوداع ،و أجرى ما لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق " ،قال بن عمر
 :فكنت ممن أجرى فطفف بــي الفرس".11
و إذا نظرنا في مستند الحكم املجمع عليه أنه عام من حيث يعتبر املسابقات كوسيلة مشروعة تهدف إلى
غاية مشروعة ،و بهذا األصل نحاكم املعروف منها في زمننا الحالي ،بما فيها املسابقات التلفزيونية التي هي موضوع
الدراسة ،أي بالنظر إلى الغاية املرجوة و كذا الوسائل املستعملة في تحقيق هذه الغايات ،و في مختلف وجهات
ُ
نظر بعض الفقهاء ،تأخذ حكم الندب إذا كانت في خدمة كليات هذا الدين و دون تكلف الوسيلة املتسابق بها ،12
و في غير ذلك تكون مباحة ،كما تكون مكروهة إذا كانت للتلهي ،13أما شيخ اإلسالم ابن تيمية فيرى أن األحكام
التكليفية الخمسة تعتريها بحسب الغاية و الباعث.14
أما بالنسبة للمسابقات التلفزيونية املعروفة في الوقت الراهن فرأى بعض الباحثين أنها عبارة عن نسخ مقلدة
من برامج أمريكية ،و هو الذي يعكس العجز عن االبتكار بما يتماش ى و قيم الدول اإلسالمية ،يقول الباحث في
"تمس بقيمة العمل في مجتمع جزء كبير منه ال يعمل وال ّ
ّ
يحب
علم االجتماع ،الهادي العلويّ ،إن هذه املسابقات
تشجع على التواكل ّ
العمل وال يقبل عليه" .ويضيف في حديث لـ "العربي الجديد"" :هذه البرامج ّ
وتبتز الناس من
حب االمتالك ّ
خالل تحفيز غريزة ّ
وحب املال .ثم يعيش املشاركون فيها داخل وهم وخيال عادة ما تكون نتائجه
سلبية .15
املطلب الثالث :خصائص املسابقات التلفزيونية
سنتطرق إلى هذه الخصائص حسب الطابع الغالب عليها دون ذكر التفصيالت التي تمس البعض وال تستغرق
الكل ،فإ ذا أمعنت النظر في امليكانيزمات و الوسائل اتضحت لك األهداف ،و بهذا نستشف خصائصها من ثالث
زوايا و هي :الهدف و الوسائل و املوضوع ،مع اإلشارة إلى كراهة تسمية املسابقات باللعب أو بما يخرجها إلى
مضمونه.16
الفرع األول :من حيث الهدف
ّ
قوي و تنمية روح التنافسية بين املسلمين فيما يعود
الهدف األساس ي من املسابقة بالدرجة األولى هو الت ِ
باملصالح الحقيقية للمجتمع قبل الفرد ،بصرف النظر عن نوع املسابقة ،فما نسبة وجود هذا املقصد في
املسابقات التلفزيونية ؟.
ال يمكن الكالم عن األهداف بعيدا عن الواقع ،ولو أردت أن تقف على حقيقة هذه الغاية ،لوجدتها تعددت
بتعدد األطراف املنظمة للمسابقة ،قبل تشتتها في املتسابقين ،و البداية القناة الناقلة للبرنامج التلفزيوني ،التي
هدفها الرئيس ي هو استقطاب أكبر عدد من املشاهدين ببرامج متميزة ال يجدها املتتبع في نظيراتها من القنوات
التلفزيونية ،ومن أمثلة هذه البرامج التي جازت أكبر نسبة مشاهدة ،برنامج من سيربح املليون ،و رغم أن هذا
البرنامج تثقيفي إلى حد ما علمي إلى حد كبير ،فنطرح التساؤل هل هذه الثقافة وهذا العلم هما ما يحتاجه
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املشاهد ،مع األخذ بعين االعتبار أن هؤالء املشاهدين ليسوا على قدر واحد في املستوى العلمي ،ثم ما نقول في
ْ
مسابقة تنتفي فيها التنافسية مطلقا ! ،إذ يقتصر دور املتسابق أو املشارك فيها على مكاملة هاتفية ،أو رسالة
نصية تحمل أسما ما ،لترسل إلى الجهة املنظمة للمسابقة ،ويحدد الفائز في املسابقة ً
بناء على قرعة السحب ،ال
ً
بناء على الكفاءة.
و من ناحية أخرى بالنسبة إلى الشخص الذي يعمل على تقديم برنامج املسابقة ،فال ننس ى أن له هو اآلخر
هدفا ،كما تأثيرا على املشاهد بداية طريقة كالمه ،أو مظهره و غيرها حسب نظر املتتبع.
أما هدف الجهة التي تدفع الجائرة ،فهدفها طبعا هو ترويجي إشهاري لسلعها بالدرجة األولى ،فكثير من
املنتجات التي القت إقباال على استهالكها أو اقتنائها باألسواق ليس لجودتها ،و إنما لإلشادة التي حظيت بها لدى
مقدمي البرنامج.
ّ
و بخصوص املتسابقين الذين يقبلون على املنافسة ال نعرف لهم غاية إال وتمحورت في الحصول على الجائزة،
ال سيما إذا كانت الجائزة ذات قيمة مالية كبيرة مغرية تهفو نفس املشاهد للبرنامج التلفزيوني قبل املشارك في
املسابقة ،من أمثلتها الحية و في وقتنا الراهن نوعية السيارات املخصصة للمسابقة املسماة " :تقدر تربح" .
الفرع الثاني :من حيث الوسيلة
عن أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال " :ال سبق إال في خف أو نصل أو حافر" ،17و في هذا الحديث
تباينت آراء الفقهاء حول مدلول الحديث فهناك من أجاز املسابقة مع إعطاء الجائزة في الخيل فقط ،ألن عادة
العرب في املراهنة فيها دون سواها و حتى ال يفتح الباب أمام القمار فيما سواها ،و هناك من قال بالجواز فيها
كلها ألنها مما ُي ْحتاج إليه في الجهاد.18
بالنسبة ألداة املسابقة عموما ال يشترط فيها إال أن تكون مما يصح فيه املسابقة ،حيث قال الناظم صاحب
املختصر:
و في جياد التسابق يحل
باب يجعل في السهام و اإلبل
و الرامي و نوع الدخول و العدد19
و عين املركب و املبدأ و ضد
و في معنى شرح الشيخ للنظم أن الوسائل ال بد أن تعين في جنسها ال في نوعها حيث قال ":و ال يشترط تعيين
السهم و الوتر وله ما شاء وال معرفة الجري و الراكب .20" ...
فإذا نظرنا الوسائل املستعملة في املسابقات التلفزيونية حديثا و التي تقترن غالبا بمعلومات ثقافية أو إظهار
ملواهب في مجال ما ،مع التذكير أن الحديث يخص املسابقات املشروعة دون غيرها كتلك التي تروج للمجون ،و
تخلوا من األخالق ،و نأخذ على سبيل املثال املسابقة التي تتضارب فيها أراء الجزائريين مثل "مسابقة رمضان"،
أو مسابقة "تقدر تربح" مع العلم أن األولى منها ال تمت للتنافسية العلمية أو تقوية املواهب بصلة أو بأخرى
حيث يظهر من مض مونها أن تقدم برنامجا تلفزيونيا ،ليطرح سؤال عن إحدى حيثياته سؤال ساذج ،ويتنافس
املتسابقون في اإلجابة عن هذا السؤال عن طريق الرسائل النصية عبر الهاتف ،مع تحديد مسبق لسعر هذه
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الرسالة التي تفوق سعر الرسالة العادية حسب ما يعلن عنه ،و األغرب من هذا أن هذا األمر ال ينتهي إذ تستمر
املشارك حسب ما حدثني عنها بعض املشاركين فيها أن املبالغ املأخوذة من أرصدتهم الهاتفية ال تنتهي عند هذا
القدر ،بل يستمر سحب املال منهم و ذلك بواسطة رسائل أخرى بحجة متابعة مراحل املسابقة ،و هو األمر
املجهول جهالة تامة للمشارك ،دون إخطاره بذلك.
الفرع الثالث :من حيث املوضوع
بالنسبة للمسابقة فيجب أن يكون العلم فيها من عدة زوايا علما كافيا يقطع الجهالة ،و غالب أراء أهل العلم
أن املسابقة تجوز فيما يكسب قوة يستعان بها وقت الشدة ،فقوة املؤمن مطلوب شرعي ،و يرقى هذا إلى درجة
ّ
الواجب  ،و ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،و املسابقات من قبيل اإلعداد.21
ّ
خالصة :املسابقات التلفزيونية ليست إال نوع عادي كباقي املسابقات التي يشترط فيها املشروعة من حيث
مقصدها و وسيلتها و موضوعها ،أما ارتباطها ببرنامج تلفزيوني فذلك ال يعدو أن يكون وسيلة تبث فيها حيثياتها،
و هنا يدور ديدن املشروعية ،بكونها هادفة ملصلحة عامة ،أو مجرد نشاط تسويقي ربحي إشهاري.

املبحث الثاني :التكييف الفقهي و القانوني للمسابقات التلفزيونية
سنتعرض للتكييف من خالل مطلبين األول اإلطار العام الذي تندرج تحته املسابقات التلفزيونية وذلك ببيان
الفرق بينها و بين ما شاكلها من مصادر االلتزام ،و أما املطلب الثاني نتكلم فيه عن الغرر أو الجهالة املنطوية
عليها و كيفية نفيها.
املطلب األول :طبيعة االلتزام في املسابقات التلفزيونية
من الطبيعي أن االلتزام املنبثق عن املسابقات التلفزيونية مصدره اإلرادة ،لكن أين يمكن تصنيفه بالنسبة
ملصادر االلتزام اإلرادية ( العقد ،أم اإلرادة املنفردة)؟.
الفرع األول :هل املسابقات التلفزيونية عقد ؟
هذه املسألة نبحثها من عدة زوايا ،حيث أن الرابطة القانونية بين الجهة املنظمة للمسابقة و املتسابقين ال
تنحصر فيهما فقط بل تتعداها إلى التزامات من نواحي أخرى و تختلف مقاصد األطراف من املسابقات حيث
يطغى الجانب الربحي عليها و باستراتيجيات متباينةّ ،إما كسب مادي معجل أو بتشهير لسلعة مسوقة مع بيان
خصائصها و مميزاتها ،و هذا يستدعي بحثها من حيث لزوم املسابقة بشكله املبسط ،ثم في صورتها املركبة.
أوال :لزوم املسابقات في شكلها املبسط
لكي نتكلم عن لزوم املسابقة فاملقصود ليس املسابقة في حد ذاتها و إنما العوض عن نتيجة السبق ،كون هذه
الجوائز عبارة عن عوض شأنها شأن أي عوض في العقود فيشترط فيها:
ـ أن تكون مباحة في ذاتها ،و موضوعها.
ـ أن تكون مملوكة ملن بذلها ،حتى ال تكون تصرفا في ملك الغير.
ـ أن تكون معلومة علما كافيا ينفي عنها الجهالة في جنسها و صفتها و مقدارها.
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ـ أن تكون موجودة عينا ،أو في حكم الوجود.
ـ أن يفي الواعد بها ،بالنظر إلى قدسية الوعد ،و عدم الرجوع فيها.
بعد أن تتوافر الشروط املذكورة لجواز املسابقة ،فتصبح الزمة مثلها مثل العقد ،من اإلجارة و نحوها ،عند
جمهور الفقهاء ،22حيث قال صاحب املختصر الشيخ خليل:
وال تجاعل بسوى الثالثة23
و لزمت بالعقد اإلجارة
و الجواز عندهم كما سبق القول في األصناف الثالثة املذكورة في الحديث الشريف ،و استنادا إلى ذلك نقول متى
توافر ركن املشروعية في املسابقة  ،و توافرت شروط هذه األركان بالنسبة للمتسابقين أو العوض ،أو األداة ،أو
الزمان و املكان ،صارت الزمة بالنسبة للجهة ملن أسند إليه بذل العوض.
ً
قضاء ،ال ديانة ألنها وعد و الوفاء به من مكارم
أما األحناف فيرون أن املسابقة غير الزمة ،و يجوز العدول عنا
األخالق.24
ثانيا :لزوم املسابقات في شكلها املركب
الناظر إلى املسابقات بما تضمنته في حيثياتها يجد أنها نتاج لعدد من العقود ،و الوعود بين عدد من
املؤسسات و الهيئات ،و ُلت َ
صدر إلى الجمهور في شكل عقد بسيط يكون طرفاه ،املتسابقون من جهة ،و البرنامج
املنظم للمسابقة من جهة أخرى ،و من ثمة فإن التركيب في العقود يقع في هذه األخيرة ،و املشروعية و
التلفزيوني ِ
اللزوم طبقا ألحكامها و شروطهاُ ,ي ْنظر إليهما في هذه الزاوية أيضا كونها وسيلة تتبع غايتها.
أ  :من حيث عالقة الجهة املنظمة للمسابقة و الجهة الراعية أو املكلفة بدفع الجائزة:
مدلول ذلك أن يتكفل طرف آخر غير املتسابقين بدفع الجائرة من ماله الخاص ،و هذا مالم يختلف فيه
ّ
الفقهاء ،25و من الناحية القانونية فليس هناك مانع ،إال إذا أتفق املتسابقون على غير ذلك ،لكن املالحظ
بالنسبة للمسابقات التلفزيونية أن الجهة التي تدفع الجائزة ليست شخصا طبيعيا ،و إنما شخص معنوي عادة
ما يكون شركة تجارية لعالمة من سلعة ما ،أو مجموعة من املنتجات التي تندرج تحت اسمها التجاري.
وعند النظر بعمق فإن هذه املسابقات تنتهي بغير فائز أو سابق غالبا ،عدا بعض الهدايا الرمزية التي تكون
من نصيب كل مشارك ،في حين يتفنن ُمقدموا البرنامج التلفزيوني بذكر محاسن هذا املنتوج املعروض كجائزة
بطريقة مبالغ فيها غالبا ،مما يحيد بها عن هذا األصل ،إلى سلعة تروج لغيرها من مثيالتها في الجنس و النوع ،و في
هذه الحالة يحيد االلتزام من مسابقة هادفة إلى ما يسمى باإلعالن التجاري ،و ربما لعبة تجارية.
ب :من حيث الجهة املنظمة للمسابقة و املؤسسة التي ترعى اتصال املتسابقين بها
املالحظ أن أسعار االشتراك في هذه املسابقات ،و مهما كان نوع الوسيلة سواء بمطبوعات ،أو مكاملات هاتفية،
أو رسائل نصية هاتفية ،غالبا م ا تخرج عن املعتاد حيث يتضاعف السعر أضعافا مضاعفة ،و التي يدفعها
املتصل (من يريد االشتراك في املسابقة) ،و عند استفسارنا من بعض املشاركين الذين نتوسم فيهم الثقة ،أكدوا
لنا أنهم يصرفون أمواال طائلة و ذلك من خالل إرسال عدد من الرسائل النصية أو املطبوعات الخاصة
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باملسابقة ُبغية مضاعفة حظوظهم للمشاركة في املسابقة ناهيك عن الحصول على الجائزة ،أما االشتراكات التي
تكون من خالل االتصال الهاتفي فغالبا ما تقترن بالغرر الفاحش ،الذي و إن ُا ُ
ستض ِغر بالنظر إلى قيمة املكاملة
الهاتفية الذي يكون متوقعا للمشارك ،فهو يتعاظم من خالل التحايل بتحويل مكاملاتهم إلى موزع صوتي يمدد
من وقت املكاملة و منه استنزاف أكبر لذمته املالية للمشارك في املسابقة ،و هذه املداخيل طبعا يجب أن يكون
للجهة التي ترعى االتصاالت نسبة منها متفق عليها طبعا.
ج :من حيث الجانب التنظيمي و القناة التي تبث مجريات املسابقة (التشهيرية)
من املعلوم أن هدف كل قناة تلفزيونية هو استقطاب أكبر عدد من املشاهدين ،و هذا ما يزيد في قيمة
مداخيلها املالية ،و هذا حسب ما تصرح به غالبا هذه القنوات التلفزيونية ،فنجد أبسط األمور في البرنامج
التلفزيوني تشهيري بالدرجة األولى  ،بداية من اللباس الذي يظهر به اإلعالمي ،و كذا بطاقات الفنادق و شركات
الطيران ،و بعض املؤسسات األخرى ،التي تعتبر ذات أهمية في التعامل االقتصادي ،لذا فال عجب أن اعتبر
املشرع الجزائري اإلعالن اإلشهاري املدرج في النشرات الرسمية عمال تجاريا طبقا للمرسوم التنفيذي 16ـ 136
املؤرخ في  25أفريل  ،26 2016و الذي يتجلى في املادة  3التي تنص ":يتولى املركز الوطني للسجل التجاري إعداد
النشرة و نشرها ".
الفرع الثاني :هل هي التزام باإلرادة املنفردة؟
ملا ّ
اعتد املشرع الجزائري بالتصرف باإلرادة املنفردة كمصدر استثنائي لاللتزام يحدده القانون27حسب نص
املادة  123مكرر من القانون املدني الجزائري ،كما أسري عليه جميع أحكام العقد باستثناء ما تعلق منها بالقبول.
و من بين تطبيقات التصرف باإلرادة املنفردة ،التي أخذ بها املشرع الجزائري كنموذج عملي الوعد بجائزة La ( 28
ً
 ،) promesse de récompenseو كثيرا ما يضرب املثال في الفقه اإلسالمي لهذا النموذج بالجعالة و الوقف في
ّ
غالبية املراجع ،و املالحظ سطحيا ملحور املسابقة في شكلها املبسط إال  ،و يحمل تكييفها على أنها وعد بجائزة ،و
هذا الذي نحاول الوقوف على نسبة صحته ،أو درجة التوافق بينهما.
فالوعد بجائزة هو تعبير عن اإلرادة يوجه إلى الجمهور فيلتزم صاحبه (الواعد ) بمقتضاه أن يقدم ً
أداء معينا
ألي شخص يقوم بعمل معين .29و هذا ما يوضحه نص املادة  123مكرر  1من القانون املدني الفقرة  ":1من وعد
الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم بإعطائها ملن قام بالعمل و لو قام به دون نظر إلى الوعد بجائزة أو
دون علم بها ".
ليكون الوعد بجائزة التزاما البد من توافر أركانها:30
ـ أن تصدر من الواعد إرادة باتة .يجليها اإليجاب بكل شروطه ،و يرى بعض الفقهاء أن أقوى حجة على جدية
اإلرادة هي اقتران الوعد باألجل ،31و سالمتها من عيوب اإلرادة كالغلط أو التدليس ،أو اإلكراه ،أو االستغالل .و
هذا بغض النظر عن الشروط التي يجب توافرها في الواعد ،ألنه بالنسبة للمسابقات التلفزيونية عبارة عن
شخصية اعتبارية.
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ـ أن يوجه اإليجاب إلى الجمهور و بشكل علني لتصل إلى علم أكبر عدد من األشخاص ،و هذا ما يميزها عن
العقد.
ـ أن يتجلى في اإلرادة أمران و هما :ـ ماهية الجائزة التي التزم بها الواعد.
ـ العمل الذي على املوعود أو الفائز القيام به.
لكن التفاصيل التي لم يتناولها الفقهاء في هذا املوضوع هو األوصاف الجوهرية لطبيعة العمل الذي يكون
كمقابل عن الجائزة ،هل هو أي عمل كان ،أم أن شرطه فقط هو املشروعية و عدم مخالفة النظام العام و
اآلداب العامة ؟.
ُ
وهنا ُ
ص ِنف العمل على أنه السبب الذي خصصت الجائزة من أجله ،أي العمل الذي تستحق به الجائزة ،و هو
ُم ْقتض ى االلتزام في هذه الحالة ،بمعنى أنه يجب القيام بالعمل املطلوب بالشروط التي اشترطها الواعد ،32فما
املصلحة املتوخاة للواعد من وعده ،و ما مدى صحتها إن كانت ربحية تجارية بنفس األهداف في املسابقات
التلفزيونية؟ ،و ما حقيقة اعتبارها مصلحة قائمة أو محتملة تحظى بالحماية القضائية ناهيك عن اعتبارها
ً
شرطا لرفع الدعوى أمام القضاء 33؟ ،ثم ضد من ترفع الدعوى في حال لحاق الضرر باملشارك جراء الغرر الذي
لحقه من خالل مشاركته ،أو تأخر استالم الجائزة من طرف الفائز ،مع العلم أن تقدير الضرر يكون على أساس
ما لحق من خسارة و ما فات من ربح ؟.
املطلب الثاني :طبيعة الجهالة و الغبن املنطوية عليها
ً
بعد أن توصلنا إلى أن املسابقات في الحالتين ،التي تكون فيها عقدا أو تصرفا بإرادة منفردة ،فهي ملزمة
ألطرافها متى توافرت أركانها و شروطها ،لكن ماذا عن الجهالة التي تنطوي عليها حين املشاركة في املسابقة ،و ماذا
عن الضرر الذي يحيق بالفائز بسبب سوء التنفيذ؟.
الفرع األول :الجهالة التي تنطوي عليها املشاركة في املسابقة
لعل هذه الجهالة التي يقع فيها املتسابق ال تقع عادة في شروط املسابقة ،كونها تصير معلومة تقريبا ،أو في
حكم الجلية له بعامل تكرر املشاهدة ،لكن ما يقع فيه املتسابق من التغرير؛ يكون من ناحية شروط املشاركة في
املسابقة و كيفيتها ،فغالبا ما تتكفل شركات متعاملي الهاتف بهذه الخدمةّ ،إما بواسطة مكاملة هاتفية أو رسالة
نصية يفوق سعرها لهذه الغاية السعر العادي ،و إلى هنا ال إشكال من ناحية علم املتسابقْ ،إذ غالبا ما يكون
ُ
معلنا عنه للجمهور ،لكن غير املعلن عنه هو مجريات اتصال للمشاركة ،فغالبا ما تحول االتصاالت الهاتفية
للمشاركين املوزع الصوتي ،لينتهي بهم األمر دون رد ،أو ّ
الرد بعد طول مدة ،و في حال كانت املشاركة عن طريق
الرسائل النصية ،فإن ما يعلن عنه هو رسالة نصية واحدة تحوي إجابة عن سؤال في مقدور الجميع ،وما إن
ترسل أوالها حتى تعقبها مجموعة من األسئلة التي ال حصر لها ب ّ
غض النظر عن صعوبتها و سهولتها ،و في مجموع
ِ ِ
ُ
هذه الحاالت تستنزف أرصدتهم املالية أضعافا مضاعفة دون علم منهم ،و هي عبارة عن التزامات لم يكن
َ
املتسابق يرغب في تحملها ،و لو علم بها ما ق ِبل املشاركة غالبا.
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لنخلص أن هذا النوع من الجهالة املفض ي إلى ضرر مادي ،سببه التدليس ،لكن من دون استعمال طرق
ّ
احتيالية ،و إنما عن طريق السكوت العمد أو الكتمان الذي يعتبر تدليسا كلما أخل املتعاقد باإلفضاء الذي رتبه
عليه القانون أو االتفاق ،34و الذي اعتبره املشرع الجزائري صراحة كذلك في املادة  2 /86من القانون املدني " ...
و يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو مالبسة إذا ثبت أن املدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك
الواقعة أو هذه املالبسة".
الفرع الثاني :الضرر الذي يحيق باملتسابق الفائزبسبب سوء التنفيذ
قد ال ينقطع اإلحجام عند تفاصيل كيفية املشاركة في املسابقة من قبل الجهة املنظمة لها ،بل يتعداه إلى
ّ
الغموض الذي يكتنف التنفيذ عند الظفر بالجائزة ،من عدة نواحي بداية من ميعاد التسليم و مكانه و كيفيته،
وما اإلجراءات الواجب اتخاذها لنقل ملكية الجائزة إلى ذمة املتسابق ،و غالبا ما تتطلب وقتا ،و يمكن أن ُي َحمله
التزامات لم يكن يرغب في إبرامها أصال.
من االلتزامات أيضا التي قد يرتبها أيضا التسليم ،و غير املعلن عنها ،وقد تفاجئ الفائز من وضع شعار املسابقة
على الجوائز التي تم الظفر بها ،و يشترط على الفائز عدم إزالتها فترة من الزمنّ ،
مما يجعلها عبارة عن لوحة
إشهارية ّإما للمسابقة أو العالمة التجارية ،و هي التزامات جديدة ربما لم يكن الفائز أصال يرغب بها.
ّ
ّ
كما ننوه أنه لم نتمكن من الحصول على سند علمي حقيقي لهذا النوع من االلتزامات الجديدة إال من خالل
تصريح أفادنا به أحد الفائزين في مسابقة تلفزيونية ،و التي ظفر فيها بسيارة كجائزة ،و التي بقيت فترة من الزمن
تحمل شعار املسابقة مع إلزامه بذلك من طرف الجهات املنظمة.
خاتمة:
يثير موضوع املسابقات التلفزيونية جدال واسعا فيما يخص حقيقة االلتزام فيه ،فضال عن حكمها الشرعي
ُ
الدائر بين الحرمة حسب نص الحديث السابق ذكره ،و ّ
الحل مسايرة للواقع ،واملرجح من هذه اآلراء أنها وسائل
ِ
تأخذ حكم الغاية منها ،و جوازها مرهون بجواز الغاية منها في كونها خادمة للمقاصد الضرورية في الشريعة
السمحة و في مقدمتها حفظ الدين ،أما بالنسبة للطرق و األساليب التي تتم بها فهي األخرى يشترط فيها
املشروعية أوال فضال عن الوضوح و الخلو من الغرر بفعل التدليس أو االستغالل.
أما املتأمل لحقيقة االلتزام في املسابقات التلفزيونية ،فيجد أنه أو سع نطاقا ّ
مما يظهر عليه ،إذ ال يقتصر في
العالقة بين املتسابق و الجهة املنظمة للمسابقة ،فلو كانت بهذا املنظور املبسط ألمكن تكييفها إلى حد بعيد على
أنها وعد بجائزةّ ،أما الناظر في الجهات التي ترعى تنظيم هذه املسابقة التلفزيونية فيجد أنها مجموعة من
العقود ،لتكون بهذا عبارة عن عقد مركب.
و إذا نظرنا إلى الجهالة في حظ الربح و الخسارة التي يكون بصددها املشارك في املسابقة فهي عبارة عن عقد
َ
احتمالي (غرر ) ،على اعتبار أن املشارك يكون قد ق ِب َل أن يكون طرفا فيه وقت اإلعالن عن املسابقة التلفزيونية،
ناهيك عن حكم الشرع بالنسبة لهذه الجهالة.
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لتتمخض الدراسة عن ضرورة استحداث تقنين من قبل املشرع فيما يخص املسابقات التلفزيونية محددا
بذلك الضوابط و الشروط التي يجب أن تتوافر فيها ،بما يضمن العدالة ألطرافها ،و توجيهها من حيث الهدف و
الغاية.
هتميش:
 1ـ ابن دريد  ،االشتقاق  ،دون دار الطبع ،دون ط ،دون سنة ط ،ج  ،1ص .56
 2ـ أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده املرس ي ،املحكم و املحيط األعظم ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،عدد األجزاء  ، 11دار الكتب العلمية
بيروت ،سنة  ، 2000ج  ،02ص .245
ّ
 3ـ سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري ،املسابقات و أحكامها في الشريعة اإلسالمية دراسة فقهية أصولية ،دار العاصمة ،اململكة العربية
السعودية ،ط  1418 ( 1هـ ـ  1997م) ،ص .19
 4ـ عمر صالح بن عمر ،أحكام املسابقات التلفزيونية و مقاصدها ،مجلة الشريعة و القانون ،كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية  ،جامعة الشارقة ،
العدد  ،25يناير 2006م ،ص .221
 5ـ علي بن محمد بن علي الجرجاني ،التعريفات ،تحقيق إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العربي  ،بيروت ،ط  1405 ، 1هـ  ،ج  ،01ص .229
 6ـ زكريا محمد طحان ،املسابقات و الجوائز و حكمها في الشريعة اإلسالمية ،موقع مقاالت إسالم ويب  ،مأخوذ يوم  24أكتوبر .2016
 7ـ عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني  ،عدد األجزاء  ،12دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ،لبنان ،دون ط ،دون سنة ط ،ج ، 07
ص .985
 8ـ محمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،عدد األجزاء  ،04تحقيق :محمد عليش ،دار الفكر ،بيروت ،دون ط ،دون سنة ط ،ج
 ،02باب املسابقة ،ص .208
 9ـ محمد عرفة الدسوقي ،املرجع السابق ،ج  ،02باب املسابقة ،ص .208
ّ
 10ـ سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري ،املسابقات و أحكامها في الشريعة اإلسالمية دراسة فقهية أصولية ،دار العاصمة ،اململكة العربية
السعودية ،ط  1418 ( 1هـ ـ  1997م) ،ص  24ـ  ( 25بالتصرف).
 11ـ أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى أبو بكر البيهقي ،سنن البيهقي ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،عدد األجزاء  ،10مكتبة دار الباز  ،مكة
املكرمة 1414 ،ه 1994 /م ،ج  ، 3ص .314
 12ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع عالء الدين الكاساني ( ت  587:هـ) من األحناف ،دار الكتاب العربي ،دون ط ،دون تحقيق ،عدد األجزاء ،07
 1972هـ ،بيروت  ،ج  ، 06ص .206
ـ أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري القرطبي ،تحقيق سالم محمد عطا-محمد علي معوض ،االستذكار الجامع ملذاهب فقهاء األمصار،
عدد األجزاء  ، 9دار الكتب العلمية2000 ،م ،بيروت ،ج  ،5ص .139
 13ـ تحفة الفقهاء  ،السرقمندي ط  1414 ، 03هـ ـ  1993م  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،ج .347 ، 03
 -14عمر صالح بن عمر ،املرجع السابق ،ص .232
 15ـ  ، http://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2015/6/24/-مسابقة رمضان سعي محموم نحو الربح ،منقول يوم .2016 /01/08
 16ـ منصور بن إدريس البهوتي ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،تحقيق محمد أمين االضناوي ،عدد األجزاء ،05ع الم الكتب  ،بيروت ،ط  1418 ( ،1هـ
ـ  1998م) ،ج  ،3ص .282
 17ـ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان النسائي ،سنن النسائي ،مذيلة بأحكام األلباني عليها  ،تحقيق عبد الفتاح أبوغدة ،عدد األجزاء  ، 08ط ،01
 1406ه 1986 /م ،ج  ، 06باب السبق ،ص .227
 18ـ عياض بن موس ى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل (املتوفى544 :هـ) ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،تحقيق الدكتور يحي
إسماعيل ،عدد األجزاء  ،08دار الوفاء ،مصر ،ط  1419 ،1هـ  1998 /م ،ج  ،06ص .286

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،66-55 :جانفي 2019
65

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
طبيعة املسابقات التلفزيونية في الفقه اإلسالمي والقانون املدني الجزائري

 19ـ الشيح الحاج محمد باي بلعالم  ،إقامة الحجة و الدليل ملختصر الشيخ خليل ،عدد األجزاء  ،04دار ابن حزم ،بيروت لبنان ،ط  1438 ،1ه/
 2008م ، ،ج  ، 02ص .315
 20ـ الشيح الحاج محمد باي بلعالم ،املرجع السابق ،ج  ، 02ص .315
 21ـ عمر صالح بن عمر ،املرجع السابق ،ص . 229
 22ـ أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب املاوردي البصري ،الحاوي الكبير في فقه اإلمام الشافعي (شرح مختصر املزني) ،تحقيق و تعليق :الشيخ علي
محمد معوض ،و الشيخ عادل أحمد عبد املوجود ،عدد األجزاء  ،18دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ج  ،15ص .184
ـ ابن ق دامة املقدس ي ،املغني ،تحقيق :د :عبد هللا بن عبد املحسن التركي ،و عبد الفتاح محمد الحلو ،عدد األجزاء  ،15دار عالم الكتب ،الرياض ،ج
 ،13ص .409
 23ـ الشيح الحاج محمد باي بلعالم  ،املرجع السابق ،ج  ،2ص .315
 24ـ عمر صالح بن عمر ،املرجع السابق ،ص .259
ّ
 25ـ سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري ،املرجع السابق ،ص .69
 26ـ الجريدة الرسمية العدد ،27 :الصادر بتاريخ  04 :ماي .2016
 27ـ بلحاج العربي  ،النظرية العامة لاللتزام في القانون املدني الجزائري ،ديوان املطبوعات الجامعية  ،2001ج  ، 1ص .331
 28ـ املادة  123مكرر  ، 1القانون املدني الجزائري،
 29ـ بلحاج العربي ،املرجع السابق ،ج  ،1ص .336
 30ـ السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني،ج  ، 1ص .1302
 31ـ علي كحلون ،النظرية العامة لاللتزامات ،ط  ،2014 ، 1مجمع األطرش للكتاب املختص ،تونس  ،ص .85
 32ـ بلحاج العربي ،النظرية العامة لاللتزام في القانون املدني الجزائري ،ج  ،1ص .338
 33ـ املادة  13قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية.
 - 34علي فياللي ،االلتزامات النظرية العامة للعقد ،موفم للنشر ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،الجزائر ،2012 ،ص .180

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،66-55 :جانفي 2019
66

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
)قراءة في واقع منظومة التعليم العالي بالجزائر في ظل إصالحات نظام (ل م د

)قراءة في واقع منظومة التعليم العالي بالجزائر في ظل إصالحات نظام (ل م د
Reading in the reality of the system of higher education in Algeria
under the reforms of the system (LMD)
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*******
:امللخص
اهتمت الدراسة الحالية بعرض تطور قطاع التعليم العالي في الجزائر في مختلف جوانبه ومناحيه البشرية
 كما يعتبر العقد، وتعتبر فترة السبعينات هي البداية الفعلية لتطور هذا القطاع كميا،والهيكلية وغير ذلك
األخير األهم من حيث اإلنجازات وتضاعف عدد الطلبة واألساتذة وهياكل التعليم املتوفرة بفضل املجهوذات
.التي بذلتها الجزائر وقد نجحت في ذلك
 إال أن هذا األخير ال يزال،لكن على الرغم من النتائج اإليجابية التي حققها نظام التعليم العالي في الجزائر
 وعدم التوازن بين أنواع التعليم،يعاني من عدة مشاكل أهمها ارتفاع معدالت الفاقد التعليمي من رسوب
 في تطبيق إصالح جامعي2004  وفي ظل هذه اإلختالالت املسجلة شرعت الجزائر منذ،واإلحتياجات اإلقتصادية
. حيث هدف إلى إنشاء جامعة جديدة تتسم بالعصرنة،)جديد (نظام ل م د
 يبقى أمام منظومة التعليم العالي قصد،وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على تطبيق هذا اإلصالح
 يكون،تحقيق كفاءة وفعالية عاليتين تحدي الوصول إلى إعداد وتكوين وتنمية مخزون من الرأسمال البشري
.منتجا في كل التخصصات بغرض تحقيق نقلة نوعية على صعيد الجودة
. الجزائر، التقييم، نظام ل م د، اإلصالح الجامعي، البحث العلمي، التعليم العالي:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The current study concerned on presentation development of the higher education sector in
Algeria in its various aspects, human and structural aspects, etc. The seventies period is the actual
beginning of the development of this sector quantitatively. The last decade is also the most important in
terms of achievements and doubles the number of students, teachers and educational structures available
thanks to the efforts made by Algeria, which has succeeded.
But despite the positive results achieved by the higher education system in Algeria, however, the
latter still suffers from several problems, the most important of these problems is the high rate of
educational losses from the failure, and the imbalance between types of education and economic needs.
Under these imbalances recorded, Algeria has been implementing a new university reform (LMD) since
2004, it aims to create a new university characterized by modernization.
More than ten years after the application of this reform, remains in front of the higher education
system in order to achieve high efficiency and effectiveness the challenge of access to the preparation,
composition and development stocks of human capital, be productive in all disciplines in order to
achieve a qualitative leap on the level of quality.
Keywords: Higher education, scientific research, university reform, LMD system, evaluation,
Algeria.
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مقدمة:
إن تطور األمم مرتبط بمستواها العلمي والتقني والثقافي ،وفي هذا الصدد فإن مستوى منظومة التعليم
العالي وقدرتها على تكوين أجيال املستقبل يمثل رهانا استراتيجيا هاما ،ويعتبر التكوين وجمع رصيد بشري رفيع
املستوى مصدرا هاما للنمو والتنافس ،وهذا من شأنه وضع منظومة التعليم العالي مباشرة في موقع مركزي،
فكان على الجزائر وعلى امتداد نصف قرن من الزمان أن تبذل جهدا معتبرا لالستجابة للمتطلبات الجديدة ،إذ
كان عليها بناء منظومة لتعليم عالي وبحث علمي وتطويرها وجعلها واسعة لتغطية كامل التراب الوطني ومجموع
املواد واإلختصاصات العلمية.
وتظهر بعض املؤشرات والتقديرات اليوم بأن أغلب األولويات املدرجة بالنظر إلى األوضاع السائدة سنة
 1962قد تمت اإلستجابة لها في أغلب متطلباتها من حيث الكمية ،وأنها قد تحققت نسبيا فيما يخص الجانب
النوعي .واملالحظ أيضا أن تطوير التعليم العالي عملية مستمرة تستوجب األخذ في الحسبان طبيعة املجتمع
وخصوصياته التي ينبغي مراعاتها عند وضع أي خطة لإلصالح ،وفي هذا السياق ومن خالل إصالحات متواصلة
منذ السبعينات ،شرعت الجزائر منذ  2004في تطبيق إصالح جامعي جديد هو نظام (ل م د) ،حيث هدف إلى
إنشاء جامعة جديدة تتسم بالحيوية والعصرنة وفي استماع ملحيطها ومتفتحة على العالم ،في وقت أصبحت
نوعية التعليم العالي تقاس من خالل املعايير الدولية.
على هذا األساس تم بذل جهود كبيرة من أجل التمكين إلصالح منظومة التعليم العالي سواء على الصعيد
املفاهيمي أو على صعيد التطبيق ،واعتمادا على هذا التشخيص يمكن وضع الخطوط العريضة ملخطط تصحيح
تدريجي لتعديل اإلصالح ومواءمته مع أهدافه.
ضمن هذا املنظور جاءت الدراسة الحالية للكشف عن واقع منظومة التعليم العالي في الجزائر وطبيعة
اإلصالح الجديد (نظام ل م د) ومدى استجابته لحل مشاكل الجامعة الجزائرية ،ومن ثمة فإن التساؤل املطروح:
إلى أي مدى وصلت التجربة الجزائرية في ميدان التعليم العالي؟ وما هي استراتيجية الجزائر للتكيف مع
اصالحات نظام (ل م د) بما يحقق عصرنة نظام التعليم العالي؟
من هنا تأتي هذه الدراسة التي اتخذت من واقع منظومة التعليم العالي في الجزائر في ظل اصالحات نظام
(ل م د) موضوعا لها وذلك عبر مناقشة املحاور التالية:
املحور األول :مفهوم التعليم العالي وأسسه.
املحور الثاني :تطور التعليم العالي في الجزائر.
املحور الثالث :نظام (ل م د) كآلية إلصالح منظومة التعليم العالي وعقلنتها.
املحور الرابع :تقييم منظومة التعليم العالي في الجزائر.
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املحور األول :مفهوم التعليم العالي وأسسه
تضطلع مؤسسات التعليم العالي بوصفها قمة الهرم التعليمي بدور ريادي ومسؤولية كبرى في تحقيق
التنمية والتقدم التقني وتنمية املوارد البشرية واملوازنة بين الحفاظ على الهوية الذاتية واإلنفتاح على املجتمع
العالمي ،كما أصبحت اليوم الجامعات مصنعا للعناصر الفاعلة في املجتمع وأحد أدوات التغيير في الواقع
اإلجتماعي والفكري والسياس ي للمجتمع ،وانطالقا من تلك األهمية الخاصة بالتعليم العالي ،نتناول في هذا املحور
مفهوم التعليم العالي ،وكذا أهم األسس التي يعتمد عليها والتحديات التي تواجهه.
الفرع األول :مفهوم التعليم العالي
يعرف التعليم العالي بأنه كل أنواع التعليم الذي يلي املرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتقدمه مؤسسات
متخصصة ،وهو مرحلة التخصص العملي في كافة أنواعه ومستوياته ،رعاية لذوي الكفاءة والنبوغ وتنمية
ملواهبهم ،وسدا لحاجات املجتمع املختلفة في حاضره ومستقبله ،بما يساير التطور املفيد الذي يحقق أهداف
املجتمع وغايته النبيلة.1
كما يرتبط التعليم العالي ارتباطا وثيقا بفكرة التخصص ،وهذا عكس املراحل التي تأتي قبل هذه املرحلة
حيث يكتسب فيها التلميذ املبادئ األساسية في حقول املعرفة ،وبالتالي يمكن اعتبار مرحلة التعليم العالي قمة
الهرم التعليمي التي يتم من خاللها إعداد الثروة البشرية ،وخاصة كفاءاتها العالية الالزمة لخدمة املجتمع
وتحقيق تقدمه.2
وحسب املادة الثانية من القانون رقم  05/99املؤرخ في  04أفريل  1999املتضمن القانون التوجيهي
للتعليم العالي ،يعرف املشرع الجزائري التعليم العالي بأنه كل نمط للتكوين أو للتكوين للبحث يقدم على مستوى
ما بعد التعليم الثانوي من طرف مؤسسات التعليم العالي ،ويمكن أن يقدم تكوين تقني على مستوى عال من
طرف مؤسسات معتمدة من طرف الدولة.3
مما سبق نستنتج أن التعليم العالي يعتبر مرحلة من مراحل التعليم املتقدمة ،حيث يمثل آخر مراحل
التعليم وأرقاها درجة ،وينفرد به غالبا مجموعة قليلة من الطالب املمتازين في ذكائهم ومعارفهم العلمية.
الفرع الثاني :أسس التعليم العالي وتحدياته
إن قضية تطور التعليم ال عالي في املجتمع ليس قضية كم بقدر ما هي قضية جوهر التعليم ومضمونه
ومحتواه وطرقه ،وكفايته في خلق القوى البشرية العلمية والتكنولوجية القادرة على اإلسهام في بناء املجتمع
والنهوض به في املستقبل ،ويترتب على هذا اإلدراك قضية مهمة هي أن التحديث العلمي والتربوي ونجاحه في
مرحلة التعليم العالي يعتمد على أسس هامة هي:4
 وعي القيادة السياسية بدور التعليم والتربية وما يخصص له من أموال لبناء مجتمع علمي معاصر؛
 قيادة عصرية ذات نظرة اجتماعية متكاملة تقود عملية الثورة العلمية في إطار عملية التنمية الشاملة؛
 القيام بأبحاث ودراسات علمية من واقع املجتمع يستند إليها في إرساء دعائم التنمية الشاملة؛
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 اإلنفتاح العالمي على الجامعات الدولية وإجراء املقارنة املرجعية املستمرة ألجل تطوير عمل وأساليب
العمل التربوي والعلمي في الجامعة؛
 التغيرات البيئية الجديدة وإدخالها حيز التطبيق من حيث التغيرات التكنولوجية والعلمية واإلقتصادية
والسياسية ،وانعكاس ذلك على العملية التعليمية.
وعندما نضع التعليم العالي في نصب أعيننا وهو يدخل التحديث والتغيير ،فإنه يجب أال يغيب عن
أبصارنا أن هناك تحديات وعوامل متعددة أسهمت بشكل أو بآخر في حدوث ما يمكن أن نسميه بأزمة أو
إشكالية التعليم العالي ،ولعل من أبرز هذه العوامل ما يأتي:5
 ندرة أو شح التمويل وتناقصه في أغلب دول العالم بسبب األزمة اإلقتصادية العاملية وعوامل أخرى؛
 انعدام ارتباط محتوى وطرق التدريس الجامعي بحاجات املجتمع وخاصة في العصر الحالي الذي يشهد
تطورات متسارعة في مجال املعرفة وتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال؛
 بطالة خريجي الجامعات؛
 املطالبة اإلجتماعية بأن تتحمل الجامعات مسؤوليتها اإلجتماعية في تحقيق األهداف املوضوعة لها؛
 الضغوطات اإلجتماعية على مؤسسات التعليم العالي لكي تحقق مبدأ الكلفة – الفاعلية؛
 القصور في مسألة البحث العلمي من حيث إنتاج البحوث والدراسات ذات الجدوى والفائدة؛
 عجز الجامعات في إيجاد الحلول للمشكالت املجتمعية املختلفة من خالل مراكزها البحثية؛
 ضعف املخرجات التي تزود القطاعات واملؤسسات باإلختصاصات املطلوبة؛
 التركيز على دور األستاذ بوصفه مدرسا وعدم تشجيعه كباحث علمي.
نتيجة للعوامل السابقة التي أدت إلى انخفاض مستوى التعليم العالي وقصوره عن أداء مهماته ،ظهرت
الدعوة إلى إجادة التعليم العالي وتحسينه من خالل ضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم
العالي للوصول إلى مستوى عال من اإلنتاجية والفاعلية ،واملض ي نحو تجويد التعليم وتطويره لصنع العقول التي
تنتج وتبدع وتصنع الحضارة.6
من هذا املنطلق بدأت النظرة إلى التعليم العالي تتغير ،واعتبر هذا األخير استثمارا أكثر منه استهالكا وأنه
يتمتع بكل خصائص اإلستثمار باملعنى اإلقتصادي ،وأنه توظيف مثمر لرأس املال ،وقد ظهر ذلك بوضوح في
أعمال "بيكر" وغيره من الذين قدموا العديد من األعمال الهامة حول اإلستثمار في التعليم العالي وعالقته مع
التقدم والتنمية . 7وهذه الحالة أدت بالبحث عن مدى الفائدة اإلقتصادية املرجوة من األموال املنفقة على
التعليم العالي ،ومقدار ما يعود منها على اإلقتصاد واملجتمع ،وذلك ألن اإلستثمار في األفراد هو من أهم املعايير
التي تدل على رشادة سياسة التمويل.
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نستنتج أن مهمة التعليم العالي لم تعد من أولوياتها تخريج حاملي الشهادات ،بل صارت تعمل من أجل
تحقيق التوجه السريع والتحكم في التنمية البشرية ،والتطور والتقدم باملساهمة في اكتشاف الحقائق والبحث
عن حلول لها ،واملحافظة على األصالة الثقافية لألمة ،واإلهتمام بقضايا املجتمع ومتطلبات نموه.

املحور الثاني :تطور التعليم العالي في الجزائر
لقد تطور قطاع التعليم العالي في الجزائر في مختلف جوانبه ومناحيه البشرية والهيكلية وغير ذلك،
وتعتبر فترة السبعينات من القرن العشرين هي البداية الفعلية لتطور هذا القطاع كميا ،كما يعتبر العقد األخير
األهم من حيث اإلنجازات وتضاعف عدد الطلبة واألساتذة وهياكل التعليم املتوفرة بفضل املجهوذات التي بذلتها
الجزائر ،وقد نجحت في ذلك.
الفرع األول :مساربناء املنظومة الجزائرية للتعليم العالي
إن الجامعة الجزائرية هي اليوم نتاج عملية طويلة من البناء والتطوير واإلصالحات التي تم الشروع فيها
ابتداء من سنة  1962تاريخ استعادة السيادة الوطنية ،فبعد أن كان تعداد الطلبة مركزا سنة  1962في مؤسسة
واحدة هي "جامعة الجزائر" ،فإنه اليوم يتوزع على كامل التراب الوطني ،ويستجيب هذا التوزيع إلى مبدأ الخدمة
العمومية الجوارية ،وقد أصبحت املؤسسات املئة وستة ( ،)106وكذا هياكل املرافقة اإلجتماعية التابعة لها
تشكل شبكة هائلة تربط كافة ربوع الوطن.
لقد عرف تأسيس املؤسسة الجامعية الجزائرية وتطورها من حيث تنظيمها ومناهجها أربع مراحل
أساسية منذ اإلستقالل هي:8
 -1املرحلة األولى :تمثلت في إرساء قواعد الجامعة الوطنية ،حيث ورثت الجزائر بعد اإلستقالل جامعة مكونة
من كليات أكاديمية حسب اإلختصاص تتميز بفصل صارم بين اإلختصاصات ،وكانت مؤسسات التعليم العالي في
بدايات إعادة البناء الوطني وعلى قلتها موجودة في الجزائر العاصمة (تأسست جامعة الجزائر رسميا سنة 1909
أثناء الحقبة اإلستعمارية) ،ثم افتتحت جامعة وهران سنة  ،1966ثم تلتها جامعة قسنطينة سنة  ،1967وكان
النظام البيداغوجي مطابقا للنظام الفرنس ي حيث كانت مراحله كما يلي:
 مرحلة الليسانس :وتدوم ثالث سنوات تنتهي بالحصول على شهادة الليسانس في التخصص املطلوب؛
 شهادة الدراسات املعمقة :وتدوم سنة يتم التركيز فيها على منهجية البحث إلى جانب أطروحة بسيطة
لتطبيق ما جاء في الدراسة النظرية؛
 شهادة دكتوراه الدرجة الثالثة :وتدوم سنتان على األقل إلنجاز البحث؛
 شهادة دكتوراه دولة :تصل مدة تحضيرها إلى خمس سنوات من البحث النظري والتطبيقي.
كانت هذه املرحلة تهدف إلى توسيع التعليم العالي مع املحافظة على نظم الدراسة املوروثة.
 -2املرحلة الثانية  :تمثلت في تنفيذ إصالح منظومة التعليم العالي سنة  1971والذي تم تدعيمه وتصحيح
مساره من خالل وضع خريطة جامعية سنة  1982والتي تم تحديثها سنة  .1984لقد ظهرت الجامعة الجزائرية
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باملفهوم الفعلي مع إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة  ،1970ومع انطالق عملية إصالح التعليم
العالي الكبرى سنة  1971والهادفة إلى تعبئة مجموع قدرات الجامعة لتكوين رجال لخدمة التنمية ،تمت عملية
إعادة الهيكلة هذه وفق أربعة محاور رئيسية هي:
 إعادة صياغة برامج التكوين في الثالثية التالية :تنويع ،تخصص ،احترافية .والهدف املنشود هو تطوير
تعليم التكنولوجيا في الجامعة من خالل تنظيم مسارات دراسية جديدة ،وظهور شهادات جامعية جديدة مثل
شهادة مهندس ،شهادات ليسانس تعليم وشهادات التعليم العالي؛
 تنظيم بيداغوجي جديد للدراسة :تنظيم التعليم حسب نظام السداسيات وفقا ملنطق املقاييس
وتخصيص حيز لألعمال املوجهة في البرامج والتقييم النهائي؛
 تكثيف نماء التعليم العالي من خالل تمكين أكبر عدد ممكن من الشباب من بلوغ املستويات العليا من
منظومة التربية والتكوين؛
 إعادة تنظيم شامل للهياكل الجامعية من خالل اإلنتقال من املخطط التقليدي للكليات إلى املعاهد
الجامعية ،حيث يكون لكل واحد منها تخصص في مجال علمي محدد ،والغرض من ذلك هو إدراج التكنولوجيا
ضمن مسارات التعليم والتكوين.
أما مراحل الدراسة الجامعية فتمثلت في مرحلة الليسانس التي تدوم أربع سنوات ،ثم مرحلة املاجستير
وتدوم الدراسة فيها على األقل سنتين ،وأخيرا مرحلة الدكتوراه ويطلق عليها مرحلة ما بعد التدرج الثاني وتدوم
مدة خمس سنوات من البحث.
 -3املرحلة الثالثة  :تمثلت في دعم املنظومة وعقلنتها تماشيا مع التحوالت التي شهدها كل من املجتمع
واإلقتصاد الجزائري ،وقد تم الشروع في ذلك من خالل سن القانون رقم  05/99املؤرخ في  04أفريل 1999
املتعلق بالتعليم العالي .من أهم اإلجراءات التي عرفتها هذه املرحلة قرار إعادة تنظيم الجامعة في شكل كليات،
وإنشاء ستة جذوع مشتركة للحاصلين على شهادة البكالوريا ،وإنشاء ستة مراكز جامعية جديدة ،باإلضافة إلى
تحويل بعض املراكز الجامعية إلى جامعات لكل من بسكرة ،بجاية ،ومستغانم وتأسيس مجلس أخالقيات
وأدبيات املهنة الجامعية ،وهكذا أصبح قطاع التعليم العالي يحص ي  17جامعة 13 ،مركزا جامعيا 6 ،مدارس
عليا لألساتذة 14 ،معهدا وطنيا للتعليم العالي 12 ،مدرسة متخصصة مما ساهم في تدعيم هياكل قطاع التعليم
العالي وتجسيد مبدأ ديمقراطية التعليم.
 -4املرحلة الرابعة :تمثلت في تطبيق النظام العالمي :نظام ليسانس -ماستر -دكتوراه الذي شرع في تطبيقه
سنة  ،2004وتم تنظيم هذه الهندسة الجديدة داخل مجاالت كبرى تضم عدة اختصاصات متجانسة من حيث
الكفاءات العلمية والتقنية ،وكذا املناصب التي يوفرها لها سوق العمل .ففي كل مجال يتم اقتراح مسارات
نموذجية يمكنها أن تؤدي إلى تخصصات أو خيارات محددة ،وهي تتيح توجيه الطالب تدريجيا حسب مشروعه
الخاص أو املنهي ،وتأخذ بعين اإلعتبار تنوع الجمهور املستهدف وحاجياته.

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،89-67 :جانفي 2019
72

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
قراءة في واقع منظومة التعليم العالي بالجزائر في ظل إصالحات نظام (ل م د)

الفرع الثاني :حركية منظومة التعليم العالي الجزائرية
يبحث هذا العنصر في املؤشرات الكمية املتعلقة بتطور التعليم العالي في الجزائر ،وذلك عبر دراسة
وضعية هياكل التعليم املتوفرة ،الوضعية العددية للطلبة واألساتذة ،وكذا امليزانية املخصصة للقطاع سنويا.
 -1تطور عدد املؤسسات الجامعية:
المتصاص التدفقات املتزايدة من الطلبة الجدد ،تم إطالق وتحقيق برنامج ضخم إلنجاز منشآت جامعية
خاصة بالتعليم العالي ،وقد تمكن هذا البرنامج بصفة تدريجية وفي وقت قصير نسبيا من استحداث وتعزيز
شبكة جامعية كبيرة ومتنوعة تتكون اليوم من  106مؤسسة للتعليم العالي ،موزعة على  48والية عبر التراب
الوطني وتضم 50 :9جامعة 13 ،مركزا جامعيا 20 ،مدرسة وطنية عليا 10 ،مدارس عليا 11 ،مدرسة عليا
لألساتذة و 02ملحقة جامعية.
 -2تعداد الطلبة:
إن عدد الطلبة املسجلين شهد تطورا كبيرا منذ اإلستقالل ،وذلك ألن الدولة الجزائرية اتجهت بعد
اإلستقالل إلى محاولة تكوين أكبر عدد ممكن من اإلطارات ملواجهة العجز الحاصل في مختلف القطاعات في
الدولة ،ويوضح الجدول التالي تطور أعداد الطلبة املسجلين في التعليم العالي عبر مختلف السنوات:
الجدول رقم  :1تطور عدد الطلبة املسجلين في التدرج وما بعد التدرج
السنة

1970/1969 1963/1962

عدد الطلبة
املسجلين في التدرج
عدد الطلبة
املسجلين في ما بعد
التدرج
اإلجمالي
السنة

2725

12243

57445

181350

407995

1034313

1077945

1090592

156

317

3965

13967

20846

58975

60617

64212

2881

12560

61410

195317

428841

1093288

1138562

1154804

2015/2014

2016/2015

2017/2016

1124434

1119515

1165040

1315744

1356081

67671

70734

76510

76961

76202

1192105

1190249

1241550

1392705

1432283

2014/2013 2013/2012

عدد الطلبة
املسجلين في التدرج
عدد الطلبة
املسجلين في ما بعد
التدرج
اإلجمالي

1980/1979

1990/1989

2000/1999

2010/2009

2011/2010

2012/2011

املصدر :إعداد الباحث بناء على:
 تقرير حول التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر 50 :سنة في خدمة التنمية  ،2012-1962وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي ،الجزائر ،2012 ،ص.32 :
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،89-67 :جانفي 2019
73

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
قراءة في واقع منظومة التعليم العالي بالجزائر في ظل إصالحات نظام (ل م د)

 مجموعة حوليات إحصائية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،الجزائر.نالحظ من خالل األرقام الواردة في الجدول أعاله أن هناك تزايدا كبيرا في أعداد الطلبة املسجلين في
التعليم العالي ،حيث ارتفع عدد الطلبة في الجامعات الجزائرية من  2881طالب سنة  1962إلى  12560طالب
سنة  ،1970حيث تضاعف بـ  4,35مرة في أقل من  10سنوات ،وبلغ عدد الطلبة املسجلين عند الدخول الجامعي
 2017-2016حوالي  1432283طالب ،فبين سنة  1962و 2017تضاعف عدد الطلبة بحوالي  497مرة ،ويدل
هذا اإلرتفاع على زيادة فرص اإللتحاق بالتعليم العالي باملوازاة مع التحسن امللحوظ في معدل النجاح في شهادة
البكالوريا ورغبة أغلبية الناجحين في مواصلة الدراسة والتحصل على شهادات جامعية ،وكذا مجانية التعليم
العالي وتوفير الهياكل البيداغوجية والخدمات الجامعية من إطعام وإقامة ونقل باملجان.
كما ينبغي اإلشارة إلى القفزة النوعية التي شهدها املستوى التعليمي عند اإلناث ،حيث ارتفعت حصة
اإلناث بالنسبة إلى مجموع الطلبة املسجلين من  %23سنة  1972إلى  %50سنة  ،2002وقد واصل العنصر
اإلناثي ارتفاعه املنتظم ابتداء من هذا التاريخ ليبلغ نسبة  %59,51سنة  .2017إن اإلرتفاع الكبير لإلناث في
التعداد الكلي يمكن توضيحه في الجدول التالي:
الجدول رقم  :2تزايد نسبة اإلناث في مرحلة التدرج
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2002 1992 1972
نسبة الذكور املسجلين في
التدرج
نسبة اإلناث املسجالت في
التدرج

77

61

50

41

40

39.4

39.5

40.49 37.51 38.9

23

39

50

59

60

60.6

60.5

59.51 62.49 61.1

املصدر :إعداد الباحث بناء على:
 تقرير حول التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر 50 :سنة في خدمة التنمية  ،2012-1962وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي ،الجزائر ،2012 ،ص.40 :
 مجموعة حوليات إحصائية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،الجزائر.إن تقارب املستوى التعليمي بين اإلناث والذكور في الجامعة الجزائرية يمثل الغاية من اإلصالحات التي
قامت بها الجزائر من خالل تحقيق ديمقراطية التعليم ،والسماح ألكبر عدد من الجزائريين خصوصا البنات من
اإللتحاق بالجامعة.
 -3تعداد هيئة التدريس:
موازاة مع التطور الحاصل في عدد الطلبة ،تطور أيضا عدد املؤطرين من األساتذة الجامعيين على مختلف
رتبهم العلمية ،وقد كان عددهم يبلغ  298أستاذ سنة  ،1962أما في سنة  2000فقد بلغ عددهم  17780أستاذ،
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وقد تضاعف هذا العدد بنسبة  3,24مرة ليصل إلى  57627أستاذ سنة  ،2017ويبين الجدول التالي بأكثر وضوح
تطور عدد األساتذة الدائمين خالل الفترة السالفة الذكر:
الجدول رقم  :3تطور عدد األساتذة الدائمين حسب الرتب

السنة

عدد هيئة
التدريس

1963/1962
1971/1970
1975/1974
1981/1980
1985/1984
1991/1990
1995/1994
2001/2000
2007/2006
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
2017/2016

298
697
4041
7058
10560
15171
14593
17780
29062
40140
44448
48398
51299
53622
56061
57627

أستاذ التعليم
العالي
%
العدد
22.15
66
7.74
54
4.45
180
4.94
349
4.65
491
4.19
636
4.50
658
6.33 1126
7.54 2192
7.93 3186
8.23 3660
9.08 4396
9.70 4979
9.97 5346
10.14 5685
11.15 6427

الرتب
أستاذ مساعد ومكلف
أستاذ محاضر
بالدروس
%
العدد
%
العدد
24.83
74
4.36
13
13.77
96
17.07
119
17.52
708
8.24
333
40.6
2866
8.72
616
46.62
4924
6.65
703
61.36
9309
5.97
907
71.44
10426
5.08
742
73.19
13144
8.89
1582
79.25
23034 10.33 3013
71.7
28782 19.06 7652
71.97
31990 18.84 8373
71.24
34479 18.77 9087
69.03
35412 20.54 10536
66.51
35663 22.96 12310
63.67
35693 25.23 14148
58.67
33812 29.72 17129

معيد
العدد
145
428
2820
3227
4442
4319
2767
1928
823
520
425
436
372
303
535
259

%
48.66
61.42
69.79
45.74
42.08
28.48
18.98
11.59
2.88
1.31
0.96
0.91
0.73
0.56
0.96
0.46

املصدر :إعداد الباحث بناء على مجموعة حوليات إحصائية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
الجزائر.
يبرز الجدول أعاله التطور العددي لهيئة التدريس في الجامعات الجزائرية حسب الرتب ،حيث نالحظ أن
تعداد فئة أساتذة التعليم العالي في تزايد مستمر ،وقد تضاعف عددهم بـ  97,38مرة بين سنة  1962و،2017
وارتفع عددهم من  66إلى  6427أستاذ التعليم العالي ،فالجزء النسبي ألساتذة التعليم العالي في تزايد مستمر
منذ  1990حيث ارتفع من  %4,19إلى  %11,15بالنسبة ملجمل هيئة التدريس .وقد حصل تزايد كذلك في تعداد
األساتذة املحاضرين الذين كانوا يمثلون  %4,36من مجمل األساتذة الدائمين سنة  ،1962وتضاعف عددهم
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بحوالي  121مرة ليصبح  1582أستاذ محاضر سنة  ،2000بعد أن كانوا  13في سنة  ،1962فعدد األساتذة
املحاضرين بلغ  17129أستاذ في سنة  ،2017فالثقل النسبي لهذه الفئة من األساتذة ارتفع من  %8,72سنة
 1980إلى  %29,72سنة .2017
وكان عدد األساتذة املساعدين سنة  1962يتمثل في  74أستاذ ،أما في سنة  2017فقد بلغ  33812أستاذ،
حيث تغلب عددهم على جميع فئات األساتذة وذلك بنسبة  ،%58,67أما بالنسبة إلى فئة املعيدين الذين كانوا في
البداية يمثلون األغلبية بحوالي  %60بين سنة  1970و ،1980فإنهم اليوم ال يمثلون سوى  %0,46حيث تمكن
معظمهم تدريجيا من الحصول على شهادة املاجستير أو الدكتوراه.
إن قراءة التطور الكمي والنوعي لهيئة التدريس في الجامعات الجزائرية وفقا لرتبهم ،يالحظ اإلستقطاب
الضعيف للرتب العليا ،إذ يوجد  6427أستاذ التعليم العالي و 17129أستاذ محاضر مقابل  33812أستاذ
مساعد و 259معيد ،ويرجع هذا اإلختالل لهجرة الكثير من الرتب العليا في الجزائر للخارج خصوصا في سنوات
التسعينات نتيجة األزمة اإلقتصادية واألمنية التي مرت بها ،باإلضافة إلى تدني اإلهتمام باإلطارات العلمية من
ناحية املستوى املعيش ي أو عدم توفر بيئة التدريس والبحث املناسبة ،وبالتالي انتقالهم إلى قطاعات أخرى
لظروف مالية بحتة.
يمكن اإلشارة هنا أنه في سنة  2008تم سن قانون خاص باألساتذة الباحثين حيث تم حذف فئة األساتذة
املكلفين بالدروس واألساتذة املعيدين.
 -4تطور ميزانية التعليم العالي:
أولت الجزائر اهتماما متزايدا باإلنفاق على التعليم العالي ملواكبة سياسة اإلستيعاب ومتطلباته ،ويمكن
إبراز مجمل ما أنفقته الجزائر على التعليم العالي من خالل الجدول التالي:
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الجدول رقم  :4تطور ميزانية التسييراملخصصة للتعليم العالي ومقارنتها مع ميزانية تسييرالدولة
السنة
1971
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018

ميزانية تسيير التعليم العالي
(ألف دينار)
119606
417500
1493000
2764372
5075000
16877192
38580667
78381380
173483802
300333642
312145998
310791629
313336878

ميزانية تسييرالدولة (ألف
دينار)
4253300
13168778
27775837
64186370
84000000
437975979
965328164
1200000000
2837999823
4972278494
4807332000
4591841961
4584462233

نسبة ميزانية التعليم العالي إلى
ميزانية الدولة
2.81
3.17
5.37
4.3
6.04
3.85
3.99
6.53
6.11
6.04
6.49
6.77
6.83

املصدر :إعداد الباحث بناء على الجرائد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية املتضمنة
قانون املالية من سنة  1971إلى غاية .2018
يشير الجدول السابق إلى أن ميزانية تسيير التعليم العالي في ارتفاع مستمر وزيادة كبيرة خالل الفترة
 ،2018-1971فبعدما كانت تمثل هذه امليزانية في سنة ( 1971وهي السنة املصادفة إلنشاء وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي) ما مقداره  119606ألف دج بنسبة تمثل  %2,81من ميزانية تسيير الدولة ،ارتفعت ميزانية
التعليم العالي وأصبحت تمثل ما مقداره  313336878ألف دج في سنة  2018بنسبة تعادل  %6,83من ميزانية
تسيير الدولة ،وتفسر هذه الزيادة املستمرة في حجم اإلعتمادات املوجهة لتسيير قطاع التعليم العالي،
وخصوصا ابتداء من سنة  2000حتى يومنا هذا لإلقبال املتزايد على التعليم العالي نتيجة ارتفاع عدد املسجلين
في الجامعات مما يزيد من النفقات املخصصة للتعليم والخدمات الجامعية ،وكذا ارتفاع أجور العمال وهيئة
التدريس التي تشكل جزء كبيرا من ميزانية القطاع ،باإلضافة إلى فتح العديد من الجامعات في املدن وارتفاع عدد
أنشطة ومخابر البحث.
لقد تبين من خالل ما تقدم مدى التطور الذي عرفه قطاع التعليم العالي في الجزائر ،حيث نتيجة تنامي
الطلب على التعليم الجامعي ،رافق ذلك توسيع للهياكل القاعدية من جامعات وتضاعف عدد الطلبة واألساتذة
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في كافة التخصصات ،كما تكاثفت الجهود الرامية لتوسيع الهياكل القاعدية للتعليم العالي من خالل اإلنفاق
املتزايد على التعليم العالي من أجل تحسين جودة املخرجات التعليمية.

املحور الثالث :نظام ل م د كآلية إلصالح منظومة التعليم العالي وعقلنتها
بعد تنصيب اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة التربوية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في  20أفريل
 2002وقيامها بتقييم قطاع التعليم العالي ،تبنت هذه األخيرة مقاربة جديدة تمثلت في تطبيق نظام الليسانس،
ماستر ،دكتوراه كإصالح جامعي وبدأ العمل به في املوسم الجامعي  ،2005/2004كما استطاعت هذه اللجنة أن
تشخص أهم اإلختالالت التي جعلت من الجامعة الجزائرية جامعة هشة ،وال تتالءم مع التغيرات العميقة التي
عرفتها الجزائر على املستويات اإلقتصادية واإلجتماعية ،وال تستجيب بفعالية للتحديات التي يفرضها التطور
السريع في مجاالت العلوم والتكنولوجيا.
ويراد الهدف من إصالح التعليم العالي أن يكون شامل في تصوره ،تشاركيا في مسعاه ،تدريجيا واندماجيا
في تنفيذه حسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنذاك "رشيد حراوبية".
الفرع األول :تدرج النظام الجديد ومميزاته
ترتكز الهيكلة الجديدة على تنظيم التعليم العالي في ثالثة أطوار تتوج بثالث شهادات وفق ما يلي:
 -1ليسانس :يتكون من تخصصات ووحدات تعليمية موزعة على سداسيات ويشمل  6سداسيات،
ويتضمن مرحلتين أوالهما تكوين قاعدي متعدد التخصصات مدته من سداس ي إلى أربع سداسيات ،ثانيهما
تكوين متخصص يمتد لسنة (سداسيين) ،وينقسم إلى غايتين:
 غاية ذات طابع منهي (مهنة) تمكن الطالب من اإلندماج املباشر في عالم الشغل؛
 غاية أكاديمية تمكن الطالب من مواصلة الدراسة على مستوى املاستر.
 -2املاستر :يتشكل من وحدات تعليمية موزعة على سداسيات ،ويشمل  04سداسيات وهو طور مفتوح
لكل طالب حاصل على شهادة أكاديمية ،ولكل طالب حاصل على ليسانس ذات طابع منهي الذي يمكن من العودة
إلى الجامعة بعد قضاء فترة في الحياة املهنية ،ومن مهام هذا التكوين :مهمة مهنية متميزة تمكن من اكتساب
تخصص دقيق في حقل معرفي محدد ،بما يسمح باملرور إلى مستويات عالية من األداء واملهارة (ماستر بحث).
 -3الدكتوراه :وتبلغ مدته الدنيا  06سداسيات ومن مهامه :التكوين عن طريق البحث ولصالحه ،وكذا
تعميق املعارف في تخصص محدد .يتوج هذا الطور من التكيف بشهادة دكتوراه بعد مناقشة األطروحة.
إن إعادة تنظيم التعليم العالي يتماش ى والتوجهات العاملية املتمثلة في تنويع مالمح التكوين وتكييفها مع
الحقائق التي تمليها عوملة االقتصاد والتطور التكنولوجي والعلمي ،فهكذا تترجم عوملة التعليم العالي بفضل
برامج بيداغوجية يتعين مراجعتها كل عشر سنوات على األقل ،وبتكوينات تكون مدتها أقصر ما يمكن(مثل
الليسانس) وبتكوينات ذات طابع منهي مسهلة لحركية األشخاص من خالل تناغم الشهادات ،أضف إلى ذلك أن
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كل مسارات التكوين تمنح خاصة في السنتين األولى والثانية مواد تعليمية أساسية ،مواد تعليمية لالكتشاف،
وكذا مواد تعليمية مشتركة وأخرى للتخصص.
من أهم مميزات هذا النظام ما يلي:10
 نظام تعليم سداس ي يضم وحدات تعليم أساسية ،وحدات تعليم اكتشافية ،وحدات تعليم مشتركة
ووحدات تعليم للتخصص؛
 تزود كل وحدة تعليم بقيمة في شكل وحدات قياسية؛
 وحدات التعليم قابلة لالكتساب وقابلة للتحويل؛
 يعتمد الترجيح على طبيعة االختبارات وعلى أنماط املراقبة املعتمدة؛
 نظام االنتقال سنوي؛
 تنظم مجاالت التكوين مجموعة من الفروع والتخصصات والشعب في شكل مسالك تكوين نموذجي مع
إمكانية العبور بين املسالك.
تسمح الهيكلة الجديدة بمواجهة األعداد املتزايدة للطلبة وتنظيم أحسن للدراسات وتقليص الحجم
الساعي األسبوعي ،ومن جهة أخرى تسمح هذه الهيكلة نظرا ملرونتها ووظيفتها باالنتقال من منطق "مسارات
حتمية " إلى منطق " مسارات فردية " أكثر سيولة مع مراعاة انسجامها التكويني والتأهيلي.
الفرع الثاني :أهداف نظام ( ل م د)
في ظل اإلختالالت املتعددة التي سجلت في منظومة التعليم العالي ،فإن اإلصالح بواسطة تطبيق نظام ( ل
م د) يرمي عالوة على تأكيد طابع املرفق العمومي للتعليم العالي ،وتكريس ديمقراطية اإللتحاق بالجامعة إلى
تحقيق األهداف التالية:11
 تحسين نوعية التكوين بمؤسسات التعليم العالي بحيث يأخذ بعين اإلعتبار التكفل بتلبية الطلب
اإلجتماعي؛
 تسهيل حركية الطلبة بين الجامعات الجزائرية و الدولية؛
 تفتيح الجامعة الجزائرية على العالم الخارجي و خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا ،باإلضافة إلى
تشجيع وتنويع التعاون الدولي وفق أهداف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية؛
 تحقيق تأثير متبادل فعلي مع املحيط اإلقتصادي واإلجتماعي وهذا بتطوير كل التفاعالت املمكنة بين
الجامعة و مختلف املؤسسات اإلقتصادية واإلجتماعية؛
 تقوية املهمة الثقافية للجامعة بترقية القيم العاملية التي يعبر عنها الفكر الجامعي بترسيخ أسس تسيير
ترتكز على التشاور و املشاركة؛
 ربط الجامعة بسوق العمل واإلستجابة للمتطلبات اإلقتصادية و اإلجتماعية؛
 ترقية استقاللية مؤسسات التعليم العالي بيداغوجيا؛
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 العمل على انسجام وتكييف نظام التعليم العالي الجزائري مع العالمي؛
 اإلعتراف بالشهادات الجامعية الجزائرية على املستوى الدولي.
إذا تمعنا جيدا في أهداف نظام (ل م د) على املستوى املحلي ،فإننا نجده يهدف إلى إنشاء جامعة جديدة
تتسم بالحيوية والعصرنة وفي استماع ملحيطها ومتفتحة على العالم ،في وقت أصبحت نوعية التعليم العالي
تقاس من خالل املعايير الدولية.
الفرع الثالث :التحديات و الرهانات التي تواجه التعليم العالي في الجزائر
إن قراءة فاحصة لإلصالحات التي قامت بها الدولة الجزائرية في التعليم العالي (نظام ل م د) ،تجعلنا
نستنتج أن هذا النظام يسعى إلى إعداد وتهيئة وتنمية مخزون من الرأسمال الفكري يكون مؤهل للتفكير
اإلستراتيجي اإلبتكاري ،وهو ما يجعل منه نظاما لتكوين مجموعات صغيرة بأقل جهد وفي أقل وقت وبأقل تكلفة
أيضا ،لكن بالرجوع إلى واقع امليدان الجامعي ،يتبين أن عملية التكوين املوجودة حاليا في الجامعة لم تصل بعد
إلى املستوى املطلوب في اإلستجابة لظروف بيئتنا وإلى شروط البحث العلمي بسبب ما يلي:12
 تدني مستوى التكوين فيها والذي يرجعه الباحثون إلى أسباب عامة لها عالقة بسوء التخطيط للمنظومة
الجامعية وتحديد أهدافها؛
 الوضعية العامة للبالد التي أثرت سلبا على املستوى العام للمنظومة الجامعية ،وأسباب خاصة تعود
أساسا إلى املشكالت البيداغوجية املتمثلة في ضعف الدروس خاصة النظرية منها بسبب نقص املصادر وكثرة
الوحدات مع خلوها من وظيفية خاصة؛
 قلة التدريس امليداني وضعف التنسيق بين القطاعات املستخدمة وعدم تطابق املالمح النظرية مع املهن
الفعلية ،كما أن درجة املهارة ال تتناسب مع األداء املطلوب في العمل؛
 الطلب املتزايد على التعليم العالي وتزايد أعداد الطلبة وتأخر موعد الدخول الفعلي بسبب الخدمات
الجامعية املتأخرة ،وذلك بالرغم من املجهودات املبذولة في سبيل احتضان األعداد الهائلة للطلبة؛
 قلة التأطير النوعي في البحث العلمي ،حيث يقدر عدد األساتذة املؤطرين للطلبة بـ 57627أستاذا دائما،
أغلبهم برتبة أستاذ مساعد ،كما أن نسبة كبيرة من أساتذة التعليم العالي )بروفسور) على أبواب التقاعد؛
 مقاومة بعض األساتذة للتطور ،ونمطية التكوين املبنية على التلقين بحيث ال تفتح املجال لإلبداع
واإلبتكار الفردي ،وإن وجد هذا فإنه يبقى محاوالت فردية وليست سياسة تعليمية ،باإلضافة إلى مقاومة الطلبة
للتكوين املنهي اعتقادا منهم أنه أقل قيمة من التكوين األكاديمي ،وهو ما يخلق اختالال في التوجيه نحو
التخصصات؛
 التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي وذلك للتكلفة التي أصبح يتطلبها التعليم ،األمر الذي أثقل
كاهل الدولة ،إضافة إلى تغير منظومة القيم املجتمعية بحيث لم يبق للتعليم نفس املكانة املرموقة التي كان
يحظى بها في السابق؛
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 هجرة الكفاءات واألدمغة الجزائرية مهما كان الثمن ،وعدم بقائها في الداخل للمساهمة في التأطير وتكوين
وتنمية البالد لعدم وجود حوافز؛
 البحوث املنجزة هي بحوث من أجل نيل الشهادات ،وليست بحوث تنجز بهدف التطبيق العملي لها ،مما
أدى إلى الحد من فعالية البحث العلمي وعدم مساهمته في تفعيل العملية التنموية؛
 تنامي معدالت البطالة بين خريجي الجامعات )حاملي الشهادات) الذين يفتقرون إلى كفاءات تستجيب
ملتطلبات السوق.
إن مواجهة هذه التحديات تستدعي تكلفة مادية ومالية كبيرة لكنها ضرورية إلرساء قواعد التعليم املتطور
والفعال في التكوين الجامعي ،لتصبح الجودة شرطا جوهريا لقبول الخدمات الجامعية بشكل عام.

املحور الرابع :تقييم منظومة التعليم العالي في الجزائر
إن تقييم قطاع التعليم العالي يتم في جانبين ،األول هو تقييم كمي لهذا القطاع يسمح بمعرفة التطور
العددي ملكوناته ومدى إنفاق الدولة عليه واإلهتمام به ،والثاني هو إجراء تقييم نوعي لهذا القطاع حتى يتسنى
لنا استنتاج مدى جودة منظومة التعليم العالي في الجزائر.
الفرع األول :التقييم الكمي للتعليم العالي
الواقع أن الجزائر نجحت في توسيع وضعية التدريس في الجامعات ،فبالرغم من عدم كفاية األساتذة وقلة
عدد الطلبة والجامعات واإلمكانيات مع بداية مرحلة اإلستقالل ،إال أن وضعية التعليم العالي وحقيقته قد
تغيرت بشكل جوهري ،حيث أن عدد األساتذة قد تضاعف عدة مرات ،وكذلك عدد الجامعات والطلبة ،ويعد
هذا من الناحية الكمية إنجازا معتبرا .ومن بين املؤشرات الكمية التي تبين وضعية هذا القطاع نذكر ما يلي:
 عدد الطلبة لكل مائة ألف نسمة :سجلت الجزائر خالل العام الجامعي  2017/2016حوالي 3386
طالب لكل مائة ألف نسمة ،وهي بذلك حسنت وضعيتها مقارنة بسنة  1992حيث لم يكن هذا الرقم سوى 1160
طالب لكل مائة ألف نسمة مسجلة بذلك تضاعف هذه النسبة بـ  2,92مرة تقريبا ،وهذا ما يبرز اإلهتمام الذي
توليه الجزائر لتوفير التعليم العالي لكل السكان من خالل مبدأ مجانية التعليم في كل أطواره.
 تزايد مستمر لعدد حاملي الشهادات :أنتجت منظومة التعليم العالي حوالي  2000000من حاملي
الشهادات منذ اإلستقالل ،فعشرية الستينات سجلت تخرج  3069طالب ،وارتفع العدد في السبعينات ليبلغ ما
يقارب  ،40000ووصل في سنوات  2000إلى  600000طالب متخرج ،وشهدت العشرية  2011/2001تخرج
 1393000طالب من حاملي الشهادات من مؤسسات التعليم العالي ،وعرفت السنة الجامعية 2016/2015
تخرج  292683طالب.
 بلغ العدد اإلجمالي للمسجلين في تكوين الدكتوراه بالنسبة إلى السنة الجامعية  2017/2016أكثر من
 76202مسجل ،منهم  39813إناث بنسبة تقدر بـ .%52,25
 معامل التأطير :يبين الجدول التالي تطور معامل التأطير على مستوى قطاع التعليم العالي:
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الجدول رقم  :5تزايد عدد األساتذة الدائمين ونسب التأطير
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املصدر :إعداد الباحث بناء على مجموعة حوليات إحصائية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
الجزائر.
يبين الجدول أعاله أن نسبة املؤطرين سنة  1963/1962كانت بمعدل أستاذ واحد لكل  9طلبة ،ثم
ارتفعت النسبة لتصل إلى معدل أستاذ واحد لكل  15طالب سنة  ،1970/1969وفي سنة 1980/1979
انخفضت النسبة إلى معدل أستاذ واحد لكل  8طلبة ،وفي السنوات املوالية من  1989حتى  2017شهدت النسبة
معدالت متزايدة ومرتفعة حتى وصلت إلى أستاذ واحد لكل  25طالب ،وهذا أعلى بكثير من املعدل املتداول في
الجامعات العاملية وهو  15طالب لكل أستاذ واحد ،وبالتالي فهذا األمر ينقص من جودة ونوعية العملية
التعليمية مما يبقي مسألة التأطير كأحد تحديات التعليم العالي في الجزائر.
 انفتاح التعليم العالي  :يسجل انفتاح الجامعة الجزائرية على املحيط الدولي باستقبال  12000طالب
أجنبي من  70جنسية مختلفة خالل سنة  ،2017/2016بينما لم يكن سوى  200طالب في سنة  ،1970وانتقل
إلى  600طالب سنة  ،1980ووصل إلى  3000طالب في سنة  ،1990وتجاوز  6000طالب سنة  ،2000وهو ما
يظهر تزايد يقدر بنحو  60مرة ما بين  1970و ،2017معظم املسجلين هم في طور التدرج حيث  %70منهم في
التخصصات العلمية والطبية و %30في العلوم اإلجتماعية واإلنسانية.
 تطور األحياء والخدمات الجامعية :إن قدرة اإلستقبال العامة لشبكة اإليواء تتشكل من  435إقامة
جامعية و 556وحدة إطعام ،وهذا يمثل طاقة بـ  700ألف سرير و 1155900وجبة غذائية كل يوم ،وقد بلغ في
سنة  2017عدد الطلبة املسجلين لإلقامة في الهياكل التي يسيرها الديوان الوطني للخدمات الجامعية 490769
طالب أي بمعدل نسبة وطنية بلغ  %36,19من مجموع الطلبة املسجلين في مرحلة التدرج ،ومن ناحية أخرى فإن
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نسبة الطلبة املستفيدين من املنح الدراسية ارتفعت من  %51.5سنة  1970لتبلغ في سنة  2017ما نسبته
 %68,31من مجموع الطلبة املسجلين في مرحلة التدرج بما يعادل  926311طالب ،13وهكذا فإن اإليواء
واإلطعام واملنح الدراسية عناصر أساسية في جهاز الدعم املوجه للطلبة ودافعا قويا لسياسة إسباغ
الديمقراطية على التعليم العالي.
على الرغم من النتائج اإليجابية التي حققها نظام التعليم العالي في الجزائر من توسع كمي للطالب وأيضا
لهيئة ومؤسسات التدريس ،إال أن نظام التعليم العالي في الجزائر ال يزال يعاني من عدة مشاكل أهمها ارتفاع
معدالت الفاقد التعليمي من رسوب ،وعدم التوازن بين أنواع التعليم واإلحتياجات اإلقتصادية ،وكذا األعداد
الوفيرة من الخريجين التي ال تتناسب أعدادها مع إمكانيات اإلقتصاد الوطني وحاجاته ،مما أدى إلى انتشار
ظاهرة بطالة املتعلمين الجامعيين ،وأيضا عدم كفاءة تخصيص املوارد املالية وهجرة األدمغة.
الفرع الثاني :التقييم النوعي للتعليم العالي
إن مفهوم النوعية في التعليم العالي متعدد األبعاد ويشمل كل وظائف التعليم العالي وأنشطته ،أي البرامج
األكاديمية والبحث العلمي وبكل أشكال هذه الوظائف ومكوناتها ،ولتشعب هذا املجال وكثرة املؤشرات املعتمدة
في ذلك ،يمكن اإلعتماد على معيار دولي يقوم على اإلنتاج العلمي في فرع ما ،وحسب بوابة  SCI MAGOلتقييم
املؤشرات العلمية للجامعات واملؤسسات والدول ،بلغ اإلنتاج العلمي للباحثين الجزائريين  57222منشور علمي
خالل الفترة  ،2017-1996فبعدما كان العدد يبلغ  368منشور سنة  1996ارتفع العدد إلى  900منشور في سنة
 ،2003وهي السنة التي شهدت زيادة ملحوظة في عدد األوراق العلمية املنشورة ،وقد بلغ عدد هذه األخيرة في
سنة  2017حوالي  6841منشور.14
وباملقارنة مع سنة  ،1996تضاعف اإلنتاج العلمي للباحثين الجزائريين بـ  18,59مرة في سنة  ،2017وهي
زيادة هامة تدل على انفتاح الباحثين الجزائريين على مجال البحث والنشر في الخارج بفضل سياسة التربصات
قصيرة وطويلة املدى املمنوحة لهؤالء الباحثين لتحسين مستواهم وإتمام بحوثهم العلمية ،مما سمح للكثير منهم
باإلحتكاك بخبرات أجنبية جديدة ساعدتهم على زيادة فرص النشر ،باإلضافة أيضا إلى الحصيلة اإليجابية
لتنفيذ البرنامج الخماس ي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  2002-1998الذي سمح برفع مستوى املخابر
البحثية في الجزائر ،واإلهتمام بالجانب النوعي للبحوث املقدمة ومالئمتها للمعايير الدولية.
واملالحظ أيضا أن حصة الجزائر من اإلنتاج العالمي من املنشورات ضئيلة جدا ،بحيث بلغت في سنة
 2017حوالي  ،%0,23على الرغم من أنها استطاعت مضاعفة حصتها بعد أن كانت ال تحوز إال على  %0,03سنة
 ،1996أما إفريقيا فبلغت مساهمة الجزائر في سنة  2017من املنشورات العلمية نسبة  %10,14بعدما كانت في
سنة  1996تبلغ  %3,51فقط .وبخصوص التعاون الدولي في مجال النشر في املجالت العلمية الدولية املحكمة،
نشر الباحثون الجزائريون جزء كبيرا من إنتاجهم العلمي دوليا بفضل تعاونهم مع باحثين آخرين من دول أخرى،
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بحيث وصلت نسبة األبحاث املشتركة في سنة  2017حوالي  ،%48,79وهذا مؤشر جيد يدل على انفتاح الباحثين
الجزائريين على مجال النشر في الخارج.15
ومن أجل معرفة جودة ونوعية األبحاث الجزائرية ،يمكن اإلستدالل عليه من عدد اإلقتباسات لتلك
األبحاث ،واملعامل  Hالذي يعبر عن مدى فعالية الدولة في اإلنتاج العلمي ومدى تأثير تلك العلوم واملعارف
املنتجة على العلوم واملعارف اإلنسانية ،فقد بلغ عدد األبحاث املقتبسة  55916بحث خالل الفترة ،2017-1996
وعدد اإلقتباسات لألبحاث الجزائرية بلغ  353325اقتباسا ،وبلغ معامل الفعالية  Hللجزائر .137
أما بالنسبة للتوجهات البحثية ،يتركز معظم اإلنتاج العلمي للباحثين الجزائريين في العلوم الدقيقة
والتكنولوجية ،بحيث تم إنجاز في سنة  2017في تخصص الهندسة  2414منشور بنسبة  %35,28من مجمل
األبحاث العلمية ،يليها تخصص الفيزياء وعلم الفلك بـ  1528منشور بنسبة  ،%22,33ثم تخصص علوم
الكمبيوتر بـ  1521منشور بنسبة  ،%22,23علم املواد بـ  1082منشور بنسبة  ،%15,81والرياضيات بـ 1014
منشور بنسبة  ،%14,82ويعود الفضل في زيادة النشر في مجال العلوم األساسية غالبا إلى عامل اللغة ،الذي
يساعد كثيرا في عملية النشر باللغة الفرنسية لهذه التخصصات التقنية.
أما بالنسبة لبراءات اإلختراع ،وعند القيام بإجراء مقارنة مع دول متقدمة ونامية ،فإننا نصطدم بفوارق
كبيرة جدا ،فحسب إحصائيات املنظمة العاملية للملكية الفكرية لسنة  ،2016بلغ العدد اإلجمالي لطلبات
براءات اإلختراع املودعة في العالم  3127900طلب براءة اختراع ،احتلت الصين املرتبة األولى بـ  1338503طلب
براءة اختراع ،تليها الواليات املتحدة األمريكية بـ  ،605571ثم اليابان بـ  ،318381وسجلت الهند  45057طلب
براءة اختراع ،البرازيل  ،28010جنوب إفريقيا  ،9711املغرب  ،1303تونس  ،583مصر  ،2149تركيا ،6848
إسرائيل  ،6419الجزائر  .16672هذه املقارنة تفض ي إلى نتيجة واحدة تتمثل في تأخر الجزائر في مجال براءة
اإلختراع ،وضعف إقبال األجانب على حماية اختراعاتهم في الجزائر.
الفرع الثالث :مكانة الجامعة الجزائرية من خالل ترتيبها في التصنيف الدولي للجامعات
يتم ترتيب الجامعات في مستويات أكاديمية من خالل اإلعتماد على مجموعة من اإلحصائيات واملعايير
تجمع غالبا بين جودة التعليم ومستوى البحث العلمي ،وسنحاول هنا معرفة ترتيب الجامعة الجزائرية من خالل
موقعها وترتيبها في تصنيف "شنغهاي" العالمي للجامعات ،وكذا الترتيب الدولي لجامعات "ويبومتريكس "2018
من أجل تقييم مردودها النوعي ونجاعة نظامها التعليمي.
فحسب تصنيف جامعة "شنغهاي" ألفضل  500جامعة على مستوى العالم لسنة  ،2018غابت
الجامعات الجزائرية مجددا عن هذه القائمة ،وحافظت الواليات املتحدة األمريكية كعادتها على صدارة الترتيب،
حيث حلت جامعة "هارفارد" في املرتبة األولى ،تليها جامعة "ستانفورد" ،ثم معهد "ماساتشوسيتس"
للتكنولوجيا في املرتبة الرابعة ،وخامسا جامعة "كاليفورنيا-بركلي" ،وقد فازت الجامعات األمريكية بـ  16مركزا في
املراتب  20األولى ،وخلت قائمة أفضل  100جامعة في العالم في التصنيف وهي املراكز الذهبية من اسم أي
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جامعة عربية ،في حين جاءت جامعة "امللك عبد العزيز" وهي الجامعة األولى عربيا بحلولها في املرتبة بين 101
و ،150ومن خالل النظر إلى توزيع  500جامعة في العالم تبعا للمنطقة الجغرافية نجد أن أوروبا تتصدر القائمة
بـ  195جامعة ،أمريكا بـ  167جامعة ،آسيا واملحيط الهادي بـ  113جامعة وأخيرا إفريقيا بـ  5جامعات.17
أما املالحظ في سنة  2018من خالل ما نشره موقع "ويبومتريكس" في جانفي أن الجامعات الجزائرية قد
غابت أيضا عن تصنيف أرقى الجامعات العاملية سواء الغربية أو العربية ،وتذيلت مؤخرة الترتيب ،وكانت أفضل
جامعة جزائرية في املرتبة  2250عامليا ،وفي املرتبة  13في منطقة شمال إفريقيا ،ونالت هذا الشرف جامعة "باب
الزوار للعلوم والتكنولوجيا" ،وتأتي في املرتبة الثانية وطنيا جامعة "جياللي اليابس بسيدي بلعباس" في املرتبة
 2370عامليا ،وبعدها جامعة "اإلخوة منتوري ـ قسنطينة "1في املرتبة .182469
والجامعات الجزائرية األخرى التي تضمنها الترتيب ،جامعة "أبو بكر بلقايد بتلمسان"  ،2577جامعة
"بجاية"  ،2686جامعة "محمد خيضر ببسكرة"  ،2914جامعة "قاصدي مرباح بورقلة"  ،2927جامعة
"فرحات عباس بسطيف"  3011وجامعة "باجي مختار بعنابة"  ،3086واملفاجئة أن املدرسة الوطنية متعددة
التقنيات التي توصف أنها من أكفئ املؤسسات الجامعية في الوطن جاءت في مراتب متأخرة ،وصنفت في املرتبة
 37في شمال إفريقيا وفي املرتبة  3121عامليا ،ونفس الحال مع املدرسة العليا لإلعالم اآللي التي تشترط معدل ال
يقل عن  16في شهادة البكالوريا للدراسة بها ،مكتفية باملرتبة  4702عامليا و 79في شمال إفريقيا بحسب
التصنيف.
وعلى الصعيد املغاربي تفوقت جامعة "القاض ي عياض بمراكش" على جميع املؤسسات الجامعية
الجزائرية ،وجاءت في املرتبة التاسعة في شمال إفريقيا و 1922عامليا ،أما في شمال إفريقيا فقد هيمنت
الجامعات املصرية على املؤسسات التعليمية في صورة جامعة "القاهرة" التي احتلت املرتبة  764عامليا ،جامعة
"اإلسكندرية" ثانيا في املرتبة 1204عامليا ،ثم جامعة "املنصورة" ،فعين شمس ،وتليها "أسيوط" ،ثم "بنها"
فالزقازيق.
من خالل التصنيف الدولي للجامعات نستنتج أنه ليست املرة األولى التي تصنف فيها الجامعات الجزائرية
في مراتب غير مشرفة وال تلقي بسمعة بلد بحجم الجزائر ،كما ال يعكس هذا الترتيب املتدني النتائج املأمولة رغم
ما تخصصه الدولة من ميزانيات ضخمة لقطاع التعليم العالي ،وتعبر تلك املؤشرات عن واقع الجامعة الجزائرية
التي أصبحت مركزا للتكوين املنهي ال غير ،وال شك أن وجودها في الدرك األسفل على املستوى العلمي ترتبط
بعوامل أخرى غير امليزانيات والبنى التحتية وغيرها ،أي هناك عوامل تجعلها تقبع في صفوف خلفية منها أسلوب
اإلدارة البيروقراطي الذي يمارس بإفراط في إدارة الجامعات ،والتضييق والتهميش الذي يلحق بالكفاءات العلمية
وتحييد دورهم الفعال ودفعهم إلى طلب الهجرة ،وكذا قيود البيئة املحلية التي تحد من العمل العلمي والبحثي،
وقدم املناهج وطرق التدريس التي ترتكز على الشعبوية ،والنتيجة هي جامعة غير فعالة شبيهة بمراكز التكوين
املنهي.
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خاتمة:
اتضح جليا اليوم أن الثورة العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم هي أساس التقدم الحضاري لألمم،
وأن املستقبل ملك للدول التي تستغل التعليم العالي والبحث العلمي لخدمة تقدم وازدهار شعوبها ،وعلى غرار
هذه الدول تسعى الجزائر جاهدة لتطوير قدراتها في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق هيكلة
منظومتها للتعليم العالي الستدراك التأخر املسجل ومواجهة مختلف التحديات واملعوقات خاصة ما تعلق منها
بإشكالية التكامل الصناعي األكاديمي.
والواقع أن الجزائر قد نجحت في توسيع واقع التدريس في الجامعات ،فبالرغم من عدم كفاية األساتذة
وقلة عدد الطلبة والجامعات والوسائل واإلمكانيات مع بداية مرحلة اإلستقالل ،إال أن وضعية التعليم العالي
وحقيقته قد تغيرت بشكل جوهري خاصة بعد تطبيق النظام الجديد (ل م د) في بداية املوسم الجامعي
 ،2005/2004حيث تظهر بعض املؤشرات والتقديرات اليوم بأن أغلب األولويات املدرجة بالنظر إلى األوضاع
السائدة سنة  1962قد تمت اإلستجابة لها في أغلب متطلباتها من حيث الكمية ،وأنها قد تحققت نسبيا فيما
يخص الجانب النوعي .من خالل ما تقدم نصل إلى ما يلي:
 توسع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر سواء على مستوى عدد الطلبة وهيئات التدريس،
أو عدد الجامعات وهياكل البحث العلمي ،فالشبكة الجامعية الجزائرية في الوقت الحاضر تتكون من 106
مؤسسة مختلفة للتعليم العالي تتوزع على  48مدينة جامعية ،وتشتمل أيضا على أكثر من  1000مخبر بحث
علمي ،وقد سجل مجموع هذه املؤسسات ما يقارب  1432283طالب سجل في مختلف أطوار التكوين في التعليم
العالي ،منهم حوالي  323800طالب من الطلبة الجدد الحائزين على البكالوريا ،ويؤطرهم أكثر من  57627أستاذ
دائم من بينهم  23556أستاذ التعليم العالي وأستاذ محاضر مما يسمح للجامعة بالقيام بوظيفتها التعليمية؛
 إن قراءة التطور الكمي والنوعي لهيئة التدريس في الجامعات الجزائرية وفقا لرتبهم ،يالحظ اإلستقطاب
الضعيف للرتب العليا ،إذ يوجد  6427أستاذ التعليم العالي و 17129أستاذ محاضر مقابل  33812أستاذ
مساعد و 259معيد ،ويرجع هذا اإلختالل لهجرة الكثير من الرتب العليا في الجزائر للخارج ،باإلضافة إلى تدني
اإلهتمام باإلطارات العلمية من ناحية املستوى املعيش ي أو عدم توفر بيئة التدريس والبحث املناسبة ،أو
انتقالهم إلى قطاعات أخرى لظروف مالية بحتة؛
 معامل التأطير على مستوى قطاع التعليم العالي وصل إلى أستاذ واحد لكل  25طالب ،وهذا أعلى بكثير
من املعدل املتداول في الجامعات العاملية وهو  15طالب لكل أستاذ واحد ،وبالتالي فهذا األمر ينقص من جودة
ونوعية العملية التعليمية ،مما يبقي مسألة التأطير كأحد تحديات التعليم العالي في الجزائر؛
 تتبوأ ميزانية تسيير التعليم العالي مكانة هامة في ميزانية تسيير الدولة ،حيث تحتل في أغلب األحيان
املرتبة الخامسة أو السادسة من حيث توزيع اإلعتمادات لكل دائرة وزارية ،حيث وصلت قيمة ميزانية تسيير
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القطاع إلى  313336878ألف دج في سنة  2018بنسبة تعادل  %6,83من ميزانية تسيير الدولة ،وذلك لتلبية
احتياجات التوسع الكمي في أعداد الطلبة واملدرسين وعدد الجامعات وتحسين نوعية التعليم؛
 ضعف اإلنتاج العلمي للباحثين في الجزائر ،حيث بلغ في سنة  2017حوالي  6841منشور علمي ،وهو ال
يزال أقل من املطلوب ،باإلضافة إلى أن نوع البحوث املمارسة يغلب عليها طابع البحث األساس ي؛
 ضعف وضآلة إيداع وحصول املتعاملين الجزائريين على براءات اإلختراع مقارنة باألجانب ،حيث بلغ
مجموع طلبات الحصول على براءات اإلختراع خالل سنة  2016حوالي  672طلب ،وهذا يدل على قلة اإلبتكارات
في الجزائر؛
 تصنف الجامعات الجزائرية في مراتب غير مشرفة حسب التصنيف الدولي للجامعات (تصنيف
"شنغهاي" و"ويبومتريكس"  ،)2018وهذا الترتيب املتدني ال يعكس النتائج املأمولة رغم ما تخصصه الدولة من
ميزانيات ضخمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ،ورغم توفر اإلمكانيات البشرية واملادية املناسبة.
على ضوء النتائج واملالحظات السابقة والتي تدور حول واقع منظومة التعليم العالي بالجزائر في ظل نظام
(ل م د) ،ومن أجل تحقيق أهداف هذه األخيرة وإحداث تغيير اجتماعي واقتصادي وسياس ي وثقافي في املجتمع،
يجب على الدولة الجزائرية إتباع ما يلي:
 اإلستيعاب الجيد لألعداد الهائلة للطلبة الوافدين على الجامعة وحسن استقبالهم وتوجيههم لتخصصات
تالئم قدراتهم ومستوياتهم الفكرية والعلمية؛
 التحسين والتطوير من الوضعية اإلجتماعية لألساتذة الجامعيين وتمكينهم من التكنولوجيا الحديثة حتى
يتسنى لهم التفرغ للبحث والتطوير؛
 القيام بدورات وأيام دراسية وتحسيسية بغية شرح أهداف تطبيق نظام (ل م د) انطالقا من األقسام
النهائية بالثانويات؛
 ضرورة األخذ باألساليب املستحدثة في التدريس والتقويم ،مع توفير التدريب الالزم ألعضاء هيئة التدريس
ملمارسة تلك األساليب ،وتوجيه الطلبة في الوقت نفسه إلى أسلوب التعليم الذاتي والتعليم عن بعد؛
 ضمان مشاركة واسعة لألسرة الجامعية والشركاء اإلجتماعيين واإلقتصاديين في تشخيص الوضعية
الحالية ،وفي النقاش حول مقترحات تحسين نوعية التكوين العالي؛
 توفير ميزانية مناسبة للتعليم العالي والبحث العلمي بحيث ال تقتصر على التمويل الحكومي ،بل تتعداه
للقطاع الخاص وباقي الجهات التي لها عالقة بالعملية التعليمية؛
 اعتماد حوكمة ترتكز على أهداف اإلصالح والتقييم املستمر من خالل وضع التدابير التصحيحية ملعالجة
النقائص املسجلة في تطبيق نظام (ل م د) ،بما يساعد على تقليص الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم العالي
واحتياجات التنمية ومتطلبات املجتمع.
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إن إصالح منظومة التعليم العالي الجزائرية وفق نظام (ل م د) ترمي إلى إشراك الطالب في بناء مسار
تكوينه وإنجاز مشروعه املنهي ،ومن ثمة تبرز األهمية املعطاة الكتسابه جملة من املهارات التي تجعل منه فاعال
مستقال ،ويقتض ي هذا التغير الجوهري بالضرورة إصالحا عميقا ملضامين التعليم وطرائق التعلم ،فضال عن
توفر محيط مناسب ووسائل عمل مالئمة ،ليصبح املعيار هو الكيف والجودة وليس الكم مثل ما نشهد.

االحاالت والمراجع:

 -1عدي عطا ،معايير الجودة واألداء والتقييم في مؤسسات التعليم العالي في ضوء التجارب املعاصرة للجامعات الرصينة في العالم ،الطبعة األولى ،دار
البداية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2011 ،ص.21 :
 -2ملياء محمد أحمد السيد ،العوملة ورسالة الجامعة :رؤية مستقبلية ،الطبعة األولى ،الدار املصرية اللبنانية للكتاب ،القاهرة ،مصر ،2002 ،ص.25 :
 -3الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،24الصادرة بتاريخ  07أفريل  ،1999ص.05 :
 -4هاشم فوزي دباس العبادي ويوسف حجيم الطائي ،التعليم الجامعي من منظور إداري (قراءات وبحوث) ،الطبعة األولى ،دار اليازوري للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،2011 ،ص ص.34-32 :
 -5مهدي صالح مهدي السامرائي وعالء حاكم محسن الناصر ،تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ،الطبعة األولى ،الذاكرة للنشر
والتوزيع ،بغداد ،العراق ،2012 ،ص ص.155-148 :
 -6يوسف حجيم الطائي وآخرون ،إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ،الطبعة األولى ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،2008 ،
ص ص.286-275 :
 -7فيصل أحمد بوطيبة ،العائد من اإلستثمار في التعليم ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2013 ،ص.20 :
 -8تقرير حول التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر 50 :سنة في خدمة التنمية  ،2012-1962وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،الجزائر،2012 ،
ص ص.25-18 :
 -9اإلحصائيات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان تقسيم جهوي يتماش ى مع النسيج اإلقتصادي واإلجتماعي وأعداد الطلبة،
على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
https://www.mesrs.dz/ar/reseaux-universitaires
تاريخ التصفح ()2018/09/25
 -10عائشة إيدار ،سياسات إصالح التعليم العالي وسوق الشغل في الجزائر :واقع وتحديات ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد  ،13جامعة
ورقلة ،جوان  ،2015ص ص.121 -117 :
 -11أحمد زرزور ،تقييم تطبيق اإلصالح الجامعي الجديد نظام ل م د في ضوء تحضير الطلبة إلى عالم الشغل :دراسة ميدانية بجامعة منتوري
قسنطينة واملركز الجامعي بأم البواقي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية ،قسم علم النفس ،جامعة منتوري
قسنطينة ،2006/2005 ،ص ص.89 -88 :
 -12عمر بلخير ،واقع إصالح التعليم العالي في الجزائر :دراسة تحليلية ،كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،ص ص:
 ،9-8على موقع األنترنت:
)http://confjo.jilwan.com/confjo2012/download2012.php?f=jalsa9/9_3.pdf Voir le (15/09/2018
 -13اإلحصائيات الرسمية للديوان الوطني للخدمات الجامعية تحت عنوان بعض اإلحصائيات ،على موقع الديوان الوطني للخدمات الجامعية:
http://www.onou.dz/statistiques.html
)Voir le (25/09/2018
14
 بوابة  SCI MAGOلتقييم املؤشرات العلمية للجامعات واملؤسسات والدول ،على موقع األنترنت:https://www.scimagojr.com/countrysearch.php?country=dz
)Voir le (01/10/2018
 -15بوابة  SCI MAGOلتقييم املؤشرات العلمية للجامعات واملؤسسات والدول ،مرجع سبق ذكره.
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No

16- Report on WIPO: world intellectual property indicators 2017, world intellectual property organization, Geneva, Switzerland,

941 E/17, 2017, PP: 85-89.
 -17الترتيب األكاديمي للجامعات العاملية  ،2018على موقع األنترنت:
http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html
)Voir le (01/10/2018
 -18تقييم ويبومتريكس العالمي للجامعات الجزائرية جانفي  ، 2018على موقع األنترنت:
http://www.webometrics.info/en/Africa/Algeria
)Voir le (01/10/2018
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-CIRDI– شروط إنعقاد اختصاص المركز الدولي
Conditions for the competence of the International Center
-CIRDI–
صوفيان شعبان
طالب دكتوراه
جامعة تلمسان
chabanesofiane35@gmail.com

*******
ملخص
إحدى هيئات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير- CIRDI– يعتبر املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار
 للفصل في املنازعات التي تثور بين الدولة املضيفة،1965 الذي أنشأ موجب اتفاقية واشنطن لسنة
.لالستثمار ومواطني الدول األخرى
غير أن أحكام هذه االتفاقية أعطت لهذه املؤسسة الدولية املتخصصة خصوصية منفردة على باقي
الهيئات التحكيمية الدولية األخرى وذلك من خالل اختصاصه الشخص ي واملوضوعي الدقيق والطابع
اإلداري السائد في جميع مراحل عملية التحكيم تحت مظلة هذا املركز ما أهله ليكون قبلة متميزة في هذا
.املجال
. اختصاصه الشخص ي و املوضوعي، التحكيم، الـمركز الدولي:كلمات مفتاحية
Abstact
The international centre for settelement of investement disputes (ICSID) is one
of the International Bank for Reconstruction and Development organs which was
established under the convention of Washington 1965, in order to adjudicate
disputes between states that host investement and other states contracted under this
convention . But, the drafters of this convention has given a specificity to this
specialized international institution compared to other international arbitral organs
,through its precise rationae personae and rationae materiae ,and the administrative
nature which domins in all arbitration phases under the umbrella of this center,
and that’s what made it a key destination in this domain.
Key words :
The international centre, jurisdictional requirement, the arbitration.
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مقدمة
تم إبرام وصياغة اتفاقية البنك الدولي لإلنشاء والتعمير سنة  19651املنشأة للمركز الدولي لتسوية
منازعات متعلقة باالستثمار بين دولة وإحدى رعايا دولة أجنبية متعاقدة أخرى ،2قصد تحسين وتلطيف
مناخ االستثمار في الحماية على الصعيد الدولي بين أطراف هذه العالقة الحساسة املتمثلة في الدولة أو
إحدى هيئاتها التابعة لها (شخص عام) مع مستثمر أجنبي (قانون خاص) وذلك من خالل الخدمات التي
يوفرها هذا املركز من وسائل بديلة كالتوفيق والتحكيم التجاري الدولي لحل ما قد ينشأ مستقبال من
الخالفات الناجمة عن هذه العقود االستثمارية3.
غير أن املتتبع للشأن التجاري الدولي يالحظ مدى التطور الذي حققه هذا املركز الدولي- CIRDI-منذ
دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ في مارس  ،1966سواء من حيث عدد الدول املتعاقدة فيها والذي بلغ إلى
غاية  51 ،2015/04/18دولة في مختلف أنحاء العالم أو من زاوية حجم القضايا املعروضة للتسوية أمام
هذا املركز ،وان كان املتفحص لسجل القضايا لدى هذه املؤسسة الدولية يظهر له أن اإلقبال الواسع
األطراف املتخاصمة يكون على خدمة التحكيم التجاري الدولي أكثر من خدمة التوفيق ،وهذا راجع أساسيا
إلى تميز وخصوصية هذا املركز عن باقي مراكز التحكيم الدولية األخرى على غرار »  « CCIمثال ،وذلك من
حيث االختصاص الشخص ي واملوضوعي لهذه الهيئة من جهة ،من جهة أخرى فان أحكام اتفاقية واشنطن
لسنة  1965أضفت نوع من املرونة والسهولة لشق اإلجرائي لعملية التحكيم تحت إدارة هذا املركز إلى
جانب فعالية ونجاعة محتوى هذه االتفاقية فيما يتعلق بتنفيذ األحكام التحكيمية الصادرة عنها كلها نقاط
تبين نية واضعي هذه االتفاقية في إرساء جو حيادي وضمانات كثيفة ترمي لحماية مصالح أطراف هذه
العالقة العقدية االستثمارية على قدم املساواة4.
غير أن بالرغم من الدراسات العديدة واملناقشات الفقهية السابقة حور الدور الذي يلعبه هذا املركز
الدولي في مجال فض النزاعات املتعلقة باالستثمار تبقى دائما مفتوحة للبحث فيها أكثر ،األمر الذي دفعنا
لعرض هذه الدراسة املتواضعة قصد اإلسهام في التعريف أكثر بهذه املؤسسة التحكيمية الدولية وذلك من
خالل تقسيم هذه الورقة البحثية إلى عنوانين أساسيين بحيث نتناول في البداية التنظيم الهيكلي
للمركز(املبحث األول) ،ثم نعرج إلى الشروط الواجبة النعقاد اختصاص هذا املركز( املبحث الثاني).
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املبحث األول
التنظيم الهيكلي للمركزالدولي- CIRDI-
قبل كشف الشروط القانونية الواجبة توفيرها لتحريك اختصاص املركز الدولي لتسوية املنازعات
املتعلقة باالستثمار بين الدولة واملستثمر األجنبي ارتأينا أن نبدأ بتبيان التنظيم الهيكلي الذي تباشر وتدار
من خالله عملية التحكيم بحيث يقوم على ثالث أجهزة رئيسية.
املطلب األول :املجلس اإلداري
يعتبر املجلس اإلداري للمركز الدولي بالجهاز الحاكم إذ يتألف من ممثلي عن كل دولة متعاقدة بحيث
تعين كل دولة ممثال واحدا أو بديال عنه في حالة غيابه ،5ويرأس هذا املجلس رئيس البنك الدولي،6كما يكون
لكل ممثل صوت واحد عدا الرئيس الذي ليس له الحق في التصويت وهذا يدل على أن وظيفته إشرافية
وعلى عدم املساواة بعضوية دول األعضاء ،7ويجتمع املجلس سنويا ويتخذ قراراته باألغلبية ثلثي األصوات
إال إذا تطلبت االتفاقية أغلبية معينة .أما من حيث الصالحيات فيقوم بعدة وظائف أساسية كوضع
القواعد اإلدارية واللوائح ،وإقرار امليزانية السنوية للمركز وكذا إرساء القواعد اإلجرائية وممارسة كافة
السلطات واالختصاصات التي يراها ضرورية لتنفيذ نصوص االتفاقية8.
املطلب الثاني :السكرتارية
السوكرتاريا أيضا جهاز أساس ي في التنظيم الهيكلي للمركز ،وهي تتشكل من السوكريتير العام ونائب
واحد وعدة نواب حسب األحوال باإلضافة إلى مجموعة املوظفين واملستخدمين ،ويعتبر مقام السكرتير
العام باملوظف األول باملركز بحيث يتم تعينه من قبل املجلس اإلداري بأغلبية ثلثي أعضائه ملدة ستة
سنوات يجوز بعدها انتخابه ملرة أخرى.
وقصد ضمان الحياد اإلداري فان أحكام اتفاقية واشنطن منعت السوكرتير العام من الجمع بين
منصبه هذا بأي وظيفة سياسية أخرى إال بناء على موافقة املجلس اإلداري9.
أما عن صالحية السوكرتير العام فقد أونطت بعدة وظائف إدارية منها  ،يقوم بإدارة املركز وهو الذي يقرر
املرحلة التمهيدية الختصاص املركز ويقرر استنادا لظاهر األوراق ما إذا كانت شروط االختصاص قد
توفرت من عدمها كما يقوم بتعيين املحكمين في حالة غياب االتفاق بين األطراف ،كما يتولى التصديق على
األحكام التحكيمية التي يصدرها هذا املركز10.
املطلب الثالث :قائمة أو هيئة املحكمين
كما أن إلدارة هذا املركز هيئة للمحكمين من خالل احتفاظها بقوائم املوقفين واملحكمين ،بحيث تلتزم
كل دولة متعاقدة بتعيين أربعة أشخاص من جنسية أي دولة ،كما يمكن لرئيس املجلس اإلداري أن يعين
عشرة أشخاص في هذه الهيئة شريطة أن يكونوا من جنسيات مختلفة.
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وحتى يكون هؤالء األشخاص مؤهلين بالقيام بعملية التوفيق أو التحكيم تستوجب أحكام نفس االتفاقية
أن تتوفر فيهم بعض الشروط واملواصفات كاألخالق الحميدة ،وكفاءة مشهود بها 11.في ميدان القانون
والتجارة.....الخ ويمكن كذلك االعتماد على استقاللهم في الرأي.

املبحث الثاني
الشروط الواجبة النعقاد اختصاص املركزالدولي- CIRDI-
بعد أن وافقنا بصورة مختصرة على أهم هياكل املركز الدولي لتسوية املنازعات املتعلقة
باالستثمار(مجلس اإلدارة ،سكرتارية) يبقى علينا وبالضرورة أن نعرج إلى الشروط القانونية الواجبة
توفيرها حتى نتمكن من تحريك اختصاص ي هذا املركز بصيغة صحيحة.
فقصد إعطاء خصوصية لهذا املركز الدولي  ،CIRDI،فان واضعي اتفاقية واشنطن لسنة  1965املنشأة
له أقر شروط انفراد وتميز بها هذه املؤسسة التحكيمية الدولية على باقي الهيئات األخرى املتخصص في
نفس املجال على غرار »  « CCIمثال ،12ويمكن استشافة هذه الشروط من خالل الرجوع ألحكام اتفاقية
واشنطن في فصلها الثاني املعنون باختصاص املركز و بالضبط في نفس املادة  25الفقرة األولى منه نصت
على أنه" يمتد اختصاص املركز إلى املنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقد وإحدى رعايا
دولة متعاقدة أخرى ،التي تتصل اتصال مباشر بأحد االستثمارات ،بشرط أن يوافق أطراف النزاع
موافقتهما املشركة فأنه ال يجوز ألي منهما أن يسحبها بمفرده."....
فمن خالل استقراء نص املادة أعاله في فقرتها األولى يظهر أهنا حددت ورسمت معالم اختصاص
املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار وحصرتها بشكل عام في ثالثة شروط أساسية هي كاآلتي:
 أن تكون منازعة قانونية وناشئة بطريقة مباشرة عن االستثمار
 أن تكون األطراف املتنازعة دولة متعاقدة وأحد رعايا دولة متعاقدة أخرى.
 ضرورة موافقة األطراف على طرح النزاع على املركز كتابة.13
بناء على ما تقدم يظهر أن املادة  1/25من اتفاقية واشنطن تعتبر مادة محورية جوهرية باعتبارها حددت
بشكل دقيق االختصاص املوضوعي والشخص ي لهذا املركز ،كما أكدت على ضرورة توفير القالب الشكلي ،
وهي نقاط سنحاول شرحها فيما يلي:
املطلب األول :االختصاص املوضوعي للمركزالدولي- CIRDI-
بالعودة لتحليل الشرط األولي الذي جاءت به املادة  1/25السالفة الذكر من اتفاقية واشنطن لسنة
 1965يظهر أنها شددت على أن اختصاصها املوضوعي يدور فقط في حدود نزاعات قانونية وناشئة مباشرة
عن االستثمار ،14منه يفهم أن عنوان االختصاص املوضوعي لهذا املركز مركب نوعا ما إذا يتركب بين ضرورة
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أن تكون النزاعات القانونية من جهة ،وأن تكون متصلة إيصال مباشر باالستثمار من جهة أخرى ،ما يقض ي
الوقوف لتوضيح وضبط معنى النزاع القانوني (أ) ثم مفهوم االستثمار (ب).
أ -ضرورة وجود نزاع قانوني:
إن تحديد وضبط مفهوم النزاع القانوني بشكل دقيق ليس باألمر الهيبي خاصة أن نفس االتفاقية
املنشأة للمركز الدولي  -CIRDIلم تتضمن أي تعريف أو توضيح بخصوص هاته املنازعات ذات الطبيعة
القانونية هذا من جهة ،كما أنها من ناحية أخرى لم تقدم أي أو قائمة تشمل فيها هذه النزاعات القانونية
إال أن وبالرجوع لألعمال التحضيرية التفاقية واشنطن ،فهناك اتفاق للمجتمعين على أن عبارة أي " نزاع
قانوني" يتعلق بخالف مرتبط بحق قانوني مثال ذلك يكون نزاع متعلق ببنود االتفاق االستثمار بين أطرافه
أو بالتعبير أو االعتداء على حق ما تقرره االتفاقية الثنائية لالستثمار بين الدولة املضيفة له ودولة
املستثمر ،كما جاء رأي واضعي اتفاقية واشنطن لسنة  1965حول عبارة "نزاع ذو طبيعة قانونية" أنها
تؤدي إلى تميز بين نزاع ذو طبيعة سياسية اقتصادية أو حتى تجارية".15
هو نفس املعنى الذي حسب فيه تقرير املديرين التنفيذيين للبنك الدولي الذي أكد أن االختصاص
املوضوعي للمركز الدولي يكون في دائرة إصالح نزاعات قانونية ،أي نزاعات حول الحقوق ،أما الخالفات التي
تثار حول تعارض املصالح فتخرج من نطاق اختصاصه باإلضافة للمنازعات التي لها طابع سياس ي  ،كما
تجدر اإلشارة الى جانب ما سبق ما تضمنه التقرير امللحق التفاقية من عدة عناصر دالة على عبارة" النزاع"
ذو طابع قانوني اذ جاء في الفقرة 26منها:
« Soit l’existence ou l’étendue d’une droit ou d’une obligation juridique, soit la nature ou
l’étendue des réparation dues pour rupture d’une obligation juridique »16.
استنادا ملا سبق نتأكد أن نطاق االختصاص املوضوعي للمركز الدولي تدور في حدود النزاعات القانونية
سواء بوجود حق أو التزام قانوني ،استنادا ملا سبق نتأكد أن نطاق االختصاص املوضوعي للمركز الدولي
تدور في حدود النزاعات القا نونية سواء بوجود حق أو التزام قانوني ،إما من حيث طبيعة أو نطاق إصالحه،
وهو املفهوم الذي تأخذ به وتأسس عليه مختلف األحكام عن املركز الدولي بخصوص تحديد الطابع
القانوني لنزاع ما لغاية الوقت الحالي ،إذ نستشهد مثال بهذا الصدد فيما ورد في الحكم الصادر بتاريخ
 2005/01/10عن القضية القائمة بين:
17الجزائر ضد  Consrzio-groupement,l.e.s.i.dipentaالذي أفاد بأن عبارة" نزاع ذات طابع قانوني" يجب
أن يفهم وافقا ملعناها الواسع فهي كل املسائل املرتبطة بطلبيات مؤسسة على حقوق ذاتية يدعيها طرف في
مواجهة اآلخر بمقتض ى قواعد قانوني ة عقدية كانت أو غيرها ،وهي مسائل تختلف عن النزاعات ذات الطابع
السياس ي أو االقتصادي.
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غير أن عدة آراء و اجتهادات اعتبرت بأن مسألة النزاع القانوني لن تكون بهذه األهمية لو يكون هناك
اتفاق مسبق بين الدولة و املستثمر األجنبي حول ضبط مفهوم النزاع القانوني.
إال أن الواضح والغاية من تقيده االختصاص املوضوعي للمركز الدولي للنزاعات القانونية فقط من
طرف واضعي اتفاقية واشنطن هو إبعادها من النزاعات ذات طابع سياس ي.
أما الشطر الثاني من الشرط األول الذي جاءت به املادة  1/25السالفة الذكر هو أن يكون النزاع القانوني
هذا متصل اتصال مباشر باالستثمار وهو ما سنفصل فيه فيما يلي:
ب -أن يكون النزاع القانوني ناش ئ بطريقة مباشرة عن االستثمار
في الحقيقة أن التشديد على ضرورة ربط العالقة بين النزاع القانوني املباشر باالستثمار وفقا ملا جاء في
نص املادة  1/25السالفة الذكر ما هي إال داللة قطعية تعكس بدرجة أولى التسمية املطلقة على هذا املركز
املشار إليها بموجب املادة  1/1من اتفاقية واشنطن التي جاء نصها كاآلتي:
" ينشأ بمقتض ى هذه االتفاقية املركز الدولي لتسوية املنازعات املتعلقة باالستثمار"
وعليه يتبين بوضوح أن االختصاص املوضوعي الوحيد واألصيل بهذه الهيئة التحكيمية الدولية
يتعلق فقط بالنزاعات القانونية التي تتصل مباشرة باالستثمارات هذا ما يؤكد صراحة ما ذكرناه حول
إقصاء واستبعاد لجميع املنازعات الخارجة عن هذا املجال خاصة السياسية منها أي ال يمكن أن تعرض
على لجان التوفيق أو هيئة التحكيم ،املشكلة تحت إشراف هذا املركز – -CIRDIسوى النزاعات الناشئة
مباشرة عن االستثمار فمن غيرها يسقط االختصاص املوضوعي لهذا املركز ،لذلك يستوجب على
املؤفقين واملحكمين النظر في طبيعة االلتزامات املفروضة على أطراف العالقة في كل حالة تفرض عليهم
بما أن املبدأ هو ضرورة وجود عالقة كافية بين النزاع املطروح على املركز الدولي واالستثمار الذي يؤديه
املستثمر األجنبي على إقليم الدولة املضيفة له18.
غير أن ما يعاب على هذه االتفاقية املنشأة لهذا املركز الدولي في هذا الشأن هو اعقالها على تضمن
صيغتها النهائية تعريفا دقيقا ومحددا ملصطلح االستثمار"  "INVESTISSEMENTباعتباره محور اختصاص ي
موضوعي للمركز الدولي ومجاله التطبيقي الخصب ،بل أكثر من ذلك فإن هذه االتفاقية قد تركت الحرية
لألطراف املتعاقدة في إحصاء وصف االستثمار على معاملة ما أو صفقة معينة ،19مما يشكل تناقض وخطر
في آن واحد على الدول النامية خاصة ،من حيث احتمال توسيع نطاق اختصاص املركز الدولي في جميع
املنازعات بحجة أنها تنطوي تحت عنوان استثمار وهو ما يسعى إليه املستثمر األجنبي جاهد لحماية أمواله
واستثماراته من قضاء الدولة املضيفة من قضاء الدولة املضيفة له من خالل توسيع نطاق مفهوم
االستثمار ليشمل جميع العقود و الصفات املبرمة ،مما يمكن من استيفاء الشروط وبالتالي إمكانية اللجوء
للمركز الدولي في حالة وقوع خالفات بينهما20.
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فأمام غياب تعريف واضح وجامع ودقيق ملصطلح االستثمار يبقى لدى الدول النامية سوى رخصة
إقصاء بعض املعامالت والصفقات من نطاق اختصاص املركز الدولي - CIRDI-بغرض الحفاظ على
مصالحها كما فعلت مثال :اململكة العربية السعودية بإعالنها استبعاد منازعات البترول من دائرة اختصاص
هذه الهيئة التحكيمية الدولية ،باعتبار أن اتفاقية واشنطن املنشأة لهذا املركز أجازت بمثل هذه
املمارسات تجسيد ملبدأ سلطات اإلدارة21.
اتساقا ملا تقدم تبين أن مفهوم االستثمار ليس بالواقعة القانونية املحددة الثابتة بل انه مفهوم متشعب
يأخذ من العلوم االقتصادية و القانونية  ،كما أنه متغير ومتطور حسب املعطيات الوطنية اإلقليمية وحتى
الدولية كونه قد نظمته قوانين داخلية وطنية،كما نجد تعريفه في اتفاقيات ثنائية املنظمة ،أو حتى
االتفاقيات اإلقليمية والدولية22.
املطلب الثاني :أن تكون األطراف املتنازعة دول متعاقدة مع أحد رعايا دولة متعاقدة أخرى:
بعد تحديد االختصاص ي املوضوعي للمركز الدولي لتسوية املنازعات املتعلقة باالستثمار ،فان نفس
أحكام االتفاقية املنشأة لهذا املركز حددت أيضا اختصاصه الشخص ي بضرورة أن يكون الخالف املعروض
لفظه أمام هذه الهيئة التحكيمية الدولية قائما بين دولة متعاقدة و أن يكون الطرف الثاني املتخاصم معه
أحد رعايا دولة أخرى متعاقدة ،و عليه سنحاول التفصيل أكثر في الطبيعة القانونية لألشخاص املتنازعة
فيها طبقا ملا جاء في م 25من اتفاقية واشنطن السالفة الذكر في شكل نطاقين أساسيين هما:
أ -أن يكون أحد الطرفين دولة متعاقدة
من الظاهر تبدو طبيعة األطراف" دولة مستثمر أجنبي" سهلة غير أن الواقع التطبيقي يصعب
تحديدهما نظرا للفارق الشاسع في املراكز القانونية للطرفين ،الدولة التي تنتمي للقانون العام والتي تتمتع
بالطابع السيادي وامتيازات أخرى على املستوى الداخلي والخارجي وهو ما ستنطوي عليه الدراسة تحت هذا
العنوان ،في البداية لكشف عن متى تكون أو تعتبر الدولة أهلة لتحكيم تحت مظلة هذا املركز الدولي -
. - CIRDI
فحتى تكون الدولة أهلة لتحكيم تحت مظلة هذا املركز يستوجب في املقام األول أن تكون هذه الدولة
طرفا متعاقدا في اتفاقية واشنطن لسنة  1965وهو ما يجعل على عاتق املستثمر األجنبي الذي يريد
التأكد من أن الدولة املضيفة له طرف متعاقد في هذه االتفاقية بأن تقوم بفحص قائمة الدول األطراف
في املركز.
وعليه يفهم أنه إذا كانت الدولة غير متعاقدة ،أي غير طرف في اتفاقية واشنطن فال يجوز لها أن تصبح
طرفا في إجراءات التحكيم التي تكون تحت مظلة املركز23.
وال يقتصر تعيين الدولة املتعاقدة على حكومة الدولة فقط ،بل إنما يمتد ذلك ليشمل كل األقسام
والوكاالت التابعة للدولة أو إحدى هيئاتها اإلدارية التي تسمح لها الدولة في التعاقد مع املستثمر
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األجنبي ،24كما يجب على الدولة أيضا أن تقوم بتعيين وتحديد هذه األجهزة والوكالة اإلدارية التابعة لها
بشكل رسمي حتى تتمكن من املثول كطرف في نزاع ضد املستثمر األجنبي.
أي أن اتفاقية واشنطن تركت الدول املتعاقدة الحرية املطلقة في مجال تحديد األشخاص العامة
التابعة لها واملمكنة بأن تكون طرفا في العمليات التحكيمية التي تجري تحت إشراف هذا املركز لتسوية
منازعات االستثمار.
ب -املستثمراألجنبي كطرف في العقد:
أما الطرف الثاني املقابل للدولة املضيفة لالستثمار على منصة هذا املركز التحكمي الدولي فيتمثل في
املستثمر األجنبي أي موطن في دولة أخرى طرف في االتفاقية سواء كان ذلك املستثمر شخصا طبيعيا أو
شخصا معنويا ،25هكذا يظهر أنه ال يجوز أن يكون هذا الطرف األجنبي في عملية التحكيم تحت إدارة املركز
– - CIRDIدولة متعاقدة أو غير متعاقدة لدى املركز ،أي أن مستثمر أجنبيا ينتمي الى دولة أجنبية غير
متعاقدة في اتفاقية واشنطن لسنة  ،1965كما ال يجوز أيضا أن يكون ذلك املستثمر األجنبي يحمل نفس
جنسية الدولة املضيفة لالستثمار26.
فمن خالل ما تقدم يظهر أن واضعي اتفاقية واشنطن لسنة  1965اعتمد على معيار الرابطة القانونية
والسياسية التي بمقتضاها نميز انتماء الشخص لدولة معينة أي تحديد الصفة األجنبية للمستثمر وانتمائه
لدولة معينة تكون من خالل رابطة الجنسية27.
بهذا أصبح املركز الدولي لتسوية املنازعات االستثمار بين الدولة ورعايا دولة أجنبية أخرى متمايز،
ويصنع االستثناء باعتباره الهيئة الوحيدة التي تعطي الفرصة واإلمكانية للمستثمر األجنبي الخاص ملباشرة
إجراءات التحكيم بدون حاجة منه لتدخل دولته وبالتالي الوقوف على قدم املساواة مع الدولة (شخص من
القانون العام) املضيفة لالستثمار28.
غير أن وبالرغم من هذه الخصوصية التي يتمتع بها هذا املركز الدولي في شقه املوضوعي والشخص ي
اال أن ذلك يعاد غير كافي لتحريك اختصاصه إال بعد استكمال الشروط العامة األخرى املعروفة في سائر
العقود ،ولعل ابرازها تلك بشرط التراض ي كونه مسألة جوهرية.
املطلب الثالث :ضرورة موافقة األطراف على طرح النزاع على املركزكتابة
يمثل اتفاق التحكيم حجز الزاوية لهذه العملية كونه يصدر من مبدأ سلطان اإلدارة أين يعتبر
األطراف املتنازعة صراحة وبحرية كاملة عن اختيارهم لهذا الوسيلة الودية لفض خالفاتهم ويتم التعبير على
هذا بشكل عام وكما هو معروف من خالل إدراج إما شرط التحكيم في العقد األصلي أو بموجب مشارطة29.
التحكيم هي الصورة الكالسيكية املألوفة للجوء لعملية التحكيم وبالرجوع ألحكام اتفاقية واشنطن لسنة
 ،1965في هذا الشأن نجد أنها لم تخرج عن األصل العام من طابع اتفاقي في اللجوء لخدمات هذا الشأن نجد
أنها لم تخرج عن األصل العام من طابع اتفاقي في اللجوء لخدمات هذا املركز الدولي ،وما بين االهتمام الكبير
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الذي لقيه ركن التراض ي من طرف واضعي هذه االتفاقية نرجع دائما إلى أحكام املادة  30.2/25منها التي نصت
 ":ضرورة موافقة األطراف على طرح النزاع على املركز الدولي كتابيا" من خالل هذا الشرط يظهر أن ركن
الرضا هو بمثابة عمود فقري الختصاص املركز الدولي ومحركه األساس ي خاصة أن هذه االتفاقية أكدت على
أن بمجرد تصديق الدولة على اتفاقية واشنطن لسنة  1965ال يعني سوى استعدادها لقبول خدمة املركز
حيث جاء في الفقرة السابقة من ديباجة هذه االتفاقية أن تحريك اختصاص هذا املركز الدولي ""CIRDI
متوقف على توافق وتراض ي ثنائي األطراف املتنازعة ،طبقا للمادة  25السالفة الذكر أي أن تصدر موافقة من
الدولة املضيفة لالستثمار على اختصاص هذا املركز وأن يلقى قبول من طرف املستثمر األجنبي ما يكون
تراض مشترك بين املتعاقدين ،بمفهوم املخالفة ،فإن اختصاص هذا املركز ال يلزم أي طرف اللجوء لتحكيم
تحت مظلة إلى حين إبداء هؤالء املتنازعين لرضاهم املشترك بهذا الجهاز سواء كان ذلك في صورة شرط أو
مشارطة التحكيم31.
اذا بناء على ما تقدم حول ركن التراض ي في ظل أحكام اتفاقية واشنطن لسنة  ،1965تباين لنا أنها
شددت على ضرورة توفر هذا الركن بشكل صريح من قبل األطراف املتنازعة ،بل أكثر من ذلك الحث على
وجوب إفراغه في قالب رسمي ،أي في محرر مكتوب طبقا ملا جاء في نهاية املادة 2/25من نفس االتفاقية32.
خاتمة
ال ينكر أحد أن املركز الدولي لتسوية املنازعات املتعلقة باالستثمار بين الدولة واملستثمر األجنبي
يشكل قطب هام وأساس ي في مجال التحكيم املؤسساتي الدولي ،وذلك من عدة جوانب أهمها:
إن واضعي اتفاقية واشنطن لسنة 1965املنشأة لهذا املركز وضعت نظام مرين من عدة جوانب حتى من
الشق الهيكلي حيث هذا األخير قائم على تقسيم بسيط من " املجلس اإلداري ،السكرتارية،هيئة املحكمين"
كلها مضبوطة الصالحيات بدقة تعمل على تسهيل العمل اإلجرائي.
ضف لذلك فإن االختصاص الشخص ي واملوضوعي جعل من هذا الجهاز متميز عن غيره ،أوال كونه
يعطي الفرصة لشخص من القانون الخاص(املستثمر األجنبي) بالوقوف على قدم املساواة مع شخص من
القانون العام (الدولة أو إحدى األجهزة التابعة لها) أمام هذا القضاء الخاص ،ومن جهة أخرى فإن
االختصاص املوضوعي لهذا املركز ينظر وينحصر فقط بشكل أصيل في املنازعات املتعلقة بموضوع االستثمار
القائم بين الدولة والطرف األجنبي دون سواها ال يمكن عرضها على الهيئات التحكيمية املشكلة تحت إدارة
هذا املركز .وما أعطى ثقة ومصداقية أكثر لهذا املركز هو استمادة اختصاصها.
وفي جميع مراحل سير عملية التحكيم من إدارة األطراف بحيث أخذ ركن التراض ي في أحكام هذه
االتفاقية حيز واسع يمكن لهؤالء املتنازعين االتفاق على أبسط جزيئات عملية تحكيم فيه مقابل أتعاب تدفع
إلدارة املركز باعتبارها خدمات اختيارية صادرة عن مبدأ سلطان اإلرادة األطراف املتحكمة لهذا الجهاز
الدولي .-CIRDI
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الوضع تحت المراقبة االلكترونية كبديل لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية
The situation under electronic surveillance as an alternative to the
implementation of the penalty of deprivation of liberty
صديقي عبد القادر
طالب دكتوراه
.جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان
seddikiaek2012@gmail.com

*******
:امللخص
 من الطرق البديلة لقضاء،يعد إجراء الوضع تحت املراقبة االلكترونية باستخدام السوار االلكتروني
01/18  استحدثه املشرع بموجب القانون. خارج أسوار املؤسسة العقابية،العقوبة السالبة الحرية قصيرة املدة
بعدما كان استعماله مقتصرا. املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي04/05 املتمم للقانون
. املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات الجزائية02/05 على مراقبة تنفيذ التزامات الرقابة القضائية طبقا لألمر رقم
.هذا التحول يعد خطوة مهمة سلكها املشرع الجزائري في إيجاد بدائل للعقوبات بغير الطرق التقليدية
العقوبة السالبة للحرية،مقرر الوضع،السوار اإللكتروني،الوضع تحت املراقبة االلكترونية:الكلمات املفتاحية
.املحكوم عليه،قصيرة املدة
Abstract
electronic surveillance, by using the electronic bracelet is considered to be one of the
alternative ways to spend a short term Penalty of imprisonment outside the penal
institution's walls.
The legislator was introduced under law 01/18 supplementary to law 04/05, which
includes the law on the organization of prisons and social reintegration, though it use
was limited to monitoring the implementation of judicial control obligations
according to the order no 02/05, amended and supplemented by the code of criminal
procedure.
This transformation is an important step taken by the Algerian legislator to find
alternatives solutions to Penalties other than traditional ways.
Key words: electronic surveillance, electronic bracelet, status decision, short term
penalty, sentenced
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مـقـ ـدم ـ ـ ـ ـة
شهدت الجزائر جملة من اإلصالحات في منظومتها القانونية ،سعيا منها إلى تحقيق نقلة نوعية في تكريس
الحريات وحقوق اإلنسان تماشيا مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي إلتزمت بها.
تجسدت هذه اإلصالحات في إعتماد طرق بديلة للعقاب ،من خالل إدراج عقوبة النفع العام ،1مضاعفة
الغرامات املالية وتبني العقوبات بالحبس مع وقف التنفيذ  ،باعتبارها وسائل إلصالح وتأهيل املحكوم عليهم
وإعادة إدماجهم في املجتمع.
وإستمر تطوير املنظومة القانونية بتوظيف التطور التكنولوجي ،من خالل إدماج املراقبة االلكترونية في
العمل القضائي ،التي تعتبر من الوسائل املستحدثة في السياسة العقابية الحديثة .
وإعتمد املشرع الجزائري إجراء الوضع تحت املراقبة االلكترونية عن طريق تثبيت سوار إلكتروني برجل
املتهم أو املحكوم عليه ،بحيث تتم مراقبة تحركاته من خالل هذا السوار.
وتعد الجزائر الدولة األولى عربيا والثانية إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا ،في إعتماد السوار اإللكتروني
في قوانينها وبداية العمل به في مجال تطبيق العقوبة .فكانت بداية العمل بالسوار االلكتروني كوسيلة لضمان
تنفيذ التزامات الرقابة القضائية بناءا على األمر 02-15املؤرخ في 23يوليو  ،22015ليتوسع العمل بإجراء
املراقبة االلكترونية ليشمل األشخاص املحكوم عليهم نهائيا ،وذلك بإقرار املشرع الجزائري للقانون رقم 01-18
املؤرخ في  2018/01/30املتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين ،واملتضمن إدخال
نظام تكييف الع قوبة ،بتمكين املحكوم عليه بقضاء العقوبة أو جزء منها خارج املؤسسة العقابية ،ويتحقق ذلك
بحمل السوار اإللكتروني.
يهدف إجراء الوضع تحت املراقبة االلكترونية طبقا للقانون  01-18إلى تحقيق فوائد إصالحية تجاه
املنحرفين غير الخطرين املحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة املدة .هذا ما يدفعنا لطرح اإلشكالية
التالية:
ما طبيعة إجراء الوضع تحت املراقبة االلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية؟إرتأينا أن نجيب عن هذه اإلشكالية من خالل مبحثين،املبحث األول نبحث فيه شروط تطبيق الوضع
تحت املراقبة اإللكترونية وفي املبحث الثاني نتطرق فيه إلى إجراءات تنفيذ الوضع تحت املراقبة االلكترونية .
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املبحث األول :شروط تطبيق الوضع تحت املراقبة اإللكترونية
إتجه املشرع الجزائري إلى االعتماد على التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجية ،لعصرنة قطاع
العدالة وإصالح نظام السجون ،فاعتمد الوضع تحت املراقبة االلكترونية كإجراء بديل لتنفيذ العقوبة خارج
املؤسسة العقابية ،وذلك بعد توافر جملة من الشروط ،.سواء تلك املتعلقة بشخص املحكوم عليه أو بالنظر
للعقوبة املحكوم بها.
املطلب األول :الشروط املرتبطة باألشخاص
يطبق إجراء الوضع تحت نظام املراقبة اإللكترونية ،كبديل لتنفيذ العقوبة املقررة لألشخاص املحكوم
عليهم ،3أو الخاضعين لنظام الرقابة القضائية.4سواء كانوا بالغين ،ذكورا أو إناثا ،أو كانوا من األحداث.
إال أن إتخاذ مقرر الوضع تحت املراقبة اإللكترونية بالنسبة للقصر ،يخضع بالدرجة األولى إلى موافقة
املمثل القانوني للقاصر .بالرغم من أن املشرع الجزائري أحاط هذه الفئة بحماية ال تقل أهمية عن تطبيق نظام
الوضع تحت املراقبة االلكترونية ،لكون أن قانون حماية الطفل ،يمنع تطبيق العقوبات السالبة للحرية على
الطفل البالغ من العمر ثالثة عشر( )13سنة إلى ثمانية عشر( )18في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة إال إذا
كان هذا اإلجراء ضروريا  ،وإستحالة إتخاذ أي إجراء آخر،وفي هذه الحالة يوضع الطفل بمركز إعادة التربية
وإدماج األحداث أو بجناح خاص باألحداث في املؤسسات العقابية عند اإلقتضاء .5
أما األطفال الذين تقل أعمارهم عن ثالثة عشر()13سنة ،فيمنع وضعهم في مؤسسة عقابية ولو بصفة
مؤقتة ،وال يكونون إال محل تدابير الحماية والتهذيب.6
ال يمكن اللجوء إلى إصدار األمر بالوضع تحت املراقبة دون الحصول على رضا وموافقة من الشخص
البالغ الذي يراد إخضاعه لنظام املراقبة ،فهذه املوافقة ضرورية ملباشرة أمر املراقبة ،ألنه ال يمكن إعادة إدماج
الشخص اجتماعيا دون إرادة ورضا منه .أما في حال تمت مباشرتها بعد موافقة املحكوم عليه ،وتقرر بعد ذلك
تغيير أو تعديل االلتزامات املحددة في مقرر املراقبة أو حتى إلغاء األمر باملراقبة ،فال حاجة للحصول على
موافقته لهذه اإلجراءات الجديدة.7
يلزم قاض ي تنفيذ العقوبات قبل مباشرة إجراء الوضع تحت املراقبة ،التأكد من أن وضع السوار
اإللكتروني ال يمس بصحة املعني باملراقبة ،كما يجب احترام كرامته وسالمته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع
تحت املراقبة االلكترونية.8
املطلب الثاني:الشروط الخاصة بالعقوبة
يقتصر تطبيق نظام الوضع تحت املراقبة اإللكترونية على األشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام
قضائية نهائية ، 9تقض ي بإدانتهم بعقوبة سالبة للحرية ال تتجاوز مدتها ثالثة ()03سنوات نافذة ،كما يمكن
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تطبيق هذا اإلجراء في حالة ما إذا كانت املدة املتبقية من العقوبة املحكوم بها على الشخص املدان ال تتجاوز 03
سنوات.10
يظهر أن مقرر الوضع تحت املراقبة االلكترونية يرتبط بالجنح واملخالفات بالدرجة األولى ،وبالجنايات
عند انقضاء املدة القصوى للعقوبة ،وال يمكن أن يكون إجراء الوضع تحت املراقبة االلكترونية كبديل
للعقوبات املحكوم عليها غير سالبة للحرية كالغرامة أو العمل للنفع العام ،كما ال يمكن تطبيق ذلك إال على
األشخاص الطبيعية.
يشترط لإلستفادة من نظام الوضع تحت املراقبة اإللكترونية وفقا ملا ورد في نص املادة 150مكرر 03من
القانون  01/18املتضمن قانون السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين 11ما يلي:
أن يكون املتهم حكم عليه بصفة نهائية ،أي انه لم يتبقى له أي طريق من طرق الطعن العادية منها،
(املعارضة أو اإلستئناف )و غير العادية ( الطعن بالنقض ).
وعلى املحكوم عليه أن يثبت لقاض ي تنفيذ العقوبات ،أن لديه مقر سكن أو إقامة ثابت ،سواء بتقديم
عقد ملكية أو عقد إيجار ،أو وصوالت الكهرباء والغاز ،وإلى غير ذلك من الوسائل التي يعتبرها القانون محددة
لإلقامة.
وحرصا من املشرع على السالمة الجسدية للمحكوم عليه ،نصت املادة املذكورة ،على أال يضر السوار
اإللكتروني بصحة املعني .ولتفادي أي ضرر،على املحكوم عليه تقديم شهادة طبية تؤكد قدرته على حمل السوار
االلكتروني دون أن يشكل خطرا على صحته.12
وأعاد املشرع التأكيد مرة أخرى من خالل املادة 150مكرر 07من القانون  01/18على ضرورة مراعاة،
صحة املحكوم عليه حين وضع السوار االلكتروني ،وهذا التأكيد يدل على حرص املشرع على ضمان الوقاية
وحماية صحة األشخاص والحفاظ عليها.
كما يجب على املحكوم عليه ،تسديد مبالغ الغرامات املحكوم بها عليه واملصاريف القضائية ،واملتمثلة
في العقوبات املالية التي تم النص عليها في قانون العقوبات ،أو الواردة في القوانين الخاصة املكملة لقانون
العقوبات.
يالحظ أن املشرع لم يضع سداد مبلغ التعويضات املحكوم بها على عاتق املحكوم عليه ،كشرط
لالستفادة من إجراء الوضع تحت املراقبة االلكترونية ،بالرغم من أن الوفاء بتلك املبالغ املقررة لصالح
الضحايا ،من شأنها أن تجبر تلك األضرار وتساعد املحكوم عليه باالندماج اجتماعيا .
تجيز الفقرة األخيرة من املادة 150مكرر 03من القانون  ،01/18للمستفيد من الوضع تحت املراقبة
االلكترونية ،ممارسة املحكوم عليه لنشاط منهي ،أو مزاولة دراسة أو تكوين ،أو متابعته لعالج طبي ،أو مشاركته
الفعالة والضرورية في واجبات الحياة العائلية.
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تتم مراقبة املستفيد من إجراء الوضع تحت املراقبة االلكترونية ،من خالل تثبيت السوار االلكتروني
على رجله طيلة املدة التي تحددها العقوبة ،وتسير املراقبة اإللكترونية تحت إشراف قاض ي تنفيذ العقوبات ،من
قبل املصالح الخارجية إلدارة السجون املكلفة بإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين.13
يخضع السوار االلكتروني 14لعدة مواصفات باعتباره يبث ذبذبات إلكترونية (إشارات)،مرتبطة باملراكز
التي تتولى مهام التلقي واملراقبة عن بعد (املصالح املختصة)،وتعمل من خالل أجهزة إتصال هاتفية أو ال سلكية.
يتمتع السوار االلكتروني بإمكانية تحديد مكان حامله وتوقيت تواجده بمكان محدد وفي حالة إزالته
يطلق نظام إنذار.

املبحث الثاني:إجراءات تنفيذ الوضع تحت املراقبة االلكترونية
يستفيد املحكوم عليه من مقرر الوضع تحت املراقبة اإللكترونية ،في حال توافرت جملة من الشروط،
سواء املرتبطة بشخص املحكوم عليه أو املرتبطة بالعقوبة.إال أن تطبيق هذا اإلجراء يحتاج اتخاذ جملة من
اإلجراءات والتدابير لتمكين املحكوم عليه من تنفيذ عقوبته خارج املؤسسة العقابية.
املطلب األول:الجهة املختصة في إصدارقرارالوضع
يقدم طلب اإلستفادة من نظام املراقبة االلكترونية كبديل لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى قاض ي
تطبيق العقوبات ،15بمحض إرادة املعني بحمل السوار االلكتروني ،على خالف قرار الوضع الذي يصدره قاض ي
التحقيق أو قاض ي األحداث أو حتى قاض ي املوضوع ، 16والذي يكون في حالة الرقابة القضائية كبديل للحبس وال
يخضع ملوافقة املوضوع تحت املراقبة اإللكترونية.
يقرر قاض ي تطبيق العقوبات تنفيذ العقوبة تحت نظام املراقبة اإللكترونية ،إما تلقائيا ،أو بناءا على
طلب املحكوم عليه بصفة شخصية أو عن طريق محاميه.
-1صدور مقرر الوضع بصفة تلقائية:
يصدر مقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام املراقبة اإللكترونية بمبادرة من قاض ي تنفيذ العقوبات ،و بعد
أخذ رأي النيابة العامة ورأي لجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين،دون الحاجة لوجود طلب من املحكوم
عليه إلتخاذ مقرر الوضع ،بل يكفي قبوله لهذا اإلجراء.17
-2صدور مقرر الوضع بناء على طلب املعني:
مكن املشرع املحكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية التي ال تتجاوز مدتها  03سنوات أو إذا كانت
العقوبة املتبقية ال تتجاوز هذه املدة ،أن يقدم طلب اإلستفادة من نظام املراقبة االلكترونية إلى قاض ي تطبيق
العقوبات  .سواء بنفسه أو باإلستعانة بمحامي.طبقا ملا ورد في نص املادتين150مكرر01و 150مكرر.04
يتعين على املحكوم عليه غير املحبوس ،أن يقوم بتقديم هذا الطلب ،بمحل إقامته الواقع بحدود
الدائرة التي يباشر فيها قاض ي تطبيق العقوبات وظائفه املعتادة .أما املحكوم عليه املحبوس ،يقدم طلبه بمقر
املؤسسة العقابية التي يتواجد بها.
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يستفيد الشخص املحكوم عليه غير املحبوس الذي أودع طلب اإلستفادة من مقرر الوضع تحت
املراقبة االلكترونية ،من إرجاء تنفيذ العقوبة طيلة الفترة التي يتم فيها النظر في طلبه إلى حين الفصل النهائي.
يفصل قاض ي تطبيق العقوبات في طلب املعني في أجل  10أيام من تاريخ إخطاره بالطلب ،وذلك بموجب
مقرر غير قابل للطعن فيه من طرف املحكوم عليه .إال أ نه يمكن للمعني أن يقدم طلبا جديدا لإلستفادة من
مقرر الوضع تحت املراقبة االلكترونية بمض ي مدة  06أشهر تسري من تاريخ رفض طلبه.
في حال تم صدور مقرر وضع املحكوم عليه تحت املراقبة االلكترونية من طرف قاض ي تنفيذ العقوبات،
تلقائيا أو بناء على طلب من املعني ،فان إجراء الوضع يترتب عنه عدة تدابير يخضع لها الشخص املوضوع تحت
املراقبة االلكترونية.
املطلب الثاني:التدابيرالقانونية للمراقبة اإللكترونية
يمكن إجراء الوضع تحت املراقبة اإللكترونية املحكوم عليه من قضاء فترة العقوبة أو جزء منها خارج
أسوار املؤسسة العقابية ،فيترتب على صدور مقرر الوضع تحت املراقبة االلكترونية مجموعة من الواجبات التي
يلتزم بها املعني بمقرر الوضع ،والتي ال يمكنه مخالفتها طيلة مدة تنفيذ العقوبة .
ويتعرض الشخص الذي يتملص من املراقبة االلكترونية ،في حال قام بتعطيل عمل السوار االلكتروني
أو قام بنزعه إلى العقوبات املقررة لجريمة الهروب. 18
-1واجبات املعني بمقرر الوضع تحت املراقبة االلكترونية:
تحدد هذه الواجبات في مقرر الوضع تحت املراقبة الذي يصدره قاض ي تطبيق العقوبات ،ويتضمن منع
الشخص من مغادرة منزله أو املكان الذي يعينه قاض ي تطبيق العقوبات ،وذلك خالل املدة الزمنية املحددة في
مقرر الوضع.19
يبقى األشخاص الخاضعين ملقرر الوضع تحت املراقبة االلكترونية ،تحت رقابة ومتابعة من طرف
املصالح الخارجية إلدارة السجون املكلفين بإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين عن بعد ،بحيث يقومون تحت
إشراف من قاض ي التحقيق بالزيارات امليدانية ألماكن املراقبة ،باإلضافة إلى املراقبة عن طريق الهاتف.20
يراعي قاض ي تطبيق العقوبات حين تحديده لألوقات واألماكن التي يتضمنها مقرر الوضع تحت املراقبة
االلكترونية عدة عناصر أساسية:
أ-مراعاة ممارسة املحكوم عليه لنشاطات مهنية:
يعني ذلك أن قاض ي تطبيق العقوبات حينما يحدد بمقرر الوضع تحت املراقبة االلكترونية األماكن واألوقات التي
يتقيد بها املحكوم عليه ،يأخذ في الحسبان األماكن التي يقصدها املحكوم عليه واألوقات التي يستغرقها بقاؤه بها
عند متابعته لنشاط منهي ،أو متابعته لتكوين أو دراسة أو تربص.

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،110-101 :جانفي 2019
106

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
الوضع تحت املراقبة اإللكترونية كبديل لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية

ب-شغل وظيفة :
يراعي قاض ي تطبيق العقوبات أثناء وضع مقرر الوضع تحت املراقبة االلكترونية ،حالة املحكوم عليه الذي
يمارس شغال أو وظيفة تساعده على اإلندماج االجتماعي ،فيستثني األماكن واألوقات التي يقتضيها العمل أو
ممارسة الوظيفة من تلك األماكن واألوقات املمنوعة على املعني بمقرر الوضع.
ج-متابعة العالج:
في الحالة التي يكون فيها املعني بمقرر الوضع تحت املراقبة االلكترونية ،يتابع عالجا طبيا ،يستدعي تنقله إلى
مكان واحدا أو عدة أماكن ملتابعة للعالج ،والذي يستغرق فيه فترات زمنية معينة ،هذه األوقات والفترات التي
ترتبط بالعالج يأخذها قاض ي تطبيق العقوبات بعين االعتبار ضمن األماكن واألوقات املحددة بمقر الوضع.
 -2الرقابة على سيرتنفيذ إجراء الوضع تحت الرقابة االلكترونية:
مكنت املادة 150مكرر 06من القانون 01/18قاض ي تطبيق العقوبات من إخضاع الشخص املوضوع تحت
املراقبة االلكترونية لتدبير أو عدة تدابير ،املتمثلة في:
ممارسة نشاط منهي أو متابعة تعليم أو تكوين منهي.عدم إرتياد بعض األماكن .عدم اإلجتماع ببعض املحكوم عليهم،بما في ذلك الفاعلين األصليين أو الشركاء في الجريمة.عدم اإلجتماع ببعض األشخاص ال سيما الضحايا والقصر .االلتزام بشرط التكفل الصحي أو االجتماعي أو التربوي أو النفس ي التي تهدف إلى إعادة إدماجه إجتماعيا.كما تضيف الفقرة األخيرة من املادة املذكورة ،التزاما آخر على املحكوم عليه يتمثل في ضرورة اإلستجابة
إلى إستدعاءات قاض ي تطبيق العقوبات أو السلطات العمومية التي يعينها هذا األخير.
بالرغم من أن نص املادة 150مكرر 06من القانون 01/18حدد مجموعة من التدابير إال أن قاض ي
تطبيق العقوبات يمكنه الزيادة أو اإلنقاص في تلك التدابير لضمان تنفيذ مقرر الوضع بشكل فعال.
يتقيد املحكوم عليه املوضوع تحت نظام املراقبة االلكترونية بكافة االلتزامات املحددة في مقرر الوضع،
ويترتب على مخالفته لها إتخاذ قاض ي تطبيق العقوبات مقرر إلغاء الوضع تحت املراقبة االلكترونية .كما ورد في
املادة  150مكرر 10من القانون  01/18التي تنص على أنه":يمكن لقاض ي تطبيق العقوبات بعد سماع املعني،
إلغاء الوضع تحت املراقبة االلكترونية في الحاالت التالية:
عدم احترامه اللتزاماته دون مبررات مشروعة.اإلدانة الجديدة.طلب املعني".لم تنص املادة  150مكرر 10على ضرورة سماع املعني بحضور محاميه قبل إلغاء مقرر الوضع تحت
املراقبة االلكترونية ،بل إكتفت باإلشارة إلى ضرورة سماع املعني قبل إصدار مقرر اإللغاء .في حين أننا نرى أن

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،110-101 :جانفي 2019
107

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
الوضع تحت املراقبة اإللكترونية كبديل لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية

حضور املحامي رفقة املعني أمر ضروري ،خاصة إذا كان تقديم طلب الوضع من املعني باإلستعانة بمحامي وفقا
لنص املادة 150مكرر ،01و في حال قرر املعني التظلم ضد مقرر اإللغاء أمام لجنة تكييف العقوبة ،باالستعانة
بمحامي،فإن هذا األخير قد يتعذر عليه تأسيس تظلمه على أحسن وجه ،مادام انه لم يكن حاضرا وقت سماع
املعني قبل إصدار مقرر إلغاء الوضع .
للمحكوم عليه الذي تم إلغاء مقرر وضعه تحت املراقبة ،الحق في الطعن أمام لجنة تكييف
العقوبات ،21التي يجب عليها أن تفصل فيه في أجل  15يوم من تاريخ إخطارها.إال انه ال يجوز للمحكوم عليه
الطعن في مقرر إلغاء الوضع تحت املراقبة إذا كان صادرا من لجنة تكييف العقوبات بناءا على طلب من النائب
العام ،في حال تبين لهذا األخير أن الوضع تحت املراقبة االلكترونية يمس باألمن والنظام العام ،وألزم القانون
لجنة تكييف العقوبات بالبت في الطلب خالل مدة 10أيام من تاريخ إخطارها.22
في حال تم إلغاء مقرر الوضع تحت املراقبة االلكترونية ينفذ املعني املدة املتبقية داخل املؤسسة
العقابية وتقتطع مدة الوضع من العقوبة.23
خـ ــاتم ـ ــة
اعتمد املشرع الجزائري نظام الوضع تحت املراقبة االلكترونية ،كأداة ملراقبة تنفيذ التزامات الرقابة
القضائية بموجب األمر ،02-15املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات الجزائية ،ليتوسع نطاق تطبيقه ليشمل
تكييف العقوبة .
فاستخدام تقنية املراقبة االلكترونية عن طريق السوار االلكتروني ،يساهم بشكل كبير في إصالح
الجاني ،بإبعاده عن الوسط اإلجرامي ،والوقاية من العود للجريمة وتسهيل إدماج املفرج عنهم اجتماعيا .كما
يساعد في تخفيف االكتظاظ بالسجون.
قائمة املراجع:
األمر رقم  155-66مؤرخ :في  1966-07-08يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية معدل ومتمم . األمر رقم  156-66مؤرخ :في  1966-07-08يتضمن قانون العقوبات ،معدل ومتمم.القانون رقم  04-05مؤرخ في 2005-02-06:يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعيللمحبوسين،متمم بموجب القانون رقم 01-18:املؤرخ في.2018-01-30:
األمر رقم  02-15املؤرخ في ،2015-07-23يعدل ويتمم االمر 155-66املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية.-القانون رقم  12-15املؤرخ في 2015-07-15:يتعلق بحماية الطفل.
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 - 4لم يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري تعريفا إلجراء الرقابة القضائية وإنما ذكر شروط الرقابة القضائية و التزاماتها من خالل املواد 123
125مكرر. 01- 5املادة  58من القانون رقم 12-15:املؤرخ في  15يوليو 2015املتعلق بحماية الطفل.
- 6املادة  57من القانون رقم.12-15:
- 7املواد  150مكر 150-9مكرر 10من القانون رقم 01-18:الصادر بتاريخ30:يناير،2018يتمم القانون رقم  04-05املؤرخ في06:فبراير 2005واملتضمن
قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين ،.الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ30:يناير ،2018العدد . 05
- 8املادة  150مكرر .02من القانون رقم 01-18:املتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين.
 - 9األحكام النهائية. :هي تلك األحكام التي استنفذت جميع طرق الطعن،العادية وغير العادية.
- 10املادة 150مكرر 01من القانون رقم.01-18:
 - 11القانون رقم 01-18:املتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين.
 - 12يجب أن تتضمن الشهادة الطبية اإلشارة إلى أن السوار اإللكتروني ال يضر بصحة املعني.
150- 13مكرر08من القانون رقم 01-18:املتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين.
يتم إستحداث مكتب على مستوى املؤسسة العقابية ،يتولى تركيب جهاز السوار اإللكتروني على املعني ووضع حيز التنفيذ خدمة املراقبة االلكترونية،.يتكون املكتب من موظفين ( ) 02موظف مؤهل مكلف بعملية تثبيت ونزع السوار اإللكتروني ،وتقني ي اإلعالم اآللي ،مكلف بتشغيل السوار
االلكتروني وتحديد النطاق الجغرافي لحامله طبقا ملضمون مقرر الوضع.
- 14يتكون السوار االلكتروني من جزئين  :األول يتضمن تكنولوجيات االتصال(كشريحة .)GPSونظام تتبع( .)GPRS.LBS.GPSوالجزء الثاني يتضمن
بطارية.
- 15املادة  150مكرر 04فقرة 01من القانون رقم 01-18:املتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين.
 16املواد  125مكرر 03-01واملادة  339مكرر 06من لألمر 155-66املؤرخ في 08يوليو ،1966املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ،املعدل واملتمم.
- 17إذا إقترح قاض ي تطبيق العقوبات استفادة املحبوس من نظام املراقبة االلكترونية،فانه يأخذ برأي لجنة تطبيق العقوبات وان هذا الرأي يكون
إستشاريا فقط بعد إجتماع اللجنة وتحرير محضر عن ذلك.
- 18املادة 150مكرر.14من القانون .01/18وتنص املادة  188من قانون العقوبات على انه":يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثالثة سنوات كل من كان
مقبوضا عليه أو معتقال قانونا بمقتض ى أمر أو حكم أو قرار قضائي ويهرب أو يحاول الهروب من األماكن التي خصصتها السلطة املختصة لحبسه أو
من مكان العمل أو أثناء تنقله."...
بعد إصدار مقرر الوضع يتعين على املحكوم عليه أن يمض ي تعهد يتضمن العناصر التالية:أن يتوفر على هاتف نقال به رقم هاتف شخص ي-يجب عليه الرد على االتصاالت الهاتفية التي توجه له من قبل املصلحة املكلفة باملتابعة-عدمتعطيل أو نزع السوار مهما كان السبب-ي حالة وجود عطب بالجهاز ال بد له أن يبلغ مصلحة املراقبة-يتوجب عليه شحن البطارية والسوار االلكتروني
بصفة دورية.
 -19املادة150مكرر 05من القانون.01/18
-20املادة 150مكرر 08من القانون.01/18
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 21يبقى املستفيد من نظام الوضع تحت املراقبة االلكترونية في حالة إفراج إلى حين الفصل في طلبه من طرف لجنة تكييف العقوبات التي تنظر في
تظلمه ،ويجب على املعني أن يرفع تظلمه إلى هذه اللجنة في اجل  05أيام ن يوم تبليغه من طرف قاض ي تطبيق العقوبات.و إال تتخذ ضده اإلجراءات
القانونية إليداعه الحبس الستكمال تنفيذ العقوبة.
- 22املادة 150مكرر11من القانون.01/18
- 23املادة 150مكرر 13من القانون.01/18
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مدى فعالية حماية المستهلك من العالمات التجارية المقلدة في ظل القانون الجزائري
The effectiveness of consumer protection against counterfeit trademarks
under Algerian law
الدكتورة  :عبدالالوي خديجة.
أستاذة محاضرة قسم ب.
معهد العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم التسيير
قسم الحقوق
المركز الجامعي بلحاج بوشعيب –عين تموشنت-
abdellaoui-khadidja@hotmail.fr

*******
امللخص:
عرفت العالمات التجارية املقلدة رواجا واسعا في السوق الجزائرية ،حيث أصبحت هذه العالمات جزءا من
حياتنا اليومية .وعليه ،كان على املشرع التدخل من أجل حماية املستهلك وتحقيق سالمته من هذه العالمات،
وذلك من خالل ترسانة من النصوص القانونية.
ومن هنا ،وض ع املشرع أجهزة وهيئات تسهر وتحرص على حماية املستهلك ،كما أولى أهمية كبيرة لكل من
الحماية املدنية والجزائية للمستهلك من جرائم الغش والتدليس في املواد واملنتجات االستهالكية حفاظا على
مصلحته.
الكلمات املفتاحية :املستهلك ،العالمة التجارية ،التقليد ،جمعيات حماية املستهلكين ،الحماية.
Abstract :
Counterfeit trademarks had become popular in the Algerian market and part of our
daily lives, therefore the legislator had to intervene to protect the consumer and
achieve his safety from these trademarks through an arsenal of legal articles.
Based on that, legislator has put devices and organizations attend and take car for
protecting consumer, also he attached great importance to both the civil and criminal
protection of the from the crimes of deception and fraud in consumer product in order
to maintain his interest.
Keywords:
Consumer, trademarks, Counterfeit, consumer protection associations, Protections.
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مقدمة:
يشهد العالم اليوم تطور مستمر في مختلف املجاالت خاصة املجال االقتصادي وذلك استجابة ملتطلبات
الفترة الراهنة بالتوجه إلى اقتصاد السوق وتحرير املبادالت التجارية ،ففي ظل مناخ العوملة وما تبعه من تغير
كبير في أنماط وحجم االستهالك ،أصبحت السلع والخدمات متنوعة ومتوفرة.
وعليه ،ال يخفى على الجميع أهمية األسواق في تلبية رغبات املستهلكين وما تحققه لهم من أسباب املتعة
والرفاهية في اقتناء ما يحتاجونه من سلع وخدمات ،وبقدر ما تحققه هذه الوفرة من جوانب ايجابية ،فان لها
سلبياتها الخطيرة التي تهدد املستهلكين ماديا ومعنويا خاصة بعد تطور الدعاية واإلعالن واإلشهار عن هذه
املنتجات التي تكاد تنس ي املستهلك مضارها املحتملة.
ومن هنا ،فلقد أصبحت العالمات التجارية جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية فأينما تولي وجهك فثمة منتوج
جديد ذو عالمة مميزة وأينما ترحل بناظريك فثمة عالمة فعصرنا بال منازع عصر العالمات التجارية.
ولتفادي األضرار وحماية املستهلك من العالمات التجارية املقلدة تدخل املشرع بوضع ترسانة من التشريعات
لحمايته ،فأصبح بحاجة أكثر من أي وقت مض ى إلى حماية قانونية من الغش في السلع والخدمات في مختلف
مراحلها اإلنتاج ،االستيراد ،التخزين والتوزيع.
وفي هذا املضمار لم تكن الجزائر منعزلة عن االهتمام بهذه املسألة ،فقد اتخذت العديد من املواقف كرست
فيها اهتمامها باملستهلك والسعي إلى حمايته ،وهذا األمر يظهر من خالل تبنيها ملجموعة من النصوص القانونية
التي تهدف إلى تحقيق هذه الحماية ابتداء من القانون رقم  02-89املتعلق بالقواعد العامة لحماية املستهلك1
والذي حدد الخطوط العريضة و أطر حقوق املستهلك في قانون مستقل ،ومجموعة من النصوص التنظيمية
التي عقبت صدوره  2والتي نظمت كل مجال له صلة بحماية املستهلك ورعاية حقوقه ،ثم القانون رقم 03-09
املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل واملتمم الذي ألغى املشرع بموجبه القانون املذكور أعاله ،3باإلضافة
إلى القوانين التي تنظم املنافسة واملمارسات التجارية والتي تهدف إلى املحافظة على مصلحة املستهلك وحمايته.
كما تم وضع أجهزة تعمل على توفير هذه الحماية ،وأسس قانونية تتمثل في إنشاء هيئات تسهر وتحرص على
تحقيقها ،غير أن الدولة ممثلة في أجهزتها الرسمية تكون عاجزة بمفردها عن القيام بدورها في حماية املستهلك
هذا ما أدى إلى ظهور جمعيات حماية املستهلكين.
أضف إلى ذلك ،فان املشرع الجزائري أولى أهمية كبيرة ملسألة الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش
والتدليس في املواد واملنتجات االستهالكية حفاظا على مصلحة املستهلك ،فكرس هذه الحماية ضمن أحكام
تهدف إلى فرض جزاءات جنائية ضد مرتكبي هاته الجرائم في قانون العقوبات والقانون  03-09املتعلق بحماية
املستهلك وقمع الغش املعدل واملتمم.
ومن هنا فان تحديد مفهوم املستهلك الواجب حمايته من املنتجات املقلدة مسألة البد منها ،وعليه فمن هو
املستهلك؟ ،وما املقصود بالعالمة التجارية ؟ .
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ومن ثم ،يتفرع عن هذه اإلشكاالت العامة إشكاليات فرعية مفادها :ما مفهوم العالمة التجارية املقلدة؟ ،فيما
تتمثل الجزاءات القانونية التي وضعها املشرع كحماية للمستهلك من هذه العالمات ؟.
كل هذه التساؤالت سنحاول اإلجابة عليها من خالل التطرق إلى:
املحور األول :املفاهيم األساسية للمستهلك و العالمة التجارية.
املحور الثاني :آليات حماية املستهلك من العالمات املقلدة.
إن الدراسة في هذا املوضوع تستوجب علينا التطرق إلى مفهوم كل من املستهلك والعالمة التجارية ،باإلضافة
إلى الحماية املقررة قانونا لحماية املستهلك.

املحور األول :املفاهيم األساسية للمستهلك و العالمة التجارية.
سنحاول أن نحدد مفهوم كل من املستهلك في ظل تطور قانون املستهلك وتعريف العالمة التجارية.
أوال :مفهوم املستهلك.
شهد مفهوم املستهلك في التشريع الجزائري تطورا من طرف املشرع ،حيث لم يقم املشرع بتعريف املستهلك
من خالل قانون رقم  02-89املؤرخ في  07فيفري  1989املتعلق بالقواعد العامة لحماية املستهلك ،إذ اكتفى
بوضع القواعد واآلليات العامة لحمايته.
بعد ذلك تبنى املشرع أول تعريف قانوني للمستهلك من خالل املرسوم التنفيذي رقم  39-90املتعلق بمراقبة
الجودة وقمع الغش في مادته الثانية فقرة األخيرة 4حيث عرف املستهلك على أنه " :كل شخص يقتني بثمن أو
مجانا منتوجا أو خدمة معدين لالستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو
حيوان يتكفل به".
من خالل هذه املادة نستنتج أن املشرع الجزائري قد تبنى االتجاه الضيق ملفهوم املستهلك مما يفيد استبعاد
املنهي.5
والجدير بالذكر ،أن املشرع اعتمد على ذكر مصطلح شخص دون ذكر شخص معنوي صراحة ،مما يؤدي
قصر صفة املستهلك على الشخص الطبيعي.
بعد ذلك عرف املستهلك من خالل املادة  3فقرة  2من قانون  02-04املؤرخ في  20جوان  2004املحدد للقواعد
املطبقة على املمارسات التجارية 6على أنه " :كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من
خدمات عرضت ومجردة من كل طابع منهي".
كما عرفت املادة  3فقرة  1من قانون  03-09املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املستهلك 7على أنه " :كل
شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا ،سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية
حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به".
من خالل التعريف الوارد في املادتين نرى أن املشرع أكد على إبقاء صفة املستهلك بالنسبة لالستعمال
الشخص ي أو العائلي ،لكنه وسع من دائرة الحماية أكثر بإدراج الشخص املعنوي.
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ثانيا :مفهوم العالمة التجارية
إن أول تدخل للمشرع بالنسبة للعالمات التجارية كان بناء على األمر رقم  57-66املؤرخ في  19مارس 1966
املتعلق بعالمات املصنع والعالمات التجارية  8الذي بقي ساري املفعول أكثر من  37سنة ،إذ لم يتم إلغاؤه إال
عند إصدار األمر رقم  06-03املؤرخ في  19يوليو  2003املتعلق بالعالمات ، ،9عالوة على ذلك ،تتحقق حماية
هذه التسميات على الصعيد الدولي وفقا التفاقية برشلونة املؤرخة في  31أكتوبر .101958
أ -تعريف العالمة التجارية
إذا كان االسم التجاري هو الكلمة املستعملة من طرف مؤسسة لتعيين املواد املنتجة ،فمفهوم العالمة
يستجيب إلى معايير أكثر دقة ،إذ عرفت بأنها إشارة مادية تستخدم للتمييز بين املنتجات أو األشياء أو الخدمات
خاصة بمؤسسة.11
كما عرفت العالمة بأنها كل إشارة مادية تستخدم لتمييز البضائع للداللة على مصدرها ،أو أنواعها ،أو
مرتبيها ،أو ضمانها ،أو طريقة تحضيرها.12
والجدير بالذكر ،أن املشرع الجزائري هو اآلخر نظم الحقوق الخاصة بالعالمات باألمر رقم  06-03املؤرخ في
 19يوليو  2003املتعلق بالعالمات وعرفها في املادة  2من األمر  ،13 06-03ويقصد بالعالمة السمة املميزة التي
يضعها التاجر على منتجات محله التجاري –هي عالمة تجارية ،-أو الصانع على املنتجات التي يقوم بصنعها -هي
عالمة مصنع -قصد تمييزها عن املنتجات األخرى املشابهة لها واملعروضة في السوق.
ب -أنواع العالمات.
إن للعالمة التجارية أنواعا متعددة يمكن تقسيمها من حيث أنواعها أو طبيعتها إلى ما يلي:
العالمات التجارية والصناعية والخدمة.
-1
تتمثل فيما يلي:
* العالمات التجارية :يقصد بها اإلشارة التي يستخدمها التجار شعارا لبضائعهم التي يقومون ببيعها بعد شرائها
سواء من تاجر الجملة أو من املنتج مباشرة ،فالعالمة التجارية تشير إلى مصدر البيع.14
* العالمة الصناعية :هي إشارة يضع ها الصانع لتمييز املنتجات التي يقوم بصنعها عن مثيالتها من املنتجات
األخرى ،هذه العالمة تشير إلى مصدر اإلنتاج وتعتبر إلزامية حتى في الحالة التي يتولى املنتج تسويق منتجاته
بنفسه.15
* عالمة الخدمة :هي العالمة التي يستخدمها مقدموا الخدمات لتمييز خدماتهم عن غيرهم من الخدمات التي
يقدمها منافسوهم مثال :وكاالت السياحة واألسفار ،الفنادق...الخ.16
العالمات الفردية والعالمات الجماعية.
-2
تتمثل هذه العالمات فيما يلي:
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* العالمة الفردية :هي العالمة التي يمتلكها شخص معين ،سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ،وقد تكون عالمة
تجارية أو عالمة سلعة أو عالمة خدمة.
* العالمة الجماعية :عرفها املشرع في املادة  2فقرة  2من األمر سالف الذكر على أنها " :كل عالمة تستعمل
إلثبات املصدر واملكونات....الخ".
أضف إلى ذلك ،فقد ألزم املشرع صاحب العالمة الجماعية أن يسهر على حسن استعمال عالمته وفقا
لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول بها ،فإذا أخل بهذا االلتزام تصبح عالمته معرضة لإللغاء من طرف الجهة
القضائية املختصة .17
العالمات املحلية والعالمات املشهورة.
-3
تتمثل هذه العالمات فيما يلي:
* العالمة املحلية :هي العالمة التي تم تسجيلها في بلدها وأصبحت معروفة فيه.
* العالمة املشهورة :هي عالمة تجارية لها شهرة واسعة أكسبتها حماية خاصة من االعتداءات التي تقع عليه،
فمسألة حمايتها فرضت نفسها بقوة على االتفاقيات الدولية وعلى القوانين الوطنية.
* عالمات املطابقة أو النوعية :تخضع هذه العالمات ألحكام خاصة واردة في القانون  04-04املتعلق
بالتقيييس 18واملرسوم التنفيذي رقم  464-05املتعلق بتنظيم التقييس وسيره  ،19توضع هذه العالمة على منتوج
ما لإلشهاد بأنه مطابق للمواصفات القانونية ،وهي غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز باعتبارها عالمة جماعية
ذات طابع خاص ،كما يجب أن تكون عالمة املطابقة منفصلة عن عالمة السلعة ومتميزة عنها ويختص بمنحها
املعهد الجزائري للتقييس.20
وفي األخير ،حتى تكون العالمة محل حماية قانونية اشترط املشرع جملة من الشروط املوضوعية والشكلية.

املحور الثاني :آليات حماية املستهلك من العالمات املقلدة.
قبل اللجوء إلى الحماية القضائية ال بد أن نعرج على الحماية غير القضائية للمستهلك ،ألن موضوع الرقابة
يلقى اهتماما من كافة القطاعات في الدولة ،كقطاع الصناعة والفالحة والصحة،خاصة فيما يتعلق بمطابقة
شروط النظافة واملواصفات التقنية للمنتوج.
وعليه ،فقد خول املشرع بموجب نصوص خاصة لبعض الهيئات واملصالح الدفاع عن حقوق املستهلك
وحمايته من أي غش أو تضليل لذا يمكن مراقبة ومحاربة مرتكبي التقليد من طرف هذه الهيئات ،حيث جعلت
الدولة وزارة التجارة الجهاز املتخصص في مجال حماية املستهلك ،باإلضافة الى الدور الفعال املنوط بالوالية
والبلدية باعتبارها الجماعات املحلية األقرب للمستهلك ،أعوان الضبطية القضائية ومصالح الجمارك وكل منها
يتكفل بضبط وكشف السلع واملنتجات التي تحمل عالمات مقلدة ولها حق التدخل لحماية املستهلك من
التضليل الذي يتعرض له جراء التقليد.
أوال :جمعية حماية املستهلك.
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اعترف املشرع فيما يخص حماية املستهلك بدور الجمعيات في حماية املستهلك في قانون  03-09واملتعلق
بحماية املستهلك وقمع الغش املعدل واملتمم حيث أفرد في الفصل السابع وتحت عنوان " جمعيات حماية
املستهلكين " في املواد  21،22،23،24مهام وتنظيم جمعيات حماية املستهلك في سبيل حماية مصالح املستهلكين.
إال أنه وبالرجوع إلى هذا الفصل نجد أنه ولألسف ال يضم سوى ثالث مواد متعلقة بجمعيات حماية
املستهلكين ،ألن املادة الرابعة منه (املادة  )24أعطى املشرع من خاللها األساس القانوني إلنشاء املجلس الوطني
لحماية املستهلكين.21
وعليه ،من أجل تحقيق حماية املستهلك عدد املشرع مختلف الصالحيات املخولة لجمعيات حماية
املستهلكين املسخرة لها في إطار تحقيق أهدافها ،حيث جاء في نص املادة  21منه ما يلي " :جمعية حماية
املستهلكين هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون ،تهدف الى ضمان حماية املستهلك من خالل إعالمه وتحسيسه
وتوجيهه وتمثيله".
إذن ،فأهم الصالحيات القانونية املمنوحة لجمعيات حماية املستهلكين يمكن تقسيمها بحسب األهداف
والوسائل املتبعة إلى ما يلي:
 تحسيس وإعالم املستهلكين. تمثيل املستهلكين.أ -الدور التحسيس ي واإلعالمي.
تعمل جمع يات حماية املستهلك في هذا اإلطار بتنوير املستهلكين باملعلومات الهامة واملؤثرة عن خصائص
السلع والخدمات املعروضة في األسواق ،فتعتمد الجمعية في قيامها بعملية التحسيس على وسائل اإلعالم
املكتوبة واملرئية واملسموعة ،كطبع الدوريات من الصحف أو املجالت أو النشريات األسبوعية أو الشهرية
وتوزيعها على املستهلكين أو عن طريق اإلذاعة والتلفزيون واالنترنت باإلضافة إلى عقد الندوات وإلقاء
املحاضرات.
كما تقوم جمعيات حماية املستهلكين بدعاية مضادة ضد السلع والخدمات التي تحمل عالمات مقلدة ،ولها
أيضا اتخاذ أسلوب املقاطعة واالمتناع عن الشراء ،كما لها دور في الكشف عن املخالفات املرتكبة ضد املستهلك
واإلبالغ عنها .22

ب -تمثيل املستهلكين.
إن الدور أو الصالحيات القانونية لجمعيات حماية املستهلكين ال يتوقف عند حد تحسيس وإعالم املستهلك
بل تمارس كذلك دورا في تمثيل هذا األخير وذلك طبقا للمادة  21من قانون  03-09سالف الذكر.
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ومن هنا ،فان الدور األساس ي لهذه الجمعيات هو تمثيل املستهلك أمام املستهلك نفسه عند قيامها بتنظيم
الحمالت التحسيسية (التربوية والتوجيهية) والنشاطات اإلعالمية ،وتمثله أمام املهنيين عند قيامها بتحسيسهم
وتوعيتهم بأهمية املهمة التي يؤذونها وآثار اإلخالل بها على املستهلك ،ومحاولة حل النزاع القائم بينهم وبين هذا
األخير وديا.
أ ضف إلى ذلك ،فان جمعيات حماية املستهلكين تعمل على تمثيل املستهلك أمام السلطات العمومية عند تنبيه
هذه األخيرة بالتجاوزات واملمارسات املرتكبة من قبل بعض املهنيين.
ومن أجل تفعيل هذا الدور وإعطاءه أكثر ديناميكية مكن املشرع هذه الجمعيات أيضا من تمثيل املستهلك
أمام بعض الهيئات املختصة التي تهدف إلى الحفاظ على أمن املستهلك وتحسين ظروفه املعيشية ،وذلك تطبيقا
لحق املستهلك في سماع رأيه والذي يعتبر من أهم الحقوق األساسية لهذا األخير،كما خول لها أيضا حق تمثيل
املستهلك أمام الجهات القضائية.23
ويكون تدخل جمعيات حماية املستهلكين في الدعوى من خالل التدخل والدفاع عن املصالح التي يسعى
املستهلك رافع الدعوى إلى تحقيقها سواء بتأكيد إدعاءاته أو إضافة طلبات إضافية أخرى إلى الطلبات األصلية
للمستهلك .24
ثانيا :الحماية املدنية.
إن ارتكاب أعمال املنافسة غير املشروعة يتم ردعها عن طريق دعوى املنافسة غير املشروعة ،وملمارسة هذه
الدعوى البد من توافر مجموعة من الشروط أو العناصر ،غير أنه قبل معالجة ذلك ينبغي التطرق إلى الطبيعة
القانونية لهذه الدعوى.
أ -الطبيعة القانونية لدعوى املنافسة غيراملشروعة.
يعد البحث في األساس القانوني لدعوى املنافسة غير املشروعة من اإلشكاالت الصعبة للمحل التجاري
بشكل عام ولحقوق امللكية الصناعية بشكل خاص ،ذلك أن التشريع لم يتدخل في أغلب الدول لينظمها ،إال أن
هذه الدعوى تؤسس على أساس القواعد العامة في املسؤولية التقصيرية ،والتي تقض ي بأن كل فعل يرتكبه
الشخص ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.
على الرغم من ذلك فان دعوى املنافسة غير املشروعة ال تعتبر إحدى دعاوى املسؤولية التقصيرية بل هناك
اختالف بينهما.
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فانه لم ينظم دعوى املنافسة غير املشروعة وال أساسها القانوني بل اكتفى
بذكر بعض املمارسات التي اعتبرها ممارسات غير مشروعة في القانون رقم  06-10املؤرخ في  15أوت 2010
يعدل ويتمم القانون رقم  02-04املؤرخ في  23يونيو  2004الذي يحدد القواعد املطبقة على املمارسات
التجارية .،25فنص هذا األخير في املادة  27منه على أمثلة عن املمارسات غير النزيهة.
ب -عناصردعوى املنافسة غيراملشروعة.
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تتمثل فيما يلي:
الخطأ:
-1
يعد أحد أهم عناصر املنافسة غير املشروعة ،فهو كل عمل يتعارض مع القانون واألعراف واالستقامة
التجارية مثال ذلك :استخدام وسائل تؤدي إلى لبس أو خلط بين األنشطة التجارية ،االدعاءات الكاذبة التي من
شأنها تشويه السمعة التجارية للمنافس...الخ.
أما بالنسبة إل ثبات الخطأ فيتعين على صاحب الحق إثباته ،وإقامة الدليل عليه وال تشترط سوء املنافس،
حيث يعتبر منافسا حتى ولو لم يقصد األضرار بصاحب الحق.26
الضرر:
-2
ال يمكن املطالبة بأي تعويض وفق دعوى املنافسة غير املشروعة إال إذا أدت أفعال املنافسة غير املشروعة إلى
إحداث ضرر ،ويستوي فيه أن يكون ماديا ناتجا عن تحويل العمالء عن منتجات املدعي نتيجة للتعدي بالوسائل
غير املشروعة التي قام بها املدعى عليه ،أو الضرر الذي يصيب التاجر في عالماته التجارية املتعلقة بالتجارة ،أو
معنويا يمس سمعة املنافس.
ومهما كان الضرر سواء ماديا أو معنويا،حاال أو مستقبال يمكن رفع دعوى املنافسة غير املشروعة حتى وإن
لم يكن الضرر محققا بل يتوقع حدوثه في املستقبل ،وبالتالي تمتد صالحية القاض ي للحد من تمادي أفعال
املنافسة غير املشروعة التي تحدث ضررا في املستقبل ،في هذه الحالة يتم إجبار املنافس عن الكف عن أعمال
املنافسة غير املشروعة دون تكليف املدعي بإثبات الضرر.27
ومن هنا ،تثار الصعوبة بخصوص تحديد الضرر الذي تعرض له التاجر املنافس خاصة في الحالة التي يعجز
هذا األخير عن إثباته ،ونشير هنا إلى أن القضاء درج على إتباع اتجاهين :إجراء الخبرة ،إخضاع الضرر للسلطة
التقديرية للقاض ي.
العالقة السببية:
-3
يقصد بها أن الضرر الحاصل كان نتيجة للخطأ الذي ارتكبه املدعى عليه ،وعلى التاجر املتضرر أن يقيم
الدليل على ارتكاب فعل املنافسة غير املشروعة بكافة طرق اإلثبات ،إال أن األمر يكون أكثر صعوبة في حالة
إثبات عالقة سببية في الضرر املحتمل.
أما إذا تعدد املتضررون كما في حالة خلق اضطراب في سوق السلعة التي يمارسونها جاز لكل منهم أن يرفع
الدعوى منفردا ولكن ال يحكم للمدعي بالتعويض إال إذا لحقه ضرر شخص ي ،وتقام الدعوى على من ارتكب
الخطأ وكل من اشترك فيه وتكون مسؤوليتهم عن التعويض بالتضامن إذا وجد بينهم ارتباط في العمل.28
ج -آثاردعوى املنافسة غيراملشروعة.
ترفع دعوى املنافسة غير املشروعة ضد مرتكب العمل غير املشروع ولكل من ساعده مع علمه بعدم
مشروعية العمل ،ويقع عبء إثبات أركان املنافسة غير املشروعة من خطأ وضرر وعالقة سببية على املدعي،
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ويكون اإلثبات بكافة طرق اإلثبات املقررة في القواعد العامة بما في ذلك البينة والقرائن ألن أركان دعوى
املنافسة غير املشروعة كلها وقائع مادية.
وتعتبر دعوى املنافسة غير املشروعة دعوى عالجية عن طريق إصالحها للضرر الالحق بضحية األعمال غير
املشروعة ،وهذا عن طريق التعويض الذي يختص بتقديره قاض ي املوضوع ،ويكون هذا التعويض إما مبلغ
نقدي ،كما يجوز أن يكون التعويض عيني ،ويكون هذا األخير بإزالة الوضع غير املشروع وإعادة الحال إلى ما كان
عليه،كما يمكن للمحكمة اتخاذ كافة التدابير املناسبة لوقف املمارسات غير النزيهة ومنع وقوع الضرر مستقبال.
وفي األخير ،ما يالحظ على دعوى املنافسة غير املشروعة إلى جانب حماية العالمات التجارية ،29وكذا تسمية
املنشأ  30أين ألصحاب هذه الحقوق الحق في حماية حقوقهم عن طريق دعوى التقليد أو املنافسة غير
املشروعة ،إال أن هذه األخيرة تعتبر الحماية الوحيدة لكل من االسم والعنوان التجاري على عكس ما هو معمول
في فرنسا إذ يحظى االسم والعنوان التجاري بحماية مزدوجة التي توفرها دعوى املنافسة غير املشروعة وكذلك
دعوى التقليد.
ومن هنا ،فللمستهلك الحق في رفع دعاوى قضائية في حالة ما إذا أصابه ضرر ،ويكون إما برفع دعوى مدنية
أصلية،31أو رفع دعوى مدنية تبعية.32
ثالثا :الحماية الجزائية.
حتى نكون أمام جريمة التقليد البد من توافر مجموعة من األركان ،وبمجرد توافر هذه األخير يتعرض املقلد إلى
مجموعة من العقوبات.
أركان جريمة تقليد العالمة التجارية.
أ-
تتمثل هذه األركان فيما يلي:
 -1الركن الشرعي.
استنادا للمبدأ الشرعي " ال جريمة وال عقوبة إال بنص" ال يمكن معاقبة الشخص إال بوجود نص قانوني،
فقوانين امللكية الفكرية قد نصت على جريمة التقليد وبينت عناصرها املادية واملعنوية والعقوبة الواجب
تطبيقها .ومن ثم ،ال يمكن معاقبة شخص لم يجرمه القانون أو لم يعاقب عليه.
 -2الركن املادي:
يتمثل العنصر املادي لجنحة تقليد العالمة أساسا في اصطناع عالمة مطابقة للعالمة األصلية أو نقل األجزاء
الرئيسية منها لخداع الغير وتضليله من خالل النقل أو التغيير أو اإلضافة للعالمة األصلية بطريقة قد تؤدي إلى
احتمال الخلط واللبس لدى املستهلك.
وعليه ،ين ظر للركن املادي في جريمة تقليد العالمة من خالل الشكل العام للعالمة األصلية ،والشكل العام
للعالمة األخرى ،فإذا ثبت التشابه كنا بصدد جريمة التقليد ،وهذا عكس ما هو عليه في جريمة تقليد االختراع،
أو جريمة الرسوم والنماذج الصناعية.33

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،126-111 :جانفي 2019
119

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
مدى فعالية حماية املستهلك من العالمات التجارية املقلدة في ظل القانون الجزائري

ومن هنا ،لقد نص املشرع على جريمة التقليد في املادة  26من األمر  06-03املتعلق بالعالمات ،فمن بين أهم
القضايا التي تخص القضاء الجزائري في هذا املجال هي قضية بين دجيقان ومؤسسة ناغونجين .34 Orangina
حيث قضت محكمة الجزائر (الفرع الجزائي األول) في  19ماي  1971بإدانة املتهم "مونسيغا" على أساس
جنحة التقليد ،حيث تم إبرام عقد ترخيص بينه وبين مؤسسة ناغونجينا بمرسيليا في  1954ملدة  4سنوات
باستغالل عالمة "أرونجينا" الخاصة بمشروبات عصير البرتقال ،غير أن هذه العالمة مملوكة لجيقاقن
واملسجلة في املعهد الوطني للملكية الصناعية واملنشورة ،وتبين بعد ذلك أن مؤسسة "ناغونجينا" سبقت
جيقاقن في اإليداع لدى املعهد ولكنها لم تقم باستغالل هذه العالمة في السنة املوالية لإليداع مما يترتب عليه
انقضاءها استنادا إلى املادة  5من األمر  57-66وبالتالي توافر جنحة التقليد.
أيضا قضية أخرى بين مؤسسة حمود بوعالم ضد شركاء زرويي على أساس تقليد عالمة "سيليكتو"35
واململوكة لشركة حمود بوعالم من طرف شركاء زرويي تحت اسم "سيليكترا".36
 -3الركن املعنوي.
إن جريمة التقليد كغيرها من الجرائم العمدية يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي ،وهو العلم واإلدراك،
حيث يكفي أن يشمل علم البائع بتقليد املصنف وسوء النية واإلهمال مفترض في املقلد ملجرد أنه ارتكب الفعل
املادي للتقليد ،ألن حسن النية ال يفترض لدى الفاعل ،إن ما يقع على الفاعل إثبات أنه لم يقصد التقليد ،وأنه
كان حسن النية فيما أقدم عليه ،وهو أمر يعود تقديره لقاض ي املوضوع.
كما تجدر اإلشارة إلى أن ثبوت حسن النية لدى املقلد ال يعني إعفاءه نهائيا من أي التزام تجاه صاحبه ،وإنما
البد من الحكم عليه بالتعويض نتيجة األضرار التي تترتب على عدم احتياطه.
بالنسبة للعالمة التجارية أصبحت شأنها شأن الصنع واالستعمال تقتصر على الركن املادي ألن املادة التي
تنص على عقوبة التقليد ال تنص على عبارة القصد.37
العقوبات الجزائية:
ب-
تنتهي كل دعوى جزائية بتوقيع عقوبات على من تثبت إدانتهم ،وفي دعوى التقليد تتنوع هذه العقوبات بين
عقوبات تهدف إلى ردع املقلد ،وعقوبات أخرى تهدف إلى جبر الضرر وأخرى تساهم في وقف االعتداء مستقبال.
-1العقوبات الردعية أو األصلية :
وحدت قوانين امللكية الفكرية العقوبات الجزائية املوقعة على مرتكب جنحة التقليد واملتمثلة في الحبس
والتقليد ،إال أنها تتفاوت في الشدة ،وبالنسبة للملكية الصناعية والتجارية تتراوح العقوبة األصلية بالحبس من 6
أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف  2.500.000دج إلى عشرة ماليين  10.000.000دج ،هذه
العقوبة تطبق العالمة.38
-2العقوبات التكميلية أو التبعية:
تتمثل في املصادرة ،اإلتالف ،الغلق والنشر هذه التدابير تهدف إلى منع االعتداء أو إيقافه.
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 املصادرة:تعتبر املصادرة عقوبة تكميلية للعقوبة األصلية ،واملصادرة هي نزع ملكية املال جبرا على مالكه وإضافته إلى
ملك الدولة بغير مقابل ، 39أي هي التزام تقوم بها السلطة بوضع يدها على ملكية بعض األموال واألمالك العائدة
لألفراد دون أن تلزم بتعويض مالكها ،وهي بذلك تقترب إلى حد كبير من االستيالء إال أن ما يفرقهما عن بعضهما،
هو أن الدولة في االستيالء تلتزم بتعويض من استولى على أمواله تعويضا عادال ،أما في املصادرة فال تلتزم بأي
تعويض.
واملصادرة القضائية تتخذ كعقوبة تبعية لعقوبة أصلية أخرى ،مقررة لجريمة معينة ،واملرجع في تقريرها هي
نفس املحكمة املقررة للعقوبة األصلية ،ومن هنا يعد الحكم باملصادرة أمر إجباري في العالمة. 40
 اإلتالف والغلق.يهدف اإلتالف إلى منع استمرار التقليد وإخفاء آثاره ،فاإلتالف هو إعدام نسخ أو صور املصنف محل
االعتداء ،ووضع حد للمنتجات واألشياء املقلدة وجعلها غير صالحة لالستعمال أو االستهالك 41.ومن هنا ،يعتبر
اإلتالف إلزامي بالنسبة للعالمة. 42
أضف إلى ذلك ،قد تلجأ املحكمة إلى إصدار أمر بالغلق ،أي غلق مؤسسة أو شركة أو متجر أو محل الذي
يشغله املقلد أو املزور أو شركاؤه وذلك للحد من هذا االعتداء.
والغلق قد يكون مؤقتا محددا لفترة زمنية ،وهذه املدة تحددها املحكمة وقد يكون نهائيا وذلك حسب جسامة
االعتداء واألضرار الناجمة عنه ،ولقاض ي املوضوع سلطة تقدير ذلك.
خاتمة:
وفي الختام ،نشير إلى أنه رغم أن املشرع أرس ى قواعد قانونية لحماية املستهلك وتحقيق سالمته من العالمات
التجارية املقلدة من خالل النصوص املبعثرة السالفة الذكر،إال أن الواقع يثبت العكس فحسب تقارير أعدتها
مكاتب مراقبة النوعية ملنتجات شركات عاملية تروج ملنتجاتها في الجزائر عن تفاقم ظاهرة التقليد والتزييف الذي
طال ماركاتها العاملية في السوق الجزائرية يتعلق بمواد التجميل ،حيث يشير التقرير عن وجود  69طن من
املاكياج املغشوش متداولة في السوق الجزائرية ،يحتوي على مواد خطيرة في مقدمتها ارتفاع نسبة الرصاص ،بل
أن جز ءا كبيرا منها مصنوع من مادة الطباشير والطالء املوجه ملواد البناء إلى جانب استبدال مكونات أساسية
غالية الثمن بأخرى رخيصة وسامة على غرار مادة الكحول ،أما العالمات األكثر عرضة للتزييف نجد NEX ,
 NIVIA ,PANTENE ,DOP , MENفهي تنتج بجودة أقل وتخادع املستهلك من خالل أسعار جد مغرية عن تلك
التي تعرفها املنتجات التي تحمل العالمات األصلية.
كما عرفت املنتجات االلكترونية املقلدة رواجا واسعا في السوق الجزائرية املتمثلة في الهواتف املحمولة التي
تقلد عليها عالمات تجارية كبيرة في عالم املحمول مثل .NOKIA, SAMSUNG, MP3
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ومن هنا ،يمكن القول أن سالمة املستهلك تعود للمستهلك ذاته ،ألن الدور األساس ي يعود إليه من خالل عدم
االنصياع لالشهارات الكاذبة واملضللة املتعلقة بالعالمات املقلدة  ،والتبليغ عن كل التجاوزات من جهة ،ومن
جهة أخرى إلى األعوان اإلداريين املكلفين بالرقابة و جمعيات حماية املستهلكين وتفعيل دورها على املستوى
الوطني ،على اعتبار أن املستهلك وحده منفردا ال قبل له على مواجهة املنتجين واملتدخلين ألنهم األقوى ماديا.
قائمة املصادرو املراجع
قائمة املصادر.
القوانين:
 -1األمر رقم  57-66املؤرخ في  19مارس  1966املتعلق بعالمات املصنع والعالمات التجارية ،جريدة رسمية العدد
 ،23الصادرة بتاريخ  22مارس  ،1966ص.23 .
 -2األمر رقم  06-03املؤرخ في  19يوليو  2003املتعلق بالعالمات ،جريدة رسمية العدد  ،44الصادرة بتاريخ 23
يوليو  ،2003ص.22.
 -3قانون رقم  02-89املؤرخ في  07فيفري  1989املتعلق بالقواعد العامة لحماية املستهلك ج ر العدد  6الصادر
بتاريخ .1989/02/08
 -4قانون رقم  02-04املؤرخ في  2004/06/23املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية ج.ر عدد
،41املعدل واملتمم بالقانون رقم  06-10املؤرخ في  15أوت ،2010ج.ر العدد  46الصادرة بتاريخ  18أوت .2010
 -5القانون رقم  04-04املؤرخ في  23يونيو  2004املتعلق بالتقيييس جريدة رسمية العدد  ،41املعدل واملتمم
بالقانون رقم  04-16املؤرخ في  19يونيو  ،2016جريدة رسمية العدد  ،37الصادرة بتاريخ  22يونيو .2016
 -6قانون رقم  03-09املؤرخ في  25فبراير  2009املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش .جريدة رسمية العدد 15
الصادرة في  08مارس  2009املعدل واملتمم بالقانون رقم  09-18املؤرخ في  10يونيو  ،2018جريدة رسمية العدد
 35الصادرة بتاريخ  13يونيو .2018
-7القانون رقم  06-10املؤرخ في  15أوت  2010يعدل ويتمم القانون رقم  02-04املؤرخ في  23يونيو  2004الذي
يحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية ،جريدة الرسمية العدد  46الصادرة بتاريخ  18غشت .2010
 -8املرسوم التنفيذي رقم  39-90املؤرخ في  30جانفي  1990املتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ،ج.ر العدد
،05املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم  315-01املؤرخ في  16أكتوبر .2001
املرسوم التنفيذي رقم  266-90املؤرخ في  15سبتمبر 1990املتعلق بضمان املنتوجات والخدمات ج.ر العدد .40
-9املرسوم التنفيذي رقم  192-91املؤرخ في  01جوان  1991املتعلق بمخابر تحليل النوعية ج.ر العدد .27
-10املرسوم التنفيذي رقم  254-97املؤرخ في  8يوليو  1997املتعلق بالرخص املسبقة إلنتاج املواد السامة أو
التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها.
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-11املرسوم التنفيذي رقم  272-92املؤرخ في  6يوليو  1992يحدد تكوين املجلس الوطني لحماية املستهلكين
واختصاصاته.
 -12املرسوم التنفيذي رقم  464-05املتعلق بتنظيم التقييس وسيره ،جريدة رسمية العدد .80

قائمة املراجع:
املراجع باللغة العربية:
-1فرحة زراوي صالح ،الكامل في القانون التجاري الجزائري – الحقوق الفكرية -حقوق امللكية الصناعية
والتجارية حقوق امللكية األدبية والفنية ،دار ابن خلدون للنشر والتوزيع ،الجزائر.2006،
-2نسرين شريقي ،حقوق امللكية الفكرية –حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،حقوق امللكية الصناعية ،-دار
بلقيس للنشر ،الجزائر ،سنة .2014
 -3إيهاب عبد املطلب ،العقوبات الجنائية في ضوء الفقه والقضاء ،الطبعة األولى ،املركز القومي لإلصدارات
القانونية ،القاهرة ،سنة .2009

املراجع باللغة الفرنسية:
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اإليجار المدني في التشريع الجزائري
Civil rent in Algerian legislation
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*******
ملخص:
ُ
لقد عرفت األحكام املنظمة لإليجار املدني في التشريع الجزائري تطورا ملحوظا ،فاملتمعن في مسار
التعديالت التي ّ
مست هذا العقد ُيدرك ال محال أن هناك مسألة جوهرية تستدعي البحث ،حيث يتعلق األمر
ُ
بتأثر املشرع الجزائري باملبادئ االقتصادية واالجتماعية السائدة في املجتمع الجزائري في كل فترة ط ّبقت فيها
قواعد اإليجار بين تدحرج وانتقال وتأكيد ملبادئ اإلرادة والحرية الفردية ،والحرص على إقرار النظام العام
وحماية املصلحة العامة ،إذ أن حرية التعاقد مؤكدة لألطراف أصال ،غير أن املشرع الجزائري تدخل أكثر من مرة
لتنظيم هذه العالقة التعاقدية ،بفرض بعض القيود واالستثناءات بدافع النظام العام أو املصلحة الجماعية.
الكلمات املفتاحية:
عقد اإليجار املدني ،املشرع الجزائري ،اإلرادة ،النظام العام.
Abstract :
The provisions governing the civil rent in the Algerian legislation have
developed considerably. As we look at the course of the amendments that have taken
place in this decade, there is no doubt that there is a fundamental issue that needs to
be discussed. The Algerian legislator is influenced by the economic and social
principles prevailing in Algerian society, Between the rolling and the transfer and
confirmation of the principles of will and individual freedom, and to ensure the
establishment of public order and the protection of the public interest, as the freedom
of contract confirmed to the parties originally, but the Algerian legislator intervened
more than once to regulate this contractual relationship, For exceptions motivated by
public order or collective interest.
Keywords :
Civil lease, Algerian legislator, will, public order.
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مقدمة:
ُ
لم يكن للجزائر حين استقاللها بتاريخ  05يوليو  1962قوانين وطنية تنظم شؤونها العامة والخاصة؛
بسبب حداثة االستقالل والظروف املحيطة ،فكان حتميا املرور بمرحلة انتقالية ريثما ينطلق التشريع الوطني،
لذلك استمر تطبيق التشريع الفرنس ي إال ما تعارض مع السيادة الوطنية آنذاك  .1غير أنه بعد زوال أسباب بقاء
تلك الفترة االنتقالية في مجال التشريع؛ شرعت الجزائر املستقلة تدريجيا في إصدار قوانينها الوطنية.
ففي مجال العالقات التعاقدية ّ
تكفلت السلطة التشريعية بتنظيم عقد اإليجار ملّا أصدرت القانون
املدني بموجب األمر رقم  58/75وفق مبادئ وأهداف تلك املرحلة ،وبعد مرور فترة زمنية ُمهمة في ظل تطبيق
ّ
التشريع في الجزائر وفق ّ
التحوالت الحاصلة في الداخل والخارج،
أحكام قواعد هذا العقد .وفي ظل تطور حركة
واستحالة البقاء في عزلة عن هذا العالم والواقع ،وبعد هذه التجربة ونظرا ملقتضيات ّ
التحول من النظام
االشتراكي إلى نمط االقتصاد الحر ،كان البد من مواكبة هذا ّ
التغير حسب املعطيات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية الوطنية ،إذ أصدر املشرع الجزائري مرسوما تشريعيا رقم ّ 03/93
عدل بموجبه قواعد عقد اإليجار.
ولم يكتف بذلك ،بل أكد هذا التعديل واستمر في نهج خيار اإلصالح والطموح لألفضل في تنظيم العالقة
ّ
اإليجارية بإصداره القانون رقم ُ 05/07م ّ
التساؤل
عدال بذلك األمر رقم  58/75املتضمن القانون املدني .إال أن
يثور عن حقيقة وخلفية هذا ّ
التدخل التشريعي الكثيف من حين آلخر في تنظيم عقد اإليجار؟.
ّ
وعليه ،وإجابة عن هذا التساؤل
نتطرق ملاهية اإليجار ومدى سيادة حرية أطرافه (مبحث أول)،
ومضمون هذا التعديل ّ
ومبرراته (مبحث ثاني).

املبحث األول
ماهية اإليجارومدى سيادة حرية األطراف املتعاقدة فيه
نستهل هذه الدراسة بالبحث في ماهية عالقة اإليجار بمحاولة تحديد مفهوم اإليجار وإبراز األهمية التي
يكتسيها في مختلف مناحي الحياة ،هذا من جهة ،والبحث عن مدى سيادة مبدإ الحرية في تعاقد أطراف هذه
العالقة العقدية ،أي مكانة ودور اإلرادة في إبرام عقد اإليجار ،وما إذا كانت هذه اإلرادة حرة طليقة أم مقيدة
ونسبية ؟ ،وذلك من جهة ثانية.
املطلب األول :مفهوم وأهمية اإليجاروتنظيمه في ظل التشريع الجزائري.
لتحديد مفهوم اإليجار ،ارتأينا أن نبحث عن مختلف ّ
التعاريف التي وردت في شأنه؛ سواء لغة وشرعا،
أو فقها وقانونا .على أن نحاول أيضا إبراز أهمية اإليجار في العالقات ّ
والتصرفات القانونية التي يبرمها األشخاص
في املجال االقتصادي واالجتماعي.
الفرع األول :تعريف اإليجاروأهميته.
نبدأ أوال بتعريف اإليجار ،ثم نبرز ثانيا أهميته ،وذلك من خالل بندين اثنين.
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أوال :تعريف اإليجار.
ُ
لغة ،جاء لفظ اإليجار من األجر الذي هو الجزاء على العمل ،والجمع أجور ،واإلجارة من أجر يأجر
ُ
ُ
أجرا ،ومنه جاءت األجرة واإلجارة واألجارة؛ وهو ما أعطيت من أجر في عمل ،واألجر؛ هو الثواب ،كقول العرب:
آجرك هللا أي أثابك هللا ،وقد أجره هللا ُ
يأجره ويأجره أجرا وآجره هللا إيجارا .وقول هللا تعالى ﴿ :وآتيناه أجره في
الدنيا ﴾؛ قيل هو الذكر الحسن ،وقيل :الولد الصالح ،وقوله تعالى ﴿ :فبشره بمغفرة وأجر كريم ﴾؛ األجر
ُ
الكريم هو ّ
وهن ُأ ُج ُ
فآت ُ
ورهن  ،2 ﴾ ...فاألجير هو املستأجر،
الجنة ،وأجر املرأة مهرها ،إذ قال هللا تعالى... ﴿ :
وجمعه أجراء ،واالسم منه هو اإلجارة ،واألجرة هي الكراء .3
ّ
ويعرف اإليجار أو اإلجارة في الشريعة اإلسالمية؛ بأنه عقد تمليك املؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من
العين املؤجرة مقابل عوض أو أجرة  .4أو هو تمليك املؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين املؤجرة في
ُ
ّ
الشرع ونظر العقالء بعوض يصلح أجرة  .5وقد ّ
عرفه بعض ش ّراح القانون  6بأنه عقد يلتزم بمقتضاه املؤجر أن
ّ
ُيمكن املستأجر من االنتفاع بش يء معين خالل مدة معينة لقاء بدل إيجار معلوم .وهو نفس تعريف املشرع
الجزائري ،الذي خرج عن املألوف؛ بتحديده وضبطه ملفهوم اإليجار ،حيث جاء في القانون املدني الجزائري الحالي
ّ
على أن " :اإليجار عقد ُيمكن املؤجر بمقتضاه املستأجر من االنتفاع بش يء ملدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم.
يجوز أن يحدد بدل اإليجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر " .7
ّ
ما ُيالحظ أن املشرع الجزائري اكتفى ملا أصدر القانون املدني أول مرة وهو بصدد تعريف عالقة اإليجار
بأنه " :ينعقد اإليجار بمقتض ى عقد بين املؤجر واملستأجر .8 " ...في حين أنه استدرك النقص من خالل تعديل
سنة  2007بتعريف شامل تضمن العناصر الجوهرية لهذا العقد؛ وهي :أن اإليجار بحسب األصل عقد بين
طرفين ( املؤجر ،واملستأجر) ،كما ُيحدد فيه بدل اإليجار ( الذي قد يكون نقدا أو القيام بعمل ) وهو التزام يقع
ُ
على كاهل املستأجر ،وتحدد في هذا اإليجار املدة الزمنية ،وكذا محل العقد ،أي العين املؤجرة أو ش يء معين غير
ّ
قابل لالستهالك حتى يتمكن املستأجر من ّرده الحقا ،ومن جهة أخرى تمكين املؤجر الطرف اآلخر وهو املستأجر
من االنتفاع من هذا الش يء ،وهو التزام وواجب يقع على عاتق املؤجر ،وهو يشكل حقا للمستأجر.
كما أن هذا ّ
التعريف ورد ضمن القسم األول املعنون باإليجار بصفة عامة ،تحت عنوان فرعي ُس ّمي
بأركان اإليجار ،مما يدل عل بسط املشرع سلطته على مسألة تنظيم عالقة اإليجار ،بتسطير املبادئ العامة
والخطوط العريضة إلبرام هذا العقد ،وترك املسائل التفصيلية إلرادة املتعاقدين بقصد تكملتها واالتفاق عليها.
ثانيا :أهمية اإليجار.
ُ
يرى بعض ش ّراح القانون  9أن عقد اإليجار من العقود التي تلت في نشأتها وظهورها عقدي املقايضة
والبيع ،نظرا ألهميته الكبرى في الحياة اليومية للناس كافة؛ إذ نادرا ما نجد شخصا غير مؤجر أو مستأجر في
الوقت املعاصر .وتلكم بحق هي ُس ّنة وطبيعة عالقات األشخاص فيما بينهم في تقديرنا ،فال يمكن االكتفاء أو
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االستغناء عن مثل هذه العقود ،وألن ذلك من مقتضيات دورة الحياة بالنسبة للفرد والجماعة على حد سواء.
وما كثرة النزاعات التي تعج بها ساحة القضاء في مجال اإليجار ذي االستعمال السكني أو التجاري ،إال دليال على
اتساع مجال عالقة اإليجار وحاجة األشخاص إليها ،وتضارب مصالح أطرافها ،وسعي إلى استرجاع حق مسلوب،
أو تثبيت حق مشروع ،ورغبة في تحقيق عدالة عقدية منشودة.
ّ
ومن ثم يكتس ي عقد اإليجار أهمية بالغة في العالقات القانونية ،ال سيما التعاقدية منها؛ إذ اتسعت
ّ
عالقات األشخاص في هذا املجال بسبب تزايد النشاطات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وتنامي الحاجات
معها ،فال غرو أنه في زمن اليوم يلجأ فيه الغني والفقير إلى الدخول في عالقة إيجار بكثرة؛ إما بدافع الحاجة ،أو
االستثمار في املنقول والعقار على حد سواء ،وبذلك ُا ُ
عتبر عقد اإليجار أهم العقود املسماة وأكثرها شيوعا بين
األشخاص ،تمكينا لبعضهم من حق االنتفاع بما ال يملكون إشباعا لحاجاتهم املختلفة ،وتمكينا للبعض اآلخر
من استثمار أموالهم .10
كما أن الحاجة املُ ّ
لحة للسكن ّأدت بفئات عريضة من املجتمع الجزائري إلى اللجوء إلى عقد اإليجار،
كتصرف قانوني يلبي حاجتهم الضرورية ،ويسمح لهم بتبرير وضعهم االجتماعي لعلهم يستفيدون من سكن
اجتماعي إيجاري ،أو سكن في إطار ما يسمى بالبيع عن طريق اإليجار .ويمكن أن يكون اإليجار أيضا وسيلة
لالسترزاق لطرفي هذه العالقة؛ إما استثمارا بتأجير األموال ،أو استئجارا ملمارسة مختلف النشاطات كحرف
ومهن تتطلب ذلك.
الفرع الثاني :تنظيم عقد اإليجارفي القانون الجزائري.
ُ
يخضع عقد اإليجار بحسب األصل للقواعد العامة املنظمة لنظرية العقد بصفة عامة – باعتباره عقدا
كسائر العقود يتطلب توافر أركان الوجود وشروط الصحة  ،-وإلى األحكام الواردة في القانون املدني الجزائري؛
ّ
حيث ّ
خصه املشرع بداية ملا أصدر األمر رقم  58/75بحوالي سبعين ( )70مادة كاملة ،من املادة  467إلى املادة
ُ
 537أدرجت في الباب الثامن (العقود املتعلقة باالنتفاع بالش يء) وجاءت في الفصل األول (اإليجار) وقسمين؛
األول (اإليجار بصفة عامة) ،من املادة  467إلى املادة  513وتضمن أركان اإليجار ،واجبات وحقوق املؤجر
واملستأجر ،التنازل عن اإليجار واإليجار الفرعي ،موت املستأجر ،أما القسم الثاني (الحق في البقاء وفي استرجاع
األمكنة) فقد وردت أحكامه في املواد من  514إلى .537
غير أن املشرع الجزائري تدخل بموجب املرسوم التشريعي رقم  03/93وألغى ضمنيا ما ُيعرف بالتمديد
ُ
القانوني لعقد اإليجار(حق البقاء) ،بنصه على أنه " :ال تطبق املواد  471و 472و 509وكذلك املواد من  514إلى
 537من األمر رقم  ... 58/75واملتعلقة بحق البقاء في األمكنة على عقود اإليجار ذات االستعمال ّ
السكني املبرمة
بعد تاريخ صدور هذا املرسوم التشريعي "  ، 11كما نص هذا املرسوم التشريعي على أنه " :إذا انقض ى أجل عقد
إيجار مبرم قانونا يتعين على املستأجر أن يغادر األمكنة " .12
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وفي سنة  2007أعاد املشرع الجزائري ّ
النظر في اإليجار بتنظيم العالقة العقدية الرابطة بين املؤجر
واملستأجر بشكل أعمق وأوسع ،بموجب القانون رقم  ،05/07حيث ألغى صراحة حق البقاء بموجب املادة
ُ
الثامنة ( )08منه ،التي ّ
نصت على أنه " :تلغى املواد  470و 471و  472و 473و 474و 475و 504ومن  508إلى
ُ
 537من األمر  ... 58/75وتلغى كذلك املادة  20والفقرتان  02و 03من املادة  21واملادة  22من املرسوم التشريعي
رقم  ." 03/93وبذلك لم يبق من نصوص عقد اإليجار إال  43مادة فقط – والتي لم تسلم أيضا من التعديل
والتتميم  -من أصل  70مادة كانت موجودة في أمر  .13 58/75وبذلك يكون املشرع الجزائري قد أبان ُم ّ
جددا عن
استمراره في نهج مراجعة تنظ يم سياسة العالقات التعاقدية ،ومن ثم حتمية التدخل للتوفيق بين مصالح
املتعاقدين وبالتالي بين مصلحة الفرد والجماعة.
املطلب الثاني :تكريس حرية التعاقد في عقد اإليجارأصال وترويضها استثناء.
ُ
األصل أن اإلرادة حرة تحدث ما تشاء من اآلثار في مختلف العالقات التعاقدية ،وذلك إعماال وتطبيقا
ملبدإ سلطان اإلرادة  14الذي ّ
تفرعت عنه مبادئ " :الحرية التعاقدية ،القوة امللزمة للعقد ،األثر النسبي للعقد "
 .15فالفرد حر في أن يدخل في عالقة إيجار ويرتب عنها ما يشاء من آثار ،ألن فكرة االلتزامات العقدية نابعة
أساسا من ّ
التصور اإلرادي للعقد  . 16فقد ّ
أقر املشرع الجزائري مبدأ حرية اإلرادة حينما أكد على أن العقد يتم
بمجرد أن يتبادل أطرافه التعبير عن هذه اإلرادة .17
ّ
ُ
وتشعبها وتطور القواعد القانونية ذاتها ،فسح املجال أمام
غير أن اتساع مجال العالقات التعاقدية
السلطة العامة للتدخل في العقود والحد من سلطان اإلرادة ،بغية إيجاد التوازنات املطلوبة في العقود .فإلى أي
مدى يمكن أن تسود إرادة املؤجر واملستأجر في تنظيم التزاماتهما وحقوقهما؟ ،ذلك ما سنقف عنده من خالل
الفرعين اآلتيين.
الفرع األول :سيادة مبدأ سلطان اإلرادة في عقد اإليجار.
من الناحية الفلسفية لإلنسان الخيار الحر في إنشاء العالقات والقواعد التي يخضع لها الحقا ،ومن
الناحية القانونية اإلرادة هي مصدر الحقوق الشخصية ،وهو ما ُي ّبرر الحرية التعاقدية ّ
والرضائية والتفسير
اإلرادي للعقد  ،18وغني عن القول أن مبدأ سلطان اإلرادة وليد الفلسفة الفردية التي ظهرت وانتشرت خالل
القرن السابع عشر ( ،19 )17واكتملت مبادئها في بداية القرن التاسع عشر ( ،)19والتي ّ
تميزت بازدهار حرية
ّ
اإلنسان الطبيعية واتساع نشاط الحرية االقتصادية .20
ُويرجع أنصار املذهب الفردي أساس إيجاد كل الروابط العقدية واآلثار املترتبة عنها إلى اإلرادة  ،21التي
ّ
استقرت مبدء يتضمن نظريات وأفكار فلسفية وسياسية واقتصادية واجتماعية ،كان لها األثر املباشر على
القواعد القانونية ونظرية قانون العقود الكالسيكية والحديثة على حد سواء  ،22ومنه عالقة اإليجار باعتباره
تصرفا قانونيا شائعا وواسع التطبيق في حياة األشخاص.
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فقد ّ
أقرت القواعد العامة؛ أن العقد شريعة املتعاقدين ،فال يجوز نقضه ،وال تعديله إال باتفاق
الطرفين ،أو لألسباب التي يقررها القانون  .23أي أن إرادة األطراف التي ساهمت في صياغة وتكوين العقد تعتبر
بمثابة قانون لهم ال ُيمكن في كل األحوال املساس به إال استثناء عن طريق نفس اإلرادة املكونة له ،وخارج ذلك ال
يمكن االعتداد به  .24وفوق هذا وذاك ال يجوز مبدئيا للمشرع أن يتدخل ّ
معدال العقد الجاري تنفيذه ،احتراما
وتقديسا ملبدإ القوة امللزمة للعقد ،وبغية استقرار املعامالت .25
وفي هذا الصدد؛ يظهر موقف املشرع الجزائري من إفصاحه في بداية ّ
تعرضه ألحكام عالقة اإليجار من
خالل تعريفه لها؛ حينما نص على أن " :اإليجار عقد ،26 " ...مما يفسر أنها تنطوي على إرادة األطراف املتعاقدة،
التي تستلزم أن تكون حرة واعية .وكما هو معلوم أن مبدأ سلطان اإلرادة قوام نظرية العقد عامة ،وعليه فال
يمكن إبرام عقد إيجار دون االعتداد بإرادتي املؤجر واملستأجر .والالفت لالنتباه أن عقد اإليجار من العقود
املسماة ،أي من العقود التي تولى التشريع تنظيمها ،فهذا ال يعني أبدا استبعاد إرادة أطراف هذا العقد ،بل
يقض ي املبدأ احترام وتقديس إرادتهما ،وما تدخل التشريع إال تكملة إلرادتهما عن طريق وضع املبادئ العامة
وتجهيز املسائل التقنية التي تؤول له بحسب األصل تسهيال للمتعاقدين وليس حدا لحرية التعاقد.
الفرع الثاني :تقييد مبدأ سلطان اإلرادة في عقد اإليجاربدافع النظام العام واملصلحة العامة.
مع بداية القرن العشرين ( )20بدأت تظهر عيوب ومساوئ املذهب الفردي بوضوح ،مما دعا املفكرين إلى
ّ
البحث عن بديل جديد ومبادئ أكثر عدالة ،فظهر املذهب االشتراكي الذي غلب مصلحة الجماعة على حساب
مصلحة الفرد  .27ومن ثم أمكن التدخل في العقود املبرمة بين األفراد ،إذ أن تفاعل ّ
وتغير الظروف االقتصادية
ُ
ُ
واالجتماعية التي ال يتوقعها األطراف ،ولم تؤخذ في الحسبان ،قد تخل بالتوازنات العقدية املطلوبة ،األمر الذي
يجعل السلطة العامة تتدخل تلقائيا في العالقة العقدية عن طريق استبعاد وإزاحة قاعدة العقد شريعة
املتعاقدين أحيانا.
فأمام هذا التدخل الكثيف للمشرع في تنظيم شؤون العقود – والتي منها عقد اإليجار – اصطدم مبدأ
سلطان اإلرادة ببعض القيود في وقتنا املعاصر ،بدافع تلبية احتياجات األشخاص واملحافظة على التوازنات
املفقودة واملصالح االجتماعية  28الحيوية ،حيث أن القانون يؤثر ويتأثر بالتفاعالت الحاصلة في كل مجتمع؛ ألنه
يتكون من مجموعة قواعد ذات الخاصية االجتماعية  ،29باإلضافة إلى أسباب فنية وتقنية ،والعتبارات حماية
املستهلك كونه طرفا ضعيفا في العالقة العقدية.
وقد ظهرت عوامل جديدة سمحت للسلطة العامة بأن تتدخل في مختلف العقود ،وبذلك أصبحت إرادة
ّ
املتعاقدين خاضعة لفكرة النظام العام  ،30ففي ظل هذا التراجع الذي لوحظ على مبدإ سلطان اإلرادة ،ساد
ّ
وتوسع املذهب االجتماعي بأبعاده الفلسفية املقامة على تغليب الجانبين االقتصادي واالجتماعي للعالقة
العقدية وليس على إرادة أطرافها فقط ،بهدف تحقيق التوازن العقدي وهي عين املصلحة العامة التي تندرج
ضمنها املصالح الخاصة للمتعاقدين.
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ويجد تدخل السلطة العامة في تنظيم املعامالت والعقود أساسه في حماية مصالح األفراد والجماعات
على حد السواء داخل املجتمع ،وحرصها أيضا على إقرار النظام وتحقيق التعايش والسلم املدني  .31بالرغم من
كون أنه في روابط القانون الخاص يتمتع األشخاص بحرية التصرف ،إال أنه نجد في بعض العقود  -كعقد
اإليجار  -رغم ما تتطلبه من إرادة ،إال أن هذه األخيرة تبقى دائما في نطاق مرسوم املعالم والحدود ال يمكن القفز
عليه .هذا التحول من الفردانية املطلقة إلى منطق النظرة الجماعية انعكس على أحكام العقود ،فلم تعد هذه
ُ
األخيرة تعني أطرافها وفقط ،بل تخطت ذلك وأصبحت مرتبطة بمصالح عامة تمليها الضرورة االقتصادية
واالجتماعية التي تحميها الدولة ،فبعدما كانت تلبي حاجة فردية صارت وسيلة تلبي منفعة عامة .32
هذا التوجه ّأثر بشكل واضح ومباشر على حرية تعاقد األشخاص ،فلم يعد بإمكانهم ّ
التعاقد مع من
يفضلون وال وفق الشروط التي يتراضون بشأنها ،ولم يقتصر تدخل السلطة العامة في مرحلة تكوين العقد
فحسب ،بل تجاوزها إلى مرحلة الحقة وهي مرحلة التنفيذ ،فغالبا ما يفرض املشرع على املتعاقدين أثناء مرحلة
التنفيذ بعض التعديالت التفاقاتهم  .33وما تدخل اإلرادة التشريعية عن طريق إدراج بعض األحكام في تنظيم
العالقات التعاقدية إال قيودا يرسمها سلطان القانون لإلرادة بهدف املوازنة بينها وبين العدالة والصالح العام .34
وفي تقديرنا ،يبقى سلطان اإلرادة سائدا في إبرام العقود وترتيب آثارها - ،ومنها عقد اإليجار  -بحسب األصل ،في
ُ ّ
شكل تدخل السلطة العامة فيها ترويضا لها واستثناء عن القاعدة ،بالرغم من تزايد االستثناءات في قانون
حين ي
العقود املعاصر.

املبحث الثاني
إعادة تنظيم املشرع الجزائري لبعض أحكام عقد اإليجار ُ
وم ّبررات ذلك
تزامن صدور القانون املدني الجزائري سنة  1975بموجب األمر  58/75مع فترة زمنية بلغ فيها املجتمع
الجزائري ذروة تجسيد الدولة آنذاك ملبادئ النظام االشتراكي ،األمر الذي انعكس على املنظومة التشريعية ،بما
فيها قواعد وأحكا م عقد اإليجار .ومع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وإلى اليوم تأثرت القوانين الجزائرية
برياح بمبادئ الرأسمالية ،فاضطر املشرع الجزائري إلى إقرار تعديل جزئي على أحكام عقد اإليجار أيضا بموجب
املرسوم التشريعي رقم  .03/93وعاد مرة أخرى ُلي ّ
عدل بعمق القواعد املنظمة لهذا العقد بموجب القانون رقم
 ،05/07وعليه سنقف في هذا املبحث الثاني على أهم التعديالت التي لحقت بهذه القواعد ّ
ومبررات ذلك ،من
خالل مطلبين اثنين.
ّ
املطلب األول :أهم التعديالت الواردة على عقد اإليجاربموجب املرسوم التشررييي رقرم  03/93والقرانون رقرم:
.05/07
ّ
التشريعية املنتهجة إ اء تنظيم عقد اإليجار وفقا ّ
لقد أعاد املشرع الجزائري ّ
للتحوالت
النظر في السياسة
ز
التي طرأت ،وذلك في محطتين هامتين ،سنة  ،1993وسنة  ،2007نتطرق لبعض هذه التعديالت املهمة في
الفرعين التاليين.
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،141-127 :جانفي 2019
133

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
اإليجار املدني في التشريع الجزائري

الفرع األول :إلغاء حق البقاء في األمكنة املؤجرة.
من بين أهم ما يلفت انتباه املتصفح للقانون املدني الجزائري في باب العقود املتعلقة باالنتفاع بالش يء،
نجد إلغاء حق البقاء في األمكنة بالنسبة لعقد اإليجار ،فقد تدخل املشرع بموجب املرسوم التشريعي رقم:
 03/93املؤرخ في  01مارس  1993واملتعلق بالنشاط العقاري ،وبذلك ّ
قرر املشرع الجزائري حماية املستأجر بدال
من املؤجر  -الذي حض ي بهذه الحماية سابقا في ظل األمر رقم  58/75املتضمن القانون املدني  ،-هادفا إلى حماية
الطرف الضعيف وتشجيع االستثمار في املجال العقاري آنذاك  .35أي بعدما كان يأخذ بيد املستأجر ويمنح له
حق البقاء في العين املؤجرة بعد انتهاء املدة ،انقلب إلى األخذ بيد املؤجر وتشجيعه على االستثمار في أمالكه
بضمان التصرف فيها .بعدما عانى من التكبيل بسبب بقاء شاغل األمكنة؛ األمر الذي أدى إلى عزوف املالكين عن
إيجار أموالهم.
أما القانون رقم  05/07املؤرخ في  13مايو  2007املعدل واملتمم لألمر رقم  58/75املتضمن القانون
املدني الجزائري؛ فقد أكد مضمون املرسوم التشريعي السالف الذكر بإلغائه ّ
الصريح للمواد من  514إلى 537
املنظمة لحق البقاء في األمكنة ،فأصبح انقضاء أجل عقد إيجار ما يعني ضرورة مغادرة املستأجر للعين املؤجرة
فورا  .36ما عدا بعض الحاالت التي استثناها املشرع ونظمها بأحكام انتقالية .37
الفرع الثاني :اشتراط الشكلية في عقد اإليجار.
لم ينص األمر رقم  58/75املتضمن القانون املدني حكما يشترط شكلية معينة في إبرام عقود اإليجار،
فكان يكفي فيه التراض ي والتعبير عنه بأي شكل كان .إال أن املرسوم التشريعي رقم  03/93اشترط تجسيد
العالقة اإليجارية في نموذج خاص مكتوب ومؤرخ ،بتأكيده على أنهُ " :ت ّ
جسد العالقات بين املؤجرين
للنموذج الذي ُي ّ
واملستأجرين وجوبا في عقد إيجار طبقا ّ
حدد عن طريق التنظيم ُوي ّ
حرر كتابيا بتاريخ ُمسمى " ...
 .38وقد تكفل التنظيم الحقا بإعداد وإصدار هذا النموذج  ،39ولم تكن هذه الشكلية لالنعقاد وال لإلثبات آنذاك.
ّ
ولم يكتف املشرع الجزائري بذلك فقد ّ
أقر حكما جديدا في القانون رقم  ،05/07إذ اشتراط الشكلية في
عقد اإليجار؛ حيث نص على أنه " :ينعقد اإليجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت وإال كان باطال "  .40وبذلك يكون
ّ
رتب حكما خطيرا وهو البطالن في حالة عدم إفراغ العالقة اإليجارية في شكل مكتوب 41
املشرع الجزائري قد
وعدم االكتفاء باتفاق األطراف على العين املؤجرة وبدل اإليجار واملدة .والشكلية املقصودة هاهنا هي شكلية
انعقاد وليست شكلية إثبات؛ أي أن الشكلية أصبحت ركنا من أركان انعقاد اإليجار؛ وقد جاء هذا الحكم
ّ
الجديد ُمرتبا ثانيا ضمن عنوان أركان اإليجار ،بعدما اكتفى املرسوم التشريعي رقم  03/93بترتيب عقوبة فقط،
طبق على املؤجر إذا خالف هذا االلتزام طبقا لألحكام التشريعية املعمول بها في هذا ّ
ُت ّ
الصدد  ،42مع اإلبقاء على
العقد صحيح ومنتج آلثاره.
الفرع الثالث :تعديالت وتتميمات أخرى.
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أدرج املشرع الجزائري بعض التعديالت األخرى على األحكام املطبقة على عقد اإليجار ،سواء في املوضوع
تعديال وتتمة وحذفا؛ مثلما هو الشأن بالنسبة لتحديد مدة اإليجار في العقد تحديدا صريحا ينتهي بانقضاء
اإليجار بقوة القانون ،مما يستتبع بالضرورة إلغاء التنبيه باإلخالء لزوال علته وانعدام الجدوى منه .وكذا الشأن
بالنسبة إلثبات عقد اإليجار ،فإذا كان املشرع اشترط الكتابة كركن انعقاد في هذا العقد ،فإنه تحصيل حاصل
القول بأنه ال يمكن إثباته إال بهذه الكتابة .أما بالنسبة لنفاذ عقد اإليجار ،فإنه لكي ُينفذ في مواجهة الغير ،يجب
توافر الشروط التي ّ
أقرها التشريع ،وهي متعددة وتختلف حسب طبيعة محل عقد اإليجار؛ منقوال أو عقارا،
وكذا من حيث املدة إذا كان واردا على عقار .باإلضافة إلى تعديالت أخرى ّ
مست الشكل؛ مثلما هو الشأن بالنسبة
الستبدال بعض املصطلحات؛ كبدل اإليجار عوضا عن األجرة ،وهو من املصطلحات ّ
املكرسة قانونا واملعتمدة
واقعا.
املطلب الثانيُ :م ّبررات ودواعي إعادة تنظيم املشرع الجزائري ألحكام عقد اإليجار.
ّ
نظممم املشممرع الجزائممري عقممد اإليجممار بمماألمر قممم  ،58/75غيممر أنممه أعمماد ّ
النظممر فممي بعممض القواعممد واألحكممام
ر
املنظم ممة له ممذه العالق ممة العقدي ممة اإليجاري ممة ،م ممن خ ممالل املرس مموم التش ممريعي رق ممم  03/93ث ممم الق ممانون رق ممم .05/07
تحمدوه فمي ذلمك مواكبمة التطمور الحاصمل فمي املجتممع وتنظمميم همذا العقمد ممن جديمد بحمذف بعمض قواعمده وتعممديل
وتتميم أخرى ،وعليه نبحث في ُم ّبررات ودواعي ذلك في الفروع التالية.
ّ
ّ
الفرع األول :تكييف التشريع الوطني وفق التحوالت االقتصادية واالجتماعية.
كما هو معلوم أن الجزائر أبقت على تطبيق القوانين الفرنسية مباشرة بعد االستقالل إال ما تعارض منها
ُ
مممع سمميادتها ،وذل ممك لضممرورة املرحل ممة ،ومممع ص ممدور القممانون امل ممدني باعتبمماره الش ممريعة العامممة س ممنة  1975شممرع ف ممي
تطبيق القواعد املنظمة لعقد اإليجار املتضمنة فيه ،إلى غاية تعديل بعضها باملرسوم التشريعي رقم  ،03/93ثم
تمماله القممانون رقممم  05/07املعممدل لألمممر رقممم  58/57املتضمممن القممانون املممدني .فبعممد هممذه التجربممة التشممريعية فممي
ّ
مجال تنظيم اإليجارات يظهر ّ
جليا أن هذه املحطات التشريعية التي عرفت عدة تعمديالت فمي أحكمام عقمد اإليجمار
ّ
التش ممريع المموطني وف ممق ّ
التح مموالت
لممم تك ممن عشمموائية ،بالق ممدر الممذي كان ممت فيممه ض ممرورة واسممتجابة لحتمي ممة تكييممف
االقتصمادية واالجتماعيمة ،إذ كممان البمد مممن دراسمة الواقمع السياصم ي واالقتصمادي واالجتممماعي للمجتممع الجزائممري،
ومسايرة القواعد القانونية وفقه ،ألن القاعدة القانونية اجتماعية بطبيعتها.
فقد سايرت الجزائر املرحلة االشتراكية حقبة زمنية معتبرة بإيديولوجياتها املنعكسة على النظام
القانوني العام والخاص الذي يحكم العالقات والتصرفات القانونية ،ومع ّ
التحول إلى النظام الليبرالي مع بداية
التسعينيات ،شهدت البالد تغييرات جذرية في أنماط الحياة االقتصادية واالجتماعية التي تقتض ي مواكبة
النظام االقتصادي الحر ،حيث برزت مفاهيم قانونية جديدة ذات صلة بمبادئ حقوق اإلنسان واملساواة
ومالءمتها مع طبيعة ونوع العالقات بين األشخاص داخل املجتمع  .43فكان من الضروري تكريس املزيد من
املبادئ القانونية املترجمة للخيارات االقتصادية القائمة باألساس على مبدإ سلطان اإلرادة وتشجيع املنافسة
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الحرة املشروعة وحماية امللكية الفردية ،اعتبارا أنها محور املعامالت املدنية وامتدادها إلى فروع القوانين
األخرى .فجاء إلغاء حق البقاء في األمكنة بالنسبة لعقد اإليجار إلحداث الشفافية واملرونة واملوازنة بين حقوق
والتزامات املتعاملين في سوق العقار ،والتخفيف من حدة أزمة السكن؛ بعدما كاد أن ّ
يجرد حق البقاء املؤجر من
ّ
ملكيته ،الذي استعص ى عليه إتباع إجراءات معقدة السترجاع العين املؤجرة ،مما أدى إلى عزوف ُمالك املحالت
السكنية واملهنية عن تأجيرها واإلبقاء عليها مغلقة ،فازدادت أزمة السكن .44
الفرع الثاني :حماية الحقوق وضمان عدالة واستقراراملعامالت
ّ
إن اشتراط املشرع ضرورة إفراغ إيجار املحالت السكنية واملهنية في عقد مكتوب وتقرير جزاء البطالن في
حالة تخلف ذلك ،من شأنه ضمان استقرار واستمرار املعامالت وتأمين العالقات التعاقدية بين األطراف
(مؤجرين ومستأجرين) ،وكذا حماية حقوقهم وحقوق الغير أيضا؛ كالسماح إلدارة الجباية باستيفاء وقبض
الدخل من خالل هذه املُعامالت ّ
الضريبة على ّ
حقوق التسجيل ،إضافة إلى تحصيل حقوق ّ
والتصرفات القانونية
.45
فإذا كان مضمون العقد عامة هو تنظيم مصالح متعارضة بين أطرافه ،في ظل التضارب املوجود بين
مطامح األطراف لتحقيق مكاسب أفضل من جهة وبين مبادئ العدالة العقدية ،فإنه من الضروري جدا تغليب
العدالة دائما  .46وإننا نرى أن مراجعة حقوق والتزامات املؤجر واملستأجر على حد السواءُ ،يفض ي ال محال إلى
تحقيق العدالة العقدية ،وإقرار التوازن االقتصادي لهذا العقد -،بعدما كان يحق للمستأجر البقاء في العين
املؤجرة وال يمكن للمؤجر استرجاعها ببساطة  ،-ألن حق امللكية والتمتع بها واستغاللها والتصرف فيها مضمون ال
محال ،بعيدا عن ّ
الت ّ
عسف واإلذعان ،وبروز طرف ضعيف وطرف قوي ُيملي شروطه في ظل الحرية املفرطة.
ُ ّ
لطف من هذه ّ
الحدة ويعيد
لذلك ُح ّد سلطان إرادة األطراف املتعاقدة وتدخل سلطان التشريع والتنظيم لي
ّ
للعقد توا نه املفقود ،وهذا ال يعني القفز على حرية التعاقد  -التي تبقى هي األصل  -بل إن هذا ّ
التدخل التشريعي
ز
ُيعد تنظيما لهذا العقد وحماية ألطرافه ،وتفصيال وتسهيال آلليات ومتطلبات اإليجار التي يجهلها أو يغفلها
ُ
األطراف بحكم اإلمكانات ّ
والتقنيات املتاحة للسلطة العامة وتجربتها في مسألة التشريع والتنظيم ليس إال.
الفرع الثالث :تطور وظيفة الدولة .47
إن التحول الذي أفرز االنتقال من الفردانية املطلقة إلى منطق النظرة الجماعية ،أثر بشكل واضح على
ُ
أحكام العقود  -ومنها عقد اإليجار -فلم ُ
تعد تعني أطرافها وفقط ،بل صارت مرتبطة بمصالح عامة حيوية تمليها
ّ
ُ
الضرورة االجتماعية فتحميها الدولة ،وملا كانت تلبي حاجة فردية أضحت وسيلة تلبي مصلحة ومنفعة عامة ،48
ّ
ومن ثم فإن مصلحة الفرد ُمتضمنة في مصلحة الجماعة ،والفرد عنصر ُمشكل للجماعة.
ّ
فقد ساد مفهوم حديث للعقد بعد أن طرأت تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية  ،49مما أثر على
ُ
وظيفة الدولة ،فأصبحت تنظم العالقات التعاقدية وتتدخل بشكل أو بآخر في تسيير دواليب الحياة االقتصادية
وتوجيه الحياة االجتماعية؛ وهو ما ُي ّعبر عنه الفقه القانوني  ،50بعيممة وجميعة العقد ( Publication et
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 ،)socialisation du contratحتى صارت ُجل ّ
الروابط القانونية والتصرفات القانونية رهينة النشاطات
االقتصادية واالجتماعية ،حيث أن كثافة هذه األخيرة نتج عنه تطور القواعد القانونية وتعدد واتساع مجال
العالقات التعاقدية مما أفرز ذلك التداخل املستمر في العالقات التعاقدية  .51وهذا ّ
التطور الحاصل في وظيفة
الدولة ال يعني بتاتا اندثار مبدأ سلطان اإلرادة ،بل ّ
تحول من مبدإ حرية اإلرادة الفردية إلى مبدإ سلطان اإلرادة
الجماعية على حد تعبير البعض  52الذي ّ
يقدم املصلحة العامة على الخاصة .والحقيقة أن تفضيل مصالح
الجماعة على حساب مصالح األفراد ال يندرج إال في سياق تحقيق املصلحة العامة املشتركة؛ إذ أن هذه األخيرة
ُ
تفض ي إلى تحقيق املصلحة الفردية بالتبعية.
وفي هذا ّ
الصدد يقول الفقيه جوسران ( " :)Josserandإن العقد أخذ يخرج أكثر فأكثر من العمل
املشترك لألطراف ولم ُ
يعد اتفاقا ُمنعقدا في ظل الحرية التعاقدية ،ومنجزا بفعل اإلرادة املتساوية الحرة ،فقد
أصبح ُم ّ
وجها من السلطة العمومية أو من أحد األطراف والذي يفرض صيغته وشروطه على األطراف األخرى "
 .53فاملُالحظ على قواعد عقد اإليجار أن القواعد املُ ّ
كملة تطغى على القواعد اآلمرة ،غير أن هذه األخيرة ازدادت
ّ
واتسعت بدافع تصويب وتسوية العالقة اإليجارية وتكييفها مع مستجدات الظروف املحيطة بها .وفي تقديرنا أن
هذا التدخل ما هو إال إرادة أخرى مكملة إلرادة األطراف املتعاقدة التي تبقى هي األصل ،وهو ما انتهجه املشرع
الجزائري بالنسبة للموازنة بين حقوق املؤجر واملستأجر في التعديالت التي ّ
مست أحكام عقد اإليجار.
املبررات التي نرى أنها أصبحت كافية ّ
تلكم هي أهم ّ
للتدخل في العالقات التعاقدية عامة وعقد اإليجار
محل الدراسة خاصة ،عن طريق التشريع وحتى القضاء بهدف الحد من الحرية العقدية املفرطة تحت ستار
املصالح الحيوية للمجتمع ،التي تندرج ضمن ما يسمى بالنظام العام .التي ال يمكن مخالفتها في كل األحوال؛ ألن
غايتها املوازنة بين اإلرادة والعدالة والصالح العام  ،54وكذا حفظ املراكز القانونية وضمان حماية املصلحة الكلية
للجماعة  ،55وحماية الطرف الضعيف ،ومن ثم يأخذ هذا النظام العام ّ
املقيد لحرية التعاقد صورتين؛ النظام
العام االقتصادي التوجيهي والنظام العام االجتماعي الحمائي  .56وهكذا يظهر ال ّتطور الذي لحق بفكرة ّ
النظام
ّ
ّ
واتخذت صورا عديدة وجديدة ،وفي هذا الشأن يرى البعض أن ّ
النظام العام
العام ملا تضاعفت نصوصها
ّ
التشريع املانع لبعض العقود أو بعض الشروط ،في حين أن ّ
النظام العام
الكالسيكي سلبي أساسا ،ألنه يظهر في
املعاصر أكثر إيجابية؛ ألن املشرع يفرض من خالله سلطان ومضمون العقد .57
وعليه ،فإن كل تعديل أو تتميم لقاعدة قانونية في أحكام عقد اإليجار تندرج في نطاق ونهج التوفيق بين
مصالح والتزامات وحقوق املتعاقدين أفرادا وجماعات ،وكذا بين اإلرادة والحرية الفردية من جهة وبين اإلرادة
التشريعية والسلطة العامة الحامية للمصلحة العامة من جهة أخرى.
خاتمة:
في ختام هذه الدراسة ،وبعد الوقوف على تحديد مفهوم عقد اإليجار ذي االستعمال السكني واملنهي
ُ
بالخصوص ،وإبراز األهمية القانونية واالقتصادية واالجتماعية التي يكتسيها في حياة األشخاص فرادى
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وجماعات بدافع الحاجة أو االستثمار ،وبعد اإلطاللة على أهم النصوص القانونية التي ّ
تكفلت بتنظيم هذا
العالقة اإليجارية في التشريع الجزائري؛ سواء من خالل األمر رقم  58/75املؤرخ في  26سبتمبر  1975املتضمن
القانون املدني ،أو املرسوم التشريعي رقم  03/93املؤرخ في  01مارس  1993املتعلق بالنشاط العقاري ،أو
القانون رقم  05/07املؤرخ في  13مايو  2007املعدل واملتمم للقانون املدني؛ حيث أدخل املشرع الجزائري بعض
ّ
ّ
الطابع ّ
السكني واملنهي.
التعديالت املهمة على هذه القواعد املنظمة لعقد اإليجار ذي
ّ
وقد اتضح لنا أن هذا التعديل الجزئي أو الكلي الذي لحق ببعض األحكام القانونية ُيعد تكريسا إلرادة
وحدا وترويضا لها تارة أخرى ،وهو يستند إلى العديد من املُبررات ّ
وحرية األطراف في هذا العقد تارةّ ،
والدواعي.
فاملشرع الجزائري ّ
تبنى مبدأ سلطان اإلرادة وحرية األشخاص في عقد اإليجار أصال؛ نظرا لسيادة هذا املبدأ
وضرورته واستحالة االستغناء عنه باعتباره أساس كل العقود ،غير أنه أورد قيودا واستثناءات عليه أملتها
ّ
ظروف وحتميات - .بالرغم من اتساع مساحة االستثناءات  -حيث أن القانون املدني الجزائري بما تضمن من
أحكام تتعلق بعقد اإليجار جاءت لتحمي حرية تعاقد األشخاص غير أن هذه الحرية ليست مطلقة بل تقف عند
حدود معينة ال يمكن تجاوزها حرصا على النظام العام أو املصلحة الجماعية.
إن أحكام عقد اإليجار في القانون الجزائري في فترة ّ
السبعينات والثمانينات كانت تتماش ى والنهج
التحول إلى ّ
تبنى آنذاك ،وبعد التسعينات وإلى اليوم حدثت تغيرات وطرأت مستجدات بسبب ّ
االشتراكي املُ ّ
النهج
ّالليبرالي؛ الذي يقتض ي تكريس الحرية أكثر على مستوى املنافسة وترقية االستثمار ،فكان من ّ
الضروري أن
ّ
النزعة واملصلحة الفردية أو الجماعية على فلسفة القانون
ُتواكب تلك األحكام ذلك ،ومهما كان سواء ظهور
املنظم لإليجار كعالقة تعاقدية؛ فإن املشرع الجزائري حاول ّ
التوفيق بين مصالح املتعاقدين املشتركة أو
املتضاربة ،ومعاصرة التطور الحاصل مع مسيارة ديناميكية حركة التشريع الواسعة ،في ظل إصالح املنظومة
التشريعية الوطنية وتكييفها وتحيينها؛ عمال بشعار التشريع مرآة عصره ألنه يعكس حقيقة الوضع االقتصادي
واالجتماعي في أي مجتمع ،على أن يكون تدخل التشريع أو التنظيم ُم ّ
كمال لحرية وإرادة أطراف العقد ال ُملغيا لها.
الهوامش:
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علي ،االلتزامات ،النظرية العامة للعقد ،موفم للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط ،01.سنة ،2001 :ص.209 ،208 .
 31فياللي علي ،املرجع السابق ،ص.211 .
 32فياللي علي ،املرجع السابق ،2001،ص.41 .
 33عابد فايد عبد الفتاح فايد ،تعديل العقد باإلرادة املنفردة ،محاولة نظرية في قانون االلتزامات املقارن ،دراسة تطبيقية في عقود السفر والسياحة،
دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،ط .سنة ،2005 :ص.16 .
 34بن شعبان حنفية ،محاضرات في نظرية االلتزام( ،غير منشورة) ،كلية الحقوق ،بن عكنون ،الجزائر ،السنة الجامعية  ،2003/2002ص.16 .
 35محمدي فريدة ،املرجع السابق ،ص.05 .
 36تجدر اإلشارة إلى أن اإليجارات املقصودة هي اإليجارات ذات االستعمال السكني ،أما نظيرتها ذات االستعمال التجاري فقد سمح املشرع الجزائري
بتمديد عقود اإليجار فيها (حق البقاء) بموجب املادة  172وما بعدها من األمر  59/75املؤرخ في  26سبتمبر  1975املتضمن القانون التجاري ،ج .ر .ج.
ج ،.ع ،101 .املؤرخة في  19ديسمبر  ،1975ص .19 .غير أن املشرع تراجع عن ذلك وألغى حق البقاء في هذه األمكنة ذات االستعمال التجاري ،وأصبح
التنبيه باإلخالء والتعويض االستحقاقي مرتبطان بإرادة املؤجر واملستأجر ،بموجب نص املادة  187مكرر من القانون التجاري السالف الذكر ،والتي
جاء في فقرتها الثانية أنهُ ... " :يلزم املستأجر بمغادرة األمكنة املستأجرة بانتهاء األجل املحدد في العقد دون حاجة إلى توجيه تنبيه باإلخالء ودون الحق
في الحصول على تعويض االستحقاق املنصوص عليه في هذا القانون ،ما لم يشترط األطراف خالف ذلك ".
 37مثلما هو الشأن بالنسبة لإليجارات التي تم إبرامها في ظل القانون القديم ،فإنها تبقى خاضعة له مدة عشر ( )10سنوات بدء من نشر القانون
الجديد في الجريدة الرسمية ،حسب نص املادة ّ 507
مكرر من القانون رقم  05/07املعدل واملتمم لألمر رقم  58/75املتضمن القانون املدني
الجزائري ،أو األشخاص الطبيعيين البالغين ستين ( )60سنة عند تاريخ نشر هذا القانون ،فإنهم يتمتعون بحق البقاء إلى غاية وفاتهم ،ما عدا ذلك
يسري مبدأ الفورية في تطبيق القوانين من حيث الزمان.
 38الفقرة األولى من املادة  21من نفس املرسوم التشريعي ،ص.07 .
 39طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  69/94املؤرخ في  19مارس  ،1994الذي صادق على النموذج املنصوص عليه في املادة  21من املرسوم التشريعي رقم
 ،03/93واملتعلق بالنشاط العقاري ،ج .ر .ج .ج ،.ع ،17 .املؤرخة في  03مارس  ،2994ص.10 ،09 .
 40املادة ّ 467
مكرر من القانون رقم  05/07السالف الذكر ،ص.03 .
 41وبهذا الخصوص نشير إلى أن املشرع الجزائري لم يشترط الكتابة الرسمية التي يتولى اإلشراف عليها وإعدادها وتحريرها الضابط العمومي قانونا ،إال
ما استثني من ذلك حسب نص املادة  324و ّ 324
مكرر من القانون املدني الجزائري( ،كعقود اإليجار الزراعية والتجارية ،إضافة إلى العقود األخرى)،
بمعنى أنه يمكن أن تكون كتابة عقد إيجار بشكل عرفي.
 42حسب نص الفقرة الثانية من املادة  21من املرسوم التشريعي رقم  03/93السالف الذكر.
 43الجريدة الرسمية ملداوالت املجلس الشعبي الوطني ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،محضر الجلسة العلنية الثانية املنعقدة في 26
مارس  ،2007السنة الخامسة رقم  ،223املؤرخة في  11أفريل  ،2007ص.04 .
 44الجريدة الرسمية ملداوالت املجلس الشعبي الوطني ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،املرجع السابق ،ص.04 ،03 .
 45الجريدة الرسمية ملداوالت املجلس الشعبي الوطني ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،املرجع السابق ،ص.04 .
 46محمد وحيد الدين سوارّ ،
االتجاهات العامة في القانون املدني األردني ،دراسة موازية بالفقه اإلسالمي واملدونات العربية ،ط ،01 .سنة ،1996 :ص.
.111
ُ
 47لتفاصيل أكثر عن هذه الفكرة تراجع مذكرتنا :عالق عبدالقادر (أساس القوة امللزمة للعقد وحدودها ،دراسة مقارنة ،مذكرة ماجستير ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،الجزائر ،السنة الجامعية ،2007/2006 :ص.)99-98 .
 48فياللي علي ،املرجع السابق ،ص.41 .

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،141-127 :جانفي 2019
140

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
اإليجار املدني في التشريع الجزائري
 49فاضلي إدريس ،الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ،العقد ،اإلرادة املنفردة ،الفعل املستحق للتعويض ،اإلثراء بال سبب ،القانون ،قصر الكتاب،
(بدون ذكر مكان النشر) ،ط .سنة ،2006 :ص.126 .
 50فياللي علي ،املرجع السابق ،ص.41 .
 51عبد املنعم موص ى إبراهيم ،حسن النية في العقود ،منشورات زين الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،ط .سنة ،2006 :ص 83 .وما بعدها.
 52محفوظ لعشب ،عقد اإلذعان في القانون املدني الجزائري واملقارن ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،ط .سنة ،1990 :ص.155 .
 53عبد املنعم موص ى إبراهيم ،املرجع السابق ،ص.115 .
 54عبد ّ
الرزاق أحمد السنهوري ،املرجع السابق ،ص.126 .
 55محمد الصالح ّ
خراز ،املفهوم القانوني لفكرة النظام العام ،مجلة :دراسات قانونية ،دار القبة للنشر والتوزيع ،الوادي ،الجزائر ،ع ،06 .جانفي
 ،2003ص.41 .
 56خديجة فاضل ،تعديل العقد أثناء التنفيذ ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق ،بن عكنون ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،السنة الجامعية،2002 /2001 :
ص 09 .وما بعدها.
57

FLOUR J., AUBERT J-L., et SAVEAUX E., Droit civil, Les obligations, l’acte juridique, éd. D. Delta, Paris, France,
10e éd., 2002, p.76.

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،141-127 :جانفي 2019
141

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
أثراملبادئ األساسية لعمل السلطات اإلدارية املستقلة على مدى إستقالليتها

أثر المبادئ األساسية لعمل السلطات اإلدارية المستقلّة على مدى استقالليتها
 دراسة مقارنة بين الجزائر و فرنسا-The impact of the basic principles of independent administrative
authorities on their independence
 - A comparative study between Algeria and Franceسامية قلوشة
طالبة دكتوراه
كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة تلمسان
fleueamel13@gmail.com

*******
ملخص
ّإن السلطات اإلدارية املستقلة هيئات أنشاها املشرع في الجزائر آخذا عن املشرع في فرنسا ،من أجل تنظيم
القطاعات الحيوية مثل القطاع االجتماعي والثقافي وخاصة القطاع االقتصادي ولهذا منحت لها سلطات
عدة من اجل ضمان استقالليتها في آداء عملها ،أي عدم تبعيتها للوصاية أو الرقابة الرئاسية ،لكن هذا ال
يمنعها من أن تبقي تابعة للسلطة التنفيذية ألنها ممولة نسبيا من فبلها و ّأنها تفتقد إلى الشخصية املعنوية
في بعضها وان قراراتها تخضع لرقابة القضاء وهذا يؤثر على استقالليتها في أداء مهامها.
الكلمات املفتاحية :تنظيم ،سلطات ،تبعيتها ،الوصاية ،الرقابة الرئاسية ،االستقاللية.
Abstract:
The independent administration authorities are bodies created by the Algerian
legislator inspired by his French counterpart, to regulate a number of business
sectors, in particular social, cultural, … and especially economic. They are
endowed of a number of powers. These authorities have certain degree of
Independence vis-à-vis sectors of control. On the legal plan, they are not subjected
to the hierarchical authority of a trusteeship, an independence that could not mean
irresponsibility, because they report their actions in the executive or legislative
power or in the one who named them.
Keywords: regularization, power, dependence, trusteeship, hierarchical control,
Independence.
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مقدمة
ّ
ّ
تم إنشاء هذه السلطات اإلدارية املستقلة في الجزائر في سنة  ، 1990وكانت الهيئة األولى في مجال
اإلعالم و املتمثلة في املجلس األعلى لإلعالم  ،و التي أعطاها املشرع وصف الهيئة اإلدارية املستقلةّ ،1إن
الفكرة الذي راودت املشرع الجزائري هي حول مدى تقبل البنية املؤسساتية للهيئات اإلدارية املستقلة ،بمعنى
استقاللية هذه الهيئات.
ّ
السلطات اإلدارية املستقلة له عالقة بالعوملة التي تتطلب تحرير ّ
ّإن ظهور ّ
السوق ،بمعنى رفع الحواجز بين
مما ّأدى بالجزائر إلى األخذ ّ
دول العالم؛ والهدف من ذلك هو دفع وتيرة اإلنتاجّ ،
بالتنوع في القوانين و في
املؤسسات فاستوردت تكنولوجية قانونية ،نظرا ملا فرضه الواقع املهيمن عليه النظام الرأسمالي العالمي ،وهو
ما ّ
عبر عنه األستاذ رشيد زوايمية بنظام املفتاح في اليد )  ،2(cléfs en mainو من هنا تظهر حداثة املوضوع ،
وكدا أهميته بما انه يتفرع إلى عدة جوانب اقتصادية و اجتماعية و قانونية .
ان السلطات اإلدارية املستقلة تعتمد على مبادئ وآليات يجب أن تستند عليها من أجل أن تقوم بمهامها
باستقاللية  ،فما هي هاته املبادئ األساسية و ما مدى فعالياتها لتحقيق االستقاللية في الجزائر مقارنة
بفرنسا؟ لقد اعتمدت املنهج التحليلي و املقارن للدراسة ملا له من انسجام مع البحث.
إن هذه املبادئ تتمثل في االستقاللية املالية و اإلدارية من أجل ضمان االستقاللية (املبحث األول) و
إلى آليات أخرى لضمان االستقاللية في أداء مهامها (املبحث الثاني).

املبحث ّ
األول :مبدأ االستقالل املالي و اإلداري
ّ
دليل استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة-دراسة مقارنة-
ان السلطات اإلدارية املستقلة تتمتع بالسلطة التي تؤهلها للقيام باختصاصات عديدة ،وليس القيام باملهام
املنوطة بها فقط والخاصة بالسلطات اإلدارية التقليدية واملتمثلة في تنفيذ قرارات السلطة التنفيذية .فهي
بذلك تقوم بإصدار القرارات الفردية وتقوم بإبرام االتفاقيات ،فتغير في املراكز القانونية لألفراد ،وكذا في
النظام القانوني للسلطات ،فهي مختلفة عن الهيئات االستشارية .كما أنها من أجل أن تكون مستقلة في
قراراتها ،يجب أن تكون مستقلة ماديا ،وأن تكون تشكيلة أعضائها متعددة  ،كما أنه يمكن أن تكون لها
سلطات أخرى غير إصدار القرارات للقيام بالضبط.3
ّ
تخص االستقاللية املالية و
ولهذا فان السلطات اإلدارية املستقلة يجب أن تكون لها دعائم وظيفية
اإلدارية (املطلب ّ
األول) وتمكينها من ممارسة سلطات عديدة أخرى(املطلب الثاني).
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ّ
املطلب ّ
األول :الدعائم الوظيفية لعمل السلطات اإلدارية املستقلة
ّ
ّ
تتمتع بخصائص ّ
املستقلة  ،يجب أن ّ
عدة  ،االستقالل
من اجل قيام السلطات اإلدارية املستقلة بوظيفتها
املالي (الفرع ّ
األول) ّ ،
ثم االستقالل اإلداري (الفرع الثاني) .
الفرع ّ
األول :مبدأ االستقالل املالي

ّ
فإن االستقالل املالي ّ
املستقلةّ ،
يعد من بين أهم
إلى جانب االستقاللية العضوية للسلطات اإلدارية
الدعائم لتحقيق االستقالل الوظيفي ،أي عدم التبعية للسلطة التنفيذية.ففي الجزائر ان معظم السلطات
اإلدارية مستقلة ماديا بحكم ّ
تمتعها بالشخصية املعنوية ،ما عدا مجلس النقض والقرض،و اللجنة
املصرفية ،وكذا لجنة اإلشراف على التأمينات ،4بما أنها ال تتمتع بالشخصية املعنوية،5حيث تكون تابعة
للسلطة التنفيذية في تمويلها،ومن هنا يظهر الفرق بين الجزائر وفرنسا من حيث أن جل السلطات اإلدارية
املستقلة في فرنسا ال تتوفر على الشخصية املعنوية واالتالي يطرح التسالل حول كيفية تمويل نفسها؟ ّإن
ّ
تمول نفسها من إيراداتها أو عن طريق ميزانية ّ
املستقلة ّ
الدولة أي تدرج ميزانيتها ضمن
السلطات اإلدارية
ميزانية الوزارة املعنية ،بما يعرف بميزانية استقاللية التسيير ،أو استقاللية البرمجة وتنفيذ امليزانية.6
ّ
ّ
العامة ،ولذا ّ
املستقلة في فرنساّ ،
ّ
فإن
فإنها مسجلة في امليزانية
ّأما عن ميزانية السلطات اإلدارية
تخصيص هاته امليزانية يمنحها جانبا ضيقا من حرية التسيير املاليّ .أما بخصوص السلطات اإلدارية التي لها
شخصية معنوية كسلطة األسواق املالية )ّ )autorité des marchés financiers
فإنها تتمتع باستقاللية

ّ
املشرع الجزائري للجنة البورصة ومراقبتها باالستقالل املالي،
مالية).7(autonomie financièreولقد اعترف
ّ
تدخل ّ
ّ
املخصصة
الدولة في تمويلها عن طريق اإلعانات
ومع ذلك فإنها ال تتمتع باالستقالل املطلق بسبب
للتسيير .واالتالي تظهر حتمية رقابة ّ
الدولة على هاته اإلعانات املمنوحة لها ،كما ّأنه ال يوجد ّ
نص تنظيمي،
ّ
يبين مقدار اإلعانات.
فإنها ّ
واخصوص لجنة ضبط الكهرااء والغازّ ،
تتمتع باالستقالل املالي ،حسب ّ
املادة  112من القانون
ّ 8
إال ّأن ّ
الدولة تراقب صرف امليزانية طبقا ّ
للمادة  140من نفس القانون .واخصوص
رقم  01-02لسنة، 2002
فإنها ّ
سلطة ضبط البريد واملواصالت السلكية والالسلكيةّ ،
ّ
للمادة  10من
تتمتع باالستقالل املالي .وفقا
ّ
نصت ّ
القانون رقم  03-2000لسنة  .92002كما ّ
املادة  22على مصادر تمويل نشاط السلطة واملتمثلة في
املكافآت مقابل أداء الخدمة ومساهمة املتعاملين مع السلطةّ ،أما بخصوص الوكالة الوطنية للممتلكات
املادة  43من القانون  10-01الصادر سنة  ،102001على ّ
نصت ّ
املنجمية ،فلقد ّ
تمتعها باالستقالل املالي
املادة 52من نفس القانون على طريقة تمويل نشاطها من خالل االعتمادات املمنوحة من ّ
ونصت ّ
الدولة
والصندوق لألمالك العمومية املنجميةّ ،
مما يجعل استقالليتها نسبيةّ .أما عن الوكالة الوطنية للمواد
الصيدالنية املستعملة في الطب البشريّ ،
فتعد أكثر استقالال في تمويل نشاطها ،طبقا ملا نصت عليه املواد
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.أما عن سلطة املياهّ ،
 173الفقرة5وكل من الفقرتين  6والفقرة ّ 118
فاملادة  02من املرسوم التنفيذي رقم -80
تمول نفسها بنفسها ،ومن إعانات ّ
الدولة طبقا لنفس ّ
"،122008تنص على أنها ّ
املادة من نفس املرسوم".13أما
املوارد املالية ملجلس النقض والقرض واللجنة البنكية ،فانه يتكفل بها البنك الجزائري ،ونفس األمر
بخصوص لجنة التأمينات اين يتم تمويلها من ميزانية الدولة مع العلم أن هاته السلطات ال تحوز على
الشخصية املعنوية كما ذكرنا سالفا.14
الفرع الثاني  :االستقالل اإلداري
ان االستقالل اإلداري للسلطات اإلدارية املستقلة يتمثل في إمكانية القيام بعملية اصدار القرارات
وتعديلها .إال أن مجلس الدولة الفرنس ي15اعترف لبعض السلطات اإلدارية املستقلة بهذه السلطة كلجنة
الوصول الى الوثائق اإلدارية ).16)C.A.D.A
وعندما يتعلق األمر بحماية املستهلك أو تحسين العالقة بين اإلدارة واملدار ،فإنها التعتبر جهازا
استشاريا ألن توصياتها وآراءها ذات أهمية كبيرة.ففي فرنسا تنشر ويؤخذ بها ملا لها من قوة وحجة في اإلقناع
نظرا ألنها صادرة عن خبراء متخصصين في امليدان وأن هذه اآلراء قد تصنع القانون وتحوله من قانون مستمد
من العقل)(Droit mouالى قانون واقعي )(droit pratiqueومنه االنتقال من إدارة الضبط (administration
)de régulationالى دولة ما بعد الحداثة )(Etat -postmodernثم إلى قانون الضبط (Droit de
)regulationومن ثم التوصل الى انتاج القانون ،أي قانون ما بعد الحداثة ) (Droit post-moderneوالذي
يوصف على أنه مرن ومتعدد ،من خالل ذلك تظهر استقاللية هاته السلطات من حيث أنها تصنع القانون
الذي يالئم عملها ،ومنه فإنها مستقلة نظرا لتمتعها بالطابع اإلداري في أداء مهامها ،لذلك بقي مفهوم السلطة
يدور بين املعني الضيق والواسع .وعلى أي حال فان السلطات اإلدارية املستقلة ،عندما تجمع بين عنصرين
السلطة باإلضافة الى االستقاللية ،فإنها تؤدي مدلول السلطة اإلدارية.17
إن االستقاللية اإلدارية في الجزائر ،تظهر في التسيير من خالل تحديد مهام املستخدمين ،كما تظهر
من خالل تصنيفهم وتحديد رواتبهم ،ومن خالل التنسيق بين املصالح اإلدارية والتقنية التي تكون تحت
سلطة رئيس إحدى هاته الهيئات املستقلة  ،أي منحها استقاللية لتسيير الهيئة.ونذكر هنا مثاال يتعلق بلجنة
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إذ ّ
تنص املادة  03من القانون رقم  03-2000املؤرخ في 28سبتمبر.2000
واملتضمن تنظيم وسير املصالح اإلدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،على أنه ّ
يتم
تحديد مهام وصالحيات املصالح اإلدارية والتقنية للجنة بقرار من رئيس اللجنة .أما املادة  07من نفس
ّ
فتنص على أنه تحدد رواتب املستخدمين وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد استشارة اللجنة.18هذا
النظام
وتجدر اإلشارة الي أن فكرة الطابع اإلداري للسلطات اإلدارية هي من تكييف املشرع مثلما فعل املشرع
بخصوص لجنة البورصة في سنة  ،2003باإلضافة إلى أنه في مضمون تعريف السلطات اإلدارية املستقلة،
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فإنها تتسم بالسلطة  ،واالتالي فإنها تصدر القرارات ،والتي يرجع اختصاصها األصلي إلي السلطة
التنفيذية.19على أنبعض السلطات اإلدارية املستقلة من تتمتع بالطابع اإلداري ،نذكر الجزائرية للمياه ،التي
تكيف كذلك على أنها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة لوصاية الوزارة املكلفة باملوارد
املائية ،واالتالي ال يمكنها أن تتمتع باستقاللية التسيير ،إذن ال يمكن أن نكيفها في نفس الوقت على أنه سلطة
ذات طابع إداري ،ومع ذلك فان تكييف املشرع لهذه السلطات اإلدارية املستقلة كان الغرض من ورائه
الخدمات التي تقدمها كخدمة املياه .ونستطيع إعطاء مثال أخر بخصوص سلطة الهيدروكراور بحيث أن
القانون املنظم لها في املادة ّ 2012
ينص على:
(Les agences hydrocarbures ne sont pas soumises aux règles applicables à
l’administration notamment en ce qui concerne leur organisation fonctionnement et
le statut du personnel qui y exerce, elles disposent d’un patrimoine propre. la
comptabilité des agences hydrocarbures est tenue en la forme commerciale doit
dresser un bilan propre، régie par les règles commerciales dans leurs relations avec
les tiers).

ّان سلطة الهيدروكراور ال تخضع لذات القواعد املطبقة على اإلدارة التقليدية فيما يخص تسيير
أعمالها وعمل املوارد البشرية املوجودة بها ،وكما أنها تمسك حسابات قطاعها بشكل تجاري وتتعامل مع الغير
وفق قواعد القانون التجاري.

ومعنى أن هاته الوكالة وانص صريح ال تخضع للتنظيمات املتعلقة باإلدارة فيما يخص تنظيمها
وعملها ،كما أنها تخضع للقانون التجاري فيما يخص معامالتها ،ومنه كيف يمكن وصفها على أنها سلطة
إدارية بما أنها ال تخضع للقانون اإلداري في معامالتها؟ لكن يمكن باملقابل إصباغ الطابع اإلداري على
السلطات اإلدارية املستقلة عندما تستخدم امتيازات السلطة العامة .لكن واالرغم من تمتعهم بهاتة
االمتيازات ،إال أن بعض السلطات ال يمكن وصفها بالسلطات اإلدارية مثل الضمان االجتماعي والتي كيفها
املشرع على أنها مؤسسة ذات تسيير من نوع خاص وأنها تخضع للقانون التجاري فيما يخص معامالتها
التجارية ،21أما بخصوص العمال فإنهم يخضعون لقانون العمل.ومن خالل ما سبق نالحظ أن هاته
السلطات ال يمكن لبعضها أن يتمتع بالطابع اإلداري مما ينقص من استقالليتها ألنها غير حرة في تسير
عملها،وحسب تحليل األستاذ زوايمية فانه واالرغم من تصريح النص التشريعي على أن هاته السلطات هي
إدارية ومستقلة لكن ومن أجل معرفة هل أنها إدارية بالفعل يجب الرجوع الى نظرية املرفق العام ،أي يجب
الرجوع الى النصوص في التشريعات املقارنة،ففي الواليات املتحدة األمريكية مثال فإننا نجد
عبارة(Independent agencies)22و)(Independent regulatory commissionsتضم عدة ميادين ،وأن
وجودها هو من أجل تدعيم النشاط اإلداري حتى تتمكن من تأدية املهام املنوط بها على أحسن وجه ،وما
يهمنا اآلن هو أن عبارة وكالة باملفهوم الفرنس ي تعني سلطة إدارية بالنظر الى عملها ،وفي فرنسا فقد تم وصفها
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على أنها أشخاص عمومية متخصصة .23أما عن مفهوم الوكالة في الجزائر ،فانه مفرغ من أي معنى قانوني ،بل
ّ
تعد تسمية فقط ،أو كما سماها األستاذ زوايمية(façade terminologies)24وهو ما يفسر نشره لكتابه الذي
يحمل عنوان سلطات التنظيم املستقلة عوض السلطات اإلدارية املستقلة ،كاعتراف منه على أنها ال تتمتع
بالطابع اإلداري كلها ،بل أن الغرض منها هو التنظيم.
املطلب الثاني :ممارسة السلطات اإلدارية املستقلة لسلطاتها و عالقتها باالستقاللية
من املتعارف عليه في القانون العام أن السلطة يمكنها أن تمارس فيما بين شخصين من أشخاص
القانون العام أو في مواجهة بالنسبة أشخاص القانون الخاصّ 25
فإن السلطات املمنوحة للهيئات اإلدارية
ّ
ألن الضرورة ّ
املستقلة تضمن لها االستقاللية في وظيفتها ،وذلك ّ
تحتم االلتزام بنوع جديد من التنظيم فيما
بين املتعاملين االقتصاديين ،باإلضافة لذلك ّ
تعدد سلطاتها بحيث تشمل كل من التنظيم ،والرقابة ،
والتحقيق ،والعقاب(الفرع ّ
األول) ،وسلطات أخرى  ،نذكرها كسلطة التعاقد أي إمكانية التفاوض و سلطة
املشاركة في إنشاء القوانين أي تقديم توصيات ،وهذا ما يضفي عليها طابع االستقاللية(الفرع الثاني) .26
ّ
الفرع ّ
األول :مهام السلطات اإلدارية املستقلة

ّ
املستقلة بوظائف ّ
عدة  ،دليل على استقاللها كهيئة مثل التنظيم و ّ
الرقابة
ّإن تمتع السلطات اإلدارية
( ّأوال) ،و ّ
التحقيق و العقاب (ثانيا).
ّأوال :سلطة التنظيم و ّ
الرقابة

سلطة التنظيم هي أساس التوازن بين مختلف املتعاملين االقتصاديين من أجل تفادي التضارب بين
املصالح وضمان إنتاج ذو نوعية ،27و ّمهمة التنظيم تدل على وجود استقاللية في تسيير مجال ّ
معين موكل
ّ
للسلطات اإلدارية كتنظيم السوق،واالتالي االستجابة ملتطلباته،أي تطوير اإلنتاج.وإذا كانت األسواق في حالة
تطور،فان القواعد التي تطبقها عليها ،ال يمكن أن ّ
تحدد من طرف القانون واملراسيم بصورة مطلقة .فينبغي
ّ
أن تكون مالئمة مع متطلبات السوق لضمان العدالة ،ومالءمتها مع إمكانيات مختلف املتعاملين ،لضمان
مصلحة املستعملين ،هذا االنسجام يتحقق عن طريق مالءمة التنظيمات 28حالة بحالة للقانون ،وهذا هو
املفهوم العملي للتنظيم.
) Sur les marchés en évolution، les règles à appliquer ne peuvent être entièrement
définies par des lois et des décrets. Il faut sois adaptées au plus juste, en tenant
compte de la réalité des marchés, des possibilités des différents opérateurs et de
l'intérêt des utilisateurs. Cette adaptation au cas par cas des principes fixés parla
loi, c'est la régulation)29.

ويرى املكلفين بالتنظيمّ ،أن هناك غياب عالقة عضوية في اإلدارات التقليدية بين مختلف املصالح
املكلفة بالتنظيم ،مما يصعب معالجة املشاكل املطروحة من خالل التنفيذ لهذا التنظيم ،واالتالي عدم
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التدخل الصارم لإلدارة إليجاد حلول لسوء التسيير.ولهذا وجدت هذه السلطات من أجل املراقبة ،ومواجهة
تتسم هاته السلطات ّ
القوى املعرقلة للتنظيم ،والحصول على املعلومة من أجل تنظيم السوق ،حيث ّ
بتعدد
وتتسم أيضا ّ
اختصاصاتها وسلطاتها ،وهي الصفة التي ال توجد عند اإلدارة التقليديةّ .
بأنها تقوم بالعديد من
الوظائف من أهمها وضع قوانين اللعبة بين املتعاملين االقتصاديين من أجل فرض التوازن املطلوب ،نظرا
ّ
ألنها تمتلك العديد من الوسائل تمكنها من القيام بوظائفها املسطرة من طرف القانون.30وفي الجزائر مقارنة
بواقع وجود هاته السلطات اإلدارية املستقلة بفرنسا و خالفا ملرحلة ّ
الدولة املهيمنة على ّ
كل القطاعات
االقتصاديةّ ،
فإن وجود هاته السلطات يضمن املرونة للنظام القانوني ملواجهة التطور التكنولوجي
واالقتصادي الحاصل من خالل تكفل هاته السلطات بتنظيم هاته امليادين عن طريق مختلف الوسائل
واستخدام تقنيات جديدة مثل التعاقد والعقواات،...فإنها تقف ّ
كحد فاصل لتلك املوجودة في اإلدارات
التقليدية.31
ّ
تتطلب العديد من السلطات ،كما ّ
ّإن تنظيم السوق ّ
سميت عند اإلنجليزيين )(Monitoring
مهمة
باملراقبة املستمرة للسوق ،وسلطة التحقيق من أجل وضع قرارات عامة آنية ،بمعنى أنها تصدر عند لزومها
ّ
أو عند توقيع عقواات ،فمثال أن سلطة التنظيم للبريد واملواصالت ،تتداول في جميع قضايا ّ
الضبط املتعلقة
بقطاع البريد واملواصالت ،باإلضافة إلى تحديد استراتيجية وسياسة سلطة ّ
الضبط ،فمثال من أجل حماية
املرتفقين ،فهي تضمن سرّية املكاملات مع مراعاة التعليمات التي يقضيها ّ
الدفاع الوطني واألمن العمومي
ومراعاة صالحيات السلطة القضائية والتنظيم املعمول به.
ّ
ومن خالل ما سبق ذكره يمكن القول ّأن تأهيل هذه السلطات ما هو إال دليل على استقالليتها ،لكن

في املقابل يجب البحث عن درجة استقالليتها.أما عن السلطة التنظيمية للجنة ضبط الكهرااء والغازّ ،
فتم
اقتراح معايير عامة وخاصة تتعلق بنوعية العرض وخدمة الزاون وكذا تدابير الرقابةّ .أما بالنسبة لتنظيم
سوق الكهرااء والسوق الوطنية للغاز ،فهي تقوم باالقتراح والتوصية وكل هذا من أجل ضمان حسن
تسييرها .ولقد خول املشرع اللجنة املصرفية سلطة الرقابة وتوقيع العقواات دون سلطة التنظيمّ ،
وأن هيئتي
الضبط في القطاع املنجمين تتقاسمان هذه الوظائف ،وكذا سلطة إصدار القرارات الفردية ،أما بالنسبة لسلطة
إصدار األنظمة ،فتعتبر كلتا الوكالتين ّ
مجردتين من هذه السلطة32إال ّأن هناك سلطة إدارية مستقلة وهي لجنة
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،وهي السلطة الوحيدة التي تجمع بين كل هذه الوظائف في نفس الوقت.

*املراقبة:
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أن السلطات اإلدارية في مجال ممارستها لسلطة املراقبة تقوم بمراعاة مدى إمكانية الولوج إلى السوق من
مقررة من طرف ّ
عدمه واالرغم من ّأن ّ
حرية التجارة والصناعة ّ
الدستور .إذ كانت القاعدة العامة في إنشاء
الملسسات االقتصادية الجديدة ﻫي الخضوع إلجراء االعتماد المسبق ،الذي تمنحه ﻫيئات الضبط
القطاعية إال أنه يرد استثناء على هذا األصل العام في قطاع التأمين  ،فشركة التامين أو إعادة التأمين ال
تمارس نشاطها إال بعد اعتماد من الوزير املكلف و بعد استشارة لجنة التأمينات و بموجب القانون،33حيﺙ
يتم منح االعتماد من طرف الوزير المكلف بالمالية  ،بعد استشارة لجنة تنﻅيم عمليات البورصة
ورقابتﻬا أو يكون على شكل ترخيص)(licenceملمارسة النشاط.وعن سلطة املحروقات أين يتم منح رخصة
استغالل األنابيب للنقل أو منح اعتماد بخصوص مشروع ،فان ذلك يتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء في
شكل مرسوم تنفيذي .34ويمكن إعطاء مثال عن ذلك فيما يخص ممارسة النشاطات البنكية واملالية ،حيث
يتكفل مجلس النقد والقرض بممارسة ّ
مهمة الرقابة االبتدائية على الشروط الواجبة ملمارسة املهام البنكية
من أجل منح الترخيص .35أن السلطات املذكورة مرتبطة بالوزير ،وهذا ما يحد من عملها ،فما الفائدة من
وجودها ان كانت الرقابة تقوم بها الوزارة وكأنها وصاية.كما أن لجنة البورصة( )COSOBتمارس نوعين من
الرقابة ،األولى حول إمكانية املشاركة في البورصةّ ،أما الثانية فهي حول ممارسته الوساطة لعمليات
القيم املنقولة ّ
البورصة ،فبخصوص املهمة االولى فان الحصول على ّ
يتم وفق اعتماد(ّ .36)COSOBأما فيما
ّ
يتعلق باإلنجاز فإنها تقدم معلومات للجمهور املكتتبين وفق تأشيرة .ولقد أقص ى املشرع السلطة التنفيذية
املتمثلة في وزير املالية من رقابة البنوك واملؤسسات املالية بموجب القانون رقم  10-90واالمرين رقم -03
11و 04-10املتعلقين بالنقد والقرض .37أما بخصوص األدوية ،فان لجنة الصيدلة تمنح تأشيرة استيراد
ّ
األدوية أواملوادالصيدالنية،واالنسبة إلى املهمة الثانية ّ
فيتم مراقبة التدخل في السوق ملختلف املتعاملين،38
ّ
واالنسبة ّ
التحريروالنشر ّ
لكل املؤسسات يتم من خالل االعتماد املمنوح من طرف
للصحافةاملكتواة ،فان
سلطة تنظيم الصحافة املكتواة.39ان اللجنة البنكية للنقد والقرض ،تستطيع مراقبة امللفات،وأيضا ّ
التنقل
ّ
التأكد من التطبيق ّ
الجيد للقانون من طرف البنك واملؤسسات املالية .ومن ّثمةفإنها
الى عين املكان من أجل
ّ
ّ
تطلب من البنوك ّ
كل املعلومات الالزمة من أجل التوضيح وإعطاء التفسير الالزم لتأدية مهامها؛.أما فيما
بالقيم املنقولة ،واخصوص حماية ّ
يتعلق ّ
االدخار،فان لجنة ( )COSOBمسؤولة عن ضمان االتفاقيات من
أجل ضمان العدالة فيما بين املساهمين لغرض مراقبة املعلومات املحصل عليها من املؤسسات التي تتعامل
ّ
معها،وأيضا حماية سوق ّ
القيم املنقولة واملستثمرين.وفي هذا املجال نجد مثال ّأن اللجنة تتأكد من ّأن
مؤسسات ّ
القيم املنقولة تعمل وفق التنظيم من أجل ضمان التنافس في البورصة.40إن السلطات اإلدارية
املستقلة في فرنسا تمارس رقابتها أيضا بواسطة سلطة العقاب بحيث أن املجلس الدستوري اعترف لها بذل
ك في قراره الصادر في  28جويلية  1989بخصوص تطبيق القانون املتعلق باألمن وشفافية السوق املالية.41
ثالثا :سلطة التحقيق و العقاب
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سلطة التحقيق من بين آليات الضبط في املجال االقتصادي ،وتتم بوسائل يتم وضعها من أجل
الحصول على معلومات حول القطاع الذي أوكل إليه ضبطه ،والتي تكون عادة مختلفة حسب الجهة التي
ّ
ّ
ومحددا في الزمان واملكان واألشخاص ّ
ومبررا.
تجيزها.42ففي فرنسا يكون التحقيق مرخصا من قبل القاض ي،
ّ
ائر،فإنه حسب ّ
املادة51مناألمر رقم ،4303-03غير محاط بضمانات
ّأما بخصوص مجلس املنافسة في الجز
حيث ّ
يتم التحقيق بعيدا عن رقابة القاض ي العادي ،واالتالي ّ
تمس مباشرة الضمانات األساسية للشخص،
ّ
وتتمثل هاته التحقيقات في الدخول إلى املؤسسات املعنية ،وفي فحص املستندات والوثائق للحصول على
املعلومات ويسمى هذا التحقيق بغير الردعي،أما التحقيق الردعي.فانه يهدف الي تحقيق في املخالفات والجرائم
فهو يتعدى مجرد املعاينة الى صالحية التفتيش والحجز وهو يشبه ما يقوم به ضباط الشرطة القضائية .أما
عن التحقيق غير الردعي ،فانه يتميز عن التحقيق الردعي في تدخل القاض ي في النوع الثاني من أجل عدم
خرق املواد  66من الدستور الفرنس ي لسنة .441958
* سلطة العقاب
توصف هاته السلطات بالقضائية لتركيبتها الجماعية ،45مما يمكنها من تسليط عقواة تتمثل هذه
السلطة في قمع املخالفات ،والتي هي في األصل من اختصاصات القاض ي الجنائي ،إال ّأنها نقلت إلى الهيئات
املستقلة كاملنافسة الحرة مثال في ظل قانون األسعار لسنة.462008إال ّأن اإلشكال الذي يثار هو :ما هو
مصدر هذه السلطة القمعية؟
من املتعارف عليه ّأن السلطة القمعية هي من اختصاص القضاء ،وتنعقد باسم الشعب الجزائري هي
وفقا ملبدأ الفصل بين السلطات ،واملالحظ ّأن املجلس ّ
الدستوري الجزائري لم يدل برأي واضح في هذه
ّ
املسألة ،حيث ّ
يتبين ّأن هاته السلطة تتدخل في اختصاصات السلطة القضائية ،وتمارس أيضا السلطة
التنظيمية.فنفس السلطة التي تضع القاعدة القانونية تعاقب على مخالفتها ،وهو ينافي مبدأ الجمع بين
السلطات ،في حين ّأن املجلس ّ
الدستوري الفرنس ي ّ
نص صراحة على إشكالية توقيع العقواات اإلدارية من
طرف الهيئات اإلدارية املستقلة ،حين نظر في دستورية القانون املتضمن إنشاء الصوتيات واملرئيات ).(C.S.A.
فقد كانت إجابة املجلس ّ
الدستوري آنذاك تتمحور حول النقاط التالية "فبالنظر إلى الصعواات التقنية
املجهولة  47وقد يعهد إلى هيئة إدارية مستقلة ّ
مهمة ّ
السهر على احترام جميع املبادئ في إطار التراخيص التي
تصدرها ،ومنه توقيع العقاب دون املساس بمبدأ الفصل بين السلطات ،باإلضافة إلى ّأن التحكيمبين
ّ
طياته مبدأ العقاب مثلما قامت به(أورسكوم)واتصاالت الجزائر حسب ّ
املادة  13من
املرتفقين يتضمن في
قانون ّ 03-2000
املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد واملواصالت،48وقرار رقم08لسنة2002باإلضافة إلى
اعتبار مجلس املحاسبة ّ
يتمتع باختصاص إداري وقضائي حسب ّ
املادة  03من األمر رقم  .4920-95ويمكن
ّ
اعطاء مثال عن العقواات التي تصدر في مجال البورصة ،50كذلك الغرفة التأديبية التي توقع غرامات مبلغها
األقص ى  10.000.000دينار نتيجة الخطأ.51ونذكر ّأن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ليست
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سلطة إدارية مستقلة بالرغم من ّأن املشرع وصفها بالهيئات الضابطة ،بل أنها مؤسسة عمومية وتجارية
()EPICحسب املرسوم التنفيذي رقم  119-07املؤرخ في23أبريل2007املتضمن إنشالها.وقد اعتبر البعض أن
مبدأ الفصل بين السلطات،52األول هو مبدأ التخصص ذلك أن هذه الهيئات هي إدارية وليست قضائية،
وأما الثاني فتتمثل بعدم الجمع بين سلطتين كذلك فانه ال يمكن لهيئة أن تضع القاعدة القانونية وتعاقب
عليها .اذن كيف يمكن اإلجابة عن دستورية العقاب لهاته الهيئات ،بما أن الدستور ينص على مبدأ الفصل
مما سبق ّأنه بالرغم من ممارسة هذه الهيئات لسلطات ّ
عدةّ ،
بين السلطات؟نستنتج ّ
فإنها ليست بمعزل عن
سنه التشريعات والتي تشرف على تنفيذهاّ ،
للدولة التي تضعها من خالل ّ
تحقيق السياسة العامة ّ
وأن هاته
الهيئات هي متخصصة ،ومعاونة للحكومة.53

املبحث الثاني
آليات ضمان االستقاللية  -دراسة مقارنة بين الجزائرو فرنسا-
من دعائم االستقاللية تحقيق الحياد،فهو يعد العنصر األساس ي إلنشاء السلطات اإلدارية املستقلة
من أجل تمكينها من تأدية مهامها بعيدا عن أي تأثير .ويتحقق ذلك عن طريق تشكيلة األعضاء ( املطلب
األول) ،فيجب أن تكون مستقلة عن السلطة السياسية واملتعاملين االقتصاديين ،وأن ّ
ّ
تتمتع السلطات
اإلدارية املستقلة بالشخصية املعنوية وهو العنصر الذي يميز بين هاته الهيئات في كل من الجزائر وفرنسا
(املطلب الثاني).
املطلب ّ
األول :مبدأ الحياد
قصد ضمان استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة الفاصلة في املواد االقتصادية واملالية ،استوجب
األمر تكريس مبدأ الحياد الذي يتضمن بدوره نظام التنافي وإجراء االمتناعّ .إن نظام التنافي (régime des
)incompatibilitiesيكون مطلقا أو نسبيا،54
فنظام التنافي املطلق أو الكلي يظهر عندما تكون وظيفة أخرى سواء أكانت عمومية أو ّ
خاصة تتنافى مع
أي نشاط منهي أو أية إنابة انتخابية ،باإلضافة إلى عدم جواز امتالك األعضاء للمصالح بصفة مباشرة أو غير
مباشرة،ان نظام التنافي املطلق نجده في أحكام القانون املتعلق بالكهرااء وتوزيع الغاز ،55ونفس األحكام
وردت في القانون املتعلق بالبريد واملواصالت السلكية والالسلكية .56إال ّأن هذا األخير لم ُي ْ
شير إلى العهدة
االنتخابية ،حيث تنص املادة  18منه على أنه " :تتنافى وظيفة العضو في املجلس مع أي نشاط منهي أو منصب
عمومي آخر ،وكذا مع ّ
كل امتالك مباشر أو غيرمباشر ملصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البريد واملواصالت
السلكية والالسلكية ّ
والسمعي البصري واملعلوماتية".كما أن املشرع قد يكتفي في حاالت أخرى ،بمنع أعضاء
الهيئات املعنية من ممارسة أي نشاط منهي آخر.57أما عن املعني الذاتي ،فان نظام التنافي لألعضاء هو التنافي
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يخص حياد الهيئة بمعنى حياد عملهاّ 58
ّ
.إن
مع أية مصلحة في اإلدارة التي يديرونها .أما في معناه املوضوعي فهو
املجلس ّ
الدستوري في فرنسا قد فصل في مسألة الحياد كالتالي:
Décision du 02 décembre 2011: )Les dispositions contestées en organisant la
commission bancaire, sont séparées en son sein, d’une part, les fonctions de
poursuite des éventuels manquements des établissements de crédit aux disposition
législatives et règlementaire qui les régissent, et d’autre part, les fonctions de
jugement des mêmes manquements qui peuvent faire l’objet de sanctions
disciplinaires, méconnaissent le principe d’impartialité des juridictions; et par suite
doivent être déclarées contraire, à la constitution (59.

حدا فاصال بين املتابعة القضائية والعقواة كسلطة ّ
ّإن هذا القرار وضع ّ
تتمتع بها الهيئات القضائية في
فرنسا .أما في الجزائر ف ّ
نصت عليه ّ
املشرع أخذ نفس االتجاه حيث ّ
ّ
املادة  51من قانون البورصة والقيم
إن
املنقولة ،حيث جاء فيها ":يوجد بالغرفة التأديبية والتحكيمية باإلضافة الى الرئيس عضوين منتخبين ،و02
قاضيان مقترحان من قبل وزير العدل حسب مؤهالتهم في امليادين االقتصادية واملالية.نستشف من هذه
ّ
ّ
املادة الفصل بين أعضاء الهيئة والغرفة املكلفة بالعقاب ،ونفس األمر بالنسبة ملجلس املنافسة ،حيث تنص
الفقرة األخيرة من املادة 6029على ّأنه"تتنافى وظيفة عضو مجلس املنافسة مع أي نشاط منهي آخرّ ،
واالتالي ّ
تم
استثناء عهدة االنتخاب وامتالك مصالح في أي م ّ
ؤسسة ،من نظام التنافي" .األمر الذي يدفعنا إلى طرح
التسالل حول نظام التنافي عن أمالك أعضاء مجلس املنافسة؟
أما في فرنسا ،فلقد حدد عدم امتالك األعضاء ملصالح لدى مؤسسة تكون محل متابعة أمامه وهو
الشرط الوحيد ويتم وفق إجراءات محددة.61
إن مخالفة قاعدة التنافي تعرض العضو إلى العزل من مهامه والتي تعلن تلقائيا بمرسوم رئاس ي ،وذلك
بعد استشارة اللجنة املديرة ،ويعين رئيس الجمهورية من يخلفه بناءا على اقتراح من الوزير املكلف
بالطاقة.62
أما بخصوص أعضاء قطاعي الكهرااء والغاز فانه وعند انتهاء مهمتهم يمنع عليهم أن يمارسوا نشاطا
مهنيا في املؤسسات الخاضعة للضبط لهذا القطاع ملدة سنتين.63ونفس االحكام موجودة بالنسبة لكل من
الوكالة الوطنية ملراقبة النشاطات وفي مجال املحروقات وكذا الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات .بينما ال
يمتد نظام التنافي بعد انتهاء مهام األعضاء في كل من سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وأعضاء سلطة
البريد واملواصالت السلكية والالسلكية.64وفي القانون املتعلق بمجلس املنافسة اكتفى املشرع بمنع أعضاء
مجلس املنافسة من ممارسة أي نشاط منهي آخر ،لكن لم يمنعهم من أن يجمعوا بين عضويتهم في املجلس
والعهدة االنتخابية كما يمكنهم امتالك مصالح في املؤسسة ومنه كيف يمكن القول بالحياد في مجلس
املنافسة65؟
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واالنسبة للوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية ،فإنه حسب املادة  49من القانونرقم 6610-01املتضمن
قانون املناجم،والوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمة،قد اهتم بوضع مبدأ التنافي الجزئي عن
ممارسة مهنتهم ،وأيضا امتالك مصالح في املؤسسة بصفة مباشرة.
ّأما عن لجنة اإلشراف على التأمينات ،فانه تتنافى وظيفة رئيس لجنة اإلشراف على التأمينات ،مع كل
العهد االنتخابية أو الوظائف الحكومية،67إن نظام التنافي اذن ّ
يمس رئيس اللجنة دون األعضاء اآلخرين ،أما
عن القاضيان فإنهما ينتدبان من املحكمة العليا ،أما عن األعضاء اآلخرين فلقد سكت املشرع بشأن تطبيق
نظام التنافي بخصوصهم.أما اللجنة املصرفية ،فان التنافي يطبق على بعض األعضاء دون اآلخرين،68
فاملحافظ يخضع له حيث يمنع عليه أن يمارس أي نشاط أو مهنة أو وظيفة أو تمثيل في املؤسسات العمومية
الدولية أثناء عهدتهم.69وأن نظام االمتناع موجود في النظام الداخلي ملجلس املنافسة.70
وفي فرنسا تم إلغاء أول مداولة صادرة من سلطة إدارية مستقلة بسبب عدم احترامها ملبدأ الحياد
الشخص ي في مداولة صادرة من الهيئة العقابية.71كما يجب أن تكون السلطات اإلدارية املستقلة بعيدة عن
أي تأثير من السلطة السياسية (الفرع ّ
األول) ومن قبل املتعاملين االقتصاديين(الفرع الثاني).
الفرع ّ
األول :االستقاللية عن السلطة السياسية

ّ
ّ
ّ
التحرر عن الحكومة بواسطة األعضاء املشكلين
ّإن الغرض من وجود السلطة اإلدارية املستقلة هو
ّ
لها ،أي احترام نظام ّ
التنافي لألعضاء من أجل أال يخضعون لرلسائهم في الوظيفة،وهذا كله لضمان
املشرع الجزائري مبدأ ّ
نصت عليه ّ
جل القوانين ،نذكر منها ما ّ
التنافي في ّ
ّ
الحياد.72ولقد ّ
املادة  27من
كرس
القانون رقم 7304-26على ّأنه( ....تتنافى وظيفة رئيس لجنة اإلشراف التأمينات مع ّ
كل ...والوظائف الحكومية)
وهو نفس األمر بالنسبة ألعضاء السلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني،حيث ّ
ينص القانون رقم  04-15في
ّ
ّ
مادته ( ،7421على أنه تتنافي وظيفة عضو مجلس السلطة مع أي وظيفة عمومية أخري ّ .)...إن تحقيق
ّ
االستقاللية عن السلطة السياسية يجب أن يكون في بادئ األمر من خالل األعضاء املشكلين لها والذين
يكونوا حياديين من أجل ضمان املوضوعية في تأدية مهامهم أي عدم التبعية في قراراتهم.
الفرع الثاني :االستقاللية عن املتعاملين االقتصاديين
إن استقاللية األعضاء عن املتعاملين االقتصاديين معناه أن األعضاء يجب أال تكون لديهم مصالح في
املؤسسات التي كانوا يعملون بها،لهذا وضع املشرع مدة من أجل أن تكون الفاصل بين مهامهم األولى وتحقيق
عضويتهم في السلطات اإلدارية املستقلة. 75
املؤرخ في  01مارس  762007املتعلق بحاالت ّ
هذا ما جاء به األمر رقم ّ 01-07
التنافي وااللتزامات
نص في ّ
ّ
الخاصة ببعض املناصب والوظائف ،والذي ّ
مادته األولى على ما يلي( :يهدف هذا األمر إلى تحديد
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الخاصة ّ
حاالت ّ
ّ
املتصلة ببعض املناصب والوظائف)ّ ،
ويطبق على شاغلي منصب تأطير أو
التنافي وااللتزامات
وظيفة عليا ّ
للدولة ،يمارسونها ضمن الهيئات واإلدارات العمومية واملؤسسات العمومية واملؤسسات
ّ
الشركات املختلطة التي تحوز فيها ّ
الدولة على %50على األقل من رأس املال،
العمومية االقتصادية ،بما فيها
ّ
وكذا على سلطات الضبط أو ّ
كل هيئة عمومية أخرى مماثلة ،تتولى مهام الضبط أو املراقبة أو
ّ
التحكيم) .77وفي فرنسا ،اعتبرت السلطات اإلدارية املستقلة مستقلة عن املتعاملين االقتصاديين مند
مما ّ
انشاءها78فيما يخص استقاللية األعضاء في سلطة السوق املاليةّ ،
يؤهلهم من توقيع العقواات دون
ّ
اللجوء إلى القضاء،79وفي الجزائر نص املشرع على نظام االمتناع في املشاركة في املداوالت املتعلقة باملؤسسات
والتي لهم فيها مصلحة مثلما جاء في قانون املنافسة رقم .8003-03
ّ
املطلب الثاني  :التمتع بالشخصية املعنوية و الطابع اإلداري.
ّإن األساس الذي اعتمده املشرع الجزائري هو منح الشخصية املعنوية للسلطات اإلدارية املستقلة
الضابطة في املجال االقتصادي واملالي(الفرع ّ
األول) ،و كذا الطابع اإلداري(الفرع الثاني)
ّ
ّ
الفرع ّ
األول  :التمتع بالشخصية املعنوية للسلطات اإلدارية املستقلة
يمكن للسلطات إلقاء املسؤولية على أعمالها بسبب األضرار الناجمة عن نشاطها الرقابي،لذلك فإنها
تخضع في حالة النزاعات للجهة القضائية املختصة وفقا للمادة  800ق.ا.م.اّ 81
.إن فكرة الشخصية املعنوية،
تمنح استقاللية التسيير 82؛ وفي فرنساّ ،
فإن القانون83واالجتهاد القضائي واملجلس الدستوري84هم الذين
يقررون وجود السلطات اإلدارية املستقلة ،و إعطائها تكييف السلطات املستقلة .85ان السلطات اإلدارية
املستقلة في فرنسا ال تدخل ضمن أية من الهيئات املوجودة في القانون العام ،لذلك فهي ليست هيئات
عمومية ألنها ال تتمتع بالشخصية املعنوية،86وليست بهيئات استشارية ألنها تتمتع بسلطة التقرير ،إال أن
قراراتها ال تحوز على حجية الش يء املقض ي به ولقد تم إنشالها من أجل تحقيق االستقاللية في عملها اتجاه
الحكومة .ومن بين نتائج التمتع بالشخصية املعنوية ملعظم السلطات اإلدارية في الجزائر ّ
تمتعها بأهلية
التقاض ي وتحمل املسؤولية وأهلية التعاقد .أما في فرنسا فاألمر مختلف ،الن معظمها ال يتمتع بالشخصية
املعنوية.87

ّ
الفرع الثاني  :الطابع اإلداري للسلطات اإلدارية املستقلة
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من الضروري تمتع السلطات اإلدارية املستقلة بالطابع اإلداري ألنها تقوم بعملية الضبط الذي يقتض ي
إصدار قرارات الضبط التي لها طابع التنفيذ املباشر ،لهذا وجب أن تتمتع بالطابع اإلداري ألداء مهامها ،ومنه
فانه لترجيح هذا األمر هناك عدة آراء منها الفقهية (أوال) والقضائية (ثانيا).
أوال :موقف الفقه من إصباغ الطابع اإلداري على الهيئات
ّ
املستقلة يعتمد على ّ
عدة معايير ،فالفقه الفرنس ي ّ
كيفها
ّإن تحديد الطابع اإلداري للهيئات اإلدارية
وأنها ّ
بهيئات غير تقليديةّ ،
تصنف بفئة جديدة ضمن الهيئات اإلدارية باالعتماد على طبيعة القرارات الصادرة
عنها ،وكذا بشأن املنازعات الناتجة عن تلك القرارات ،والتي تخضع لرقابة القضاء اإلداري،فهي بذلك تقاس
في نفس درجة األعمال اإلدارية العادية.88أما الفقه في الجزائر،وحسب تحليل األستاذ زوايمية فان تمتع هاته
الهيئات بسلطات يعطيها الطابع اإلداري بالرغم من استقالليتها.89
ثانيا :موقف القضاء
ّ
إن االعتراف بالطابع اإلداري للسلطات اإلدارية املستقلة يعطيها صفة النظام الهجين (statut
) ،hybrideحيث ّأن مجلس ّ
الدولة الفرنس ي لم يعارض أن تكون خاضعة لتأسيس قانوني من نوع خاص ،أما
في الجزائر ،فال يمكن أن تجمع بين استقالليتها وإداريتها باختالف النظامين السياسيين في الجزائر مقارنة
بفرنسا.فالجزائر تعتمد نظام املركزية للسلطة التي لم تتنازل فيها الدولة عن سلطاتها،بل تمارس رقابة
مركزية ،لكن املركزية هاته لم تعد مطلقة كما في السابق ،حيث أن السلطة املركزية تستعمل تنظيمات
ّ
النظام القانوني للبلدان الليبرالية دون
التقيد بمحتواها على املستوى الواقعي(L'imbroglio ،
)،juridiqueومنه نالحظ فراغ القوانين الجزائرية من محتوى االستقاللية،أي أن قياس درجة االستقاللية في
فرنسا والجزائر يرجع إلى البيئة ،حيث ال يمكن فرض نظام ّ
معين كاملتواجد بفرنسا في بيئة مختلفة عن
الجزائر،ألنه يجب أن تتوافق مع نوع االقتصاد املعتمد في تلك الدولة،ألنها لم ترق الن تكون دولة
قانون.فهناك نجد تبعية القضاء للسلطة التنفيذية ،واالتالي يمكن أن نطرح اإلشكال التالي إذا ما نظرنا إليها
من الناحية القانونية،فيكاد أن يكون وجودها غير حقيقي،واالتاليفإنهاموجودة وأن وجودها يكون ّ
بقوة في
ّ
يتطلب نظام سياس ي ّ
مؤسساتي .90لذلك يمكن إذن طرح اإلشكال اآلتي :ما هي
القوانين وليس في الواقع الذي
ٌّ
التنظيمات املتعلقة باالستقاللية؟إن االعتراف بالطابع اإلداري للسلطات اإلدارية املستقلة معناه عدم حيازة
أعمالها لقوة الش يء ،ألن األعمال القانونية الصادرة عنها يمكن الطعن فيها أمام القضاء ،هذا من جهة .ومن
جهة ،أخرى فان املشرع قد اعترف لبعضها صراحة بالطابع اإلداري مثل مجلس املنافسة وفق املادة  23من
األمر  03-03بقوله "تنشأ لدى الوزير األول سلطة إدارية وهي مجلس املنافسة تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل املالي".ونفس االعتراف نجده بخصوص القطاع املنجمي فاملشرع يكيفها تارة على أنها سلطات
تنظيمية مستقلة ،وتارة أخرى يطلق عليها اسم هيئة مستقلة ،91ويتم التكييف حسب معيارين املادي
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واملوضوعي ،فمن حيث االعتماد على املعيار املادي ،فان نشاط هاته الهيئات هو من أجل تنفيذ القوانين.
والذي يعد من بين اختصاصاتها ،مثلما ينص عليه املرسوم التنفيذي بخصوص لجنة النقد والقرض في املادة
 92105بقولها" اللجنة البنكية مكلفة بمراقبة احترام كل من البنوك واملؤسسات املالية للقواعد القانونية
والتنظيمية ،وأن العقود التي تصدرها ذات طبيعة إدارية"،ومن جهة أخرى واخصوص املنازعات ،فان العقود
التي تصدرها هي محل طعن أمام القاض ي اإلداري ،ومنه نستنتج أن للهيئات اإلدارية املستقلة طابع إداري
سواء في الجزائر أو فرنسا بما أن ّ
للدولة مسؤولة على أعمالها وقراراتها  .93أما بخصوص إجراءات الطعن
ّ
نسجل غياب إجراءات ّ
أمامه،ألنه يعتمد على اإلجراءات املدنية واإلدارية والقانون
موحدة تلك املعتمدة
العضوي الخاص بمجلس الدولة ،وأن إجراءات الطعن هاته نصت عليها املادة  09من هذا القانون العضوي
الخاص به . 94ويخص الوكالتين املنجميتين واللجنة البنكية وأيضا يخص لجنة الكهرااء والغاز.95كل ما ذكر
بشأن الطعون أمام هيئة القضاء اإلداري انما يؤكد الطابع اإلداري لتصرفات السلطات اإلدارية املستقلة
ومنه فإنها مستقلة عن التنظيم اإلداري القديم ،اال أن هذا ال يؤكد الطابع اإلداري بصفة مطلقة لجلها.كما
أن مجلس الدولة في الجزائر أكد على الطابع اإلداري لقرارات سلطات الضبط اإلدارية ،في قرار له بخصوص
اللجنة املصرفية في قضية يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر  ،إثر فصل في دعوى إلغاء قرار سحب
االعتماد الذي رفعه البنك العام املتوسطي ضد اللجنة املصرفية ،فلقد كيف صراحة قرار سحب االعتماد
على أنه قرار إداري.
خاتمة
ّ
ما يمكن الوصول إليه من خالل هذا البحث ّ ،أن السلطات اإلدارية املستقلة من ناحية االستقاللية تعتمد
ّ
على مبادئ أساسية ألداء وظيفتها في كل ّ من فرنسا و الجزائر  ،تتمثل في استقاللية في كل من الجانب املالي و
اإلداري  ،إل أن هاذه االستقاللية ليست مطلقة ،وتتباعد درجة قياس استقاللية التسيير في كل ّ من البلدين
 ،كما ّأن عدم اتصالها باملتعاملين االقتصاديين في التسيير  ،يجعلها ضابطة لهم في السوق  ،و بالتالي عدم
تبعيتها النها تتولى عملية التنظيم  ،فانها بذلك مستقلة إلى حد ما عن السلطة السياسية  .أضف إلى ذلك ،
ّأن ّاتسامها بالطابع اإلداري والشخصية املعنوية  ،ال يوجد في ّ
كل السلطات.من كل ما سبق  ،نستشهد بعدم
استقاللية السلطات اإلدارة امل ستقلة بشكل مطلق  ،بالرغم على اعتمادها مبادئ في األصل تضمن تلك
االستقاللية.
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The effect of genetic diseases on the decomposition of marital union
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*******
ملخص البحث
يتمحور موضوعنا حول األمراض الوراثية والذي يعد من املوضوعات الهامة التي تتعلق بالزواج حيث
جعلت الشريعة املقصود األعظم منه املحافظة على النسل بإنجاب أوالد أصحاء معافين يتحقق بهم بقاء
الجنس اإلنساني لتحقق العبودية ،من حيث بيان حقيقتها العلمية وما يترتب عليها من آثار على الحياة
الزوجية في ضوء الشريعة اإلسالمية من خالل مناقشة القضايا املرتبطة ،وبيان األحكام املتعلقة بها.
الكلمات املفتاحية :املرض ،الوراثة ،التفريق ،الزوجين ،األثر.
Abstract
Our theme is genetic diseases, which is an important topic of marriage The
Shariah, the great intention of which is to preserve the offspring by giving birth to
healthy, healthy children, makes them survive The human race to achieve slavery,
in terms of its scientific truth and its implications for life marriage in the light of
Islamic law through the discussion of related issues, and the statement of
provisions related thereto.
Keywords: disease, inheritance, differentiation, couple, impact.
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مقدمة:
ّإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ّال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد ّأن ّ
ّ
محمدا
يهده هللا فال
ّ
عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ّ
الدين .قال هللا تعالى﴿:
َ ٰيـ َأ ُّي َها َّٱلذ َ
ين َء َام ُنوا َّٱت ُقوا َّ َ
ٱَّلل َح َّق ُت َقاتهۦ َ َوال َت ُم ُوت َّن إ َّال َو َأ ُنتم ُّم ْ
سل ُمو َن﴾1.
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ ٰ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ َّ
َ َ َ ُ ّ َّ ْ َٰ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ّ ْ ُ َ َ  ا َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
 ا
 ا
س و ِحد ٍة وخلق ِمنها زوجها وبث َ ِمنهما ِرجاال َ ِِيرا و ِنساء وٱتقوا
﴿ يـأيها ٱلناس ٱتقوا ربكم َٱل ِذى خلقكم ِمن نف ٍ
ُ
ٱَّلل َك َ
َّ َ
ٱَّلل َّٱلذى َت َس َاء ُلو َن بهۦ َو ْٱأل ْر َح َام إ َّن َّ َ
ان َع َل ْيك ْم َر ِق  ا
يبا﴾2.
ِ
ِِ
ِ
َ ٰ َ َّ َ ُ َّ ُ
َّ َ َ ُ ُ َ  ا َ  ا
صل ْح َل ُك ْم َأ ْع َمٰـ َل ُك ْم َو َي ْغف ْر َل ُك ْم ُذ ُن َوب ُك ْم َو َمن ُيطع َّ َ
ٱَّلل
﴿ يـأ ُّي َها ٱل ِذين َء َامنوا ٱتقوا ٱَّلل وقولوا ق ْوال س ِديدا ُي ْ ِ
ِِ
ِ
َو َر ُس َول ُ ۥه َف َق ْد َف َاز َف ْو  ازا َع ِظ  ا
يما ﴾3.
ّ
صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلمّ ،
ّ
فإن أصدق الحديث َالم هللا وخير الهدي هدي ّ
نبينا ّ
وإن ّ
شر
محمد
وكل بدعة ضاللةّ ،
وكل محدثة بدعةّ ،
األمور محدثاتهاّ ،
وكل ضاللة في النار أما بعد :فإن البحث في قضايا
األسرة وأحكامها يعد من املواضيع الفقهية املتجددة في بعض مسائلها الجزئية تبعا لتجدد الحوادث والوقائع،
وتغير الظروف واألحوال بما تشهده الحياة املعاصرة من تطور في مختلف املجاالت وهي َذلك من املواضيع
االجتماعية التي َثر الحديث فيها وانعقدت حولها ندوات وملتقيات وطنية ،ودولية وصدرت بشأنها البحوث
العديدة التي أصبحت مراجع ملعرفة واقع النظام األسري في حرَيته وتحوالته بمختلف أنحاء العالم ،غير أن
مِل هذه الدراسات لم تستطع استيعاب كل جوانب املوضوع ،وال يتصور أن توجيهات الباحِين قد أدت فعال
إلى معالجات قانونية وعلمية جذرية تشمل كل املسائل املطروحة ،من شأنها أن توفر االستقرار األسري من
خالل التدخالت التنظيمية ،ومرجع ذلك هو خضوع نظام األسرة الحالي للتطورات االجتماعية الواسعة
وطنيا وعامليا مما يجعل بعض أحكامها محل متابعة متواصلة وإصالح مستمر.
لذلك قضت الفطرة التي فطر هللا الناس عليها بضرورة اجتماع الذكور باإلناث دفعا لبقاء النوع االنساني
ليعمر األرض ويستِير َنوزها ويسخر قواها الطبيعية طوال املدة التي أراد هللا تعالى أن تبقى هذه األرض إليها
ُ َ
ولوال هذه الجبلة التي فطر هللا عليها االنسان لفنيت األرض في أقصر زمان قال هللا تعالىَ ﴿:و ِم ْن ك ِ ّل ش ْي ٍء
ََ
َ َّ ُ
خل ْق َنا َز ْو َج ْي ِن ل َعلك ْم يدعوا إلى مفاسد عظيمة فترك االنسان إلى طبيعته ذريعة إلى الظلم والتحاسد
واضطغان النفوس وحقد بعضها على بعض وهو َذلك ذريعة الى إهمال الذرية وترك رعايتهم والعناية بهم
ومن أجل هذا شرع هللا تعالى على لسان أنبيائه الزواج وجعله سنة لهم ألنه يعد من أهم عقد يقوم اإلنسان
ََ
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ  ا ّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ  ا َ ُ ّ َّ  ا
4
س ْب ِن
بإجر َائه في حياته قال هللا تعالى ﴿:ولقد أرسلن َا رسال ِمن قب ِلك وجعلن َا ل ُهم أزو َاجا وذ ِر َية ۚ ﴾ ُ .وعن أن َ ِ
َ َْ ََْ َ َ َ َ ّ َ َّ َ َ ُ َ ُ ُ ْ
َ
َمالك أ َّن َّ
وم َوأف ِط ُرَ ،وأت َز َّو ُج
الن ِب َّي صلى هللا عليه وسلم َح ِم َد هللا وأثنى علي ِه ،وقال" :ل ِك ِني أنا أص ِلي وأنام ،وأص
ِ ٍ
ّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ
ّ
ْ
َ
5
النساء ،فمن ر ِغب عن سن ِتي فليس ِم ِني"  .وقد عني اإلسالم بالزواج عناية َبيرة ،ومن مظاهر هذه العناية
ِ
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أنه أحاطه بسياج من اإلجراءات الضرورية أهمها أنه أضفى عليه صفة اجتماعية من خالل اشتراط اإلشهاد
اإلعالن وإظهار الفرح والسرور لذلك يعد آية من آيات هللا قال هللا تعالى:
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ّ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َو  ا ّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ  ا َ َر ْ َ  ا َّ َٰ َ َ َ ّ َْ
ات ِلقو ٍم
﴿ و ِمن آيا ِت ِه أن خلق لكم ِمن أنف ِسكم أز اجا ِلتسكنوا ِإليها وجعل بينكم مودة و حمة ۚ ِإن ِفي ذ ِلك َلي ٍ
َي َت َف َّك ُر َ
ون ﴾ ،6فهو عقد يحضره ويبارَه املجتمع عند التعاقد وعند الزفاف ولدى حصول الذرية وعند اإلنهاء
َ َ
واالنفصال باملوت أو غيرهما ،وما هذا إال ألهمية هذا العقد بكونه ميِاق غليظ ،قال هللا تعالىَ ﴿:وَ ْيف
َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ٰ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ّ َ  ا َ  ا
يظا﴾7
ض وأخذن ِمنكم ِميِاقا غ ِل
تأخذونه وقد أفض ى بعضكم إلى بع ٍ
وقال العالمة محمد الطاهر ابن عاشور في هذا الصدد" :إن انتظام أمر العائالت في األمة أساس حضارتها
وانتظام جامعتها ،فلذلك كان االعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشرية كلها وكان ذلك من
أول ما عني به اإلنسان املدني في إقامة أصول مدنيته بإلهام إلهي روعي فيه حفظ األنساب من الشك في
انتسابها"8.
ولهذا تجد أن الشريعة اإلسالمية قد أولت الزواج عناية خاصة ،وجاءت التوجيهات النبوية واضحة الداللة
في ضرورة بناء األسرة بناء سليما ،صحيحا بدءا بالتفكير بالزواج وانتهاءا بالفرقة واملوت وتوزيع الترَة فعن
َ َ ْ َ َ َّ
اس َت َط َ
الش َباب َمن ْ
اع
عبد هللا ابن مسعود رض ي هللا عنهما قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":يا معشر
ِ ِ
َ
صرَ ،و َأ ْح َ
ض ل ْل َب َ
ص ُن ِل ْل َف ْرجَ ،و َم ْن َل ْم َي ْس َت ِط ْع َف َع َل ْي ِه ب َّ
الص ْومَ ،فإ َّن ُه ل ُه و َج ٌ
ِم ْن ُك ُم ْال َب َاء َة َف ْل َي َت َز َّو ْجَ ،فإ َّن ُه َأ َغ ُّ
اء"9 .
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولهذا فإن قرار الزواج من أهم القرارات في حياة كل زوجين إذا أحسن َالهما اتخاذ القرار يكون قد نجح في
تحقيق حياة أسرية سعيدة بقية عمره وإنجاب أطفال أصحاء يتمتعون بالعافية والذكاء ،ومِلما يورثون
اَلباء أبناءهم الصفات الوراثية العادية مِل لون العينين وشكل شحمة األذن فإنهم يورثونهم أيضا صفات
مرضية تسبب إصابتهم بعيوب وعاهات وأمراض وراثيةّ ،قد تمكن العلماء من التعرف على أسرار املادة
الوراثية وإمكانية تخزين املعلومات الوراثية ونقل هذه املعلومات من اَلباء إلى األجيال.

املبحث األول
األمراض الوراثية مفهومها
يقتض ي الولوج ألية دراسة أول ما يقتض ي البحث في اإلطار املفاهيمي لها ،وعليه نسلط الضوء في هذا اإلطار
على الحدود املفاهيمية لضمون البحث ذلك من خالل التعرض إلى تعريف َال من املرض والوراثة في مطلب
أول ،لنتعرض بعد ذلك إلى تحديد اإلطار املفاهيمي لبعض الحقائق العلمية املتعلقة بمادة الوراثة في مطلب
ثان.
املطلب األول :اإلطاراملفاهيمي ملركبات حدود البحث
نتطرق في هذا املطلب إلى مفهوم كل من املرض والوراثة
الفرع األول :تعريف املرض
أ-املرض لغة:
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املرض :السقم نقيض الصحة يكون لإلنسان والحيوان ،وهو اسم للجنس 10.وأصل املرض النقصان ،وهو
بدن مريض ناقص القوة يدل على ما يخرج به اإلنسان عن حد الصحة في أي ش يء كان11.
ب-املرض اصطالحا:
املرض :هو خروج الجسم عن حالة االعتدال التي تعني قيام أعضاء البدن بوظائفها املعتادة مما يعوق
اإلنسان عن ممارسة أنشطته الجسدية والعقلية والنفسية بصورة طبيعية12.
الفرع الثاني :تعريف الوراثة
أ-الوراثة لغة:
الوراثة :ورث فالن أباه ،يرثه ،وراثة وميراثا" ،أي صار إليه بعد موته13.
وامليراث في اللغة :أن يكون الش يء لقوم ثم يصير إلى آخرين ،قال هللا تعالىَ ﴿:و َو َث ُس َل ْي َم ُ
ان َد ُاو َ
ود ۖ َو َق َ
ال َيا
ِر
َّ ُ
َ ُ َ ْ َ ْ ُْ
ُ َ
َأ ُّي َها َّ
الن ُ ُ ّ َ َ
ض ُل امل ِبين ﴾ 14،وجاء حديث أبي الدرداء،
نط َق الط ْي ِر َوأو ِت َينا ِمن ك ِ ّل ش ْي ٍء ۖ ِإ َّن هذا لهو الف
اس ع ِل ْمنا م ِ
عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ":إن العلماء ورثة األنبياء"15.
ب .الوراثة اصطالحا:
لقد شملت الوراثة كل ما يتعلق باملادة الو ا رثية التي تنتقل عبر األجيال وسنطرق إلى ذَر بعض التعريفات:
 الوراثة في الطب :تعني انتقال الصفات الجسدية والنفسية من الوالدين إلى األوالد16. هناك من عرفها ب :انتقال املواصفات الوراثية من اَلباء إلى األجيال التالية17. أو هي :انتقال الصفات الوراثية من األصول إلى الفروع بحيث يحمل كل مولود نصف صفاته الوراثية مناألب والنصف اَلخر من األم18.
 َما تعرف :إمرار الخصائص البيولوجية من جيل إلى آخر تحدث عملية الوراثة بين كل الكائنات الحية.املطلب الثاني :تعريف بعض املفاهيم والحقائق العلمية املتعلقة بمادة الوراثة:
يمِل شكل صورة الخلية وهي الوحدة املكونة ألعضاء جسم اإلنسان وتحاط هذه الخلية بغشاء ،خلوي
وتحتوي الخلية على جسم محدد َروي الشكل تقريبا وهو النواة التي تحتوي على مادة الكروموسومات التي
تتكون أساسا من املادة الوراثية19.
الكروموسومات )الصبغيات الوراثية( وهي التي تقوم بنقل الصفات الوراثية التي يكتسبها األبناء من اَلباء،
وتحمل هذه الصبغيات الوراثية التعليمات الكاملة لخلق اإلنسان ،على شكل شفرات وراثية وهذه الشفرات
الوراثية موجودة على أشرطة محكمة حلزونية من الحمض النووي الريبوزي ناقص األَسجين ()DNA
باإلضافة إلى جزئيات البروتين واللذان معا يكونان الكروموسومات ،وعلى هذه الكروموسومات توجد
املورثات أو الجينات وهي التي تحدد كل صفات الكائن الحي 20،حيث أن كل خلية جسدية فيها ستة وأربعين
صبغيا ،وهذه الصبغيات تكون على هيئة أزواج ،كل أثنين ملصقين ببعضهما فيكون مجموعها ثالثة وعشرين
زوجا اثنان وعشرون منها تختص بصفات الجسم كالطول واللون ،وكلها متشابهة في الذَر واألنثى ،وتسمى
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الصبغيات الجسدية والزوج الواحد الباقي هو الذي يحدد الصفات املتعلقة بالذكورة أو األنوثة ،وتسمى
الصبغي الجنس ي ،وهو مختلف حسب الجنس ،فيكون ترَيبه في الذَر مخالفا لترَيبه في األنثى وعدد
الصبغيات ثابت في جميع الخاليا21.
الجينات ):املورثات( وهي عبارة عن قطعة صغيرة جدا ال ترى بالعين توجد داخل نواة كل خلية مائة ألف
جين ويتحكم الجين في الخلية ،ويبلغ عدد الجينات في الصفات الوراثية املختلفة من طول الجسم ،أو قصره،
أو شكله ،أو لونه ،ونبرة الصوت ،أو لون العين وحدة شم األنف أو اإلصابة بمرض وراثي معين22.
جزئي  :DNAتتكون مورثات كل الكائنات الحية باستثناء بعض الفيروسات ،من  DNAالذي يشار إليه عادة
باسم املادة الوراثية ،وهو جزئي رفيع سلسلي الشكل مكون من وحدات َيميائية تسمى النوويدات والنوويد
في مكون من سكر يسمى الريبوز  DNAمنقوص األَسجين ومجموعة َيميائية مكونة من األَسجين
والفوسفور تسمى الفوسفات من سلسلتين يلتف كل منها ( )DNAومرَب يحتوي على النتروجين يسمى
القاعدة ويتكون حول اَلخر مكونتين شكال يشبه السلم امللتوي ،يسمى الحلزون املزدوج23.
الفرع األول :تعريف األمراض الوراثية:
تعرف األمراض الوراثية بأنها مجموعة غير متجانسة من األمراض املزمنة ذات األعراض الصحية املستعصية
على العالج الناجع ،يتم توارثها من الوالدين إلى األبناء عن طريق تناسل املادة الوراثية ،وتمِل طيفا عريضا
من األمراض يكون في إحدى طرفيها اعتالل املادة الوراثية بنسبة ضئيلة ،وفيها تكون العوامل املعدية النسبة
الغالبة وفي الجانب اَلخر تمِل االعتالالت الوراثية العظمى لألسباب املرضية بعد تعريف األمراض الوراثية
سيتناول البحث في املطلب التالي نظرة الشريعة اإلسالمية منها24.
تشخيص األمراض الوراثية عن طريق الفحص الجيني:
أدى التقدم الكبير في مجال الطب وباألخص في مجال الجينوم البشري ،حيث استطاع الطب الحديث إحراز
تقدم َبير في مجال الوقاية والعالج من خالل الجينات ،حيث أدت معرفة ترَيب املادة الوراثية إلى إحراز
 ا
 ا
تقدم ملحوظ في مجال التشخيص املختبري لألمراض الوراثية ،حيث بذلت الدول املتقدمة جهودا وأمواال
عظيمة في مشروع الجينوم البشري والعالج الجيني25.

األمراض والعيوب التي تكون محل الفحص الطبي:من الصعب معرفة وحصر األمراض املنتشرة في الوطن العربي وذلك ناتج لقلة املعلومات املوثقة عن هذه
األمراض َما أن نسبة انتشار هذه األمراض تختلف من دولة إلى أخرى ،لذلك حاولت قدر اإلمكان حصر هذه
األنواع وتقسيمها حسب درجة الخطورة وحسب درجة انتشارها ،فهناك أمراض ظاهرة يمكن للشخص أو
الطبيب االطالع عليها وهناك أمراض وعيوب خفية ال يستطيع الشخص وال الطبيب إطالع عليها إال إذا قام
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بإجراء فحوصات مخبرية أو سريرية من هذه األمراض املعدية تنتقل عن طريق االتصال الجنس ي أو وراثيا،
لهذا كان ال بد عليها من بيان كل نوع على حدى.
األمراض الظاهرة التي ال يستطيع الشخص أن يراها إال بعد الزواج:بالنسبة لألمراض الظاهرة التي يستطيع أحد الزوجين أن يراها فهي ال تسبب حرج من البداية أي ألحد
الزوجين الخيار من البداية على إَمال العالقة أو فسخها فهي ال تتطلب إجراء فحوصات طبية من أجلها
وهذه األمراض مِل( :الشمع ،البصر ،النطق ،أطرش ،أعمى ،أبكم ،أعرج ،التشوه ،البرص ،الجنون العادات
املنفرة ،التدخين ،الخمر واملخدرات)26.
أما بالنسبة لألمراض الظاهرة والتي ال يستطيع أحد الزوجين أن يراها والتي ال تظهر إال بعد الزواج فكثر َالم
الفقهاء عن العيوب التي توجب خيار الفسخ بعد الزواج فنجد اختالفا فيها بحيث كان االختالف كاَلتي:
أوال :مذهب الحنفية :اتفق علماء الحنفية على أن الجب والعنة عيبان يبيت لهما الخيار للمرأة في طلب
الفرقة أو البقاء ،مع الزوج ويلحق بهما الخصاء والخنوثة ألنهما ،في حكم الجب والعنة من حيث فوات الحق
املستحق بالعقد.
*الرأي األول :أبو حنيفة وأبو يوسف ،ال يِبت الخيار بغير هذه العيوب.
*الرأي الِاني :محمد خلو الزوج من كل عيب ال يمكنها املقام معه إال بضرر كالجنون والجذام والبرص شرط
لزوم النكاح بمعنى يِبت به الخيار.
ثانيا :مذهب الجمهور :وهو الرأي الراجح والذي أخذت به معظم التشريعات العربية ذهب املالكية
والشافعية والحنابلة إلى جواز التفريق لعيوب خاصة في الرجل أو خاصة في املرأة ،أو املشترَة بينهما على
التفصيل اَلتي:
مذهب املالكية :العيوب التي يجوز التفريق بها بعد الزواج هي:
العيوب الخاصة للرجل :وهي :الجب 27،الخصاء" 28،العنة ،االعتراض"29.
بالنسبة للمرأة :هي" :الرتق ،القرن"" 30،البخر ،اإلفضاء ،النتن ،والعفل"31.
العيوب املشترَة بينهما:الجنون ،البرص ،الجذام ،العذيطة32.
مذهب الشافعية:
العيوب الخاصة بالرجل هي:
الجب ،العنة.
بالنسبة للمرأة وهي :الرتق ،القرن.
العيوب املشترَة بينهما :البرص ،الجذام ،الجنون متقطعا كان أو مطبقا.
مذهب الحنابلة:
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العيوب التي تخص الرجل :الجب ،العنة.
بالنسبة للمرأة الرتق ،الفتق.
العيوب املشترَة :الجنون ،الجذام ،البرص.
وروى الحاَم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة وقال لها" :انظر عرقوبيها وتني
عوارضها" ،وعنه عليه الصالة والسالم تزوج امرأة من غفار ،فلما دخل عليها رأى بكشحها بياضا قال :البس ي
ثيابك والحقي بأهلك ،وقال ألهلها دلستم علي" ،وهذا ما استدل به الجمهور ،وبعض الروايات تذَر أنها
أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها فوجد بها بياضا فمتعها ورودها إلى أهلها33.
األمراض التي ال يستطيع الشخص أو الطبيب االطالع عليها إال بإجراء فحوصات طبية:هذه األمراض ملعرفتها يجب الرجوع إلى أهل االختصاص واألطباء أو السلطات الصحية وأول هذه األمراض هي
األمراض الوراثية.
أوال :األمراض الوراثية:
تعرف بأنها مجموعة متجانسة من األمراض املزمنة ذات األعراض الصحية املستعصية على العالج الناجح،
أيضاهي مجموعة من األمراض لها نظام معين في التوارث في األسرة ما ،لعدة أجيال ويكون سببها عينيا في
ترَيب الكروموسومات أو الجينات ،أو عيب في الوظيفة النهائية الناتجة للجين ،وَذلك هي مجموعة َبيرة
من األمراض التي تظهر على اإلنسان نتيجة خلل في املادة الوراثية عنده ،انتقلت إليه من األم أو من األب أو
من كليهما أو ظهرت بشكل طفرة دون أن يكون لها أساس سابق عند الوالدين وهذه األمراض تكون بصفة
سائدة أو بصفة متنحية ،ويقسم العلماء أسباب العيوب الخلقية ،واألمراض الوراثية إلى أربعة أقسام:
القسم األول :األمراض املتعلقة ب )الكروموسومات(
وهذا النوع في العادة ليس له عالقة بالقرابة بين الزوجين وهي تنتج عن خلل في ترَيب الكروموسومات
وَذلك عن زيادة أو نقص في عددها .ومن أشهر أمراض هذا القسم )متالزمة دوان( ما يعرف بالطفل املغولي
وهذا ناتج عن زيادة في عدد الكروموسومات رقم ( )21إلى ( )3بدال من العدد الطبيعي ( )2إلى  47بدال من
العدد الطبيعي 34.46
القسم الثاني األمراض الناتجة عن خلل في الجينات.
وهي بدورها تنقسم إلى أربعة أنواع:
األمراض الجسمية املتنحية:تصيب الذكور واإلناث بالتساوي ويكون كل من األبوين حامل للمرض مع أنهما ال يعانيان من أي مشاكل
صحية لها عالقة باملرض ى وفي (غالب وليس) بالضرورة ويكون بين الزوجين صلة قرابة .ومن هذه األمراض )
فقر الدم املنجلي ،أنيميا البحر املتوسط وأمراض أخرى).
-األمراض املرتبطة بالجين املتنحية:
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تنتقل من األم الحاملة للمرض فيصيب أطفالها الذكور فقط مِل )أنيمسا الفول  G6PDنقص الخميرة) وهذا
النوع في العادة ليس لها عالقة بزواج األقارب ولكن قد يصيب اإلناث إذا تزوج رجل مصاب باملرض باملرأة
حاملة للمرض35 .
األمراض املرتبطة بالجين السائدة:نادرة وتنتقل من األم إلى أطفالها الذكور واإلناث وقد يكون شديدا عند اإلناث مقارنة مع الذكور.
الفرع الثاني :األمراض الناتجة عن خلل في أكثر من جين واحد أو األمراض املتعدد األسباب36.
معظم األمراض تدخل تحت هذا القسم مِل :مرض السكري ،ارتفاع ضغط الدم ،الربو...الخ.
األسباب عادة غير معروفة ولكن جميع هذه األمراض ال تحدث إال في األشخاص الذين لديهم استعداد وراثي
وتعرضوا إلى سبب ما في البيئة املحيطة بهم.
الفرع الثالث :مجموعة من األمراض املتفرقة والتي يصعب حصرها تنتقل من األم إلى بقية أطفالها.
ومن أَثر األمراض الوراثية املنتشرة والتي طبيا بسببها قبل الزواج مرض التالسيميا :وهو من أهم أمراض
الدم الوراثية املتنحية والتي تسبب تكسر الكريات الدم الحمراء ،وتكمن مشكلة املرض في عدم قدرة الجسم
بشكل سليم نتيجة لخلل تكوين (الهيموجلوبين خضاب الدم) أدى إلى عدم اَتمال نضج الكريات الحمراء
وأدى إلى َسر الكريات الحمراء وتحللها بعد فترة قصيرة من إتباعها حيث يولد كل عام ما ال يقل على
 100.000طفل مصاب بالتالسيميا37.

املبحث الثاني
أثراألمراض الوراثية في التفريق بين الزوجين
من املعلوم أن الفقهاء لم يتحدثوا عن حكم التفريق بين الزوجين بسبب املرض الوراثي ألنه لم يكن معروفا
في زمنهم ،إال أن جمهور الفقهاء قد تحدثوا عن حصر العيوب أوتعديها ،فرأى الجمهور أن العيوب محصورة
وعليه فال خيار بين الزوجين باملرض الوراثي بينما رأى فريق آخر أن العيوب غير محصورة ،38وينزل عليه
القول بثبوت الخيار بين الزوجين باملرض الوراثي املنتقل إلى الذرية ،أما املعاصرون فقد اختلفوا في هل
يمكن اعتبار املرض الوراثي من العيوب املجيزة لطلب التفريق39.
املطلب األول :رأي الفقه حول مدى التفريق بين الزوجين بناء على األمراض الوراثية
اختلف الفقه حول مسألة أثر األمراض الزوجية على التفريق بين الزوجين ،فمنهم من رأى جواز التفريق،
ومنهم من ذهب إلى ذلك ولكن بضوابط ،ومنهم من رأى عدم جواز ذلك.
الفرع األول :رأي الفقه في املسألة
القول األول :يرى مجموعة من الباحِين جواز التفريق بين الزوجين بسبب املرض الوراثي الذي ينتقل من
أحد الزوجين إلى النسل وهذا ال يكون إال في املرض الوراثي السائد 40،دون املتنحي مع تقييد هذا الحكم بعدم
العلم باملرض أثناء العقد.41
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ُ
القول الِاني :اعتبر بعض الباحِين املرض الوراثي من العيوب املجيزة لفسخ عقد النكاح وذلك بشرط عدم
العلم به وقت العقد.
القول الِالث :يرى بعض الباحِين بأنه ال يجوز فسخ عقد النكاح وانفصال الزوجين عن بعضهما بسبب
اإلصابة بمرض وراثي إذا كان هذا املرض ال يمنع من استمرار الحياة الزوجية واستمتاع أحدهما باَلخر ،أما
إن كان املرض يمنع من استمرار الحياة فيجوز فسخ عقد النكاح.42
الفرع الثاني  :األدلة املستند عليها في املسألة
قد استدل أصحاب القول األول بما يلي:
 أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى التفريق بكل عيب ال يمكن معه تحقيق مقاصد النكاح ورأوا عدم قصر التفريقعلى عيوب محصورة ،بل يلحق بها ما يماثلها من الضرر ،أو زاد عليهما ،وال شك أن من مقاصد النكاح إيجاد
النسل السليم من األمراض ،واملرض الوراثي يخل بهذا املقصود مما يجب ثبوت الخيار به.
 ألن الفقهاء عللوا للتفريق ببعض العيوب بأنها معدية ،وتنتقل إلى الذرية ،وهذا حاصل في املرض الوراثي.43وقد استدل أصحاب القول الِاني 44بما يلي:
 التكيف الفقهي للمرض الو ا رثي والذي يتوافق مع اعتبار الفقهاء للتفريق بالعيوب املخلة بمقاصد النكاح،واملرض الوراثي يعد من أخطر األمراض التي يصعب عالجها وتشخيصها وان كان هذا ممكن في بعضها في
عصر التقدم الطبي إال أن مجموعة منها ال يزال العلم عاجز عن تشخيصها وعالجها مع ما يحتاجه املريض
 ا
وراثيا من عناية صحية فائقة تسبب عبئا ماليا على األسرة واملجتمع ،باإلضافة إلى ما يسببه من ألم نفس ي
 ا
على املريض وأسرته ومن هنا كان البد من اعتباره عيبا يجيز التفريق بين الزوجين.45
َ
 أثر املرض الوراثي على النسل فقد حرص اإلسالم على سالمة الزوجين وذريتهما من العيوب َما حرص علىمنع انتقال األمراض إلى الذرية ،واملرض الوراثي بات عيبا يشكل خطرا يهدد النسل ملا له من أثر سلبي على
الفرد من ناحية ،وعلى املجتمع من ناحية أخرى ،إذا تكمن خطورة األمراض الوراثية في كونها وراثة الشعوب
واملجتمعات ،وليست مرضا جرثوميا أو مؤقتا ،يتخلص منه في وقت معين ،بل يحتاج إلى فترة طويلة.
باستقراء أحكام الشريعة يظهر أنها تراعي مصالح العباد وتعمل على تحقيقها ،ودفع املفاسد عنهم وإزالة
الضرر ،والنكاح بما له من مقاصد وحفظ النسل ،واعفاف النفس من جملة هذه األحكام ،فإذا اختل هذا
املقصد منه ،وأصبح يحقق ضررا محققا على أحد الزوجين ،أو على نسله ،لزم دفع الضرر بإعطاء األخر حق
الفسخ ،وقد بات العلم يكشف عن آالف األمراض الوراثية التي عجز العلم عن عالج بعضها وتشخيصه
فكان البد من ضم املرض الوراثي إلى جملة العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح حفاظا على املصالح التي جاءت
الشريعة لرعايتها.
ما في استمرار الزواج بالعيب الوراثي من مفسدة تلحق باملجتمع عامة ،وبزوجين خاصة وملا كان درء املفاسد
مقدم على جلب املصالح جاز فسخ النكاح باملرض الوراثي.46
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والفرق بين القولين :بأنهما وان اتفقا على اعتبار املرض الوراثي من العيوب املجيزة للتفريق ،إال أن الفريق
األول صرح بالتفريق بين املرض الوراثي السائد واملرض الوراثي املتنحي ،بخالف الفريق الِاني.
وقد استدل أصحاب القول الِالث بما يلي:
 ألن الفقهاء يعللون لجواز الفسخ بالعيب بأنه يمنع االستمتاع املقصود ،ويلحق به ما يمنع استمرار الحياةالزوجية.
 ألنه يمكن العمل على الحد من األمراض الوراثية دون التفريق ،وذلك بمنع الحمل أو العزل ،وبالتحكم فيجنس الجنين ،وذلك كأن تكون املرأة تلد ذكورا مشوهين ثم يموتون بخالف اإلناث فيعشن حياة طبيعة
وصحية ،فيجوز حينئذ التحكم في جنس الجنين إذا ما تم بوسائل صحيحة ،ألن الدعاء بطلب جنس معين
جائز ،ومن املقرر أن ما جاز طلبه جاز فعله ،ويمكن َذلك بتعدد الزوجات.
املطلب الثاني :الترجيح
بعد عرض آراء العلماء في مسألة التفريق بالعيب وما استند إليه كل طرف ،يترجح التفريق بسبب العيب،
وذلك ملا يأتي:
ما أثبتته تقنية الطب الحديث من وجود أمراض وراثية تنتقل إلى األجيال بالوراثة من أحد الزوجين الحامل
للجينات املريضة ،مما قد يسبب ظهور األمراض الخطيرة والتشوهات الخلقية في الذرية ،وهذا الخيار لكال
الزوجين دون حصره في أحدهما؛ ألنه ال فرق في انتقال الجينات الوراثية من َال الزوجين.47
الخاتمة:
من خالل بحِنا هذا يظهر لنا جليا بأن األمراض الوراثية لها أثر بالغ في فك الرابطة الزوجية مما يؤثر سلبا
على األسرة واملجتمع ،وعليه فقد خلصنا إلى جملة من النتائج والتوصيات.
النتائج:
 أن األمراض الوراثية هي مجموعة غير متجانسة من األمراض املزمنة ،التي يتوارثها األبناء من اَلباء عنطريق تناسل املادة الوراثية.
 أثبتت الشريعة اإلسالمية دور الوراثة في الصفات الخلقية والخلقية وذلك من خالل عدة نصوص نبوية. جواز زواج املصاب بمرض وراثي ،شرط أن يكون هذا املرض ال تترتب عليه مفاسد تؤثر على قيام هذاالزواج.
 عند إجراء الفحص الطبي قبل الزواج يمكن الكشف عن العديد من األمراض الوراثية التي يمكن تجنبأضرارها.
 جواز التفريق بين الزوجين بسبب املرض الوراثي وذلك إذا كان لهذا املرض تأثير على استمرارية الحياةالزوجية.
 -جواز منع الحمل بصفة مؤقتة بسبب املرض الوراثي الذي يؤثر في النسل ،يؤدي إلى فك الرابطة الزوجية.
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 إنجاب الجنين الذي به عيوب خلقية أو وراثية ،له أثر بالغ في استمرار الحياة الزوجية.التوصيات:
 إيجاد هيئة علمية تجمع بين علماء الوراثة ،والفقهاء للعمل معا حيث يقدم الطبيب تقريره ،وبناء عليهيصدر الفقيه فتواه ،يرجع إليها لبيان الحكم الشرعي فيما يتعلق به من مسائل.
 دعم العلماء واملختصين في مجال األبحاث الوراثية لتحقيق نتائج أفضل في أبحاثهم لخدمة البشرية. ضرورة طلب إجراء الفحص الطبي للمقدمين على الزواج ،خصوصا في حال انتشاراألمراض الوراثية.
الهامش:
 1سورة آل عمران ،اَلية.102 :
 2سورة النساء ،اَلية.01 :
 3سورة األحزاب ،اَلية.71،70 :
 4سورة الرعد ،اَلية.38 :
 5البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،ج ،07رقم الحديثَ ،5063 :تاب النكاح ،باب الترغيب في النكاح ،دار طوق النجاة ،بيروت،
ط ،01 .سنة ،2002 :ص /.02 .أبو الحسن ،مسلم ،النيسابوري ،صحيح مسلم ،ج ،02رقم الحديثَ ،1401 :تاب النكاح ،باب استحباب النكاح
ملن تاقت نفسه إليه ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د ط ،د س ن ،ص /.1020 .أبو عبد الرحمان ،أحمد ،النسائي ،سنن النسائي ،ج ،06رقم
الحديث ،3217 :باب النهي عن التبتل ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط ،02 .سنة ،1986 :ص.60 .
 6سورة الروم ،اَلية.21 :
 7سورة النساء ،اَلية.21 :
 8محمد الطاهر بن عاشور التونس ي ،مقاصد الشريعة ،ج ،03وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،د ط ،سنة ،2004 :ص.421 .
 9البخاري ،محمد بن إسماعيل ،املرجع السابق ،ج ،07رقم الحديثَ ،5066 :تاب النكاح ،باب من لم يستطع الباءة فليصم ،ص /.03 .أبو
الحسن ،مسلم ،النيسابوري ،املرجع السابق ،ج ،02رقم الحديثَ ،1400 :تاب النكاح ،باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ،ص.
 /.1019،1018أبو عبد الرحمان ،أحمد ،النسائي ،املرجع السابق ،ج ،06رقم الحديث ،3206 :باب الحث على النكاح ،ص /.57 ،56 .أبو عيس ى،
محمد ،الترمذي ،سنن االترمذي ،ج ،03رقم الحديث ، 1081 :باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ط،02 .
سنة ،1975 :ص /384 .أبوداود سليمان السجستاني ،سنن أبي داود ،ج ،02باب التحريض على النكاح ،املكتبة العصرية صيدا ،بيروت ،د ط ،د
س ن ،ص / 219 .أبو عبد هللا ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،ج ،01رقم الحديث ،1845 :باب ما جاء في فضل النكاح ،دار إحياء الكتب العربية،
حلب ،د ط ،د س ن ،ص.592 .
 10رض ي الدين الحسن ،العباب الزاخر واللباب الفاخر ،ج ،01د ط ،د س ن ،ص  /.277أبو عبد الرحمن ،الخليل الفراهيديَ ،تاب العين،
ج ،07دار ومكتبة الهالل ،د س ن ،ص  /.23أبو الفضل ،محمد ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،02دار صادر ،بيروت ،ط ،03.سنة1414 :هـ ،ص.
 ، .293ص /.340 .أبو الفيض  ،محمد مرتض ى َّ
الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،19دار الهداية ،د س ن ،ص /.439 .أبو القاسم
الطالقاني ،إسماعيل بن عباد ،املحيط في اللغة ،ج ،07د ط ،د س ن ،ص /.457 .أبو منصور ،محمد بن أحمد الهروي ،تهذيب اللغة ،ج ،11دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط ،01 .سنة2001 :م ،ص /.338 .أبو عبد هللا ،زين الدين ،مختار الصحاح ،ج ،01املكتبة العصرية ،الدار
النموذجية ،بيروت ،صيدا ،ط ،05سنة1420 :هـ1999/م ،ص.80 .
 11أبو الحسين ،ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،05دار الفكر ،د.ط ،سنة1399 :هـ1979 /م ،ص.311 .
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 12أحمد محمد َنعان ،املوسوعة الطبية الفقهية ،دار النفائس ،بيروت ،ط ،01.سنة1420 :هـ ،ص.845.
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ 13ر َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َ ٌ َ َ ٌ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َن َّ
َ
َ
ْ
الش ْي ُء ِل َق ْوم ُث َّم َي ِص َير إلى آخرين بن َسب أو َسبب .ق َ
ال:
(و ث) الواو والراء والِاء :ك ِلمة و ِاحدةِ ،هي ال ِورث .و ِامليراث أصله الواو .وهو أن يكو
ٍ
ِ ِ ٍ
ٍ
ِ
َْ ُ ٌَ
َّ
َ
َور ْث َن ُاه َّن َع ْن َآباء ص ْد َق َ ...و ُن ُ َ ْ َ َ
ْ
اَّلل َعزَّ
ورث َها ِإذا ِمتنا َب ِنينا أنظر أبو الحسين ،ابن فارس ،املرجع السابق ،ج ،06ص /.105 .الو ِارثِ :صفة ِمن ِصف ِ
ات ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ ُ َ ْ
َّ ُ َّ َ ُ
الخالئقَ ،و َي ْب َقى َب ْع َد ف َنائه ْمَ ،و َّ ُ
َ
اَّلل َع َّز َو َج َّلَ ،ير ُث ا َألرض َومن َع َل ْي َهاَ ،و ُه َو َخ ْي ُر ْالوَ
َ
ارث َين َأي َي ْب َقى َب ْع َد َف َن ِاء ْال ُكلّ،
وجل ،وهو الب ِاقي الدا ِئم ال ِذي ي ِرث
ِِ
ِ
ِ ِِ
ِ
َ ََُْ َ َ َ
َ ُ ََْ ُ َ َ َ ْ
ُ
ان ِمل َك ال ِعباد ِإليه وحده ال ش ِريك له .أنظر أبو الفضل ،محمد ابن منظور ،املرجع السابق ،ج 02ص.199.
َوي ْفنى َمن ِسواه فير ِجع ما ك
 14سورة النمل ،اَلية .16 :وقوله  ( :وورث سليمان داود ) أي  :في امللك والنبوة  ،وليس املراد وراثة املال ; إذ لو كان َذلك لم يخص سليمان وحده
من بين سائر أوالد داود ،فإنه قد كان لداود مائة امرأة  .ولكن املراد بذلك وراثة امللك والنبوة ،فإن األنبياء ال تورث أموالهم أنظر أبو الفداء
إسماعيل بن َِير الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم (ابن َِير) ،ج ،07دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون ،بيروت ،ط ،01 .سنة:
 1419هـ ،ص.55 .
 15البخاري ،محمد بن إسماعيل ،املرجع السابق ،ج ،01باب العلم قبل القول العمل ،ص /.24 .أبو عيس ى ،محمد الترمذي ،املرجع السابق،
ج ،05رقم الحديث ،2682 :باب ما جاء في فضل العلم على العبادة ،ص /.48 .أبوداود سليمان السجستاني ،املرجع السابق ،رقم الحديث:
 ،3641ج ،03باب الحث على طلب العلم ،ص / .317 .أبو عبد هللا ابن ماجه ،املرجع السابق ،ج ،01رقم الحديث ،223 :باب فضل العلماء
والحث على العلم ،ص.81 .
 16أحمد محمد َنعان ،املرجع السابق ،ص.38 .
 17العريض شيخة سالم ،الوراثة مالها وما عليها ،دار الحرف العربي ،ط  ،01سنة1424 :هـ2003 /م ،ص.10 .
 18سعد بن عبد العزيز بن عبد هللا الشويرخ ،أحكام الهندسة الوراثيةَ ،نوز إشبيليا ،الرياض ،ط  ،01سنة1428 :هـ2007 /م ،ص.33 .
 19الدَتور منير علي الجنزوري ،الجينات وبيولوجيا األمراض الوراثية ،دار املعارف ،ط  ،01سنة2008 :م ،ص.07.
 20عبد هللا بن جابر مسلم الجنهي ،السجل العالمي ملؤتمر الفقه اإلسالمي الِاني ،قضايا طبية معاصرة ،سنة1431 :هـ ،ص.23 .
 21سعد بن عبد العزيز بن عبد هللا الشويرخ ،املرجع السابق ،ص.30 .
 22العريض شيخة سالم ،الوراثة مالها وما عليها ،املرجع السابق ،ص.78 .
 23مجموعة من العلماء والباحِين ،املوسوعة العربية العاملية ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع ،مج  ،17ط  ،02سنة1419 :هـ1999/م،
ص.66 .
 24محسن بن علي فارس الحازمي ،أمراض الدم الوراثية حقائق علمية عن أمراض مزمنة ومعقدة ،د ط ،د س ن ،الرياض ،ص.298-297 .
 25دانييل َيفلي وليرودي ،هوة الشفرة الوراثية لإلنسان ،القضايا العلمية واالجتماعية ملشروع الجينوم البشري ،سلسلة عالم املعرفة ،سنة:
1997م.
 26عبد الحميد القضاة ،رسالة إلى الشباب الفحص الطبي قبل الزواج ضرورة أم ترف؟ ،املكتبة الوطنية جمعية العفاف الخيرية ،عمان ،د.ط،
سنة2003 :م  ،ص.34 .
ْ
َّ
َ
َ
َ
 ا
 ا
 ا
َ
َ
ُ
ْ
الج ُّبَ :
ُ
ُ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ 27
وب :الخص ُّي ال ِذي ق ِد ْ
استأ َ
الق ْط ُعَ .ج َّبه َيج ُّبه ج ّبا وجبابا واجت َّبه وج َّب خصاه ج ّباْ :
وب َبين الجباب .واملج ُب ُ
صله .وخ ِص ٌّي َمج ُب ٌ
استؤ ِص َل
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
ُ
وخ ْ
صياه .أنظر أبو الفضل ،محمد ابن منظور ،املرجع السابق ،ج ،01ص.249 .
ذَره
َ
ُ
ُ
ُ َّ َ َ 28
ُ َ ْ
والعيوب َتجيء َع َلى فعال م ِْ ُل العِار ّ
صاءَ ،م ْم ُد ٌ
ودَ ،ألنه َع ْي ٌب ُ
والدابة ِخ  ا
ضاض َو َما أشبههاَ .و ِفي
فار وال ِع
صاء أن ُتخ َص ى الشاة
الخ
ق
ِ ِ ِ
ِ
ال الل ْيثِ :
ِ
ِ
والن ِ
ِ
َْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َْ
ْ
ُ
َّ
ٌ
ُ
ٌ
ْ
ض األخبار :الصوم ِخصاء ،وبعضهم ير ِو ِيهِ :وجاء أنظر أنظر أبو الفضل ،محمد ابن منظور ،املرجع السابق ،ج ،14ص /.231 .أبو منصور،
بع ِ
محمد بن أحمد الهروي ،املرجع السابق ،ج ،07ص.200 .
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ّ َ َْ َ َ ْ
ْ
ْ
ُ
اض ُ
َ
ّ
ُ
واالعت ُ
ٌ
ُ
َ
بالفضولْ .
ُ
َ
ْ
ُ
 29والع َّنة ُ
نانِ :اال ْع ِت َر ُ
والع َّنةِ :اال ْع ِت َر ُ
النس ِاء أو ال يشت ِهي
اض .والعنن :املعت ِرضون بالفضولَ ،رج ٌل ِع ِنين ال يق ِد ُر على إت َي ِان ِ
ِ
ِ
ُ َّ ٌ َ َ َ ْ َ ْ َ ّ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ّ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ  ا ْ
ّ َ َ َ ََُْ ُ َُ ُ
ّ َ َ َ ْ ََ ٌ ّ َ ٌ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
الرجال والفقهاء يقولون ِب ِه عنة و ِفي َال ِم الجوه ِر ِي ما يش ِبهه ولم أ ِجده ِلغي ِر ِه ولفظه ع ِنن عن امرأ ِت ِه تع ِنينا ِبال ِبن ِاء
ِ
النساء وامرأة ِع ِنينة ال تشت ِهي ِ
ص َّر َح َب ْع ُ
الس ْحر َواال ْس ُم م ْن ُه ْال ُع َّن ُة َو َ
ل ْل َم ْف ُعول َإذا َح َك َم َع َل ْيه ْال َقاض ي ب َذل َك َأ ْو ُمن َع َع ْن َها ب ّ
ال ِع ِّن ٌين ب ِه ُع َّن ٌة ََ َما َي ُقو ُل ْال ُف َق َه ُاء َفإ َّن ُه ََ َالمٌ
ض ُه ْم ب َأ َّن ُه َال ُي َق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٌ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ْ َ ٌ َ ِ َ ْ ُ ُ َ ُ ِ ٌ ّ ٌ َ ّ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ّ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
األ ْز َهر ُّي َو ُس ّم َي ع ّنينا ا
سا ِقط قال واملشهور ِفي هذا املعنى َما قال ثعلب وغيره رجل ِع ِنين ب ِين التع ِن ِين وال ِع ِنين ِة وقال ِفي الب ِار ِع ب ِين العنان ِة ِبالفت ِح قال
ِ ِِ
ِ
َ َّ َ َ َ ُ َ ُّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ
َ
ض إذا أ َر َاد إيال َج ُه أنظر أبو العباس ،أحمد بن محمد بن علي الفيومي ،املصباح املنير في غريب
ِألن ذَره ي ِعن ِلقب ِل املرأ ِة عن ي ِم ٍين و ِشم ٍال أي يعت ِر
الشرح الكبير ،ج ،02املكتبة العلمية ،بيروت ،د ط ،د س ن ،ص.432 .
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َّ َ َ ُ
َّ  ا
َّ
َ َ
الرَتق :ال ُي ْس َت ُ
ُّ َ ْ
َ
ُ ْ َّ 30
طاع ج ُ
 ا َ ْ َ ُ
إال املَ ُ
ٌ ْ ُ َ ّ َ ُ َّ
صة .فاملرأة الرتقاء
بال خا
ماعها ،أو ال خ ْرق لها
ِ
الرتقِ :ضد الفت ِق والرتقة أيضا :مصدر قولك :امرأة رتقاء ،ب ِينة ِ
مسدودة باللحم والقرناء مسدودة بعظم بحيث ال يمكن وطؤها وهو عيب في املرأة أنظر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ،املرجع السابق ،ج،01
ص.886 .
ْ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ ُ َ َ 31
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
البخر :الرا ِئحة املتغ ِيرة ِمن الف ِم .قال أبو ح ِنيفة .البخر النتن يكون ِفي الف ِم وغي ِر ِه ،يسبب البخر الفموي تأثيرا نفسيا واجتماعيا َبيرا على
املصابين به أو الذين يعتقدون ذلك (املصابين برهاب البخر الفموي) ،اإلفضاء :الكلمة مشتقة من فض ،ولها معاني لغوية عديدة منها التفريق
والتقسيم ،والكسر والفك ،واصطالحا هو اتحاد مسلك البول مع مسلك الحيض ،أو مع مسلك الغائط مع مسلك الحيض ،أو الجميع معا،
َ
ُ
َ
ََ
َُ
الر ُجل  ،وال يكون َ
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َع ِفل ِت املرأة
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ُ
ُ
ُ َْْ
ناجاه إن َشرا * واملرأة
قتل َمن
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العذيطة :مصدر ال ِعذيو ِط ،وهو الذي يحدث عند ِ
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اَّلل َ
وض َع ْت ِث َي َاب َها َرأى
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شرط إعادة التفاوض آلية إلعادة التوازن االقتصادي في عقود االستثمار الدولية
The condition of renegotiation: as a mechanism to restore economic
balance in international investment contracts
 بوخالفة عبد الكريم:الدكتور
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
boukhalfa.abdelkrim@univ-ouargla.dz

*******
.

:ملخص

شرط إعادة التفاوض كان وليد املمارسات التعاقدية بين املستثمر والدولة املضيفة ويعد هذا
 والذي يتم اإلتفاق عليه ما بين،الشرط ضمانة عقدية تفرضها ظروف ومالبسات عقود اإلستثمار الدولية
 وتدخل هذه الضمانات كون تنفيذ عقد اإلستثمار يستمر،األطراف في إدراجه في العقد كضمان تعاقدي
،مدة زمنية طويلة نسبيا وقد يصاحبها تغيرات قانونية وإقتصادية أو سياسية تؤثر على املستثمر األجنبي
لذلك يسعى هذا األخير للمحافظة على مركزه القانوني من خالل إيراد هذه الضمانة في عقد اإلستثمار
 التفاوض –املنازعات – عقد االستثمار– الدولة املضيفة – استثمارات:الكلمات املفتاحية
. الظروف الطارئة- شرط إعادة التفاوض-أجنبية
Summary:
The requirement of renegotiation was the result of contractual practices between
the investor and the host country. This condition is a contractual guarantee imposed by
the circumstances and circumstances of the international investment contracts, which are
agreed between the parties to be included in the contract as contractual security. These
guarantees is included into a relatively long period of time Accompanied by legal,
economic or political changes affecting the foreign investor, so the latter seeks to
maintain its legal status by bringing this guarantee in the investment contract.
Keywords: Investment contract - Host country - Foreign investments - Condition
of renegotiation - Emergency circumstances.
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مقدمة:
إنطالقا من أن كل ما هو تعاقدي فهو عادل وأن اإللتزام يستمد قوته من اإلرادة املستقلة،
وباإلضافة الى حاجة األفرادة املتزايدة لألمن التعاقدي تجعل من العقد وسيلة لتحقيق التوازن اإلقتصادي
للعقد وتحقيق األمن واإلستقرار في املعامالت ،وبدراستنا لعقود اإلستثمار فإن طول مدة تنفيذ إلتزاماتها
تجعلها عرضة لعدة تغيرات قد تخل بالتوازن االقتصادي للعقد أو ترهق كاهل أحد أطرافه ،وهو ما ينجر
معه نزاعات ما بين الدولة املضيفة واملستثمر األجنبي ،ومن هنا تبرز أهمية إدراج شرط إعادة التفاوض في
عقود االستثمار ،والذي بمقتضاه تتجه إرادة األطراف املتعاقدة إلى إعادة التفاوض حول منشأ النزاع
وتسويته ،الستمرار تنفيذ العقد  ،وما له من فائدة عملية وعلمية ،فتتجسد األهمية العملية من خالل
إرتباطه بعقود تزداد يوما بعد يوما في حياة الدول جميعا ،ويعد هذا الشرط كضمانة عقدية أو تقنية وليدة
ممارسات عقدية وهذا يثبت أن عقد اإلستثمار يتسم بمرونة كما يثبت أنه يمكن إبتداع ضمانات أخرى
أجل مصلحة املستثمرين ألن قانون اإلستثمار ال يسمح بذلك  ،كما أن هذا الشرط يجمع بين نظامين،
النظام اإلقتصادي والنظام القانوني ،فهو يعد أكثر ضمانة واقعية وقريبة إلى الواقع العملي للمستثمرين،
أما من الناحية العملية تتمثل أهمية شرط إعادة التفاوض ودوره في خلق جو إستثماري مناسب ألنه بتعلق
بفترة هام في حياة العقد ،يحيث يعطي هذا الشرط الفرصة املناسبة ألطراف عقد اإلستثمار الذي إنهارت
مبادئه نتيجة لتغير الظروف إلحيائه من جديد.
وأمام هذه الوضعية يثور التساؤل حول صدقية مسلمات إعتبار شرط إعادة التفاوض كالية فعالة
ملعالجة مشكلة تغير ظروف تنفيذ عقود اإلستثمار الدولية ؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية السابقة الذكر سنحاول تقسيم دراستنا إلى مبحثين ،نتطرق في املبحث
االول األساس اإلرادي لشرط إعادة التفاوض ،من خالل دراسة الحرية اإلرادية لألطراف في إدراجهم لهذا
الشرط بالخصوص في عقود اإلستثمار الدولية وتطبيقات لهذا الشرط في بعض العقود الدولية
وبالخصوص في التشريع الجزائري ،وفي املبحث الثاني سنتطرق الى األثار القانونية التي يثريها شرط إعادة
التفاوض في حالة إخالل أحد اطراف العالقة التعاقدية بهذا الشرط.
املبحث ّ
األول
األساس اإلرادي لشرط إعادة التفاوض
يتمتع املستثمر األجنبي ببعض الحرية في مناقشة الدولة في تنظيم العقد واختيار شروط تحميه
بعدما كان مقيدا من قبل الدولة من فرض قانونها الوطني الواجب التطبيق ،وهذا راجع إلى األولوية للدولة
بالحفاظ على اإلستثمارات .إال أن املستثمر قد يظهر بمظهر قوة وحرية في اإلتفاق على شرط إعادة
التفاوض وفقا ملبدأ سلطان اإلرادة ملواجهة املشكالت املحتملة التي يثيرها تغير الظروف ،السيما في تغير
التنظيم التشريعي والتغير في مقتضيات العقد اإلستثماري ،وعليه تكون إلرادة املستثمر الحرية الكاملة في
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إدراج هذا الشرط (املطلب األول) ،وتجدر اإلشارة أن لشرط إعادة التفاوض عدة تطبيقات في مجال عقود
اإلستثمار من خالل تجنب املنازعات التي قد تحصل ما بين الدولة واملستثمر إذ يستطيع عن طريقه
الطرفان الوصول إلى بعض الحلول حول التغيرات التي قد تخل بالتوازن اإلقتصادي للعقد (املطلب الثاني).
املطلب ّ
األول :الحرية اإلتفاقية في إدراج شرط إعادة التفاوض
يتمتع املستثمر في عقد اإلستثمار بحرية واسعة في تنظيم عقده مع الدولة املستقبلة واختيار
الشروط التي يراها مناسبة له ومحتواها ،وهذا نابع من الحرية التعاقدية ومبدأ سلطان اإلرادة ،وفي هذه
الحالة فإن املستثمر يفرض هذا الشرط على الدولة في العقد على أساس إعادة التفاوض في حالة إختالل
التوازن العقدي في عقد اإلستثمار (الفرع األول) ،ويسري على هذا الشرط املواضيع والنطاق الذي يكون
محل تفاوض مع الدولة واملستثمر في حالة حدوث إشكال في العقد (الفرع الثاني).
الفرع األول :حرية اإلتفاق على شرط إعادة التفاوض :وفقا ملبدأ سلطان اإلرادة
يخضع النشاط التعاقدي إلى قاعدة أساسية هي بمثابة الدستور وتتمثل في مبدأ حرية اإلرادة
وإستقاللها في بعض املواطن ،وبعبارة أخرى خضوع هذا النشاط التعاقدي إلى مبدأ سلطان اإلرادة.1
ومقتض ى هذا املبدأ أن اإللتزام العقدي يرتكز على إرادة املتعاقدين فقط ،فهذه اإلرادة هي التي تحدد في
الوقت نفسه مصدر ونطاق الحقوق واإللتزامات التي تم التعبير عنها ،بل يذهب أنصار هذا املبدأ إلى أبعد
من ذلك ،حيث يرون أنه حتى خارج نطاق العقد يجب أن يقوم كل التزام على أساس اإلرادة وبدون ذلك فال
قيمة له.2

إن الحرية التعاقدية التي يملكها األطراف املتعاقدة وفقا ملبدأ سلطان اإلرادة ،منحتهم الصالحية في
تضمين عقودهم الشروط التي يختارونها ،ومن أبرزها شرط إعادة التفاوض الذي يسعى املستثمر األجنبي
إلى اإلتفاق عليه مع الدولة بالصيغة املختارة من قبلهم ،3وإدراجه في العقد ليكون له دور فعال ملشكلة تغير
الظروف وإختالل التوازن اإلقتصادي للعقد ،السيما إذ كان العقد طويل املدة حيث يكون تعرضه إلى هذه
املشكلة أكثر من غيره.

وعلى املستوى الدولي ،يكون مبدأ سلطان اإلرادة والحرية التعاقدية أكثر وضوحا وأوسع إنتشارا
ونطاقا ،وبذلك يتضح مدى توسع سلطان إرادة املستمر في هذه الحالة وتساويه مع الدولة في صياغة العقد
بعد ما كانت إرادته مقيدة في تحديد القانون الواجب التطبيق بنصوص قانونية وإتفاقيات دولية.4
وفضال عن ذلك فإن هذا الشرط يحقق نوعا من األمان القانوني بالنسبة إلى املستثمر ،على أساس
أن هذا الشرط ليس بأمر خارجي عن العقد وإنما وجد وفقا إلرادة الطرفين املتعاقدة ،فإنه قطعا يتوافق مع
تصوراتهم ويتالءم مع أهدافهم ،لذلك فإنه سيشعر الطرفين باألمان والعمل على تحقيق التعاون فيما
بينهم.
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وإذا كان شرط إعادة التفاوض ذو طابع تعاقدي واألطراف املتعاقدون يتمتعون بحرية كبيرة في
تنظيم عقودهم وإدراج الشروط التي يرغبون فيها وفقا ملبدأ الحرية التعاقدية وسلطان اإلرادة الذي يسمح
لألطراف بإعادة التفاوض في أي وقت يشاؤون ،فما مدى الفائدة التي يحققها إشتراط األطراف لهذا الشرط
في العقد إبتداء وإتفاقهم عليه؟
في الواقع العملي إن هذا األمر املهم املتمثل في التشكيك بجدوى شرط إعادة التفاوض وأهمية ذكره
بالعقد إبتداء وتمييزه عن التعديل اإلرادي الالحق ،تناولته املناقشة التي تمت بين مجموعة من الفقهاء
الذين درسوا مشكالت طول املدة في العقود عام  1987برئاسة األستاذ ""مارسيل فونتان"" ،5حيث طرح
بعض الفقهاء الجدوى والغاية من إدراج الشرط إذا كانت هناك إمكانية لتعديل العقد ومراجعته في الوقت
الذي يرغب فيه األطراف.

إن اإلجابة على ذلك تتمثل في أن األمر مختلف تماما بين شرط إعادة التفاوض والتعديل الالحق
للعقد ،حيث يوفر شرط إعادة التفاوض ضمانة حقيقية إلعادة التوازن اإلقتصادي للعقد والحفاظ على
إستمراره ووجوده من خالل فرضه إلتزاما على عاتق األطراف يتضمن ضرورة الدخول بالتفاوض بحسن
النية للتوصل إلى مشكلة تغير الظروف ،وسيتعرض الطرف املمتنع عن ذلك إلى املسؤولية العقدية ،6خالفا
للتعديل الالحق للعقد الذي يتبناه مبدأ سلطان اإلرادة ،فما دام العقد قد تم ولم يتفق األطراف على
الشرط إبتداء ،فال يستطيع أحدهم أثناء التنفيذ أن يجبر اآلخر على إعادة التفاوض إال إذا وافق صراحة
على هذا األمر .وفي حالة عدم اإلتفاق ال يكون أمام الطرف املتضرر أي وسيلة قانونية إلجبار الطرف
املستفيد على إعادة التفاوض إال من خالل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم للنظر في ذلك.
وبذلك سيكون إتفاقهم على شرط إعادة التفاوض في العقد ابتداء منشأ إللتزام عقدي بذمة
األطراف يقض ي ضرورة إعادة التفاوض ملعالجة مشكلة تغير الظروف عند تحقيق شروط تطبيقه ،وبذلك
في حالة ما إذا تضرر املستثمر جراء أي عمل أو جراء تغيير ظروف العقد ،فإنه يجبر الدولة ان تدخل معه في
التفاوض بحسن النية .وعلى هذا األساس تتضح الحرية الواسعة التي يملكها املستثمر األجنبي في هذا
الشرط ،وذلك وفقا ملبدأ سلطان اإلرادة الذي خول األطراف تلك الحرية.
ولقد إتجه بعد ذلك قضاء التحكيم في املمارسة الدولية إلى اإلعتراف بهذا الشرط إستجابة منه
ملقتضيات العقود الدولية ،واقع التجارة وكذا كثرة عقود اإلستثمار بالخصوص ،وفي هذا اإلطار نشأت فكرة
إعادة التفاوض في شكل شروط عقدية تسمى شروط إعادة التفاوض وقد عرفها األستاذ  oppetitعلى أنها
" إتفاق األطراف على إمكانية تعديل العقد في حالة تغير الظروف بشكل يمس بالعناصر األساسية للعقد
عما تم اإلتفاق عليه عند التعاقد ،مما قد يخل و يسبب أضرار ألحد املتعاقدين".7

إن شرط إعادة التفاوض لم يخرج عن القواعد العامة في معظم التشريعات الدولية ،إذ نصت
املادة  106من القانون املدني الجزائري على أن "العقد شريعة املتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله إال
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ُ
باتفاق الطرفين" ،مما يعني أن العقد إذا نفذ كان ملزما لألطراف وال يجوز ألحد منهم تعديله بإرادته املنفردة
إال إذا كان هناك إتفاق مسبق من قبل املتعاقدين على ذلك ،ونفس األمر ينطبق على القانون الفرنس ي
الذي يقيد إرادة املتعاقدين الذين يضمنون عقدهم شرط إعادة التفاوض باإللتزام بحسن النية في إعادة
التفاوض.8

تتخذ حسن النية صور مختلفة كأن يلتزم الطرفان املتعاقدان أي الدولة املضيفة واملستثمر في
التعاون فيما بينهما بالنزاهة في العمل واألمانة وإعالم كل منهما لآلخر بما لديه من بيانات وحقائق تتعلق
بموضوع التفاوض ،وهذا األمر إجباري في مثل هذه العقود بما تتميز به من ضخامة األموال التي تستهلكها
وارتباطها بإقتصاد الدولة وذلك من أجل إنقاذ العقد من الفسخ أو إكماله بطريقة قد تلحق أضرار
باملتعاقدين عكس توقعاتهم االقتصادية.
ونظرا لألهمية الكبيرة التي يلعبها شرط إعادة التفاوض في العقود الدولية فقد تمت اإلشارة إليه في
الكثير من املبادئ املتعلقة بهذه األخيرة ،ومن ذلك ما تضمنته القواعد التي تعنى بتوحيد عقود التجارة
الدولية في الفقرة الثالثة من املادة السادسة منها حيث نصت على أنه "" في حالة وجود شرط تغير الظروف
اإلقتصادية يجوز للطرف املتضرر أن يطلب إعادة التفاوض ويجب أن يقدم الطلب دون تأخير وأن يكون
مسببا "".
وتضمن مشروع مدونة السلوك الخاص بالشركات التي أعدته لجنة الشركات عبر الدولية املشكلة
في إطار األمم املتحدة النص على ضرورة إعادة التفاوض في العقود التي تبرمها هذه األخيرة ،إذ أشارت إلى أن
العقود واالتفاقات ال سيما التي يتعين تنفيذها في إطار فني يكون طويل األجل يجب أن تتضمن شروطا
إلعادة مراجعة بنودها أو إلعادة التفاوض بشأنها في حالة ما تغيرت الظروف التي أبرمت في ظلها هذه العقود
تغيرا جوهريا ،9ومن ثم يتعين على الشركات عبر الدولية أن تتصرف في ضوء إعتبارات حسن النية،10

ويجب عليها التعاون مع الحكومات املعنية من أجل إعادة مراجعة هذه االتفاقات أو إعادة املفاوضة
بشأنها".11

وفي حالة عدم وجود الشروط املوجودة وحدث تغير في مالبسات الظروف التي كانـت أسـاس العقد
أو االتفاق ،فإنه يجب على الشركات عبر الوطنية أو ينـبغي لها أن تتعاون مع الحكومات في إستعراض ذلك
العقد أو االتفاق أو إعادة التفاوض بشأنها ،12إن هذه الصيغ بمثابة النص على التفاوض وحسن التعبير
عن حقيقة الـتعارض ما بـين القواعد وذلك بما تعلق بتنفيذ عقد اإلستثمار وعليه وبالرغم من إتفاق
األطراف على إعادة التفاوض بحسن نية ،فإن هذا اإللتزام يسري على الطرفين ،وعلى قيمة بند ينص على
شرط إعادة التفاوض في عقد اإلستثمار.
ولقد لعب قضاء التحكيم دورا مهما في إنتشار هذا املبدأ في العقود الدولية من ذلك قرار التحكيم
الصادر في قضية تابكو كالسياتيك ضد الحكومة الليبية لسنة  1984بخصوص قرار التأميم حيث أشارت
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هيئة التحكيم تأكيدا منها ملبدأ سلطان اإلرادة فيما يتعلق بالعقود الدولية ويظهر هذا املبدأ على أنه مبدأ
عا لمي في هذه األنظمة ولو لم يكن دائما بنفس املعنى ونفس النطاق ،13وقد أكدت هيئة التحكيم في عدة
قرارات أخرى على حرية األطراف في عقود التجارة الدولية وعقود اإلستثمار بإدراج ما يرونه مناسبا من
الشروط التي تحقق مصالحهم والتي تعبر عن نيتهم بشكل واضح.
يستنتج من خالل كل ما تقدم أن الحرية التعاقدية واسعة ويملكها املستثمر في عقد اإلستثمار في
مواجهة الدولة املستقبلة ،في ظل غياب نظام قانوني دولي موحد وملزم في مجال عقود اإلستثمار والذي
يعالج مشكلة إختالل التوازن العقدي في مجال عقود اإلستثمار 14،حيث فتح هذا الفراغ املجال أمام حرية
األطراف وبالخصوص املستثمر األجنبي في اإلتفاق مع الدولة املستقبلة له على إدراج وتنظيم شرط إعادة
التفاوض لإلطمئنان بوجود حل مناسب ملشكلة تغير الظروف ،السيما أن عقد اإلستثمار يكون أكثر من
غيره من العقود عرضه إلى مشكلة تغير الظروف اإلقتصادية.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الحرية الكبيرة املمنوحة للمستثمر بخصوص صياغة هذا الشرط بشكل
إرادي أدت الى تنوع وإختالف في صياغته ،حيث صار من املمكن التعديل في فكرته وفي شروط تطبيقه أو
تنظيم اآلثار التي يرتبها ،األمر الذي أنجر معه عدم وجود صياغة موحدة له واختالفها حسب طبيعة العقد
وموضوعه.
إن معظم الدول النامية ال تحبذ هذا الشرط رغم ما يرتب من فوائد ترجع عليها ،في حين ركزت
َ
الدول املتقدمة على هذا الشرط  ،وخالفا على ذلك عكس الخالف بشأن مركز بنود إعادة التفاوض وأثرها
هو اآلخر ما كان سائد بخصوص صياغة مشروع مدونة األمم املتحدة من عدم يقين بشأن ما إذا كـان تغـير
الظروف يتطلب إعادة التفاوض أو ما إذا كان ذلك سيقوض نظرية تدويل العقود املبنية على مفهوم حرمة
العقود وعدم قابليتها للتغير.15

يفهم من خالل ما تم التطرق إليه وما نصت عليه العديد من االتفاقيات ومدونات السلوك الخاصة
بإبرام الع قود الدولية ،أن هذا الشرط هو شرط إتفاقي مضمونه يتوقف على ما يتفق عليه أطراف العقد،
لذلك عادة ما يتم تنظيمه بشكل مفصل حيث يبين األطراف مفهومهم للشرط واألحداث التي سيواجهونها
ومدى تأثيرها على تنفيذ وإتمام العقد والحلول التي سوف يتم اللجوء إليها من خالل اللجوء إلى الوسائل
التقنية في حل مشاكلهم االقتصادية.16
الفرع الثاني :الصياغة الدقيقة لشرط إعادة التفاوض
إن الواقع العملي يفرض على األطراف التحديد الدقيق ملختلف عناصر الشرط التي يشيرون إليها في
العقد بغية تأمين التطبيق الصحيح له ،ولعل من أبرز العناصر املهمة التي يتعين على املستثمر األجنبي حين
ابرامه للعقد أن يحددها مع الدولة هي األحداث التي يواجهها هذا الشرط وتحديد درجة اإلخالل بالتوازن
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العقدي ،وفي حال تغير الظروف تحديد مصير العقد ،فيجب على األطراف تحديد إعمال وتطبيق األحداث
التي يواجهها الشرط والتي تؤدي إلى إعماله وتطبيقه وقد تكون تلك األحداث وطنية أو دولية كما يمكن أن
تكون ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية أو مالية ،واملهم هو أن تكون خارجة عن إرادة األطراف أي غير
متوقعة الحصول من قبلهم وقت التعاقد وغير ممكنة الدفع.17
وعلى األطراف أن ينظروا إلى جميع اإلحتماالت املستقبلية وأن يضعهوها في إعتباراتهم عند صياغة
هذا الشرط وتحديد ظروفه املتغيرة التي تستوجب تطبيقه وبحسب ما تقرره مصالحهم وأهدافهم التي
تتالئم مع طبيعة املشروع الذي سينجز.18

وبعد أن يتم تحديد تلك الظروف وطبيعتها ينبغي توضيح صفاتها والتي تمثل تحققها ضرورة تطبيق
شرط إعادة التفاوض ويكاد يجمع الفقه على أن هذه الظروف املتغيرة أن تكون غير متوقعة ومستقلة عن
إرادة األطراف ويترتب عليها إختالل في التوازن اإلقتصادي للعقد.
هذا وقد أشار دليل اليونسترال الخاص بصياغة العقود الدولية إلى ضرورة الصياغة الجيدة لشرط
إعادة التفاوض من خالل إعتماد توضيح لحالة املشقة املوجبة لتطبيق الشرط وإستقاللية الحدث عن
إرادة األطراف ،وأن يؤدي هذا الحدث إلى عواقب إقتصادية سلبية خطيرة ،وعلى هذا يجب على األطراف أن
يحددوا في صياغتهم األحداث التي سيواجهها هذا الشرط.
وبغية إعمال شرط إعادة التفاوض ،يجب أن يؤدي الحدث الذي يواجهه الشرط املذكور إلى خلق نوع
من االضطراب في اقتصاديات العقد ،أي درجة معينة من االختالل بالتوازن االقتصادي للعقد .والبد من
االشارة إلى أن االختالل يعد مرحلة وسط بين اإلستحالة املطلقة في التنفيذ والتي يؤدي إليها عادة حدث
القوة القاهرة ،وبين مجرد التغيير البسيط أو الطفيف الذي قد يطرأ على إقتصاديات العقد دون أن يجعل
التنفيذ مستحيال أو حتى مرهقا بالنسبة للمدين.19

هذا ويحرص األطراف ،على إشتراط توافر درجة معينة من الخطورة واالضطراب التي تطال اقتصاد
العقد في البنود التي ينظمون من خاللها شرط إعادة التفاوض ،وبعبارة أخرى ،فإنهم يشترطون أن يكون
التغير الذي يؤدي إليه الحدث املبرر إلعادة التفاوض جوهريا يصاحبه إضطراب واضح في اقتصاد العقد،
بحيث يؤدي إلى ضرر ليس من املنطقي أن يتحمله أحد االطراف .20
وتشير في هذا السياق مبادئ اليونيدروا والتي تنظم شرط إعادة التفاوض إلى عنصر اإلختالل الذي
ينجم عن الحدث الذي يواجهه الشرط ،إذ تنص املادة الثانية منها بوجوب إعادة التفاوض عند وقوع
إحداث إختالل كبير في أداءات العقد.
فقد أعدت غرفة التجارة الدولية في باريس شرطا نموذجيا بشأن مواجهة االحداث غير املتوقعة وقد جاء
فيه ( في حالة وقوع أحداث غير متوقعة من االطراف تغير بشكل أساس ي توازن العقد الحالي وتؤدي الى وقوع
اعباء غير عادلة ألحد االطراف أثناء تنفيذ التزاماته ،فيجب أن يصار الى تعديل بنود العقد).21
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ويجب على األطراف في هذه الحالة تحديد مستقبل العقد فيما إذا كانوا يستمرون في التنفيذ أم
سيعلنون على مصير العقد انتظارا لنتيجة التفاوض وما يتم إليه بهذا الصدد .كما يجب أن يتضمن اإلتفاق
مصير العقد في حالة فشل املفاوضات والحل الذي يجب اتباعه السيما في حالة نشوب نزاع أو اختالف ما
بين الدولة واملستثمر األجنبي بشأن مدى تحقق الشرط.
تماشيا مع ما سبق ذكره يعتبر شرط إعادة التفاوض شرطا خاصا تختلف صوره باختالف العقود
والظروف ،أي أن مضمون هذا الشرط ليس مضمون واحد في العقود ،وخاصة في عقود اإلستثمار التي
تمتاز بخصوصية عن باقي العقود الدولية كونها عقود تمتاز بطول املدة .ويتنوع هذا الشرط كذلك بتنوع
رغبات األطراف وطبيعة الظروف املرافقة إلبرام العقد وتنفيذه ،22مما قد يتبين أن هذا الشرط قد يواجه
في عقد ما ظروفا إقتصادية بينما يواجه في عقود أخرى ظروفا سياسية أو مالية أخرى .وكما قد يتفق
األطراف على تطبيق هذا الشرط ملجرد حدوث ضرر ألحدهم أيا كان مقدار الضرر الحاصل ،فقد يشترطون
أن يكون الضرر جسيما وغير مألوف لتطبيق هذا الشرط.
وقد يتم اإلتفاق في بعض العقود على إجراء التفاوض فيما بينهم في ضوء التفاهم وحسن النية ويتفقون
في عقود أخرى على اللجوء إلى أهل اإلختصاص من فنيين وقانونيين أو إلى قضاء التحكيم لإلشراف على
عملية التفاوض بالخصوص في عقود اإلستثمار التي تمتاز بالضخامة املالية الكبرى.23
إن تنوع صور شرط إعادة التفاوض على النحو الذي أوضحناه قد أثر بشكل كبير في طريقة تحليله فبعد
أن كان املتعاملون في عقود اإلستثمار يعتمدون في إعداد هذا الشرط على الصياغات العامة أصبحوا في
الوقت الحالي ،ومع كثرة عقود اإلستثمار الدولية املبرمة ما بين املستثمرين والدول املضيفة لالستثمار
يلجؤون إلى الصياغات الدقيقة لهذا الشرط.
تماشيا مع ما سبق ذكره تجدر اإلشارة إلى أن املفهوم االتفاقي لشرط إعادة التفاوض في عقود اإلستثمار
وإن كان يقدم بعض املزايا ،والتي تظهر خاصة على مستوى تجنب منازعات عقود اإلستثمار باعتباره يترك
الحرية الكاملة لألطراف في صياغة الشروط وتحديد كافة العناصر على نحو يخفف من الجمود الذي يمكن
مواجهته فيما لو كان هذا الشرط معالجا ضمن نصوص وطنية أو إتفاقيات دولية إال أنه باملقابل يثير بعض
الصعوبات عند التطبيق والتي تتمثل في عدم وجود مفهوم قانوني موحد للشرط فإن تطبيقه يتطلب إتفاق
األطراف عليه صراحة في العقد إذ ال يمكن تطبيق الشرط إال إذا نص املتعاقدون عليه صراحة في عقدهم،
من جهة .24

وإن مجرد إشارة األطراف في العقد إلى مصطلح إعادة التفاوض ال تعد كافية لتطبيق الشرط إذ أن إدراج
املصطلح في بنود العقد قد ينصرف إلى أكثر من معنى من جهة أخرى .
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وفي األخير عند وجود نقض أو غموض أو تعارض يعتري تنظيم األطراف لشرط إعادة التفاوض ال يكون
بمقدور املحكم أو القاض ي التصدي ملفهومه ومضمونه من تلقاء نفسه ،لكونه يجد صعوبة في تفسير
النوايا الداخلية لألطراف.
املطلب الثاني :تطبيقات شرط إعادة التفاوض
تضمنت العديد من العقود الدولية شرط اعادة التفاوض نظرا لألهمية الكبيرة التي يتميز بها على
مستوى تجنب العديد من املنازعات في عقود االستثمار ،كما وجد تجسيدا له في العديد من اتفاقيات
اإلستثمار من بينها اتفاقية االستثمار املنعقدة ما بين وكالة االستثمار الجزائرية والشركة الوطنية الكويتية
لالتصاالت ،حيث جاء في البند الخاص بتسوية منازعات االستثمار في نص املادة  13منها ما يلي" :يعبر
الطرفان عن نيتهما لتسوية املنازعات التي قد تنشأ بينهما والتي لها عالقة باإلتفاقية الحالية وذلك بكل روح
موضوعية وودية".25

ويظهر تجسيد آخر لهذا الشرط في اإلتفاقية النموذجية لدولة قطر من أجل االستكشاف
واملشاركة في اإلنتاج سنة  ،1994إذ تضمنت اإلتفاقية في نص املادة  34تحت عنوان توازن اإلتفاقية والتي
جاء في مضمونها "أن املوقف أو الوضع املالي للمستثمر يستند بموجب اإلتفاقية إلى القوانين واللوائح
السائدة وقت التوقيع ،فإنه يتم اإلتفاق على أنه إذا صدر قانون أو الئحة تؤثر على الوضع املالي للمستثمر
خاصة إذا زاد معدل الجمارك أثناء سريان اإلتفاقية فإنه يلزم األطراف الدخول في مفاوضات بهدف
الوصول إلى موقف متكافئ يحفظ التوازن اإلقتصادي للعقد ،وفي حالة فشل املفاوضات إلى الوصول إلى
حل متكافئ ومتوازن فإنه يجوز ألحد األطراف أن يحيل األمر إلى التحكيم وذلك بموجب املادة  31من
اإلتفاقية".26

يفهم من مضمون اإلتفاقية املذكورة أنه في حالة نشوء منازعات حول العقد بين دولة قطر
واملستثمر األجنبي فإنه يجب عليهم أن يلجؤوا إلى التفاوض على املنازعات وجوبا وفي حالة عدم الوصول إلى
الحل األنسب في هذه الحالة يتم اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي .
ونجد تجسيدا كذلك لهذا الشرط في اتفاقية منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية والتي تم املوافقة
عليها في  12أكتوبر  ، 1967حيث جاء في طياتها الحث على التفاوض ما بين الدولة والشركات املتعددة
الجنسيات في حالة الصدام بينهما ونشوب نزاع حول فعل إرادي أصدرته الدولة املستقبلة بشأن التأميمات
أو نزع امللكية ،فإنه يجب على الدولة املستقبلة أن تعيد التفاوض مع هذه الشركة بخصوص هذه األفعال
أو بخصوص التعويضات التي تلزمها لدفعها إلى الشركة.27

أشار كذلك العقد املبرم بين شركة البترول الحكومية لجمهورية أذربيجان ومجموعة الشركات
البترولية إلى أنه ال يصح على اإلطالق التعديل أو التغيير بأي حال من األحوال في الحقوق املخولة للمقاول
واملقاولين من الباطن بموجب اإلتفاقية دون املوافقة املسبقة من قبل املقاول ،28وإذا ما أصدرت الحكومة
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قانونا جديدا أو تم توقيع معاهدة أو إصدار قرار يتعارض مع بنود اإلتفاقية أو سيؤثر سلبا أو إيجابا على
حقوق ومصالح املقاول ومنها على سبيل املثال وليس على سبيل الحصر حدوث أية تغيرات في التشريعيات
الضريبية أو املمارسات اإلدارية أو القضائية املتعلقة بالعقد ،فإنه يلزم حينئذ إعادة ضبط اإلتفاقية إلعادة
خلق التوازن اإلقتصادي ما بين األطراف وإذا ما ثبت الـتأثير السلبي لحقوق ومصالح الطرف املقاول فإنه
يلزم على الدولة التعويض على الخسائر في حدود ما تسمح به سلطاتها بضمان أن تتخذ اإلجراءات الالزمة
لتسوية أي تعارض بين تلك املعاهدة والقانون.29
ونجد كذلك تجسيدا لهذا الشرط ما جاء في نص املادة  39من العقد املبرم بين جمهورية مصر
العربية والهيئة املصرية للبترول وشركة ربسول إكسبلور إيجبتد أس إيه وشركة موبيل إكسبلوريشن
إيجيبت إنك ،حيث أشارت هذه املادة إلى أنه :في حالة حدوث أي تعديل تشريعي أو الئحي يؤدي إلى إنتقاص
أو زيادة حقوق أحد األطراف فإنه يسمح بتسعين يوما للتفاوض يجوز لألطراف بعدها إحالة املوضوع
للتحكيم إذا لم تنجح املفاوضات.30

تجد فكرة إدراج شرط إعادة التفاوض تجسيدا لها في العديد من التشريعات الدولية والداخلية
على غرار املشرع الجزائري الذي تبناها تزامنا مع التحوالت اإلقتصادية التي شهدتها الدولة بإنتقالها من
اإلقتصاد املوجه الى إقتصاد السوق وما يتطلبه ذلك من مواكبة قانونية لهذا التحول الذي مازال
مستمرا.31

إمتدادا ملا سبق لجأت الجزائر في قضيتها مع مؤسسة مغربية بترولية املطروحة أمام غرفة التجارة
الدولية cciوالتي تحمل رقم  ، 3344إلى إعادة التفاوض مع املؤسسة املغربية لحل نزاعهما البترولي.
وكذلك الحال في قضية  ، ANADARKOوهي شركة بترولية أمريكية يربطها عقد إستغالل بترولي
مع شركة سونطراك ،حيث كانت اإلشكالية قائمة بعدما فرضت الجزائر ضريبة جديدة "" ضريبة األرباح
اإلستثنائية بموجب األمر رقم  10-06املتعلق بقانون املحروقات ،32في نص املادة  100منه" :بغض النظر
عن أحكام املادة  101يطبق رسم غير قابل للحسم على األرباح اإلستثنائية التي يحققها الشركاء األجانب على
حصة اإلنتاج الخاصة بهم عندما يكون الوسط العددي الشهري ألسعار البترول "البرنت" يتجاوز  30دوالر
للبرميل الواحد وذلك فيما يخص عقود الشراكة بين سونطراك وشريك أجنبي أو أكثر في إطار القانون
 14/86املؤرخ في  19أوت  1989ويطبق هذا الرسم إبتداء من أول أوت  ."2006وعلى إثر هذا الخالف الذي
ثار بين شركة  ANADARKOوشركة سونطراك بخصوص الضريبة املستحدثة ،وبعد جوالت أمام التحكيم
التجاري الدولي باشر الطرفان مفاوضات توصلت إلى إتفاق مشترك يقض ي بتعديل بعض األجزاء في العقد
املبرم بينهما مع التنازل على القضية املطروحة أمام التحكيم.33
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كما لجأت الحكومة الجزائرية إلى نفس اإلجراء ،ممثلة في وزارة األشغال العمومية ،والتي باشرت
املفاوضات الجديدة مع مجم ع الياباني"" كوجال"" ،التي يربطها معه عقد إنشاء مقاطع الطريق السيار،
وهذا تفاذيا من اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي.34
وتبعا لذلك يتضح التعامل القانوني في التشريع الجزائري مع مشكلة تغير ظروف تنفيذ العقد حيث
تخضع العقود الداخلية إلى نظرية الظروف الطارئة لنص املادة  107من القانون املدني ،أما العقود الدولية
فتخضع لفكرة إعادة التفاوض بناءا على املفهوم الواسع لهذا النص .35

تجد فكرة إعادة التفاوض تطبيقا لها على املستوى القضائي ،وخاصة في القضاء الفرنس ي حيث
يركز الفقه في تتبع هذه الفكرة في األحكام القضائية الفرنسية على حكمين أساسيين تبنى فيها القضاء
الفرنس ي تطبيق هذه الفكرة وهي الحكم الصادر عن الغرفة التجارية في  03نوفمبر  ،1992والحكم الصادر
في  24نوفمبر .1998
يتعلق الحكم األول بإقرار مسؤولية شركة بترولية لعدم بحثها مع املتعاقد اآلخر سبل الحفاظ على
عقدهما من خالل الحفاظ على القدرة التنافسية لهذا األخير في السوق ،وذلك بعد تعديل حكومي ألسعار
بيع املواد البترولية أفقد املوزع القدرة على البيع بأسعار تنافسية ،أما الحكم الثاني الصادر في  24نوفمبر
 1998فقد أقرت فيه الغرفة التجارية مسؤولية موكل  un mandantالقانونية نتيجة عدم إتخاذه إجراءات
ملموسة تسمح للمتعاقد اآلخر بعرض أسعار تنافسية بعد املشاكل القانونية التي حدثت و هو ما يفهم معه
أن املسؤولية وقعت على املركز نتيجة عدم دخوله في التفاوض مع الطرف اآلخر.36
يتضح من خالل القرارات املذكورة أن شرط إعادة التفاوض له العديد من التطبيقات التشريعية
والقانونية في مجال العقود الدولية بالخصوص عقود االستثمار ملا يلعبه هذا األخير من دور فعال في تجنب
املنازعات ما يبرر الدور الفعال القوي إلرادة املتعاقدين في إدراج هذا الشرط في عقدهم الدولي.37
املبحث الثاني
أثارشرط إعادة التفاوض
يهدف شرط إعادة التفاوض املنصوص عليه من قبل األطراف إلى املحافظة على التوازن العقدي،
فمتى توافرت تغيرات مستقلة عن إرادة األطراف أثرت على توازن العقد ،فإن شرط إعادة التفاوض يرتب
آثاره وتتجسد في مواصلة تنفيذ األطراف إللتزاماتهم العقدية والشروع بإعادة التفاوض (املطلب األول).
ويترتب على اإلخالل بهذا الشرط في حالة عدم تنفيذ أحد األطراف هذا اإللتزام املتفق عليه مسؤولية على
هذا العقد وفقا للمتغيرات الجديدة التي لحقته وذلك بغية التوصل إلى إتفاق جديد (املطلب الثاني).
املطلب ّ
األول :األثرالقانوني لشرط إعادة التفاوض
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على الرغم من األهمية القصوى التي يحتويها شرط إعادة التفاوض في عقود اإلستثمار ،إال أن أثر
هذا الشرط محدود للغاية حيث يقتصر فقط على مجرد اإللتزام بإعادة مناقشة شروط وأحكام العقد دون
أن يكون هناك إلتزام بأن تؤدي هذه املناقشة إلى تعديل فعلي للعقد حيث يوجد فرق بين اإللتزام بإعادة
اإللتزامات العقدية في ضوء الظروف الجديدة ومجرد اإلتفاق على إجراء التفاوض في حالة حدوث هذه
الظروف.38

شهد هذا االتجاه تأييدا من قبل بعض أحكام التحكيم التي ذهبت إلى أنه إذا لم يتمكن أطراف العقد من
التوصل إلى إتفاق فإن هذا ال يعد خرقا للعقد ألن اإللتزام بالتفاوض ال يعني اإللتزام بتعديل العقد.39
وعلى هذا األساس فإنه يجب التفرقة بين ثالثة فروض في مثل هذه الحالة:
الفرضية األولى :إذا ثبت أن أحد أطراف العقد قد تسبب بفعله املنفرد في تغير الظروف على النحو الذي
جعل العقد غير متالئم مع الظروف التي تبرر تعديل العقد ،فإنه يجب على الطرف الذي تسبب بفعله في
هذا املوقف أن يعيد األوضاع إلى ما كانت عليه ،وبل يحق للطرف اآلخر أن يطالبه بالتعويض من األضرار
التي لحقت به جراء هذه األوضاع.
الفرضية الثانية :في حالة ما إذا اتفقت الدولة املضيفة مع املستثمر األجنبي على أحوال وظروف مسماة
ومحددة في العقد فإنه و في حالة تحققها وجب تعديل العقد بما يتالئم مع هذه الظروف الجديدة اذ البد
من اإللتزام بتعديل العقد بما يجعله متالئما مع املستجدات ،وعلى القاض ي أو املحكم ان يراعي في هذه
الحالة كافة املؤشرات واملوجهات التي اتفق عليها األطراف ملواجهة هذه الظروف.40

الفرضية الثالثة :إذا نص اتفاق الدولة واملستثمر على إعادة التفاوض في حالة ما حدثت متغيرات تخل
باملراكز القانونية في العقد بصورة عامة فإنه ال يمكن إلزام األطراف بتعديل العقد بل يجب إعادة التفاوض
دون أن يكون هناك إلتزام بتعديل العقد.41
وبناء على التحليل السابق للعناصر املذكورة تظهر األهمية الكبيرة للصياغة املتبناة في عقد
اإلستثمار من قبل أطرافه لتنظيم إعادة التفاوض ملواجهة املتغيرات التي حصلت على العقد ،42حيث أن
القضاء أو هيئة التحكيم لن يتمكنوا من تحقيق التوازن اإلقتصادي املالئم لعقد اإلستثمار إال إذا كانت
الصياغة التي تم تبنيها في العقد تمكنهما من ذلك .
وباإلضافة إلى ذلك أثناء سعي القاض ي أو املحكم لحل مشكلة إعادة التوازن للعقد يجب عليه أن
يفسر نصوص العقد مثلما صاغها املتعاقدون وال يخرج عن هذا النطاق ،وعلى هذا األساس يجب على
املتعاقدين أن يحرصوا عند تضمين عقدهم شرط إعادة التفاوض بأن ينصوا صراحة على ضرورة التوصل
إلستعادة توازن العقد ،43وأن ال يقتصروا في صياغتهم للشرط محاولة التشاور فقط دون اشتراط التوصل
إلى نتيجة معينة.
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ما يؤكد التحليل املذكور هو ما ذهبت إليه هيئة التحكيم  ad hocفي القضية التي كانت بين دولة
الكويت وشركة  ،Animiolحيث تضمن عقدهم النص على التعويض فقط دون الوصول إلى التوازن
اإلقتصادي للعقد ودون أن يعدل العقد ليتناسب مع املستجدات اإلقتصادية.44
يستخلص مما سبق أن املنازعة التي تنشأ بمناسبة توضيح الطابع الفني لشرط إعادة التفاوض
تحتاج إلى معالجة قضائية وتحتاج كذلك إلى معالجة توفيقية مبتصرة على هذه املنازعة ومالبساتها ،وعلى
األطراف أثناء تكوينهم للعقد مراعاة بعض الخصوصيات لهذا الشرط والطابع الفني له حيث من املستحسن
في صياغتهم لهذا الشرط أن تكون بوجه عام وليس بوجه خاص أي بمعنى آخر أال يحددوا حاالت إختالل
التوازن االقتصادي للعقد على سبيل الحصر بل يجب أن تكون الحاالت شاملة لكل الظروف التي تكون غير
متوقعة.
يفرغ هذا األمر من حاالت اللجوء إلى إعادة التفاوض ويجرد الشرط من مضمونه األصلي ،ومن ثم
كما وضح سابقا يستحسن ترك األمر دون تحديدها ،وفي هذه الوضعية عندما تكون املنازعة مطروحة على
هيئة التحكيم أو القضاء فقبل الفصل فيها من قبل املحكم أو القاض ي يجب التأكد من جدية الظروف
ومدى تأثيرها على اإلخالل بالتوازن االقتصادي لعقد االستثمار.45
والجدير بالذكر أن صياغة شرط إعادة التفاوض في عقود اإلستثمار يجب أن تكون مرنة مما
يجعلها تتماش ى مع ظروف ومستجدات الحياة االقتصادية لعقد االستثمار ،ومن شأنه كذلك تجنب العديد
من معوقات تنفيذ هذا األخير وحدوث املنازعة ما بين الدولة املضيفة واملستثمر األجنبي.46
قد يطرح التساؤل في كل الحاالت فيما يخص إعادة التفاوض على شروط العقد أثناء حدوث
منازعة ما بين الدولة واملستثمر األجنبي رغم خلو العقد من هذا الشرط ،وفي هذه الحالة يمكن القول أن
شرط إعادة التفاوض يعد من قبيل الشروط املفترضة التي يلتزم بها األطراف حتى ولو لم يدرجوها في عقد
اإلستثمار.47
في ذات السياق نص املشرع الجزائري وكغيره من التشريعات املقارنة في املادة  107من القانون
املدني الجزائري والتي نصت ثانيا منها على مايلي " :وال يقتصر العقد إلزام املتعاقد بما ورد فيه فحسب بل
يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة اإللتزام .48"...
وبالتالي في هذه الحالة ما هو معروف في عقود اإلستثمار أنها تمتاز بطول مدة تنفيذها نسبيا كما
أنها ترتبط في غالب األحيان بالخطط االقتصادية للدولة املضيفة لالستثمار.
ويضاف إلى كل ذلك قيام هذه العقود على إستغالل املوارد الطبيعية وعقود التنقيب وعقود
البترول وغيرها من عقود اإلستثمار ،كل هذه األمور تؤكد بقوة أهمية شرط إعادة التفاوض في ضوء
طبيعته ومحله وغايته حتى ولو لم يكن مذكور صراحة في عقد االستثمار.
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بعد دراسة األثر القانوني لشرط إعادة التفاوض من الناحية الفنية والعملية ومتى يكون
أثره فعال في عقود االستثمار ،ستركز الدراسة في الفرع التالي على بيان أثر اإلخالل بااللتزام بإعادة
التفاوض.
ّ
املطلب الثاني :أثراإلخالل باإللتزام بإعادة التفاوض
قد يرفض أحد األطراف إعادة التفاوض في العقد أو قد يستعمل وسائل تسويفية من أجل عدم
التفاوض سواء كان الدولة أو املستثمر ،ويعود السبب في ذلك إلى أن إختالل توازن العقد قد يؤدي إلى
تحمل أحد الطرفين خسائر كبيرة ويكون الطرف اآلخر مستفيدا من هذا اإلختالل الذي وقع في العقد
ويرفض إعادة التفاوض في العقد ،49وعلى سبيل املثال في عقد التوريد إذا طرأ حدث أدى إلى إرتفاع كبير في
األسعار ويكون من مصلحة البائع إعمال شرط إعادة التفاوض ألنه سيتضرر كثيرا إذا ظل ملتزما بتوريد
بضاعة بالسعر ذاته املتفق عليه سابقا في العقد وهو أقل من سعر السوق على عكس املشتري الذي
سيكون مستفيدا من هذا اإلرتفاع في األسعار ففي هذه الحالة قد يرفض هذا األخير التفاوض من أجل
العقد تعديل بنود العقد.50
و أيا كان األمر الذي طرأت من جرائه املنازعة ما بين أطراف عقد اإلستثمار ،فإن رفض أحد
األطراف إعادة التفاوض أو عدم اإللتزام بحسن النية يعد إخالال بشرط إعادة التفاوض ،ورغم أن األطراف
هم من يتولوا تنظيم هذا الشرط إال أن اإلطالع على الشروط التعاقدية يكشف جليا أنه من النادر أن يتولى
األطراف تحديد أو تنظيم الجزاء املترتب على اإلخالل بشرط إعادة التفاوض ،وعليه فإنه ال مناص من
الرجوع إلى الجزاءات التي تمليها القواعد العامة (،الفرع األول) .أو الزام الطرف األخر بالتنفيذ العيني لهذا
الشرط أو التقيد بإاإللتزام القائم عليه (الفرع الثاني) .
الفرع األول  :الدفع بعدم التنفيذ كجزاء لإلخالل بشرط إعادة التفاوض
قد يلجأ الطرف املتضرر في هذه الحالة إلى الدفع بعدم التنفيذ بهدف إجبار الطرف اآلخر على
تنفيذ إلتزامه والدفع بعدم التنفيذ ،وهو امتناع مشروط من أحد الطرفين عن تنفيذ إلتزاماته مؤقتا وذلك
كوسيلة يستعملها الطرف املتضرر في املشروع اإلستثماري إلجبار الطرف األخر بتنفيذ إلتزاماته.
ويعد إعادة التفاوض حول مضمون العقد ضمانة قانونية يستعملها في مواجهة الطرف اآلخر الذي
إمتنع عن تنفيذ ما ورد في عقد اإلستثمار ،إذ يتوقف عن تنفيذ إلتزاماته الى حين قيام الطرف اآلخر بعملية
التفاوض ،وبذلك يتجنب إعسار املدين قبل التنفيذ ،51وبهذا يكون إلتزام كل متعاقد مترتبا على إلتزام
الطرف اآلخر ومرتبط به ويتحقق هذا في عقود اإلستثمار التي تمتاز بكونها عقودا متبادلة ترتب إلتزامات
متقابلة على عاتق طرفيها ،لذلك يحق ألحد أطراف عقد اإلستثمار الدولة أو املستثمر اإلمتناع عن التنفيذ
بقصد إجبار املتعاقد اآلخر على الدخول في عملية التفاوض إعماال بشرط إعادة التفاوض املدرج مسبقا في
العقد.52
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وباإلضافة إلى الدفع بعدم التنفيذ من الطرف املتضرر من أجل إجبار الطرف اآلخر في الدخول
معه في التفاوض من أجل تحقيق التوازن العقدي في عقد اإلستثمار فهناك كذلك حلول أخرى قد وجدت
لضرورات حل مشكالت عقود االستثمار أهمها إتفاق األطراف على أنه في حالة عدم قبول أحدهم إعادة
التفاوض في العقد فإن العقد األصلي يستمر في السريان ،53إال أن اللجوء إلى هذا الحل يهدر الهدف
الحقيقي الذي وجد من أجل تحقيقه شرط إعادة التفاوض وهذا اإلتفاق في الغالب ال يلجأ إليه األطراف
عندما يكون هناك تعامل مسبق يؤمن بقدر كبير الثقة واإلطمئنان و األمانة في التعامل.54
وإلى جانب ذلك قد يتفق األطراف على جواز فسخ العقد باإلرادة املنفردة إذا أخل أحدهما بشرط
إعادة التفاوض ف ي العقد شريطة إخطار الطرف اآلخر بذلك ،وال يستحب إعمال مثل هذه اإلتفاقات في
عقود اإلستثمار إذ أن غالبية هذه العقود هي عقود طويلة املدة يكتس ي تنفيذها أهمية كبيرة وتهدف إلى
تحقيق مكاسب ضخمة سواء للدولة املضيفة لإلستثمار أو بالنسبة للمستثمر والذي تتمحور غايته حول
الربح ،وكما أن اللجوء إلى فسخ العقد يخالف الهدف الذي وضع من أجله شرط إعادة التفاوض أال وهو
الحفاظ على العقد من الزوال.55

الفرع الثاني  :التنفيذ العيني جزاء لإلخالل بشرط إعادة التفاوض
ويقصد به إجبار املدين على تنفيذ ما إلتزم به عينا ،وفقا ملا يحدده العقد املبرم بينهما ،واألصل في
تنفيذ اإللتزام أن يكون عينا ،فإذا ما نكل املدين عن التنفيذ طواعية جاز للدائن أن يجبره على ذلك عن
طريق القضاء أو التحكيم ،شريطة أن يكون هذا التنفيذ ممكنا وغير مرهق للمدين مع ضرورة إعذار األخير
قبل اللجوء الى هذا التنفيذ.
وقد أشارت املادة  164من القانون املدني إلى التنفيذ العيني ،والتي جاء فيها مايلي :يجبر املدين بعد
إعذاره طبقا للمادتين  180و 181على تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا ،متى كان ذلك ممكنا""56

وهنا يثار التساؤل حول مدى إمكانية إستخدام هذا الجزاء في حالة اإللتزام بالدخول في عملية
التفاوض؟ على الرغم من إخطاره بحصوص حالة التغير في الظروف ،فهل يجوز في هذه الحالة للمتعاقد
االخر أن يلجأ إلى القضاء أو التحكيم إلجباره على الدخول في عملية التفاوض؟
في البداية يجب أن نشير إلى أن جانبا كبيرا من الفقه القانوني ذهب إلى ضرورة إستبعاد التنفيذ
العيني الجبري في مجال التفاوض بشكل عام ،57وإن لم يمكن ذلك التنفيذ مستحيال أو مرهقا،58مستدلين
في ذلك على مجموعة حجج أهما أن تنفيذ اإللتزام بالتفاوض تنفيذا عينيا يقتض ي تدخل املدين شخصيا
على فرض أنه يرفض تماما على الدخول في التفاوض ،فإن إجباره على ذلك يشكل مساسا بحريته
مجد ،ألن التفاوض بطبيعته يحتاج
الشخصية فضال عن أنهم يرون أن اإلجبار في مجال التفاوض يكون غير ٍ
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الى التعاون الحقيقي بين األطراف وال يمكن تصور أي تعاون من شخص أكره على التفاوض رغما عنه ،ولهذا
يكون التفاوض بهذا املناخ غير مجد.59
ويرى الباحث في هذا السياق أنه من الضرورة التمييز ما بين حالتين ،األولى حالة اإللتزام بالدخول
في التفاوض بإبرام عقد ما ،والحالة الثانية حالة اإللتزام بالدخول في التفاوض ملعالجة مشكلة تغير الظروف
التي إعترضت تنفيذ عقد قائم وفي حيز التنفيذ ،فإذا كان هناك شبه إتفاق بين أغلب الفقه على عدم
إمكانية التنفيذ العيني في الحالة األولى على أن ذلك يعد مساسا بالحرسة الشخصية كما أوضحنا أعاله،
فإنه ال يوجد ما يمنع من إجراء ذلك في الحالة األخرى ،وهي الدخول في التفاوض لتعديل عقد قائم وتطويع
أحكامه مع الظروف الجديدة ،60وهذا ال يشكل مساس بالحرية الشخصية ،مادام الغرض من اإلجبار من
التفاضو هو إلتزام تعاقدي مقتضاه أن يقوم األطراف بالتفاوض من أجل إعادة التوازن اإلقتصادي للعقد
الذي إتفق هؤالء األطراف وبكل حرية على إبرامه وتنفيذ أثاره ،فهم ليسوا بصدد إبرام عقد جديد بل
مرجعة أحكام عقد قائم مسبقا فيما بينهم تعرض لحالة من حاالت اإلختالل في توازه اإلقتصادي.61
إن إلتزام األطراف بتنفيذ إلتزاماتهم دون تلك املراجعة يتهدد بخسارة فادحة ،السيما أنه وفي كثير
من األحيان سيكون من مصلحة جميع األطراف اإلبقاء على العالقة العقدية وعدم إنهائها قبل إنقضاء املدة
املقررة لها ،بال نظر الى أهمية عقود اإلستثمار طويلة املدة والصعوبة في إبرام عقد جديد ،حيث تشكل هذه
العقود النطاق األوسع إلعمال شرط إعادة التفاوض.
وفي هذا السياق نذكر الحكم القضائي الشهير الصادر عن محكمة اإلستئناف بباريس في 28
سبتمبر  1989الحاصل ما بين شركة(  (E.D.Fوشركة ( ( SHELLالذي أجبر األطراف في الدخول في عملية
التفاوض عند حصوله على حالة من حاالت اإلختالل في التوازن اإلقتصادي للعقد عندما طال أحد األطراف
وإمتنع األخر ،وتتلخص الوقائع على أن الشركة الفرنسية أبرمت ستة عقود مع شركة الغاز والكهرباء ملدة
عشر سنوات ،وكانت هذه العقود في بعض بنودها شرطين ،األول شرط التقييس والثاني شرط إعادة
التفاوض ،وبعد حرب أكتوبر إرتفع أسعار البترول عامليا ،كان البد من أن يتقارب األطراف للتفاوض من
تعديل العقد ليتالئم مع الظروف الطارئة.
وبعد حصول خالف بين األطراف حول ذلك عرض أما محكمة باريس التجارية ،التي الحظت أن
اللجنة البترولية املتخذة سعرها كمقياس لتحديد السعر قد توقفت عن ممارسة أعمالها ،بناءا على أوامر
السلطة العامة فضال عن مالحظتها فشل األطراف التوصل الى إتفاق حول تعديل الثمن لذلك قضت في 02
نوفمبر  1985بإعتبارها هذه العقود باطلة ،62ألن الثمن وفقا لهذه الظروف الجديدة غير محدد وغير قابل
للتحديد وكما انه ليس من سلطاتها بحسب قول املحكمة أن تحل محل األطراف وتعدل السعر.
وبعد ذلك عرضت الدعوى أمام محكمة اإلستئناف في باريس التي أشارت أن الثمن يمكن من
تحديده من خالل إعمال شرط إعادة التفاوض الذي يلزم األطراف في الدخول في عملية التفاوض لتعديل
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العقد وفقا للظروف الجديدة لذلك أصدرت قراراها املوضوف باإلبداع بتاريخ  28سبتمبر  1987من خالل
تنفيذ اإللتزام بالدخول في عملية التفاوض تنفيذا عينيا بإلزامها األطراف بالدخول في عملية التفاوض
ومراجعة العقد تحت رعاية شخص من الغير عينته املحكمة إلجراء عملية التفاوض ما بين األطراف.
وفي هذا السياق يتبين إمكانية اللجوء إلى التنفيذ العيني إللزام األطراف في الدخول في عملية
التفاوض لغرض تعديل العقد وتطويعه مع حالة التغير في الظروف ،وعلى الرغم من إمكانية ذلك الى أنه
يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة الناظرة في النزاع ،فضال عن أن اللجوء الى ذلك قد يخلق ًّ
جوا من
الخالف والتنافر ما بين األطراف بإعتبار أن أحد األطراف هو الدولة ،وذلك قد يضعف من إمكانية اللجوء
إلى حلول مرضعية لألطراف.
ولكن ذهب البعض ،63وبحق إلى أن ضعف فرص التوصل إلى إتفاق في مثل هذه الحالة اليجب أن
نفقد األمل في إمكانية التوصل إلى إتفاق مشترك ،السيما أنه في كثير من األحيان سيكون من مصلحة هؤالء
األطراف اإلبقاء على العقد واإلستمرار في تنفيذه ،وهذا ال يمكن أن يتحقق إال من خالل إعادة النظر في
أحكامه وتعديلها لتتالئم مع الظروف الجديدة كي يتسنى لهؤالء األطراف اإلستمرار في تنفيذ إلتزامتهم
التعاقدية دون مشقة وإرهاق.64
في كل األحوال من املستحسن عمليا في عقود اإلستثمار اللجوء إلى القضاء أو التحكيم لغرض فض
النزاع القائم حول هذا الشرط وذلك من خالل هيئة التحكيم أو القاض ي من خالل إصدارهم لحكم أو
الفصل في هذه النقطة القانونية ،وعندئد فإن القرار التحكيمي أو الحكم القضائي قد يكون بالتنفيذ
الجبري للمتعاقد املتخلف عن تنفيذ إلتزامه بالتفاوض مع الطرف املتضرر أو فسخ العقد إذا لم يكن هناك
أي حل يمكن التوصل إليه مع حق املتعاقد املتضرر في املطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب
إخالل الطرف اآلخر باإللتزام بإعادة التفاوض ،سواء كان هذا القرار بالتنفيذ أو بالفسخ في كل الحاالت
فيحق له املطالبة بالتعويض.

الخاتمة :
من خالل دراستنا توصلنا أن شرط إعادة التفاوض يعتبر شرطا خاصا تختلف صوره باختالف
العقود والظروف ،أي أن مضمون هذا الشرط ليس واحدا في العقود ،وخاصة في عقود االستثمار التي تمتاز
بخصوصية عن باقي العقود الدولية كونها عقود تمتاز بطول املدة .كما يتنوع هذا الشرط بتنوع رغبات
األطراف وطبيعة الظروف املرافقة إلبرام العقد وتنفيذه ،مما يجعل هذا الشرط يواجه في العقد ظروفا
اقتصادية بينما يواجه في عقود أخرى ظروفا سياسية أو مالية .وكما قد يتفق االطراف على تطبيق هذا
الشرط ملجرد حدوث ضرر ألحدهم أيا كان مقدار الضرر الحاصل ،فقد يشترطون أن يكون الضرر جسيما
وغير مألوف لتطبيقه.
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ومن اهم أثر لهذا الشرط كذلك هو مراجعة العقد والذي تحمل نوع من التعاون ما بين املستثمر
والدولة املضيفة والتي تتم عن طريق إعادة النظر في اإللتزامات والذي تقوم أساسا على تقريب وجهات
النظر ما بين اطراف العالقة اإلستثمارية ،وأن هذا الشرط يدخل إلى حد كبير في إطار العدالة ،فهو أسلوب
تحقيق العدالة ورفع الظلم عن املتعاقدين وبالخصوص الطرف الضعيف في العقد ،وكما يتضح ان هذا
الشرط يمثل حماية للمستثمر األجنبي من املتغيرات أو تعديالت الدولة املضيفة في قوانيها الداخلية.
وبهذا الخصوص نود تقديم بعض اإلقتراحات التي ربما لو حرص على تطبيقها وإنتهاجها لتحققت
للعقد أكثر توازن:
 النص على شرط إعادة التفاوض في صلب نصوص قانون اإلستثمار حتى تصبح أثاره في العقد واضحة. يجب صياغة شرط إعادة التفاوض صياغة قانونية شاملة محكمة تشير إلى جميع عناصر النزاع بوضوحبإرادة األطراف .
 يجب على الدولة الجزائرية وبالخصوص في قوانين اإلستثمار العلم األكيد بهذا الشرط ،حتى ال يكون هذاالشرط أداة يضغط بها املستثمر على الدولة.

 قائمة الهوامش 1إرتباط حرية اإلرادة بهذا المبدأ يعني أن اإلرادة هي أساس ومصدر الحقوق واإللتزامات وهي أساس تنفيذها ،بل أكثر من ذلك هي مصدر للقانون،
ويعتبر مبدأ سلطان اإلرادة من نتائج المذهب الفردي الذي ُيَق ِدس الحرية الفردية ،في هذا الخصوص راجع علي فياللي ،مقدمة في القانون ،موفم
للنشر والتوزيع،الجزائر،طبعة ، 2005ص  134ومابعدها.

2
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ذلك Kant , Doctrine du droit traduction barni ,paris 1989 .p196 . :
Le problemes du long terme dans les contrats internationaux, College de tours (1 -3 juin 1978 ) droit pratique du 5
commerce intenational .1979 , p 141. 145 .موقع التحميل
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إخالال بالتعاون وحسن النية مما يستدعي المسؤولية العقدية .
« La clause de hardship peut se définir comme celle aux termes de la quelle les parties pourront demander un 7
réaménagement du contrat qui les lie si un changement intervenu dans les données initiales au regard des quelles
s’étaient engagées vient a modifier l’équilibre de ce contrat au point de faire subir à l’une d’elle une rigueur
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*******
ملخص:
نجد أنه ومع مرور الوقت ورغم االختالفات املتباينة بين السياسات االقتصادية للدول سواء كانت دول
متقدمة أو دول نامية ورغم الصعوبات التي تواجه هذه الدول في ضمان تطبيق سياسة اقتصادية فعالة،
ورغم االختالف املتواجد لدى هذه الدول فيما يتعلق بخزان املوارد املتاحة لها من أجل تمويل سياستها
لبلوغ الهدف املنشود إال أنها استطاعت أن توضع مكانة لنفسها سمحت لها على األقل بجعل اقتصادها
اقتصاد مبني على املعرفة وهذا باستخدام أفضل السياسات والجهود للنهوض بكل من التعليم والبحث
والتطوير.
الكلمات املفتاحية :املعرفة ،مؤشرات اقتصاد املعرفة

Abstract:
By the time and despite of the varying differences that exist between the
countries’ economic policies whether they are developed or developing
countries, then, the difficulties that are faced by those countries to ensure the
application of an efficient economic policy ; and in spite of the differences that
exist in these countries in the matter of the available ressources used in the
purpose of financing their policies to achieve their desired aim, we find that they
had been capable of creating their own position which allowed them to establish
their knowledge-based economy by making use of the best policies and efforts
in the aim of promoting education, research and development.
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مقدمة:
نظرا ألهمية اقتصاد املعرفة بالنسبة لدول العالم والذي لم يحظى لحد اآلن باالهتمام الالزم خاصة
بالنسبة للدول العربية مما ترك بعض الثغرات والسلبيات يجب تداركها قبل فوات األوان ،والن سرعة
التقدم في هذا املجال ال يسمح بأي تأخر نظرا لتطور العوامل االقتصادية والسياسية وحتى التغيرات في
مجال نوعية وجودة السلع والخدمات التي تفرض التعامل مع اقتصاد املعرفة تعامال جديا ،وفي هذا
السياق فان الدول العربية أمام هذه التغيرات مدعوة لتحسين قدراتها املعرفية مع السعي نحو مجتمع
املعرفة.
ومن خالل ما سبق نطرح التساؤل الرئيس ي التالي :ما واقع اقتصاد املعرفة في الدول العربية(االمارات
العربية -السعودية)؟ .ولإلجابة عن التساؤل املطروح سنقوم بتقسيم الورقة البحثية إلى ثالث مباحث
أساسية:
 مفاهيم نظرية.
 مؤشرات إحصائية(االمارات العربية -السعودية).
 مؤشرات اقتصاد املعرفة(االمارات العربية  -السعودية).
املبحث األول :مفاهيم نظرية
لقد اختلف مفهوم الثروة ومفهوم التقدم واختلفت مفاهيم الرفاهية وأصبحت جميعها تدور حول محور
واحد هو املعرفة وكذلك حول املعلومات والبيانات ،حيث أصبحت تمثل العامل الرئيس ي للتمييز بين
التقدم والتخلف ،كما أن امتالك وحيازة املعرفة أصبح يعد ثروة جديدة خاصة في الوقت الراهن في ظل
بروز اقتصاد جديد تطور خاصة في الدول املتقدمة أطلق عليه باالقتصاد الجديد ،والذي يعني في مجمله
االستخدام الكثيف للمعرفة في القيام بمختلف النشاطات االقتصادية وفي توسعها ونموها؛ أي أنه
اقت صاد مبني أساسا على عنصر املعرفة ،هذه األخيرة التي تعني األصل الجديد وهي أحدث عوامل اإلنتاج
الذي يعترف به كمورد أساس ي إلنشاء الثروة في االقتصاد ومصدر أساس ي للميزة التنافسية في اإلدارة.
املطلب األول:املعرفة
تعد املعرفة أحد املؤشرات الهامة لقياس تقدم الشعوب والدول وحتى األفراد نظرا لكونها العامل
األساس ي القتصاد املعرفة ،ولقد ركزوا على املعرفة بسبب ما تلعبه من أدوار مهمة في الجانب الروحي
والحياتي ،حيث ركزوا على أسبابها ومن ثم العمل على توثيقها ودلك من خالل مجموعة من املفاهيم
املتعلقة بالبيانات واملعلومات 1،وهنا سنقوم بتقديم مجموعة من التعاريف املتعلقة بمفهوم املعرفة وهي
على النحو التالي:

املنتوج النهائي لعمليات(معالجة البيانات ،تحويلها إلى معلومات ،ثم نشرها بين الناس) وهذا
بواسطة (:التعليم  ،التدريب واملمارسة) لتصبح في نهاية املطاف معرفة2.
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مجموعة من األفكار واملعتقدات وعالقات تعمل املؤسسات على توظيف عناصرها لتحقيق
أهدافها3.
 القدرة على التعامل مع املعلومات من جمعها وتبويبها وتصنيفها وتوظيفها لتحقيق أهداف
املؤسسة.4
الفرع األول :أنواع املعرفة
بعد االطالع على عدة دراسات مست موضوع املعرفة لم نجد اختالف بينهم من خالل تصنيف املعرفة
واتفق الكثير منهم على تقسيم املعرفة إلى فرعين أساسين هما:املعرفة الضمنية واملعرفة الصريحة5.
 املعرفة الضمنية :عبارة عن مخزون معرفي شخص ي بالنسبة لكل فرد والتوصل إليها أمر صعب
للغاية وهي تختلف عن الظاهرية على أنها وفي أغلب األحيان ال تكون مقيدة أي مخزنة في عقول
األفراد،وتعبر عن مخزون املؤسسات من الخبرات واملخططات الذهنية واملهارات واالبتكارات وغيرها6.
 املعرفة الصريحة :املعرفة الصريحة هي معرفة عامة أو ظاهرة ،ويقصد بها ما موجود أو مدون أو
مسجل في الكتب والنشريات واألرشيف وما شابه ذلك ،وهذا النوع يمتاز بسهولة انتقالها أو تحويلها
لآلخرين بمجانية االنتقال عموما7.
الفرع الثاني :اقتصاد املعرفة
تلك االقتصاديات املبنية أساسا و مباشرة على إنتاج و توزيع استخدام املعرفة و املعلومات ،ومن خالل
هذا التعريف نستنتج أن هذا النوع من االقتصاد يهدف إلى خلق ،إنتاج تحويل و استخدام املعارف و
تسخيرها بصورة مثلى قصد خلق الثروة وهذا بدرجة أولى.
وهنا سوف نستعرض بعض املصطلحات املرافقة القتصاد املعرفة وهي على النحو التالي:
الشكل رقم) : ( 1يوضح املصطلحات املرافقة القتصاد املعرفة

اقتصاد المعرفة

االقتصاد الجديد

االقتصاد الرقمي

املصدر :جمال سالمي " :االقتصاد الدولي وعوملة اقتصاد املعرفة " ،دار العلوم للنشر والتوزيع-2010
ص(.87بتصرف)
يوضح الشكل رقم 1بعض املصطلحات املرافقة القتصاد املعرفة على سبيل منها االقتصاد االلكتروني
االقتصاد الجديد ،اقتصاد االنترنيت ،االقتصاد الرقمي وغيرها ويرجع السبب في تعدد هذه املستخدمات
كون التغير في مفهوم علم االقتصاد الذي كان في البداية يعني على انه علم الندرة أو هو العلم الذي يدرس
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الخيارات في عالم الندرة إلى اقتصاد الوفرة نظرا لالستخدام الكثيف للتكنولوجيا الرقمية ونموذجها األرقى
واالنترنيت في الوقت الراهن.
الجزء األول :مقومات اقتصاد املعرفة :تتمثل مقومات اقتصاد املعرفة في:
 مجتمع املعرفة :وهو املجتمع الذي يستعمل املعرفة بصورة الئقة من اجل التحكم في أموره
واتخاذ القرارات السليمة والرشيدة ،.وهو السلعة الرئيسية واملصدر األساس ي لخلق القيمة املضافة
وبالتالي يسعى األفراد االقتصاديون إلى اكتساب املعرفة وتوظيفها في جل النشاطات االقتصادية8.
التعليم :التعليم من املقومات والعوامل األساسية في االقتصاد حيث تناوله االقتصاديون من

قبل مثل ادم سميث في كتابه " ثروة األمم 9" 1776
 البحث والتطوير :هو األخر من العوامل األساسية ويقصد به تلك الدراسات والبحوث واملشاريع
الواضحة والتي تعود نتائجها على مختلف النشاطات االقتصادية10.
الجزء الثاني :مؤشرات اقتصاد املعرفة :قام معهد WBIالبنك الدولي بتحديد قاعدة بيانات تغطي أكثر
من  100بلد و  69متغير للفترة  2000 1995و 2012لتقييم وضعية البلدان في إطار اقتصاد املعرفة،11
حيث يقوم معهد البنك الدولي بترتيب الدول بناء على مؤشرات صناعة املعرفة ،والتي يتم حسابها بناء على
متوسط أداء الدول على جميع مقومات اقتصاد املعرفة السابقة الذكر.
ونركز في هذا الجزء على بعض املؤشرات وليس كلها وبالخصوص املؤشرات التي برز فيها التطور الواضح
والواسع في مضامين ومعطيات اقتصاد املعرفة والتي توضح وضوحا كافيا القتصاد املعرفة وواقعه ،كما
أنه ال يمكننا حصرها وهذا راجع الن االقتصاد الظاهر ال يزال يعرف جدال واسعا ما بين الباحثين.
الجزء الثالث :نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير :يتم حساب هذا املؤشر من إجمالي الناتج أوالد خل
الوطني الخام  GNPحيث أصبح اإلنفاق على برامج البحث والتطوير أمرا إلزاميا على الدول التي تريد جني
إيرادات مادية نظرا ملا يوفره هذا األخير من عوائد مرتفعة في حال تم استخدام نتائجه استخداما أمثل
وهذا نظرا للثورة املعرفية التي عمت العالم12.
 :-2-2-2االبتكار واإلبداع :االبتكار هو إيجاد تطوير جديد أو تعديل على مادة أو عملية إنتاجيةأو
خدماتية للحصول على عائد اقتصادي أو دفاعي13.

املبحث الثاني :مؤشرات إحصائية
سيتم التناول في هذا الجزء ملحة وجيزة عن بعض األرقام املتعلقة باقتصاد اإلمارات العربية املتحدة
وكذلك السعودية والسياسات املنتهجة من قبل السلطات في تنمية اقتصادها.
املطلب األول :االمارات العربية املتحدة
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تعد تجربة اإلمارات العربية املتحدة تجربة فريدة من نوعها ليس فقط على الصعيد العربي بل حتى على
الصعيد العالمي ،حيث استطاعت هذه الدولة خالل العقود املاضية وخاصة منذ توحيدها عام 141971
أن تخطو خطوات كبيرة وهامة في شتى املجاالت السيما املجال االقتصادي ويختلف النظام االقتصادي
اإلماراتي عن بعض اقتصاديات دول العالم ،حيث أنه يعتمد وبشكل أساس ي على النفط ،هذا األخير الذي
من اتخاذ اإلنفاق املباشر أداة
يعد املورد األساس ي إليرادات دولة اإلمارات العربية والذي مكنها
أساسية لتنفيذ برامجها التنموية حيث عملت من خالله على تشييد بنية تحتية ال مثيل لها وغيرها من
املشاريع األخرى ،كما يعتمد اقتصاد اإلمارات العربية املتحدة على اليد العاملة األجنبية لعدم توفر القوى
العاملة املحلية ،والشكل املوالي يوضح تطور دخل الفرد في االمارات العربية املتحدة:
شكل رقم ): (2منحنى بياني بوضح تطور دخل الفرد في دولة اإلمارات العربية خالل الفترة -1996
2014
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املصدر :من إعداد الباحث.
يوضح الشكل رقم  2تطور حجم الناتج املحلي للفرد في اإلمارات العربية املتحدة خالل الفترة - 1996
 ،2014حيث يالحظ زيادة مستمرة مع مرور السنوات ويرجع السبب في ذلك كما اشرنا سابقا إلى اعتماد
سياسة تنويع االقتصاد الوطني من قبل السلطات املركزية وكون أن اإلمارات العربية تعد من بين األسواق
األكثر حركية في مجال التجارة الخارجية حيث تحتل املرتبة الثالثة في الشرق األوسط بعد كل من
السعودية والعراق واملرتبة  30عامليا في مجال تصدير واستيرادها للسع حيث عملت السلطات اإلماراتية
إلى انتهاج استراتيجية وهذا ما جعل اإلمارات العربية املتحدة تدخل منذ العديد من السنين في حلقة النمو
املتزايد وهذا ما انعكس باإليجاب على تزايد الناتج املحلي للفرد ما عدا سنة  2009حيث سجل النتاج
املحلي للفرد تراجعا بلغ  32905.1دوالر أمريكي بعدما كان  45720.0دوالر أمريكي سنة  ،2008ويرجع
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السبب في ذلك إلى ) :تراجع حجم الناتج املحلي اإلجمالي بسبب األزمة املالية ،انفجار مشكل العقار في دبي،
جفاف إعادة تمويل البنوك(  ،حيث قامت السلطات املعنية على تبني استراتيجية ملواجهة هذه األزمة من
اجل الحفاظ على مستوى ثابت من النشاط والسماح بعودة النمو بدءا من عام .2010
املطلب الثاني :اململكة العربية السعودية
يعد اقتصاد اململكة العربية السعودية على انه اقتصاد قائم على النفط حيث حقق اقتصادها معدالت
نمو مرتفعة هالل السنوات األخيرة وهذا نظرا لالرتفاع املستمر في أسعار البترول ،حيث أن إيرادات
الصادرات تأتي من بيع النفط كما أن للقطاع الخاص دور كبير في تنمية اقتصاد اململكة السعودية خاصة
لكونه يشكل جزء كبير من الناتج املحلي اإلجمالي خاصة مع تشجيع االستثمار األجنبي في القطاع الخاص
إضافة إلى انضمامها إلى املنظمة العاملية للتجارة والذي كان له الدور الكبير في تحقيق التنمية االقتصادية
والصناعية ،وهنا سنقدم بعض األرقام املتعلقة باالقتصاد السعودي من خالل الجدول التالي:
جدول رقم)  : (1يوضح بعض األرقام االقتصادية املتعلقة بدولة السعودية خالل الفترة 2014 -1996
السنوات

PIBللفرد
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8160.0

157.571.233.996
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8329.0

78.839.008.445
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7180.2

75.674.336.283
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7728.7

84.445.473.111
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8808.9

104.337.372.362
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8315.7

103.311.640.572
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8317.9

109.816.201.498

2003

9186.3

124.346.358.067

2004

10756.0

147.824.370.320

2005

13273.7

180.617.016.380

2006

14826.9

222.105.922.396

2007

15947.4

257.916.133.424

2008

19436.9

315.474.615.739

2009

15655.1

253.547.358.747
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2010

18754.0

286.049.336.038

2011

23256.1

348.526.072.158

2012

24883.2

373.429.543.307

2013

24646.0

387.192.103.472

2014

24161.0

399.451.327.434

املصدر :موقع البنك الدولي تاريخ االطالع  28.10.2015التوقيت 10سا و40د.
يوضح الجدول رقم ( )1تطور حجم الناتج املحلي اإلجمالي وكذلك الناتج املحلي للفرد في السعودية خالل
الفترة  ،2014 -1996وكعديد من الدول املنتجة للبترول شهدت اململكة العربية السعودية عشر سنوات
من النمو االقتصادي املتزايد خاصة خالل الفترة  ،2013 -2003ويرجع السبب في ذلك إلى االرتفاع
املستمر في أسعار البترول ،حيث انه خالل نفس الفترة عرف الناتج املحلي اإلجمالي زيادة أكثر من الضعف
بمعدل سنوي يقدر بـ .%06
إن تحقيق السعودية لهذه املعدالت جعلها تضاعف إنفاقها الحكومي خاصة في مجال التعليم ،الححة
واالستثمار في البنية التحتية مما جعلها تحتل املرتبة  39عامليا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2014
عوض املرتبة  76املحققة سنة  ،2004وهذا ما انعكس باإليجاب على تطور الناتج املحي للفرد الذي
باستمرار في االرتفاع مع مرور السنوات حيث تضاعف إلى ثالث مرات تقريبا ما بين سنة  2003والذي بلغ
فيه  9186دوالر أمريكي للفرد الواجد إلى  24646دوالر أمريكي سنة  ،2013ولكن بعد انهيار أسعار
البترول بدءا من سنة  2014شهدت اململكة العربية السعودية تراجعا في اقتصادها وانخفضت عائداتها
من الصادرات البترولية التي تشكل أكثر من  %70من الصادرات اإلجمالية.

املبحث الثالث :بيئة اقتصاد املعرفة في العالم العربي(اإلمارات العربية  -السعودية)
استكملت الدول املتقدمة عملية التحول إلى اقتصاد املعرفة خالل السنوات األخيرة ،حيث اجتهدت
العديد من الدول النامية على غرار كل من اإلمارات العربية املتحدة والسعودية إضافة إلى الجزائر لتغيير
سياساتها للولوج إلى اقتصاد املعرفة وبلوغ هذا الهدف بعدما أدركت أهميته وتنمية هذا النوع الذي أصبح
أكثر من ضرورة ،وفي هذا الجزء سنعرض واقع اقتصاد املعرفة في هذه الدول.
املطلب األول :اقتصاد املعرفة في اإلمارات العربية املتحدة
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تعد تجربة اإلمارات العربية املتحدة تجربة فريدة من نوعها ليس فقط على الصعيد العربي بل حتى على
الصعيد العالمي ،حيث استطاعت هذه الدولة خالل العقود املاضية وخاصة منذ توحيدها عام 1971
15أن تخطو خطوات كبيرة وهامة في شتى املجاالت السيما املجال االقتصادي.
الفرع األول :مؤشرات اقتصاد املعرفة في اإلمارات العربية املتحدة :انتهجت اإلمارات العربية املتحدة
عدة سياسات مختلفة قصد النهوض باقتصادها بصفة عامة واقتصاد املعرفة بصفة خاصة ،حيث
عملت على تشييد بنية تحتية كان من خاللها جذب االستثمارات األجنبية إضافة إلى قيامها بعملية
االستثمار خاصة فيما يتعلق بالتعليم وهذا كله قصد تنمية اقتصاد املعرفة ومن بين السياسات نذكر16
الجزء األول :تحفيزالقطاع الخاص:حيث نجد أن اإلمارات العربية املتحدة نجحت في تفعيل دور القطاع
الخاص وهذا من خالل تشجيعه على العمل في املدن االلكترونية والتي أنشأت باألساس لجذب العديد
من شركات االتصاالت وأبرز مثال ذكر مدينة دبي االلكترونية.
الجزء الثاني :دعم البحث والتطوير :حيث كان هذا من خالل التركيز واالستثمار في قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصال وتحرير الخدمات إضافة إلى خلق بيئة تنظيمية وتشريعية مالئمة لهذا القطاع كما
اعتمدت على إستراتيجية بناءة لتنمية اقتصاد املعرفة.
والجدول املوالي يوضح نطور مؤشرات اقتصاد املعرفة في اإلمارات العربية املتحدة:
جدول رقم  :2يوضح مؤشرات اقتصاد املعرفة في اإلمارات العربية والترتيب العالمي
املؤشرات السنوات
مؤشرات اقتصاد املعرفة KEI
مؤشرات املعرفة KI
مؤشرات الحوافز االقتصادية
مؤشرات اإلبداع
مؤشرات التربية
مؤشرات TIC
الترتيب العالمي

1995
6.390
6.220
6.900
6.590
4.460
7.620
46

2000
6.050
5.560
7.510
4.320
4.440
7.920
48

2012
6.940
7.090
6.500
6.600
5.800
8.880
42

املصدر :موقع البنك الدولي تاريخ االطالع  28.10.2015التوقيت 10سا و40د.
من خالل الجدول رقم  2نالحظ أن اإلمارات العربية استطاعت أن تحتل مكانة عاملية ال بأس بها على
صعيد اقتصاد املعرفة ،فنجد إن أغلب مؤشرات الدليل قريبة من مؤشرات بعض الدول الرائدة في هذا
املجال وهذا يدل على مدى التطور الذي أصبحت تتمتع به الدولة في هذا املجال ،أما إذا نظرنا من حيث
الترتيب فنجد إن اإلمارات العربية تحتل أيضا مرتبة متقدمة حيث احتلت عامليا املرتبة  46سنة 1995
وتحتل نفس املرتبة عام  2000أي املرتبة  46لتتقدم عام  2012ب  4مراتب وتحتل املرتبة  42وهذا يعد
أمر ايجابي كما أنها تحتل املرتبة  01عربيا وأبرز ما يميز اإلمارات العربية في اقتصاد املعرفة هو دليل
تكنولوجيا املعلومات واالتصال حيث نجد أنها تحصلت على  7.620نقطة عام  1995وعلى  7.920عام
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 2000و  8.880سنة  2012وهذا مايدل على فعالية السياسة املنتهجة من قبلها في سعيها لالندماج في
اقتصاد املعرفة وتنميته.
املطلب الثاني :اقتصاد املعرفة في اململكة العربية السعودية :يعد اقتصاد اململكة العربية السعودية
على انه اقتصاد قائم على النفط حيث حقق اقتصادها معدالت نمو مرتفعة خالل السنوات األخيرة وهذا
نظرا لالرتفاع املستمر في أسعار البترول ،حيث أن إيرادات الصادرات تأتي من بيع النفط كما أن للقطاع
الخاص دور كبير في تنمية اقتصاد اململكة السعودية خاصة لكونه يشكل جزء كبير من الناتج املحلي
اإلجمالي خاصة مع تشجيع االستثمار األجنبي في القطاع الخاص إضافة إلى انضمامها إلى املنظمة العاملية
للتجارة والذي كان له الدور الكبير في تحقيق التنمية االقتصادية والصناعية.
الفرع األول :مؤشرات اقتصاد املعرفة في اململكة العربية السعودية :لقد قامت اململكة العربية
السعودية باتخاذ عدة تدابير من أجل تحويل اقتصادها إلى اقتصاد مبني على املعرفة وهذا من خالل
تعزيز قدراتها االبتكارية الداخلية ،وكان هذا بإعطاء األولوية للتعليم ورأس املال البشري إضافة إلى
تركيزها على العلوم التقنية فعلى سبيل املثال نذكر السياسات املنتهجة من قبلها فيما يتعلق بالتعليم
وتنمية رأس املال البشري والتي هي على النحو التالي17:
 تعزيز مهام وقدرات الجهات التعليمية في املناطق على مستوى اإلشراف واملتابعة.
 تعزيز اكتشاف املوهوبين ورعايتهم.
 تعزيز القدرات على البحث واالرتقاء بجودته.
 مواكبة املستويات الدولية.
 دعوة الجامعات العاملية الرائدة للعمل في السعودية.
 إنشاء مراكز استشارات تعليمية وتدريبية.
وهنا سيتم التطرق إلى مؤشرات اقتصاد املعرفة في السعودية لكل من سنة  2000 ،1995وسنة ،2012
إضافة إلى الترتيب العالمي لكل سنة من السنوات املذكورة سابقا من خالل الجدول التالي:
جدول رقم : 3يوضح مؤشرات اقتصاد املعرفة في السعودية والترتيب العالمي
2012
2000
1995
املؤشرات السنوات
5.960
4.600
اقتصاد 5.020
مؤشرات
املعرفة KEI
6.050
4.670
5.210
مؤشرات املعرفة KI
5.680
4.400
الحوافز 4.450
مؤشرات
االقتصادية
4.140
4.240
5.000
مؤشرات اإلبداع
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5.650
8.370
50

4.280
4.110
مؤشرات التربية
5.490
6.510
مؤشرات TIC
76
78
الترتيب العالمي
املصدر :موقع البنك الدولي تاريخ االطالع  28.10.2015التوقيت 10سا و40د.
نالحظ من خالل الجدول رقم  3أن اململكة العربية السعودية تحتل مكانة مشرفة على الصعيد العالمي
في مجال اقتصاد املعرفة ،حيث نالحظ أن أغلب مؤشرات الدليل متوسطة ما عدى مؤشر تكنولوجيا
املعلومات واالتصال الذي بلغ مستويات مرتفعة عام  2012حيث بلغ  8.370نقطة وهذا املؤشر هو أهم
ما يميز السعودية في حين املؤشرات األخرى فهي في حدود  5نقاط ،أما إذا نظرنا من حيث الترتيب فنجد
أن السعودية احتلت املرتبة  78عامليا سنة  1995لتحقق تحسن طفيف بعد ذلك وبالتحديد عام 2000
لتحتل املرتبة  76وتتقدم بدرجتين ،ثم تحقق قفزة ال بأس بها وتحتل املرتبة  50عامليا عام .2012
خاتمة:
إن التغيرات السريعة التي تحدث في عاملنا اليوم تفرض على الدول تحديات كبيرة ،وفي نفس الوقت تعد لها
فرص ال حدود لها ،ففي ظل البيئة الجديدة لم تعد استراتيجيات املاض ي وأدوار األمس مجدية لحل
مشاكل اليوم ،وحتى تحقق هذه الدول أهدافها يجب أن تتوفر لديها األساليب واألدوات الالزمة إال أن هذه
العملية عادة ما تكون صعبة ما لم تدعم باالستثمار في العنصر البشري الذي يعد أهم مقومات االندماج
في اقتصاد املعرفة و الذي يدعم القدرة على االبتكار ،حيث نجد أن هذه الدول ارتكزت في سياستها
وبشكل كبير على العنصر البشري.
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حقوق التاجر المرتبطة باالئتمان والوفاء في القانون الجزائري
The merchant's rights related to credit and fulfillment in Algerian law
بن قويدر الطاهر/د
أستاذ مؤقت
بجامعة عمار ثليجي األغواط
bigtati75@gmail.com

*******
:ملخص
 فقد أحاطته النصوص التجارية وغيرها من النصوص ذات الصلة،نظرا ألهمية التاجر في الحياة االقتصادية والتجارية
 الصورة: وذلك يتضح من خالل صورتين، سواء فيما تعلق بمعامالته التجارية في حالة يسره أو في حالة عسره،بنوع من الحماية
 التي تتوجه نحو التطور املستمر التي تستدعي إيجاد وسائل وطرق تتميز باالئتمان،األولى استدعتها طبيعة املعامالت التجارية
 وهي السندات واألوراق التجارية التي يتعامل بها خصوصا،والسرعة في التعامالت التجارية والتعامل التجاري هو الذي أوجدها
 فنظرا، والصورة الثانية وهي حالة الحقة على ممارسة التاجر لنشاطه التجاري،التجار بقصد تسهيل التعامل التجاري
 فقد يصادف أن يتعرض أحد التجار،للخصائص التي تميز النشاط التجاري من ثقة وائتمان وسرعة في املعامالت التجارية
 فيجد التاجر نفسه أمام،لزعزعة في مركزه ا ملالي تجعله عاجزا عن دفع ديونه مما يترتب عنه حق لدائنيه في مطالبته بديونهم
.وضع خطير قد يستدعي شهر إفالسه
 وللخوض في حقوق التاجر وفقا،وعليه وانطالقا من هذا املفهوم وأمام هذه الوضعيات التي يكون فيها التاجر
 أما املبحث الثاني، قمنا بتقسيم موضوع بحثنا إلى مبحثين حيث خصصنا األول لضمانات الوفاء بالسندات التجارية،للصورتين
.فخصصناه للضمانات املقررة له إذا أفلس وتوقف عن دفع ديونه
Abstract:
Due to the importance of the merchant in economic and commercial life, he was surrounded
by commercial texts and other texts related to a kind of protection, whether in relation to his
business transaction in the case of his ease or in the case of htis difficulty. This is evidenced by two
images: the first image was called by the nature of commercial transactions, which calls for the
creation of means and methods characterized by credit and speed in commercial transaction, and
business deal is created, namely bonds and commercial papers, which deal with traders in particular
to facilitate commercial dealings, and the second is a subsequent case of the trader's practice of his
activity because of the characteristics that characterize the commercial activity of confidence, credit
and speed in commercial transaction, it may happen that a trader is exposed to shake in its financial
position to make it unable to pay its debts resulting in the right of creditors to claim their debts, the
trader finds himself in a dangerous situation may call a month of bankruptcy.
Based on this concept and in front of these situation in which the trader, and to engage in the
rights of the trader according to the pictures, we divided the subject of our research into two section,
where we allocated the first guarantees to meet the commercial bonds, and the second section
allocated to the guarantees prescribed for him if bankrupt and stop paying his debts.
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مقدمة:
يتسمم عمالم التجممارة بالحركيمة التمي تقتوممضي وجمود ضموابت قانونيممة تمتمامل همي األخممرة باملرونمة والحاجمة إلممى
هذه القواعد املرنة يعود باألساس إلى مضمون الحياة التجارية ذات الطبيعة الخاصة سواء من حيث األشخاص
أو األعممال ،وقممد تبلممورت الحاجممة ملثمل هممذه القواعممد منتجممة مما يعممرف بالقممانون التجمماري المذي هممو قممانون التجممار،
ال ممذي ل ممم يظه ممر كق ممانون مس ممتقل يتمي ممز بالخصوص ممية إال ف ممي عه ممد قري ممب ،وذل ممك تح ممت ت م ثير الضم مرورات العملي ممة
والحاج ممة االقتص ممادية امللح ممة الت ممي تطب ممع الحي مماة املعاص ممرة ،وق ممد ج مماء لتنظ مميم الع ممالم التج مماري ال ممذي يتوس ممع في ممه
مفهمموم التج ممارة ل ش مممل ممل العمليممات املتعلق ممة بااج ممال التج مماري ،وممما ههمن مما ف ممي ه ممذا الفصممل ه ممو الت مماجر بص ممفته
العنصممر املهممم وااحممرو الحيمموي فممي الحيمماة االقتصممادية ،فممرغم ممل القيممود التممي أحاطممه بهمما القممانون التجمماري بدايممة
ممن انطمالق مسمماره التجماري إلممى غايمة خروجمه مممن الحيماة التجاريممة ألجمل تنظميم هممذه املهنمة وااحافظممة علمى الحيمماة
التجارية ،إال أن هذا ال يمنع من وجود حماية له في القانون التجاري مواملاة مع القيود التي وضعها املشرع ملمارسة
مهنمة التجمارة ،واملالحمن أن دراسمة القمانون التجماري فمي مجممال موضموع بحثنما وفمي مل ااجماالت التمي يتضمم ها تمتممامل
بالصممعو ة نظمرا لعممدة أسممبا  ،أهمهمما أن معالجممة مواضمميعه تكممون قاصممرة خصوصمما إذا تمممت عيممدة عممن القمموانين
ذات الصمملة والتممي يتصممدرها أساسمما القممانون املممدني باعتبمماره الشممر عة العامممة التممي يممتم الرجمموع إليهمما لممما تطلبممت
الحاجة لذلك لتغطية النقص ،ورغم ل هذه الصعو ات والنقص في الدراسات املتعلقة بهمذا املوضموع فمي جانبمه
القممانوني إال أننمما حاولن مما أن نسمملت الض مموء علممى جانممب مه ممم فممي الق ممانون أال وهممو موضمموع حق مموق التمماجر املرتبط ممة
باإلءتمان والوفاء في ظل القانون الجزائري.
وعليه ومن خالل استقراء نصوص القانون التجاري والقوانين ذات الصلة استطعنا أن نلم بمجموعة
من الضمانات رغم قصرها إال أنه من ش نها إعطاء التاجر نوع من الحماية وركزنا في ذلك على املتعلقة بممارسة
التجارة في إطار العالقات بين التجار ،وهي تلك املرتبطة باالئتمان والوفاء أو تلك املرتبطة بالتاجر نفسه إذا
تعرض لإلفالس ،فهل هناك حماية مقررة للتاجرفي تعامالته التجارية من خالل األوراق التجارية ،وهل هناك
حماية مقررة له في القانون التجاري والقوانين ذات الصلة إذا توقف عن دفع ديونه؟ ،سنحاول اإلجابة عن
ل هذه التساؤالت من خالل مبحثين نخصص األول لضمانات الوفاء بالسندات التجارية ،أما املبحث الثاني
فسنخصصه للضمانات املقررة له إذا أفلس وتوقف عن دفع ديونه.

املبحث األول :ضمانات الوفاء بالسندات التجارية.
تلعب السندات التجارية دورا هاما في عالم التجارة ألنها تعمل على تسيير التعامل بين األفراد من جهة
وتنشيت حركة تداول الثروات من جهة أخرة ،فهي وسيلة تغني عن النقود خصوصا عند نقلها من مكان إلى
آخر ،كما أنها وسيلة وفاء تقلل من استعمال النقود وتداولها باإلضافة إلى أنها أداة ائتمان ،و التالي فالورقة
التجارية تنش التزاما على محررها بدفع قيمتها بنفسه إلى املستفيد أو الحامل إذا انت سندا ألمر ،أو باإلحالة إلى
طرف آخر مدين للمحرر بهذه القيمة ن يكون البنك مثال ،وبهذا تنش العالقة بين هذا الحامل أو املستفيد
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والبنك الذي يصبح مدينا له بمقتوضى هذه الورقة ،واملالحن أن القوانين املعاصرة شددت الجزاء في حالة
االمتناع عن الوفاء باألوراق التجارية وهذا االهتمام مرده عامل السرعة الذي تتطلبه املعامالت التجارية،
باإلضافة إلى ت مين األوراق التجارية من حيث تداولها والثقة فيها ،و الرجوع إلى املشرع الجزائري نجده كغيره من
التشر عات األخرة لم يعت تعريفا جامعا للسندات التجارية بل اقتصر على تنظيم أحكامها مراعيا الغاية التي
وضعت من أجلها ،حيث ينظر لها من خالل النصوص أنها صكو ا وظيفتها أن تقوم مقام النقود في الوفاء ،إال أن
الفقه عرفها ،م هم جورج ربير ورنيه الذي يرة أنها" :أسناد قابلة للتداول تمثل حقا لحاملها يستحق في ميعاد
قصير األجل وتستخدم أداة للوفاء" ،1واألوراق التجارية التي هي موضوع دراستنا في هذا املطلب هي السفتجة
والسند ألمر والشيك ،والتي نظمها القانون التجاري في املواد من  389إلى  ،543وما ههمنا في هذا الش ن هو
ضمانات الوفاء بها لذلك سنحاول التطرق لها من خالل ثالثة فروع.
املطلب األول :ضمانات الوفاء بالسفتجة.
حاولنا في هذا الفرع التطرق إلى ضمانات الوفاء بالسفتجة ،ويمكن تعريفها على أساس املادة  390من
القانون التجاري الجزائري ب نها" :محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية مذكورة في القانون تتضمن أمرا صادرا
من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو املسحوب عليه بأن يدفع ألمر شخص ثالث هو املستفيد مبلغا
معينا بمجرد االطالع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين".2
بالرجوع إلى قانون الصرف الذي تخضع له األوراق التجارية نجده يتضمن عدة ضمانات من ش نها ت كيد
الوفاء بقيمتها وتسهيل تداولها ثم ت دية وظائفها داة وفاء وائتمان ،وتنقسم هذه الضمانات إلى ضمانات عامة
وضمانات خاصة 3نوجزها كما يلي:
الفرع األول :الضمانات العامة للوفاء بقيمة السفتجة.
هذه الضمانات تقترن بطبيعة السفتجة وتتمثل في مقابل الوفاء ،والقبول من طرف املسحو عليه
والتضامن بين امللتزمين.
أوال :مقابل الوفاء.
لقد رأينا سابقا أن السفتجة تتضمن أمرا من الساحب إلى املسحو عليه للوفاء بقيمتها إلى الحامل في
تاريخ معين أو قابل للتعيين ،و التالي فوجود مقابل الوفاء لدة املسحو عليه يعتبر من أهم الضمانات املتوفرة
لحامل السفتجة ،وعليه فالتاجر قد يكون حامال فيعتبر هذا املقابل ضمانا له لسداد قيمتها ،وعلى هذا سنتطرق
إلى تعريف مقابل الوفاء وأهميته ،ثم إلى شروطه وكذا ملكية مقابل الوفاء.

 -1تعريف مقابل الوفاء وأهميته:
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إذا انت السفتجة تتضمن أمرا من الساحب موجه للمسحو عليه للوفاء بقيمتها إلى الحامل في وقت
معين أو قابل للتعيين ،فإن الساحب أصدر هذا األمر ألن له في ذمة املسحو عليه وقت استحقاق السفتجة
مبلغا كدين عليه بحيث يساوي على األقل قيمة السفتجة ،فالساحب يطلب بموجب السفتجة من املسحو
عليه تسليم قيمة السفتجة إلى املستفيد ألن الساحب مدين لهذا األخير بدين مستحق األداء بتاريخ استحقاق
السفتجة في حدود قيمتها ،وبهذا يتضح أن السفتجة أنش ت لوجود دينين على أطرافها الثالثة ،دين للساحب
على املسحو عليه و سمى مقابل الوفاء ،ودين للمستفيد على الساحب يسمى بالقيمة الواصلة ،4وبهذا تتضح
أهمية مقابل الوفاء ألن له أهمية عملية بالنسبة لكل أطراف السفتجة نوجزها كما يلي.5:
 إن مقابل الوفاء يكون على الساحب أو على الشخص الذي سحبت السفتجة لحسابه ،كما أن الساحبلحسا غيره يبقى ملتزما شخصيا للمظهرين والحامل فحسب.
 إذا ان الساحب أو من تسحب السفتجة لحسابه دائنا للمسحو عليه فإن مقابل الوفاء يكون موجودا عنداستحقاق دفع السفتجة بمبلغ يساوي على األقل مبلغ السفتجة.
 إن ملكية مقابل الوفاء تنتقل قانونا إلى حملة السفتجة املتعاقبين. كما تظهر أهمية مقابل الوفاء في العالقة بين الساحب واملسحو عليه ،ألن الساحب إذا أوصل مقابل الوفاءإلى املسحو عليه نتيجة تعامل تجاري فله الحق أن يطلب من هذا األخير قبول السفتجة ودفع قيمتها بتاريخ
االستحقاق للحامل ،ويمكن مالحقة املسحو عليه في حالة رفضه للقبول جراء الضرر الذي قد يتعرض إليه
نتيجة الرفض ،أما إذا ان الساحب لم يقدم مقابل الوفاء للمسحو عليه فللحامل ضمانة تتمثل في الرجوع
على الساحب ولو أهمل في مواجهة املسحو عليه في تاريخ االستحقاق ،أو أنه لم يجر االحتجاج لعدم الوفاء
املنصوص عليه في املادة  395الفقرة األخيرة م ها ،كما أن وجود مقابل الوفاء لدة املسحو عليه يعتبر ضمانة
رئ سية للحامل في أن يستوفي قيمتها عند تاريخ االستحقاق ،فإذا امتنع املسحو عليه عن الوفاء في هذا التاريخ
و ان مقابل الوفاء موجودا جامل للحامل مطالبته به والتنفيذ عليه السترداده منه ونه انتقل إليه بقوة القانون
سواء انت السفتجة مقبولة أم الء ،فللحامل مطالبته بدعوة مقابل الوفاء ويمكنه رفع دعوة صرفية إذا ان
قد سبق للمسحو عليه قبول السفتجة ،أما في حالة عدم وجود مقابل الوفاء ولم يف هذا األخير فللحامل
الرجوع على الساحب وسائر املوقعين الخرين.6
وفيما يخص من يكون ملتزما بمقابل الوفاء فحسب املادة  395من القانون التجاري الفقرة  02م ها
فمقابل الوفاء يكون على الساحب أو على الشخص الذي تسحب السفتجة لحسابه ،فإذا سحبت السفتجة
لحسا الغير فعلى الساحب الحقيقي دون الساحب الظاهر إيجاد مقابل وفائها لدة املسحو عليه ،ومنه إذا
قام املسحو عليه بإيفاء قيمة السفتجة دون تلقي مقابل الوفاء فال رجوع هنا إال على الساحب الحقيقي أما
بالنسبة للمظهر والحامل األخير فامللتزم اتجاههم هو الساحب الظاهر ألنه ال يفترض بهم معرفة الساحب
الحقيقي.
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 -2شروط مقابل الوفاء:
تنص املادة  395في فقرتها  02من القانون التجاري على" :يكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق
دفع السفتجة إذا كان املسحوب عليه مدينا للساحب أو ملن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على األقل مبلغ
السفتجة" ،وعليه وانطالقا من نص هذه املادة يمكن استخالص شروط مقابل الوفاء نلخصها كما يلي:
أ -أن يكون مقابل الوفاء دينا نقديا في ذمة املسحوب عليه :يجب أن يكون مقابل الوفاء في السفتجة
دين نقدي ال غير ذلك ،و ستوي أن يكون الدين مدنيا أو تجاريا.7
ب -أن يكون مقابل الوفاء موجودا في ميعاد االستحقاق :ال يشترط في مقابل الوفاء أن يكون موجودا في
ذمة املسحو عليه من يوم سحب السفتجة أو من يوم تظهيرها بل يكفي أن يوجد في ذمته يوم حلول
أجل االستحقاق ،إال أن السفتجة الواجبة الدفع لدة االطالع يجب أن يوجد مقابل الوفاء فيها عند
السحب ،8ومقابل الوفاء يعتبر ضمان بالنسبة للحامل في سبيل استيفاء قيمة السفتجة.
ت -أن يكون مقابل الوفاء مساويا على األقل لقيمة السفتجة :يكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق
السفتجة إذا ان مساويا على األقل لقيمة السفتجة ،أما إذا ان أقل من قيمة السفتجة فال يعتبر
مقابل الوفاء موجودا لدة املسحو عليه ، 9وفي هذه الحالة للمسحو عليه أن يمتنع عن دفع قيمة
السفتجة أو يرفض قبولها ،أما محكمة النقض الفرنسية ف خذت توجها آخر في حكمها الصادر بتاريخ:
 1927/01/18بحيث قضت بموجبه ب ن للحامل حقا مانعا على مقابل الوفاء ولو ان غير افيا ،وله أن
يستوفيه باألولوية على غيره من دائني الساحب.10
ث -يجب أن يكون الدين مستحق األداء في ميعاد استحقاق السفتجة :ال يكف لوجود مقابل الوفاء أن
يكون الدين موجودا في ذمة املسحو عليه في ميعاد االستحقاق بل يجب أن يكون أيضا مستحق األداء
في هذا التاريخ ،فإذا ان دين املسحو عليه مستحق األداء عد ميعاد استحقاق السفتجة ان للحامل
أن يعتبر هذا املقابل غير موجود وله الرجوع على الساحب ولو ان مهمال ،ول س للساحب أن يحتج
عليه سقوط حقه إلهماله وللحامل استيفاء قيمة السفتجة باألولوية على دائني الساحب.11
 -3تملك الحامل ملقابل الوفاء:
إن من مظاهر الحماية التي أحاط املشرع بها الحامل للسفتجة أن أمر له الحق على مقابل الوفاء وذلك
بموجب املادة  395من القانون التجاري في فقرتها الثالثة ( ،)03واملالحن أن النص أورد مصطلح "ملكية مقابل
الوفاء" وحق امللكية هو حق عيني ينصب على شضيء مادي معين ،ب نما مقابل الوفاء هو حق شخصضي للساحب
يتمثل في مبلغ من النقود في ذمة املسحو عليه ،و التالي هناو آثار تترتب على ملكية مقابل الوفاء نوجزها كما
يلي.12:
 إذا تعرض الساحب لإلفالس فال يجومل لوكيل التفل سة أن يسترد مقابل الوفاء من املسحو عليهليضمه إلى التفل سة ،ألن هذا اإلجراء يرتب إثراء بال سبب لهم وعليهم رد مقابل الوفاء.
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 ال يمكن توقيع حجز ما للمدين لدة الغير على مقابل الوفاء بين يدي املسحو عليه من طرف الساحبأو دائني أحد مظهري السفتجة.
 ل س على الحامل أن يخطر املسحو عليه ب ي إخطار يمنعه من التصرف في مقابل الوفاء متى ان قدقبل السفتجة ،أما إذا لم يكن قد قبلها فيكفي أن يخطره الحامل على أن مقابل الوفاء قد أصبح من
حقه ليمتنع عن التصرف فيه.
 ل س للساحب أن يمنع املسحو عليه من أن يدفع للحامل مقابل الوفاء ،وإذا أخطره عدم قبولالسفتجة فال يكون إلخطاره أي أثر قانوني يمنع املسحو عليه من الوفاء.
 في حال إذا سحبت عدة سفاتج على مقابل وفاء واحد ال يكف لسداد قيمتها فتتبع القواعد التالية: تكون األفضلية للسفتجة التي قبلها املسحو عليه. إذا لم يكن قد قبل أي م ها ،فاألفضلية تكون للسفتجة التي حصل حاملها على تخصيص مقابلالوفاء لصالحه.
 وإذا لم يكن إلحداها تخصيص على مقابل الوفاء فإن األفضلية تكون للسفتجة األسبق في تاريخسحبها.
 فإذا تساوت في تاريخ السحب ،انت األفضلية للسفتجة الخالية من شرط عدم القبول فتتقدم علىالسفاتج التي تحمل هذا الشرط.
ثانيا :القبول.
يعتبر القبول أهم الضمانات للوفاء بالسفتجة ألن فيه إقرار للمسحو عليه ب نه مدينا للساحب و ه
تظهر جدية املسحو عليه في الوفاء من عدمه.
 -1تعريف القبول وأهميته:
يعرف الوفاء على أنه" :تعهد املسحوب عليه بإرادته املنفردة بدفع قيمة السفتجة لحاملها في ميعاد
استحقاقها".13
يعتبر قبول السفتجة ضمانا أساسيا للوفاء بقيمتها ،وهذا ما أكدته املادة  407من القانون التجاري
الجزائري التي تنص على" :إن القبول يلزم املسحوب عليه بأن يدفع مبلغ السفتجة في االستحقاق" ،و التالي
قبل القبول يكون الساحب هو املدين األصلي بقيمة السفتجة أما عد القبول يصبح املسحو عليه هو املدين
األصلي بقيمتها فهو الذي يطالب بالوفاء أوال ،ويصبح الساحب هو املدين االحتياطي ال يس ل عن قيمة السفتجة
إال عند عدم قيام املسحو عليه بالوفاء ،وعلى هذا يمكن أن تظهر أهمية القبول في املسائل التالية14:
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 يعتبر القبول ضمانة أساسية جديدة تضاف إلى الضمانات األخرة و موجبه ينش مدينا جديدا للحامليتعهد بالوفاء إلى جانب الساحب واملوقعين الخرين على السفتجة.
 إن القبول يعتبر قرينة على وصول مقابل الوفاء من الساحب إلى املسحو عليه وهذا ما أشارت إليهاملادة  395من القانون التجاري الجزائري.
 بالقبول يت كد حق الحامل املفترض على مقابل الوفاء املوجود لدة املسحو عليه خاصة إذا انتالسفتجة املسحو ة من عدة نظائر ولم يوقع املسحو عليه إال على نظير واحد م ها ،فصاحب النظير
املقبول يكون مطمئنا أكثر من غيره نظرا ألولويته في الوفاء.
 إن السفتجة املقبولة يكون تداولها سهال نظرا الطمئنان املتعاملين على الوفاء بها. حسب املادتين  394و 398من القانون التجاري نجد أن املشرع حمل ساحب السفتجة ومظهرهها التزامابضمان قبولها ،و عتبر عدم قبول السفتجة من املسحو عليه بمثابة إضعاف للضمان بالنسبة
للحامل ،ويترتب على رفضه سقوط األجل ااحدود في السفتجة و التالي يجومل للحامل الرجوع على
امللتزمين بها ولو ان ذلك قبل ميعاد االستحقاق ،وهذا ما أشارت إليه املادة  426من القانون التجاري.
 -2تقديم السفتجة للقبول:
يكون تقديم السفتجة للقبول من طرف الحامل أو من مجرد الحائز ،وذلك في موطن املسحو عليه في
أي لحظة انت وحتى تاريخ استحقاقها ،ويكون تقديم السفتجة للقبول في الحاالت التالية15:
أ -الحاالت التي يكون فيها الحامل ملتزم بتقديمها للقبول:
 تقديم السفتجة املستحقة الوفاء عد مدة من االطالع وحددتها املادة  403الفقرة  06من القانونالتجاري الجزائري وهي سنة من تاريخ إصدارها.
 حالة االشتراط في السفتجة على تقديمها للقبول. حالة سريان العرف التجاري على قبول السفاتج وقد نصت على ذلك املادة  403الفقرة  09من القانونالتجاري ومفادها أن السفتجة إذا انت محررة لتنفيذ اتفاق تجاري متعلق بتوريد بضائع و ان
الساحب واملسحو عليه من التجار و ان مقابل الوفاء املقدم من الساحب على شكل بضائع ،وذلك
عد مرور فترة حددها العرف التجاري باالتفاق عليها.
 الحاالت التي يمتنع فيها الحامل عن تقديم السفتجة للقبول: اشتراط الساحب عدم القبول في السفتجة ،و التالي ال يجومل للحامل تقديمها للقبول. حالة إذا انت السفتجة مستحقة األداء لدة االطالع فال تقدم للقبول ألن املطالبة بالقبول تعنياملطالبة بالوفاء لذلك ال مبرر للقبول الذي يعتبر مجرد تعهد بالدفع.16
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 -3آثارالقبول:
تنص املادة  407من القانون التجاري على" :إن القبول يلزم املسحوب عليه بأن يدفع مبلغ السفتجة
في االستحقاق
وعند عدم الدفع يمكن للحامل وإن كان الساحب نفسه رفع الدعوى مباشرة على القابل والناجمة
عن السفتجة للمطالبة بكل ما يحق بمقتض ى املادتين  433و 434املذكورتين أدناه" ،وعلى هذا يمكن أن
تترتب على القبول الثار التالية:
أ -في عالقة املسحوب عليه بالحامل :هناو عدة آثار نوجزها كما يلي:
 يترتب عن القبول ت كد حق الحامل على مقابل الوفاء حيث يمتنع على املسحو عليه املساس به ولوباملقاصة إلى غاية تاريخ االستحقاق.
 يصبح املسحو عليه بقبوله للسفتجة ملتزما التزاما صرفيا بالوفاء في تاريخ االستحقاق ويصبحالساحب مجرد ضامنا الوفاء بها.
 بمجرد قبول املسحو عليه السفتجة يصبح املدين األصلي بقيمتها.17 القبول يطهر الدفوع التظهير ،فالقبول ينش التزاما مباشرا في ذمة املسحو عليه اتجاه الحاملمستقل عن العالقة التي تر ت الساحب باملسحو عليه.
 إذا امتنع املسحو عليه عن الوفاء جامل للحامل متا عته بدعوة صرفية نتيجة لقبوله و دعوة مقابلالوفاء الذي انتقل إليه بقوة القانون.
 يعد القبول قرينة قاطعة على وجود مقابل الوفاء وهذا ما أشارت إليه املادة  395في فقرتها  04منالقانون التجاري ،إال أنه يعتبر قرينة سيطة اتجاه الساحب.18
ب -في عالقة املسحوب عليه بالساحب:
بمجرد القبول يتحول املسحو عليه إلى مدين أصلي بالسفتجة ويصبح الساحب مجرد ضامن للوفاء
بها ،وإذا وفى املسحو عليه بقيمة السفتجة في تاريخ االستحقاق على املكشوف التزم الساحب برد ما دفعه إلى
الحامل.
ج -عالقة الحامل بالساحب واملظهرين:
القاعدة هي أن الساحب واملظهرين ضامنون قبول املسحو عليه للسفتجة والوفاء بقيمتها في تاريخ
االستحقاق ،و التالي إذا تقدم الحامل إلى املسحو عليه وقبل السفتجة ملال عبء ضمان القبول عن امللتزمين
وال يكون للحامل حق الرجوع عليهم إال عند حلول أجل االستحقاق وامتنع املسحو عليه القابل عن الوفاء،
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وهذا يعني أن بالقبول ينقوضي التزام الساحب واملظهرين بضمان القبول ويبقى التزامهم بضمان الوفاء في تاريخ
االستحقاق.19
ثالثا :التضامن.
إن التضامن بين جميع املوقعين على السفتجة يعتبر من بين الضمانات التي يتمتع بها الحامل لها حيث
تنص املادة  432في فقرتها  01من القانون التجاري على" :إن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها
االحتياطي ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن" ،كما أن التضامن ال يقتصر على األشخاص الذين
ذكرتهم املادة املذ ورة أعاله وهم الساحب واملسحو عليه واملظهر والضامن االحتياطي فحسب بل يسري على
جميع األشخاص الذين يضعون توقيعهم على السفتجة ،القابل بالواسطة والكفيل الذي يقدمه أحد املدينين
للحامل عند االمتناع عن القبول ،وتضامن املوقعين على السفتجة يرتب عالقتين20:
 -1عالقة الحامل باملوقعين:
تقوم هذه العالقة على مبدأ وحدة الدين في عالقة الحامل باملوقعين إذ أن محل التزام ل موقع هو مبلغ
السفتجة ب كمله ،والفقرة  02من املادة  432أجاملت للحامل حق الرجوع على املوقعين مجتمعين أو منفردين،
ويترتب على الوفاء من أحدهم براءة ذمة سائر املوقعين في مواجهة الحامل ،كما تقوم هذه العالقة على تعدد
الروابت التي تر ت الحامل سائر املوقعين ،وعلى هذا يمكن أن تكون رابطة أحد املوقعين صحيحة ورابطة الخر
معيبة ،ويجومل أن تنقوضي رابطة الحامل ب حد املوقعين ب ي سبب من أسبا االنقضاء مع بقاء رابطته بالخر
قائمة ،وحتى يستطيع الحامل الرجوع على املوقعين يجب عليه قبل ذلك تحرير احتجاج يثبت امتناع املسحو
عليه عن الدفع في ميعاد االستحقاق وهذا ما أشارت إليه املادة  427من القانون التجاري الجزائري ،فإذا لم
يفعل ذلك أمكن للساحب الذي قدم مقابل الوفاء ولسائر املظهرين أن يحتجوا عليه سقوط حقه.
 -2عالقة املوقعين ببعضهم البعض:
إذا قام أحد املوقعين بالوفاء للحامل بقيمة السفتجة جامل له الرجوع بكل قيمتها على املوقعين السابقين
له وهذا خروجا على أحكام التضامن في القانون املدني الذي يقوضي بالرجوع على ل مدين بقدر حصته،
فالقانون التجاري جعل ل موقع ضامن للموقعين الالحقين عليه ومضمونا باملوقعين السابقين له.
الفرع الثاني :الضمانات الخاصة للوفاء بقيمة السفتجة:
إلى جانب الضمانات التي يقررها قانون الصرف هناو ضمانات اتفاقية يسعى إليها الحامل ألجل تقوية
االئتمان نوجزها كما يلي:
أوال :التأمينات العينية.
قد تكون السفتجة مضمونة بت مين عيني ولكن من النادر أن يحدث ذلك من الناحية العملية ألن رهن
العقار يشتمل على إجراءات تكوين وتنفيذ بطيئة وغير مرنة مما يؤدي إلى عرقلة تداول السفتجة ويتعارض مع ما
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تستدعيه الحياة التجارية من سرعة وهو ما تتطلبه األوراق التجارية ،كما أن رهن املنقول لكي يسري على الغير
يتطلب انتقال الحياملة إلى الدائن املرتهن وهذا يعني أن تنتقل حياملة املنقول مع السفتجة من حامل إلى حامل حتى
تصل إلى الحامل األخير وهو أمر صعب تحقيقه عمليا.21
-1التأمين العقاري:
في هذا النوع يقوم املدين الصرفي بتقديم أحد عقاراته بوضع إشارة الرهن الرسمي في ااحافظة العقارية
لصالح املستفيد من هذا الت مين ،ويالحن كما رأينا سابقا أنه نادر الوقوع ملا تتطلبه عملية إنشاء الرهن من
إجراءات طويلة ومعقدة قد تعرقل سرعة تداول الورقة التجارية.
-2الرهن الحيازي:
في هذا النوع من الرهن يتم تسليم عض األموال املنقولة إلى حامل السفتجة لضمان الوفاء بقيمتها في
تاريخ االستحقاق ، 22وهذا النوع كما أشرنا سابقا صعب تحقيقه من الناحية العملية إال أن هناو حالة يمكن
تحقيقها في هذا ااجال وتسمى بالسفتجة املستندية وهي سفتجة مضمونة برهن حياملي على منقول ،و التالي هي
سفتجة يسحبها شاحن بضاعة بيعت ملستورد أجنبي وشحنت على سفينته بموجب مستند شحن
" "connaissementيرفق بالسفتجة ويتداول معها ،وبعد أن يسحب الشاحن السفتجة يسلمها ملصرفه مرفقة
باملستندات ويكون لدة مصرفه اعتماد مفتوح وهو االعتماد املستندي " "crédit documentaireفتحه بنك
املستورد لتغطية هذه العملية ،و التالي هذه املستندات ال يسلمها للمستورد إال عد أن يكون قد استوفى قيمة
االعتماد املفتوح ،وفي خالل ل العمليات املذ ورة تعتبر البضاعة املشحونة رهنا ضامنا لقيمة السفتجة23
ثانيا :التأمينات الشخصية .وتتمثل الت مينات الشخصية في الضمان االحتياطي.
لقد تناول املشرع الجزائري الضمان االحتياطي في املادة  409من القانون التجاري ،ويقصد بالضامن
االحتياطي كفالة الدين الثابت في السفتجة ،والضامن االحتياطي هو الشخص الذي يضمن قبول السفتجة أو
يضمن الوفاء بقيمتها لها أو جزء م ها عند حلول أجل االستحقاق وهذا ما قضت به املادة  409في فقرتها  01من
القانون التجاري ،والضامن االحتياطي يمكنه أن يضمن ل من الساحب أو املسحو عليه ولو ان قابال ،أو
أحد املظهرين ،كما يجومل أن يكون الضامن االحتياطي من املوقعين على السفتجة أو من الغير شرط أن يكون
أهال لاللتزام الصرفي وإذا ان من الغير فعليه تحديد الشخص الذي يضمنه من املوقعين وإال اعتبر ضامنا
للساحب ،وهذا ما قضت به الفقرة  06من نفس املادة.24
ويجب أن يكون الضمان االحتياطي معبرا عنه كتابة ن يؤشر في السفتجة عبارة "مقبول كضامن
احتياطي" أو بما يعبر ع ها ،كما يجب على الضامن أن يوقع على السفتجة أو الورقة املتصلة بها حسب الحالة
وذلك بإمضائه ،و مجرد قيام الضامن بهذا اإلجراء يعتبر الضمان قائما إال ان صاحب التوقيع هو املسحو
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عليه أو الساحب ،وبهذا يصبح الضامن االحتياطي ملتزما بكل ما التزم به الذي يضمنه ،والتزام ضامن الوفاء
يكون صحيحا حتى ولو ان االلتزام الذي قام بضمانه باطال ألي سبب آخر ما عدا إذا ان عيب في الشكل،
والضامن االحتياطي إذا قام بدفع قيمة السفتجة فإنه يكتسب ل الحقوق الناشئة ع ها اتجاه املضمون و ل
امللتزمين له بموجب السفتجة وهذا ما أشارت إليه املادة  409من القانون التجاري.
املطلب الثاني :ضمانات الوفاء بالسند ألمر.
عدما تطرقنا إلى ضمانات الوفاء بالسفتجة سنحاول في هذا العنصر الحديث عن ضمانات الوفاء
بالسند ألمر وذلك بنوع من اإليجامل ،ألن املشرع في الفصل الثاني من البا األول من الكتا الرا ع من القانون
التجاري الجزائري نجده أخضع السند ألمر ملعظم أحكام السفتجة التي ال تتعارض مع طبيعته وهذا ما أشارت
إليه املادة  467من القانون التجاري وذكرت األحوال التي يمكن تطبيقها عليه ،وهي التظهير واالستحقاق والوفاء
والرجوع لعدم الوفاء واالحتجاجات وسند الرجوع والوفاء بطريق التدخل والنسخ والتحريف والتقادم ،وكذا
األعياد الرسمية وأيام العمل املشبهة بها ،وحسا الجال ومنح آجال اإلمهال طبقا ألحكام املواد ( 462و463
و.25)464
يمكن تعريف السند ألمر أنه" :ورقة تجارية يتعهد بمقتضاها شخص يسمى املحرر بدفع مبلغ من
النقود في تاريخ معين إلذن أو ألمر شخص يسمى املستفيد" ،26وعليه فالسند ألمر يشترط فيه بيانات إلزامية
وأخرة اختيارية كغيره من السندات التجارية ،كما أنه يقبل التداول إذا ان صحيحا مثله مثل السفتجة ،كما
يقبل التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي وكذا التظهير الت ميني ،هذا ما يمكن قوله في هذا الش ن أما فيما
يخص ضمانات الوفاء بالسند ألمر فهناو ضمانان مهمان هما التضامن والضمان االحتياطي ،ألنه ال مجال
للحديث هنا عن مقابل الوفاء والقبول ألنهما يفترضان وجود طرف ثالث.
الفرع األول :التضامن.
بالرجوع إلى نص املادة  432من القانون التجاري نجد أن ل املوقعين على السند ألمر بما فيهم الساحب
أو محرر السند ألمر وكذا مظهره وضامنه االحتياطي ملزمون للحامل على وجه التضامن ،ويكون للحامل حق على
هؤالء منفردين أو مجتمعين ،كما أن هذا الحق يعود لكل من وقع على السند وسدد قيمته ،27و ل هذه
اإلجراءات يمكن استخالصها طبقا لنص املادة  467من نفس القانون ،وتضيف املادة  470من نفس القانون أن
محرر السند ألمر يكون ملزما بالكيفية التي يكون قابل السفتجة ملتزما بها ،وتطبيقا لنص املادة  467في مس لة
االمتناع عن الوفاء ،فإن ااحرر إذا امتنع عن الوفاء في ميعاد االستحقاق فمن حق الحامل الرجوع على ااحرر
وعلى افة املظهرين على السند لتضام هم قبله ،بل على ل األشخاص الذين حرروا أو ظهروا معا السند ألمر،
و التالي إذا أراد أن يرجع الحامل على امللتزمين في السند فيجب أن يقوم بإجراءات االحتجاج املنصوص عليها في
املواد من  441إلى  444من القانون التجاري الجزائري ،كما يمكن للحامل توقيع الحجز التحفظي على منقوالت
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امللتزم إضافة إلى حقه في دعوة الرجوع على ل امللتزمين بالسند ،وللمدين الذي يفي بقيمة السند الرجوع على
غيره على النحو الذي رأيناه في السفتجة.28
الفرع الثاني :الضمان االحتياطي.
إذا رجعنا إلى نص املادة  469من القانون التجاري الجزائري نجدها تفيد أن األحكام املتعلقة بالضمان
االحتياطي تطبق على السند ألمر ،وحسب املادة املشار إليها في املادة  469من القانون التجاري أي املادة  409في
فقرتيها  06و 07فإنه يجب ذكر اسم املضمون في الضمان االحتياطي ،و التالي يلتزم ضامن الوفاء بما التزم به
املضمون.
املطلب الثالث :ضمانات الوفاء بالشيك.
يمكن تعريف الشيك على أنه" :صك محرر وفق شكل معين حدده القانون ،يأمر بموجبه شخص
يطلق عليه الساحب شخصا آخر يسمى املسحوب عليه ،ويكون في العادة مصرفا بأن يدفع لدى االطالع
مبلغا معينا من النقود ألمره أو ألمرشخص آخرأو للحامل وهو املستفيد"29
سنقوم في هذا الفرع بالتطرق ألهم الضمانات للوفاء بقيمة الشيك ،وأهم هذه الضمانات هو مقابل
الوفاء وحقوق الحامل على مقابل الوفاء ثم نتعرض للجزاء املترتب على تخلف مقابل الوفاء ،وعلى هذا فال وجود
للقبول في الشيك ألنه يتنافى مع طبيعة الشيك وهذا ما نصت عليه املادة  475من القانون التجاري الجزائري.

الفرع األول :مقابل الوفاء.
حسب املادة  483من القانون التجاري فإن ل شيك له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف
الساحب ،يجب على املسحو عليه املصادقة عليه إذا طلب الساحب أو الحامل ذلك ،وبهذا يتميز مقابل الوفاء
في الشيك عن مقابل الوفاء في السفتجة ألن مقابل الوفاء في السفتجة يجب أن يكون عند املسحو عليه عند
االستحقاق ،أما الشيك فيجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا وقت سحبه ،30ومقابل الوفاء في الشيك هو دين
نقدي مساوي على األقل لقيمة الشيك يكون للساحب عند املسحو عليه بتاريخ السحب وقابل للتصرف فيه
بموجب شيك ،ويتعرض الساحب الذي يصدر شيكا دون مقابل وفاء إلى عقو ة جزائية ،و التالي فإن وضع مقابل
الوفاء من التزام الساحب أو من صدر الشيك لحسابه ،ومع ذلك يبقى الساحب لحسا غيره ملتزما شخصيا
للمظهرين والحامل دون غيرهم وهذا ما نصت عليه املادة  474من القانون التجاري في فقرتها ( )02الثانية.31
الفرع الثاني :حق الحامل على مقابل الوفاء.
تنص املادة  489من القانون التجاري في فقرتها األولى على" :إن التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة
عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء"  ،وعلى هذا فالحق الثابت في الشيك ينتقل من الساحب إلى الحامل
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فور إصدار الشيك وبهذا فالساحب يمتنع عن استرجاع مقابل الوفاء أو تجميده ،فملكية مقابل الوفاء تثبت
للمستفيد في الشيك ومن عده لكل مظهر إليه ظهر له الشيك تظهيرا ناقال للملكية.32
إن ملكية مقابل الوفاء في الشيك تنتقل إلى املستفيد من يوم سحبه ول س من يوم التظهير ،ويترتب على
انتقال الحق في مقابل الوفاء من الساحب إلى حملة الشيك املتعاقبين عدة آثار قانونية أهمها33:
 انتقال ضمانات مقابل الوفاء إلى ل من انتقل له هذا الحق. ال يجومل استرداد مقابل الوفاء أو التصرف فيه. إن موت الساحب أو فقده ألهليته ال يؤثر على حق الحامل على مقابل الوفاء وهذا ما يستفاد من نصاملادة  504من القانون التجاري الجزائري ،ويبقى املستفيد مست ثرا وحده بمقابل الوفاء إذا أفلس
الساحب ول س لوكيل التفل سة أن يطالب إضافته إلى ذمة التفل سة.34
الفرع الثالث :الجزاءات املترتبة على تخلف مقابل الوفاء.
إن متا عة الساحب بجريمة إصدار شيك بدون رصيد ال تتم إال إذا لم يتم تسوية عارض الدفع في
الجال ااحددة في القانون التجاري املعدل بتاريخ 2005/02/06 :في الفصل الثامن مكرر عنوان عوارض الدفع
والتي نص عليها في املواد من  526مكرر إلى  526مكرر  ،16وعلى هذا ال تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد
إال عد اتخاذ سلسلة من اإلجراءات الوقائية.
 -1جريمة إصدارشيك دون مقابل وفاء.
نصت على هذه الجريمة املادة  374من قانون العقو ات الجزائري ،حيث بالرجوع إلى نص هذه املادة
يتضح أن هناو عقو ة جزائية تتمثل في الحبس من سنة واحدة إلى  05سنوات وبغرامة ال تقل عن القيمة
ااحددة في الشيك أو تساوي النقص الحاصل بين قيمة الشيك والرصيد على األقل ،وهذه العقو ة مقررة لكل
من أصدر شيك سوء نية ال يقابله رصيد أو ان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام الساحب سحب الرصيد
عد سحب الشيك أو جزء منه ،كما يطبق على ل من قبل أو ظهر شيكا في نفس الظروف املذ ورة ،و ل من
أصدر شيكا أو قبله أو ظهره كضمان ول س لصرفه فورا ،35وعليه حسب املادة املذ ورة أعاله هناو ثالث أر ان
لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وهي الركن املادي أي إصدار شيك مع انتفاء مقابل الوفاء ،والركن املعنوي
ويتمثل في توفر سوء النية أي علمه عدم توفر الرصيد عند سحب الشيك ،والركن الشرعي أي العقو ة املقررة
لهذه الجريمة إذا انت قائمة وهذا ما أشارت إليه املادة  374من قانون العقو ات.
 -2الجريمة املتعلقة بتزويرأو تزييف الشيك.
هذا النوع من الجرائم نصت عليه املادة  375من قانون العقو ات التي حددت عقو ة الحبس من 01
سنة إلى  10سنوات وغرامة ال تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد على ل من ملور أو مليف شيك،
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و ل من علم أن الشيك مزورا أو مزيفا وقبل استالمه ،36وقد يتعرض ل من قام باألفعال ااجرمة بموجب
املادتين  374و 375من قانون العقو ات إلى الحكم بالتجريد الكلي أو الجزئي من الحقوق املب نة في املادة  08من
قانون العقو ات ،وفي حالة العود إلى عقو ة بالسجن ملدة ال تتجاومل  10سنوات ،وفضال عن ذلك يمكن عقو تهم
بحظر اإلقامة متى ثبتت إدانتهم وهذا ما أشارت إليه املادة  541من القانون التجاري الجزائري ،واملالحن أن
القانون التجاري ال يخلوا من تقرير جزاءات أخرة نصت عليها املواد من  537إلى  543منه.37
املبحث الثاني :الضمانات املقررة للتاجراملتوقف عن الدفع (املفلس).
لقد تطرق املشرع الجزائري في الكتا الثالث من القانون التجاري إلى موضوع اإلفالس والتسوية
القضائية ورد االعتبار وكذا الطعن في أحكام اإلفالس.
نظرا للمكانة التي يكتسيها املدين في الحياة االقتصادية أو باألحرة التاجر ،فقد سعى املشرع إلى إجراء
تعديال لنظام اإلفالس خصوصا في السنوات األخيرة بحيث حاول االبتعاد عن التنفيذ الجماعي ألموال املدين
وسعى إلى وضع إصالح من ش نه التماشضي مع املتطلبات واملعطيات االقتصادية واالجتماعية الحديثة ،حيث
بموجب هذه اإلصالحات أصبح املدين أكثر رأفة سعيا من املشرع ألجل درء خطر اإلفالس الذي يرتب على املدين
ارثة اقتصادية وآثار سلبية تؤثر على حياة التاجر وعائلته ومستقبل تجارته ،مما يؤدي إلى ضياع مشروع
اقتصادي من املمكن إعطاءه فرصة ليتدارو فشله ويقوم من جديد عن طريق األخذ بيده ،لهذا ظهرت مجموعة
من الضمانات لهذا التاجر من ش نها حمايته من ملوال نشاطه وال هوض به من جديد ،كنظام التسوية القضائية
الذي يعتبر الواقي من شهر إفالسه فهو طريق نجاة للمدين ،كما أن هناو ضمانات أخرة بإمكانها إعادة منح
نفس للتاجر املفلس حتى ولو شهر إفالسه الطعن في حكم اإلفالس ورد اعتباره سنقوم بإيجاملها في هذا
املطلب ،وقبل ذلك يمكن أن نشير أن اإلفالس هو طريق للتنفيذ الجماعي على أموال املدين الذي توقف عن دفع
ديونه التجارية ،وحسب املادة  215من القانون التجاري فإنه لشهر إفالس التاجر أو قبوله في التسوية القضائية
يجب توفر شرطان هما :صفة التاجر وحالة التوقف عن الدفع ،وال يترتب اإلفالس إال بصدور حكم فتغل يد
املدين عن التصرف في أمواله الحاضرة واملستقبلية ألنها تصبح من حق الدائنين وهذا عكس التسوية القضائية
كما سنراه الحقا.
املطلب األول :حق التاجرفي طلب التسوية القضائية.
سنقوم في هذا الفرع بالتطرق إلى تعريف التسوية القضائية وصورها وشروطها ومن له الحق في طلبها،
وكذا الحكم بها وآثارها.
الفرع أول :مفهوم التسوية القضائية.
أوال :تعريف التسوية القضائية.
تعرف التسوية على أنها" :إجراء يطبق على املدين في حالة التوقف عن الدفع سواءا كان شخصا
طبيعيا تاجرا ،أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص ،ولو لم يكن تاجرا وذلك قصد تسديد دائنيه"،
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كما تعرف على أنها" :مجموعة من اإلجراءات غايتها بيع ممتلكات وأموال التاجر ودفع ديونه على أن يكون
حسن النية مرغما على التوقف عن الدفع وهي إجراءات مطلقة للقواعد التي يقوم عليها اإلفالس فال تقتصر
يد التاجر عن ماله وال يفقد من الحقوق املتعددة ما ينزعها اإلفالس منه" ،وبهذا فالتسوية القضائية هي
إجراءات منصوص عليها في القانون التجاري تمكن املدين التاجر والشخص املعنوي الخاضع للقانون الخاص
الذي توقف عن الدفع إذا لم يرتكب خطئا جسيما أي حسن النية من االستفادة من التسوية القضائية
واملتمثلة في الصلح مع الدائنين.38
ثانيا :صور التسوية القضائية .قد تكون التسوية القضائية إجبارية وقد تكون اختيارية.39
 -1التسوية القضائية اإلجبارية:
إن الحكم بالتسوية القضائية يكون إلزاميا بالنسبة للمحكمة عند النظر في طلب املدين الذي توقف
عن دفع ديونه وقدم إقرارا خالل  15يوما من تاريخ التوقف عن الدفع وذلك طبقا لنص املادة  226من القانون
التجاري ،حيث حسب هذه املادة يقوضى بالتسوية القضائية إذا ان املدين قد قام بااللتزامات املنصوص عليها
في املواد ( 215و 216و 217و ،40)218أي أن يكون حسن النية والتزم بالشروط القانونية ،فيعتبر الحكم بها
إلزاميا على ااحكمة ويكون ذلك قبل شهر إفالسه وبهذا تكون واقية من اإلفالس وتتمثل في الصلح السابق عن
التفل س و سميه املشرع املصري بالصلح الواقي من اإلفالس.
 -2التسوية االختيارية:
أي أن ااحكمة غير ملزمة بالحكم بها فلها ن تحكم بها أو أن تحكم باإلفالس ،أي لها سلطة تقديرية في
ذلك وهذه الحالة تكون خارج الحالة السابقة فااحكمة ت خذ عين االعتبار سوء نية املدين خالل ممارسة
التجارة ،كما ت خذ عين االعتبار إهماله غير املبرر كخرقه لألعراف والقواعد التجارية أو مخالفته للمدة
املنصوص عليها في املادة  215من القانون التجاري وهي  15يوما ،أو حكم على نشاطه باملوت ااحتم بموجب
تقرير خبرة فهنا السلطة التقديرية لقاضضي املوضوع فإذا رأة إمكانية مواصلة مشروعه حكم له بالتسوية
القضائية أما إذا ظهر غير ذلك فيحكم شهر إفالسه ،وفي هذه الحالة األخيرة تغل يد املدين عن إدارة أمواله
وتقيد حقوقه املدنية وال يبقى له إال طريق الصلح القضائي أو الصلح مع التخلي عن املال لكي يعود إلدارة أمواله
وذلك شروط قانونية ،ويجب التصديق عليه من ااحكمة وأال يكون املدين مفلسا بالتدل س.
ثالثا :خصائص التسوية القضائية.
إن خصائص التسوية القضائية تعتبر كضمانة للتاجر املفلس كما أنها تعكس الهدف الذي يتوخاه
املشرع التجاري لحماية املشروع التجاري باعتباره نظام واقي ومانع من اإلفالس وذلك لحماية التاجر حسن النية.
 -1التسوية القضائية نظام مانع من اإلفالس:
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يعتبر هذا النظام وقاية للتاجر حسن النية فهو يحمي املشروع من خطر اإلفالس وآثاره خصوصا ما
يتعلق شرف التاجر واعتباره ،وذلك ع ن طريق اتفاقه مع دائنيه إلعطائه أجال للوفاء بالدين وإعفائه من الدين
أو جزء منه مع بقائه مديرا لتجارته أو نشاطه.
 -2التسوية القضائية جزاء للتاجرحسن النية س يء الحظ:
فالتسوية القضائية ال تمنح إال للتاجر الذي يجومل شهر إفالسه ألنه نظام خاص بالتجار ،ولم يرتكب
غشا أو خط جسيما و التالي فهذا اإلجراء ال يمنح للتاجر سضيء النية ،وعلى التاجر الذي توقف عن دفع ديونه أن
يتقدم بإقرار ألجل افتتاح التسوية القضائية وذلك خالل  15يوما وهذا ما أشارت إليه املادة  215من القانون
التجاري الجزائري.
 -3التسوية القضائية ذات صفة قضائية:
تبدأ التسوية القضائية بتقديم طلب إلى ااحكمة ااختصة التي تقوم بفحص مدة توفر الشروط
املطلو ة للحصول عليها وتنتهي بصدور حكم بالتسوية القضائية.
 -4التسوية القضائية ذات طابع جماعي:
عندما يقترح املدين شروط الصلح في جمعية الدائنين يصوت عليها الدائنون إما بالقبول أو بالرفض،
و التالي إما أن ينعقد الصلح أو يفشل ،واملشرع اشترط في حالة القبول تصديق ااحكمة عليه.

الفرع الثاني :شروط التسوية القضائية ومن له حق طلبها.
أوال :شروط التسوية القضائية.
إن نظام التسوية القضائية هو نظام خاص بالتجار وحدهم إذا اضطر ت أعمالهم لذلك شرع لحمايتهم
من اإلفالس.41
رغم اختالف الفقه في طبيعة التسوية إال أن املشرع الجزائري أعتبرها عقدا من نوع خاص وهو الرأي
الراجح ،وهذا ما تؤكده املادة  317من القانون التجاري الجزائري وما يليها ،42وعليه ولتكوين التسوية القضائية
يجب توافر شروط موضوعية وأخرة شكلية نوجزها كما يلي ،43:أما الشروط املوضوعية فتتمثل في وجو توفر
الصفة التجارية لدة طالب التسوية ولكي يكتسب الشخص الصفة التجارية كما رأينا في الفصل األول ال بد من
توافر شرطين مهمين طبقا ملا أشارت إليه املادة  01من القانون التجاري ،وهما القيام باألعمال التجارية على وجه
االحتراف وتوافر األهلية التجارية ،كما هناو شرط آخر وهو أن يكون التاجر حسن النية وسضيء الحن ولقاضضي
املوضوع السلطة التقديرية في ذلك ،كما هناو شرط ثالث وهو استمرار مزاولة التجارة وااللتزام بمسك الدفاتر
التجارية وهو التزام أشرنا إليه في الفصل األول واالشتغال بالتجارة يكون خالل العامين السابقين على طلب
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الصلح ،كما يضيف املشرع الجزائري وكذا املصري إجراءات شكلية قصد الوصول إلى التسوية القضائية وهي
إجراءات قضائية تتميز بطا ع السرعة وتتمثل في:
 تقديم طلب التسوية القضائية إلى ااحكمة ااختصة شهر اإلفالس يتضمن األسبا واملبررات. الحكم بالتسوية القضائية وتحقيق الديون :إذا ما توافرت الشروط املوضوعية وتم تقديم طلبالتسوية القضائية أمام ااحكمة ااختصة فيتعين على ااحكمة الحكم بها والقاضضي يصدر حكمه وفقا
ملقتضيات القانون فيكون وجو ا كما رأينا إذا التزم املدين بما اشترطه القانون ،وعليه ال تترتب تسوية
وال إفالس على مجرد التوقف عن الدفع بل ال بد من صدور حكم يقرر ذلك 44وبهذا يتضح أن الحكم
بافتتاح التسوية القضائية هو حكم منشضئ ال مقرر حيث ينشضئ مركزا قانونيا جديدا لم يكن موجودا
قبل صدوره ،وعبارة "حكم مقرر لذلك" املذ ورة في املادة  1/225تقرر حالة التوقف عن الدفع وفي
نفس الوقت تنشضئ لحالة التسوية القضائية ،45ثم ت تي مرحلة التحقق من الديون ومدة صحتها ،وقد
يتناملع املدين في صحة وجود هذا الدين.
ثانيا :من له الحق في طلب التسوية القضائية.
إن طلب الصلح الواقي في قانون التجارة املصري حصره في املدين أي هو حق مقرر للمدين التاجر دون
غيره ،فال يجومل للدائنين تقديمه وال يجومل للمحكمة أو النيابة طلبه ألن التاجر وحده يستطيع تحديد مركزه
ووضعه املالي و التالي شرع هذا الصلح لحمايته من الوقوع في اإلفالس ،أما املشرع الجزائري نجده خالف املشرع
املصري ون ه أعطى هذا الحق لكل من املدين وللدائن وللمحكمة كذلك ،وعلى املدين تقديم طلب التسوية
القضائية خالل  15يوما من تاريخ توقفه عن الدفع قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو اإلفالس.46
الفرع الثالث :التصديق وآثارالتسوية القضائية بالنسبة للمدين.
هناو مجموعة من الضمانات يتمتع بها التاجر سواء قبل التصديق على حكم قبول املدين في التسوية
القضائية أو عده.
إن موافقة األغلبية من الدائنين على الصلح ال يكف بل ال بد من تصديق ااحكمة على مضمون هذا
الصلح ،لهذا نجد أن هناو آثار للتسوية القضائية قبل التصديق وبعده فمن بين الثار التي تسبق التصديق
وهي وقتية تزول بالتصديق على الصلح استمرار املدين في إدارة أمواله وهي ضمانة للتاجر عكس اإلفالس الذي
يؤدي إلى غل يده ،و التالي يعتبر هذا األثر تحفيزا للتاجر ملواصلة تجارته ،كما هناو أثر مهم يرتبه الحكم
بالتسوية القضائية قبل التصديق وهو وقف جميع الدعاوة واإلجراءات التنفيذية والتحفظية املوجهة ضد
املدين والتي من ش نها أن تعطل تجارته وهذا األثر ينش بقوة القانون ،وكذلك بقاء آجال الديون واستمرار
فوائدها ،47إال أن املشرع الجزائري جاء بحكم مخالف للمشرع املصري حيث نص على سقوط آجال الديون ألنه
لم يفرق بين التسوية القضائية واإلفالس في ذلك لتصبح الديون حالة األجل ،48أما في ما يتعلق بالفوائد فاملشرع
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الجزائري لم يتعرض لها خالفا للمشرع املصري ون هذه الفوائد غير موجودة بين األشخاص الطبيعية ملنعها
من طرف املشرع نظرا ألن املضار ة املالية محرمة شرعا ،49ان هذا بالنسبة لثار التسوية قبل التصديق أما
بالنسبة لثار التسوية عد التصديق فنوجزها كما يلي:
هناو آثار بالنسبة للمدين وامللتزمين ،بحيث متى أصدرت ااحكمة قرارها باملصادقة على الصلح ملال
شهر اإلفالس الذي هو خطر على التاجر ،فتزول عن التاجر ل القيود التي فرضت سابقا عند صدور الحكم
بافتتاح إجراءات التفل سة ويصبح للمدين حرية في التصرف في ل أمواله وإدارتها دون توصية أو إذن من أحد
نظرا النتهاء مهام األمين والقاضضي املشرف بالتصديق على الصلح ،كما له أن يعقد صلحا أو رهنا تجاريا أو ت مينا،
كما له الحق في رهن محله التجاري أ و القيام ب ي تصرف ناقل للملكية أو عقد أي التزام ،إال أنه ال يحتج بها على
الدائن إذا ان هناو غش صادر منه ،كما يمكن تقسيت دفع الديون التي هي على عاتق املدين وهذا ما أشارت
إليه املادة  333من القانون التجاري الجزائري ،كما يمكن أن يتضمن الصلح التناملل للمدين عن جزء من الديون
أو أن يتم منحه أجل للوفاء حتى يصبح موسرا.50
املطلب الثاني :حق الطعن في حكم اإلفالس ورد االعتبار.
إن املشرع الجزائري راع مصلحة املدين الذي توقف عن الدفع فبعد أن منحه ضمانة مهمة من ش نها أن
تكون وقاية له من اإلفالس ،فها هو يستمر في حماية هذا املدين حتى عد شهر إفالسه ،فل س ل تاجر شهر
إفالسه انتهى ،فإذا صدر حكم شهر اإلفالس عد ت كد ااحكمة من الشروط املوضوعية املذ ورة آنفا ونظرا
لآلثار الخطيرة لحكم اإلفالس وضع املشرع أمام املدين طرق للطعن فيه وهي الطرق العادية ،كما رتب املشرع
ضمانة أخرة تتمثل في رد االعتبار للتاجر الذي أشهر إفالسه ألن شهر إفالسه تغل يده عن التصرف في أمواله،
كما يتعرض لسقوط حقوقه املدنية والسياسية وهذا الخطر ال ينته إال برد اعتباره.
الفرع األول :حق الطعن في حكم اإلفالس.
لقد نص القانون التجاري على أن الطعن في حكم شهر اإلفالس يتم بالطرق العادية أي املعارضة
واالستئناف ،ولكنه خرج عن القواعد العامة املقررة لها في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،كما أنه باملقابل لم
ينص على الطرق غير العادية ألنه تسري ش نها القواعد العامة.51
أوال :املعارضة في حكم اإلفالس.
إن املعارضة في األحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية أو اإلفالس هي تكون خالل  10أيام تحسب
من تاريخ الحكم ،أو تحسب هذه املدة ابتداءا من تاريخ إتمام آخر إجراء مطلو بالنسبة لألحكام الخاضعة
إلجراءات اإلعالن والنشر في الصحف املعتمدة لنشر اإلعالنات القانونية أو في النشرة الرسمية لإلعالنات
القانونية.52
ثانيا :استئناف حكم اإلفالس.
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إن املهلة ااحددة لالستئناف ضد حكم اإلفالس أو التسوية القضائية هي  10أيام تحسب من يوم
التبليغ ،ويقوم ااجلس القضائي بالفصل فيه في مدة ال تتجاومل ثالثة ( )03أشهر ،و عتبر الحكم واجب التنفيذ
بموجب مسودته وهذا ما أشارت إليه املادة  234من القانون التجاري الجزائري ،واملالحن أن املدة ااحددة في
املادة بم  10أيام هي خروجا عن األصل العام.53
الفرع الثاني :رد االعتبارللتاجر.
ال يعود التاجر على رأس تجارته إال عد رد اعتباره ،وهناو نوعان من رد االعتبار هما رد االعتبار التجاري
ورد االعتبار الجنائي وستقتصر دراستنا على رد االعتبار التجاري فقت ،ورد االعتبار التجاري يعني استرداد
املفلس ملركزه املالي في ااجتمع ومحو وصمة العار التي لحقته في محيطه التجاري وعودته ملمارسة نشاطه،
واعتبار الحكم بإفالسه ن لم يكن ف سترجع ل حقوقه وقد نص عليه املشرع الجزائري في املواد من  358إلى
 368من القانون التجاري ،وهناو نوعان من رد االعتبار التجاري.54
أوال :رد االعتبار القانوني .ويكون بقوة القانون لكل تاجر طبيعي أو معنوي أشهر إفالسه أو قبل في بتسوية
القضائية إذا وفى ل ديونه بما فيها املصاريف ،مع العلم أن رد االعتبار القانوني ال يمنح للتاجر الذي لم يصدر
في حقه حكم اإلفالس التقصيري أو التدل سضي.55
ثانيا :رد االعتبار القضائي .وهو جواملي ،فللمحكمة السلطة التقديرية في منحه أو عدم منحه حسب ما تراه
وهناو حالتان نصت عليهما املادة  359من القانون التجاري يحصل التاجر على رد اعتباره متى ثبتت استقامته
هما.56:
-1حالة حصول املدين على صلح وقام بتسديد ل الحصص املدين بها ،ويطبق هذا الحكم أيضا على
الشريك املتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد.
-2إذا أثبت التاجر إبراء الدائنين له من ل الديون ،وموافقتهم اإلجماعية على رد اعتباره.
إال أن ااحكوم عليهم بجناية أو جنحة بحيث أدت إلى منعهم من ممارسة تجارة أو صناعة أو حرفة فال
يقبل رد اعتبارهم وهذا ما أشارت إليه املادة  366من القانون التجاري الجزائري ،وتتم إجراءات رد االعتبار
حسب املواد من  360إلى  365من نفس القانون بداية من تقديم طلب رد االعتبار أمام كتابة ضبت ااحكمة
املصدرة لحكم شهر اإلفالس أو التسوية القضائية مع جميع املستندات التي تثبت ااخالصات ويقوم الكاتب
بنشر الطلب في إحدة الصحف املعتمدة ،57وإذا لم يستوف أحد الدائنين حقوقه املة فله أن يعارض في رد
االعتبار التجاري خالل شهر من تاريخ اإلعالن أو النشر وذلك ب ن يودع عريضة مسببة لدة اتب الضبت وتكون
مدعمة بوثائق ثبوتية ،ثم يرسل رئ س ااحكمة ااختص جميع املستندات إلى وكيل الجمهورية لدة موطن
املدعي ويكلفه بجمع افة االستعالمات عن صحة الوقائع املدلى بها وذلك خالل شهر ،58وبعد انقضاء املواعيد
ااحددة في املادتين  362و 363يقوم وكيل الجمهورية بإحالة نتيجة التحقيقات املنصوص عليها مع رأيه املسبب
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إلى ااحكمة التي رفع إليها الطلب ،وبعدها يتم الفصل فيه وفي املعارضات املرفوعة بموجب حكم واحد ،فإذا قبل
الطلب يسجل الحكم في سجل ااحكمة التي أصدرته ومحكمة موطن الطالب وإذا رفض الطلب فال يجومل
تجديده إال عد انقضاء عام واحد.59
خاتمة:
وفي ختام هذا املقال وبعد التطرق إلى الضمانات املمنوحة للتاجر املرتبطة بالوفاء واالئتمان في ظل
القانون التجاري املتعلقة بمعامالته التجارية أثناء ممارسته لنشاطه مع الغير أو الحقوق التي ترتبت بالتاجر
نفسه املرتبطة باإلفالس خصوصا أن االفالس إجراء خطير قد يؤدي إلى نهاية التاجر وخروجه من مجال
األنشطة التجارية ،الحظنا أنه رغم قصرها إال أنها تشكل ضمانات لهذا العنصر املهم في الحياة التجارية ،وهذه
الضمانات تكاد ترافقه في ل مراحل مساره التجاري ،وقد الحظنا عند دراسة هذه الضمانات أن القانون
التجاري لم يكن املعالج الوحيد لها بل نجدها أيضا في القوانين ذات الصلة والقانون املدني باعتباره الشر عة
العامة في حالة غيا النصوص الخاصة وبهذا يتضح أن املشرع الجزائري في ظل تشعب الضمانات لم يفردها
بقانون خاص أال وهو القانون التجاري باعتباره قانون التجار لذلك ن مل أن يكون هناو قانون تجاري شامل
لكل الجوانب التجارية بما فيها الضمانات موضوع بحثنا مع إنشاء محاكم خاصة تجارية تجسد هذه القوانين
بمثابة ضمانة قوية لحماية عالم التجارة وأطرافه من منطلق االختصاص.
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*******
ملخص
يقتض ي الشكل الحالي للقانون الدولي اإلنساني في اطار البحث عن القواعد اإلنسانية املتناسبة مع النزاعات املسلحة
وضع تكييف محدد لهذه األخيرة ،فعملية التكييف هي املنطلق الرئيس ي اذن لهذه العملية خاصة في حالة النزاعات املعاصرة
والتي يتفق املعلقون حول طبيعتها "الجديدة والخاصة واملعقدة".
يشكل النموذج السوري الحالي امتدادا لثورات الربيع العربي ،بدايته كانت مجرد انتفاضة سلمية وشعارات على
الجدران في "درعا" بهذف التغيير والديمقراطية ،والعدالة وحقوق االنسان ،لثورة مسلحة داخلية على درجة عالية من
الخطورة ،انتهاءا بصراع اقليمي بمشاركة أطراف خارجية.
شكل تعدد أطراف النزاع السوري وكثرتها ،واختالفها من داخلية ( القوات املسلحة السورية والجماعات املسلحة
املعارضة كالجيش السوري الحر ،تنظيم الدولة االسالمية داعش ،جيش االسالم وأحرار الشام وغيرها) ،وخارجية كروسيا،
ايران ،حزب هللا ،تركيا ،الواليات املتحدة وبعض الدول العربية الخليجية ،وغيرها السبب الرئيس ي في غموض الطبيعة
القانونية لهذا النزاع.
الكلمات اإلفتتاحية :النزاع السوري ،القانون الدولي اإل نساني ،النزاعات املدولة ،تقسيم النزاعات ،تكييف النزاعات،
القانون الواجب التطبيق.

Abstract
In the context of the search for humanitarian norms commensurate with armed
conflict, the law of war requires a specific qualification of armed conflicts. Therefore,
The matter of Qualification is the basic thrust of this process, especially in the case of the
"contemporary conflicts, which commentators are agree on its "new, special and complex
nature.
The current Syrian model is an extension of the Arab Spring revolutions. It began
with a peaceful uprising and banners on the walls in “Daraa” to discard change,
democracy, justice and human rights, to a very sereuse internal armed revolution, ending
with a regional conflict with the intervention of many outside parties.
The multiplicity of the Syrian conflict’s parties, internal ( the Syrian armed forces
and the armed opposition groups such as the Free Syrian Army, the Islamic State
Organization, the Army of Islam, Ahrar Al Sham and others), and international, ( Russia,
Iran, Hezbollah, United States, and some states of Arab Gulf, is The main reason for the
problematic of the legal nature of this conflict.
key words: Armed; Conflict; Internal; International; Internationalization; Syria.
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مقدمة
عانت سوريا في ظل موجة مايسمى بالربيع العربي التي شهدها العالم بداية من  2011من أجل
الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتغيير األنظمة ،من ويالت اضطرابات داخلية سرعان ما تحولت لنزاع متعدد
األطراف من داخلية وخارجية ( بقيادة الرئيس بشار األسد وحلفائه من جانب والجماعات املسلحة املعارضة
وحلفائها من جانب آخر).
وبما أن القانون اإلتفاقي اليشمل سوى على نوعين متوازيين فقط من النزاعات املسلحة ،أحدها دولي
الطابع واآلخر غير دولي تبرز جدلية ادراج النزاع السوري في هاتين الفئتين من عدمها ،فهو بعيد كل البعد
كأغلب النزاعات املعاصرة عن املفهوم والتقسيم التقليدي الجامد لنوعي النزاعات.
لذلك ولإلملام بجوانب هذه الدراسة ارتاينا طرح اإلشكالية التالية :كيف يكيف النزاع السوري في ظل
القانون الدولي اإلنساني بالنظر لخصوصيته وتعدد أطرافه؟.
اعتمدنا في معالجة هذا املوضوع على املنهجين اإلستقرائي واملقارن في أغلب جوانب هذه الدراسة،
فتحليل للنصوص القانونية (من اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني ،قرارات األمم املتحدة املتعلقة بالنزاع
السوري) ،استلزم منا اإلستعانة باملنهج اإلستقرائي ،كما أنه وفي إطار البحث عن القواعد اإلنسانية واجبة
ّ
التطبيق على النزاع محل الدراسة كان من الضروري علينا اإلستعانة باملنهج املقارن ،مقارنة بين النزاعات
املسلحة بنوعيها وبين النظم القانونية لكل منهما.
لكن ورغم ذلك فقد كانت مقتضيات الدراسة تستلزم منا اإلعتماد على املنهجين التاريخي والوصفي عند
ّ
الحديث عن خلفية " "Backgroundهذا النزاع.
الفرضيات :هل يمكن تصنيف النزاع السوري كنزاع غير دولي بالنظر ألطرافه الداخلية ،أم كنزاع دولي
بالنظر لألطراف الدولية املتدخلة ،أم أنه نزاع من نوع آخر ذو طبيعة خاصة؟.
كانت الرغبة في اثراء مجال البحث العلمي بموضوع حديث في األوساط األكاديمية القانونية العربية،
وجدلي بالنظر ملا يطرحه من االشكاليات القانونية معقدة ،كتكييف النزاعات املسحة املعاصرة والتمييز بين
النزاعات ،الدافع الرئيس ي في اختيار هذا املوضوع.
املبحث الول :النزاع السوري ثورة سلمية أم نزاع مسلح
املطلب الول :توفرخاصية "التسلح" في النزاع السوري من عدمها.
تكمن أهمية تحديد تاريخ تحول النزاع السوري من مجرد اضطرابات وتوترات داخلية خاضعة
للقانون الداخلي لنزاع يتوفر على خاصية التسلح وبالتالي خاضع للقانون االنساني.
الفرع الول :خلفية النزاع السوري . Background
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لفهم مجريات النزاع السوري وحيثياته املختلفة ،البذ من التطرق بداية لخلفيته بش يء من االختصار.
بدأت املضاهرات بالتشكل في سوريا بعد أن نجح الشعب التونس ي واملصري في كسر حاجز الخوف واسقاط
أنظمته املستبدة ،1وبعد انتشار األمل في أوساط الناشطين السوريين متأثرين بمناخ الثورات العربية فقاموا
في أكثر من محافظة ( دمشق والتل في ريف دمشق ودرعا) بكتابة شعارات على الجدر مثل (جاك الدور يا
دكتور ،وهللا ،حرية ،وبس ،والشعب يريد اسقاط النظام).2
فتجمعت في  15مارس  2011مجموعة صغيرة من املتضاهرين في "درعا" احتجاجا على سوء معاملة
الطالب من قبل نظام "األسد" ،على الرغم من الطابع السلمي لالحتجاجات ،3مطالبين بالعدالة والحرية
والديمقراطية ، 4فردت القوات الحكومية بوحشية باطالق النار كمحاولة لقمع أية احتجاجات مناهضة
للحكومة ،5كما شنت قوات األمن في نهاية شباط/فبراير  2011في أكثر من محافظة سورية حملة اعتقاالت
ضد من يشتبه في مشاركته في حملة (شعارات الجدران) ،كان من بين املعتقلين  15شخص من "درعا" أغلبهم
من األطفال دون الخامسة عشرة ،وجاءت قضية أطفال درعا وشعارات "الجدران" التي أصبحت فيما بعد
املثير املباشر الحتجاجات "درعا" بعد حادثة الطبيبة "عائشة املساملة" التي اعتقلتها قوات األمن على خلفية
مكاملة هاتفية مع زميلة لها بعد نجاح الثورة التونسية وهروب زين الدين بن علي ،وقالت الطبيبة خاللها
باللهجة العامية السورية "عقبال عنا" ،أي أنها تمنت للرئيس األسد مصيرا مشابها للرئيس التونس ي املخلوع،6
المجال للحديث في هاته الفترة عن تطبيق للقانون الدولي اإلنساني ألن األحداث لم تخرج بعد عن مجرد بداية
لتوترات واضطرابات داخلية خاضعة للقانون الداخلي.
الفرع الثاني :ازدياد مستوى العنف في الحداث السورية.
نعالج في هده الجزئية مدى انطباق مفهوم "النزاع املسلح" على األحداث السورية املوالية باسقاط
النصوص االتفاقية على هذه األخيرة ،مع ابداء بعض املالحضات بهذا الخصوص.
تجرد االشارة بداية لعدم وجود تعريف للنزاع املسلح في اتفاقيات جنيف رغم أهميته، 7كما أنه غير
متضمن في نظام روما وأركان الجرائم ،8لكن املحكمة الجنائية "ليوغسالفيا" سابقا قد استعانت بالتعريف
الذي جاء به القاض ي " "Antonio Casseseبالقول ( يتواجد نزاع مسلح في كل مرة يكون هناك
استخدام للقوة املسلحة بين الدول ،و نزاع مسلح متطاول بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة
أو بين هذه الجماعات داخل اقليم دولة ما ،9وهو التعريف الذي استعانت به املحكمة الجنائية الدولية الحقا
في عدة مناسبات.10
إن أول مايالحظ بخصوص هذا التعريف هواشتماله على تعريفين هما في الحقيقة تعريفان للنزاع
املسلح الدولي من جهة ،والنزاع غير الدولي من جهة ثانية ،يفصل بينهما حرف العطف "أو" ،فهل ذلك يعني
ظرورة تقسيم النزاع لجزئين المكانية ادراجه في خانة "التسلح" ،وبما أن األحداث السورية كانت في البداية
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بين األطراف الداخلية فقط قبل التدخل األجنبي فسنسقط عليها الشطر الثاني من هذا التعريف مع ابداء
بعض املالحضات.
وفقا لتقارير مجلس حقوق االنسان فقد شهدت األشهر األولى من  2011تطورات أمنية خطيرة بداية
من "درعا" ،خاصة عند اكتشاف وجود أسلحة في املسجد العمري ،11وبحلول أوت  2011انتهت جميع
االحتجاجات السلمية في سوريا ليحل محلها "تمرد عنيف" ،فقامت قوات الجيش السوري وقوات األمن
بعمليات عسكرية واسعة النطاق لقمع القوى املناهضة للحكومة بقصفها للمناطق املكتظة بالسكان ،ونشر
الدبابات في املناطق الحضرية واستخدام األسلحة الثقيلة ،12فاألمر اذن لم يبق في خانة أعمال العنف
املتفرقة ،لكن مامدى استيفائه لجميع الشروط املتطلبة العتباره نزاعا مسلحا؟.
نالحظ أن التقارير الدولية لم تقر في  2011ببلوغ األحداث السورية عتبة "النزاع املسلح" ،وذلك لتعذر
التحقق من حدة القتال بين القوات املسلحة السورية وغيرها من الجماعات ،وتحديد مستوى تنظيم هذه
األخيرة كالجيش السوري الحر ،واألمر سيان بخصوص شهر فيفري  2012رغم التوصل لتوفر املستوى
املتطلب من العنف لتطبيق القانون الدولي االنساني بسبب عدم التحقق من وجود املستوى املتطلب من
التنظيم في الجيش السوري الحر والجماعات املرتبطة به.13
لكن وبازدياد حدة التوتر في ماي وجوان  ،2012سواءا من حيث األسلحة الثقيلة (قذائف الهاون
والدبابات وطائرات الهليكوبتر وطائرات بدون طيار( )...في حمص والرستن والقصير وغيرها) ،أو من حيث عدد
القتلى (بين  13000و  17000قتيل) ،أو االجئين (أكثر من  ،14.)96000خلصت لجنة األمم املتحدة لتوفر
عناصر الشدة والتطاول والقدرة التنظيمية للجيش السوري الحر ،15وهي بالتالي الفترة التي يمكن القول فيها
باستيفاء األحداث في سوريا لخاصية "التسلح" ،وبداية خضوعها للقانون الدولي اإلنساني ،وما يترتب عن
ذلك من التزامات ومسؤولية بشقيها الجنائي واملدني على عاتق أطراف النزاع.
املطلب الثاني :جدلية تصنيف النزاع السوري.
إن مايعقد مسألة تكييف النزاع السوري هو العدد الذي ال يحص ى من الفواعل املشاركة فيه ،سواءا
من الدول أو من غير الدول ،فقد وصل عدد هذه األخيرة إلى ألف جماعة مسلحة ،بعضها معروف كداعش
والجيش السوري الحر ،وبعضها غير معروف وغير منظم ،16وبالتالي سنناقش عدة فرضيات بهذا الخصوص
مع التطرق ألهم االشكاليات القانونية التي تثيرها.
الفرع الول :نزاع دولي أم غيردولي؟
بما أن قانون الحرب في جانبه االتفاقي ال يشتمل سوى على نوعين من النزاعات املسلحة أحدهما دولي
الطابع واآلخر غير دولي ،فهناك فرضية العتبار النزاع السوري كدولي الطابع أو غير دولي.
لدينا من جانب نص املادة الثانية املشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة في فقرتها الرابعة والتي تعرف
النزاع املسلح الدولي (حالة الحرب املعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف
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السامية املتعاقدة...وفي جميع حاالت اإلحتالل الجزئي أو الكلي القليم أحد األطراف السامية املتعاقدة، )...
كما تدرج املادة األولى من البروتوكول االضافي األول النزاعات التي تناضل فيها الشعوب ضد التسلط
االستعماري واالحتالل األجنبي وضد األنظمة العنصرية في ممارستها لحق الشعوب في تقرير املصير كنزاعات
مسلحة دولية أيضا.
وألن القانون االنساني لم يحدد مستوى معين من العنف املطلوب في العمليات املسلحة أو أي امتداد
زمني لذلك أو سقوط عدد معين من القتلى أو الجرحى لتصنيف النزاع على أنه دولي ،17فهل يمكن اعتبار
األحداث السورية كنزاع دولي بالنظر لعدة معطيات؟.
فوجود قوات متدخلة في سوريا كالواليات املتحدة األمريكية وروسيا وتركيا والسعودية ،اسرائيل
وايران ،18قد يؤدي إلى االحتكاك بقوات دولة أخرى (تركيا مثال) ،وقد ينجم عن هذا اإلحتكاك مستوى معين
من العنف قد يصنف كنزاع مسلح دولي ،فقد شكل إسقاط القوات التركية للمقاتلة الروسية املفترض
عبورها لألجواء االقليمية لتركيا نزاعا مسلحا دوليا ،19و القصف الذي تعرضت له بعض البلدات في الجنوب
التركي وأدى لسقوط العديد من القتلى من املدنيين األتراك ،وما سبقه من اسقاط لطائرة حربية تركية في
األجواء الدولية من قبل سالح الجو السوري ،20وفي نوفمبر  2015أسقطت تركيا طائرة عسكرية روسية
بالقرب من الحدود التركية السورية مما أدى ملقتل أحد الطيارين ،21أما اسرائيل فقد شنت ضربات جوية في
سوريا منذ بداية النزاع وقد حاولت الحد من تدخلها مقتصرة على استهداف "حزب هللا" ،والجيش السوري
الحر فقط ، 22وبالتالي فهل يمكن القول بوجود مجموعة كبيرة من النزاعات الدولية بين الجيش السوري
والدول املتدخلة مثال ،أو بين هذه الدول فيما بينها.
ولدينا من جانب آخر نص املادتين األولى من البروتوكول االضافي الثاني ،واملادة الثامنة من نظام روما
األساس ي اللتان تعرفان النزاعات غير الدولية على التوالي (املنازعات التي تثورعلى اقليم أحد األطراف السامية
املتعاقدة بين قواته املسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى ،وتمارس تحت قيادة
مسؤولة على جزء من اإلقليم من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة
وتستطيع تنفيذ هذا اللحق "البروتوكول") ،و(املنازعات املسلحة التي تقع في اقليم دولة عندما يوجد صراع
مسلح متطاول األجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة ،أو فيما بين هذه الجماعات).
ونظرا لعدم وجود تعريف عام لهذا النوع من النزاعات ،فقد كرس القانون االتفاقي "عتبات تطبيق"
مختلفة ، 23بين نص املادة الثالثة التي جاءت خالية من أية "عتبة" للتطبيق ثم البروتوكول االضافي الثاني
ونص املادة الثامنة من نظام روما ،و اللذان كرسا "عتبة" تطبيق أعلى ،وبالتالي مامدى توفر هذه الشروط في
األطراف الداخلية املتقاتلة في سوريا؟،
تتوفر القوات الحكومية بطبيعة الحال على هذه الشروط ،لكن االشكال في كثرة الجماعات املسلحة
(أكثر من  1000جماعة) منها ما استوفي شرط التنظيم وغيره ك"داعش" و "الجيش السوري الحر" ،ومنها
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ماهو صغير وغير منظم وهش ،كما ال توجد معلومات موثوقة عن حجم قواتها وبنيتها القيادية وقدرتها على
القيام بعمليات عسكرية وحتى بالنسبة للجماعات األكبر فليس من السهل تحديد مستوى تنظيمها.24
لكن ورغم ذلك فمن الواضح وجود نزاع مسلح غير دولي بحسب مجلس حقوق االنسان والصليب
األحمر الدولي ،25وبحسب بعض املعلقين فالبعض منهم يرى فيه نزاعا مسلحا غير دولي بالنظر لكونه مستمر
ومتطاول ،26ويرى آخرون أنه عبارة عن مجموعة من النزاعات الغير دولية. 27
الفرع الثاني :نزاع مدول أو مجموعة نزاعات متزامنة؟.
بالنظر للتطورات الحاصلة بتدخل الدول واألطراف األجنبية في النزاع السوري سنناقش امكانية تغير
طابعه القانوني ،وبما أن تدخل الدول في النزاعات الداخلية قد يتخد شكال مباشرا ،أو غير مباشر فسنحاول
اسقاطهما على األحداث السورية الستخالص طبيعته الجديدة.
أوال :التدخل املباشر في النزاع السوري.
عن طريق التدخل العسكري املباشر ملساندة نظام األسد ،أو الجماعات املتمردة املعارضة في قتالها
مع القوات املسلحة الحكومية ،نورد أهم األطراف املتدخلة بش يء من االختصار.
-

 /1الطراف املتدخلة لدعم القوات املسلحة الحكومية.

-

روسيا :وهي األكثر نشاطا في سوريا من خالل تواجدها العسكري بداية من سبتمبر .2015

ايران  :كان البعد الديني الشيعي عامل أساس ي لتدخلها ،28وقد قدمت دعما كبيرا للنظام منذ بداية
العمليات القتالية في .2011
حزب هللا :خدمة للمصالح االيرانية ،ونظرا ملستواه التنظيمي غير العادي وتأثيره االقليمي ودوره في
السياسة اللبنانية فمن الطبيعي التعامل مع تدخله على قدم املساواة مع الفواعل األخرى من الدول ،29وقد
اعترف بدوره القتالي في سوريا في منتصف فيفري .2013
/2الطراف املتدخلة لدعم الجماعات املتمردة.
قامت الواليات املتحدة األمريكية بتجهيز الجماعات املتمردة السورية منذ  ،302012و انظمت األردن
فرنسا وبريطانيا للواليات املتحدة في انشائها ملناطق تدريب للمتمردين غير االسالميين في األردن ،كما شرعت
الواليات املتحدة وحلفائها (بريطانيا وفرنسا ،استراليا البحرين ،األردن ،السعودية واالمارات) بتوجيه ضربات
ل"داعش" ،31كما قدمت بريطانيا الدعم للمتطرفين من السنة ضد نظام األسد وكانت طرف في التحالف
الجوي ضده.32
ثانيا :التدخل غيراملباشر في النزاع السوري.
يشتمل على توفير األسلحة والتدريب العسكري ،والدعم املالي وحتى الضربات الجوية ،ومن املهم
التأكيد أن مجرد تقديم املساعدة غير كاف "لتدويل" النزاع املسلح غير الدولي فيجب على الدولة أن تمارس
"سيطرة شاملة" على الجماعة املتمردة ،ويجب توفر أدلة مقنعة بخصوص ذلك.33
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من املالحظ أن أغلب األطراف املتدخلة في النزاع السوري قد قدمت دعما مباشر وآخر غير مباشر في
نفس الوقت أو في فترات متعاقبة.
فقد تواصل بيع روسيا لألسلحة للحكومة السورية والوفاء باتفاقاتهما املتعلقة باملعدات العسكرية
 ،34كاألسلحة واملركبات واملدرعات ومعدات االتصال واملراقبة ،والطائرات بدون طيار والصواريخ املوجهة،
واملستشارين العسكرين بداية من سبتمبر  ،352015كما قدمت ايران دعما من خالل املعدات العسكرية
واالستشارات للحكومة السورية ،36كما وفرت تركيا املؤوى للجيش السوري الحر ،37وسمحت األردن
للجماعات املتمردة بالتنقل في أراضيها ،وتوجد أدلة على تقديم السعودية وقطر لدعم مالي للجيش الحر،38
بما في ذلك دفع رواتب هذا األخير منذ  ،2012كما قدم االتحاد األوروبي والواليات املتحدة دعما عسكريا و
تقنيا بما في ذلك من سترات واقية من الرصاص ومعدات الرؤية الليلية واالتصال 39للجماعات املعارضة.
أما حزب هللا فقد كانت مشاركته غير مباشرة قبل  ،2013ورغم أهمية دور الحزب في النزاع السوري
لكنه يثير الكثير من االشكاليات القانونية من حيث جدلية اعتباره هيئة حكومية من عدمه ،ومدى
استقاللية أعماله املرتبطة بتدخله في النزاع السوري عن الدولة اللبانية أو االيرانية.
فقواته تحمل الجنسية اللبنانية لكنها غير تابعة للحكومة اللبنانية ،فهي إذن ليست قوات حكومية وال
حتى تابعة ألية هيئة عسكرية شرعية ،كان قبل  2000معترف به كمقاومة شعبية مشروعة ضد اسرائيل ،وال
تكف الحكومة اللبنانية عن اصدار بيانات تنفي تبني قوات الحزب كقوات شرعية تابعة لها ،كما أنها ال
تمارس عليها أي نوع من السيطرة ،ومايؤكد ذلك هو أن تدخل الحزب في سوريا كان دون توجيه أوموافقة من
الدولة اللبنانية ،40وبالتالي كيف نكيف تواجد الحزب في سوريا  ،فهو ليس بدولة وال بهيئة تابعة لها ،كما أنه
من الصعب التدليل على ممارسة ايرانية "لسلطة شاملة" على أعمال الحزب وبالتالي تبنيها.
يرى البعض أنه التوجد أدلة مقنعة بأن الدول املتدخلة كان لها تخطيط أو توجيه لألعمال العسكرية
للجماعات املتمردة ،بل بالعكس فهذه األخيرة كانت ذات استقاللية ،والتوجد أي دولة لها مستوى عال وكاف
من السيطرة على هذه الجماعات ،وبالتالي فليس هنالك تدويل للنزاع غير الدولي في سوريا ،41ويرون أنه من
األفظل تكييف العمليات القتالية في سوريا كنزاعات متزامنة " ،42"Parallele Conflictsأما األستاذ
"جمال ونوقي" فقد تساؤل عن امكانية اعتباره نزاعا غير دولي أو مختلط بالنظر لتدخل األطراف األجنبية ،بل
وذهب ألبعد من ذلك في امكانية اعتباره نزاعا دوليا بالنظر لكفاح الشعب السوري للتحرر من االحتالل
والسيطرة األجنبية ،43أما الدكتور "عمر سعد هللا" فيرى أنه نزاع مسلح غير دولي متعدد الجنسيات ،44ومن
جهته يرى األستاذ "أحمد اشراقيية" أنه نزاع "بين وبين" أي اجتمعت فيه عناصر من النزاع الدولي وعناصر
من النزاع الداخلي فيكون بذلك نزاعا مختلطا ،45وبالتالي فطبيعة النزاع السوري تبقى مجرد فرضيات غير
جازمة.
املبحث الثاني :اآلثاراملترتبة على تكييف النزاع السوري
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تترتب على عملية تحديد الطبيعة القانونية للنزاع السوري بعض اآلثار نتطرق ألهمها بش يء من
التفصيل ،وألقلها اهمية بش يء من االختصار.
املطلب الول :من حيث القانون الواجب التطبيق على النزاع السوري.
نظرا لعدم تماثل قواعد االنسانية املخصصة لصنفي النزاعات املسلحة كميا وكيفيا ،تبقى مسألة
تصنيف النزاعات في احدى هاتين الفئتين ظرورة لتحديد القواعد اإلنسانية واجبة التطبيق.
ف تحليل بسيط لهذه القواعد سيبرز الهوة الشاسعة بين النظامين سواءا من الناحية الكمية (فمقابل
 428مادة مخصصة للنزاعات الدولية ،نجد مادة واحدة فقط مخصصة للنزاعات غير الدولية ،46بل
وتشاركها في ذلك النزاعات الدولية باعتبارها تمثل الحد األدنى من املباديء اإلنسانية واجبة االحترام في كل
الظروف،كما يتضمن البروتوكول االضافي الثاني على  15مادة فقط مقابل  80مادة في البروتوكول االضافي
األول.
ورغم تضييق هذه الفجوة بين نوعي النزاعات خالل العقدين األخيرين( نظم الحماية ،املمنوحة
لألشخاص واألعيان املدنية ،ونظام سير العمليات العدائية) ،فإن اختالفات أخرى ال تزال قائمة كالوضع
القانوني للجماعات املسلحة وأفرادها ،وبعض القواعد املتعلقة باستهداف أعيان محددة ،والنظم املتعلقة
باألسلحة ،و أسرى الحرب ،ومسألة االحتالل ،فهي كلها قواعد غير قابلة للتطبيق على النزاعات املسلحة غير
الدولية ،كما يخضع املحتجزون ألسباب أمنية لقواعد مختلفة أيضا ،كما يطبق قانون الحرب البحرية ( حتى
وإن لم يحصل في الساحل السوري) على النزاعات الدولية فقط ،كما يختلف نظام املسؤولية الجناية
الدولية عن انتهاكات القانون الدولي االنساني في نوعي النزاعات.47
ً
ونظرا لعدم اشتمال اتفاقيات جنيف واتفاقيات الهاي وكذلك البروتوكولين اإلضافيين لعام 1977
على أحكام تخص الحروب األهلية املدولة ،فقد تركت هذه املسألة ملمارسة الدول والفقه القانوني لتحديد
ّ
القانون الواجب التطبيق على مثل هذه النزاعات ،48من خالل نظريتين أو فكرتين ،سنحاول اسقاطهما على
النزاع السوري للمفاظلة بينهما.
الفرع الول :اسقاط نظرية "العالقات الثنائية" على النزاع السوري.
تقتض ي هذه الفكرة تقسيم النزاع املدول إلى نزاع دولي وآخر غير دولي وتطبق بمقتض ى هذه الفكرة
ّ
تنظيمات مختلفة بحسب األطراف املشاركة في النزاع ،49وتسمى بنظرية العالقات الثنائية ،50تبرر هذه
النظرية بمضمون القانون االتفاقي الذي يعكس التحيز التاريخي الذي أقامه هذا القانون للنزاعات املسلحة
الدولية ،بسبب ُّ
تعنت الدول من خالل وفودها في املؤتمرات الدولية ملصالحها الخاصة على حساب مصالح
ّ
ضحايا النزاعات الداخلية.
التمييز حاليا هو ّ
ولعل أهم ما يدل على بقاء هذا ّ
النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ،والتي يرى
ّ
بأنه ّ
كرس مبدأ التمييز بين نوعي النزاعات املسلحة ومنهم الفقيه " "David Ericالذي يقدم
أغلب الفقهاء
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ّ
ّ
املسلحة ّ
الدولية مقابل  16تجريم فقط لتلك
مثاال بوجود  34تجريم لإلنتهاكات الجسيمة املرتكبة في النزاعات
املرتكبة في الحروب األهلية.51
إن اسقاط هذه النظرية على النزاع السوري يبدو الحل األمثل من الوهلة األولى ،لكنها ستؤدي حتما
لعدد ال متناهي من النزاعات الجزئية وما ينجر عن ذلك من اشكاليات.
فأمام هذه الحالة عندما نكون أمام نزاع تختلط فيه العناصر الدولية والداخلية ،فإنه من الصعب
جدا تحديد أي قانون هو الواجب التطبيق على النزاع أو على جزئيات النزاع ،باإلضافة إلى ذلك فإن
التصنيف الجامد بين "دولي وغير دولي" في القانون الدولي اإلنساني يمكن أن يكون عرضة ملناوارت كبيرة من
قبل الدول أطراف النزاع ودائما على حساب الجانب اإلنساني منه ،52وذلك لغياب هيئة محايدة مكلفة
بتكييف النزاعات بعيدا عن التالعبات السياسية.
الفرع الثاني :اسقاط نظرية "التطبيق الشامل للقواعد اإلنسانية" على النزاع السوري.
ً
ً
تصبح الحرب األهلية بمقتض ى هذه الفكرة نزاعا مسلحا دوليا بمقتضاها ،وذلك بمجرد وجود تدخل
عسكري للقوات األجنبية ،ويطبق بمقتض ى هذه الفكرة مجمل كيان القانون الدولي اإلنساني على جميع
اطراف النزاع ،53وتسمى نظرية التطبيق الشامل أو الرؤية العاملية ،54وهي النظرية التي نادت بها اإلتجاهات
الحديثة في الفقه خاصة والذي نادى بظرورة الغاء لكل تمييز بين النزاعات ،ففي هذا يقول الفقيه " David
ً
ً
 ( "Ericلقد أصبح اإلبقاء على التمييز بين النزاع الدولي والنزاع الداخلي أمرا اصطناعيا فهما وجهان لعملة
واحدة).55
كما تحظى الرؤية العاملية بقدر كبير من الدعم ،تمثلت في مواقف كثيرة كموقف القاض ي لي ،والقاض ي
رودريج ،وأحكام قضية نيكوليتش ومالديتش ،وقارارات لجنة خبارء األمم املتحدة ،وحكومة الواليات املتحدة،
وموقف الكثير من الباحثين األكاديميين في مناصرة أو تبني تصنيف شامل القاليم الدول التي تضم منازعات
مسلحة دولية وداخلية .وحتى اللجنة الدولية للصليب األحمر ،والتي عادة ما تكون متحفظة قد حثت أطراف
حرب الفييتنام عام  1965على اإلمتثال لكامل كيان القانون الدولي اإلنساني في كافة أنحاء اإلقليم ،وذلك
حسب املنطق نفسه ،56وكثيرا مانادت بالتطبيق الشامل للقانون اإلنساني سواءا خالل انعقاد مؤتمرات هذا
القانون ،رغم معارضة الوفود ،أو خالل مناشداتها العملية.
هذا وتميل املمارسة واألعراف الدولية ملناصرة هذه الرؤية ،بسد الكثير من الثغرات التي كانت تعتري
القانون اإلتفاقي خاصة فيما يتعلق بسير األعمال العدائية ،وما الدراسة التي أجرتها اللجنة الدولية للصليب
األحمر في  2005إال دليل على املنحى التصاعدي لقبول التطبيق الكلي للقواعد اإلنسانية على جميع أنواع
النزاعات.
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كما ساهم اإلجتهاد القضائي الدولي خاصة املحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا بشكل كبير في
التقريب بين النظم القانونية لنوعي النزاعات وطمس كل تمييز بينهما ،لكننا نتساؤل هل كان هذا اإللغاء نهائيا
ّ
أم أنه مجرد طمس جزئي فقط ؟.
ّ
ّ
نهائي وهو ما اعترفت به
الحظ الفقيه " "David Ericأن هذا املحو في التمييز ال ينطوي على ٍ
توار ٍ
املحكمة نفسها بالقولّ « :إن اعمال القواعد العامة في النزاعات املسلحة الداخلية ال يعني أن القانون الدولي
ّ
العام ينظم جميع أوجه هذه األخيرة ،فهناك أمرين البد من مراعاتهما:
ّ
ّ
للنزاعات املسلحة الدولية هي التي ّ
تمتد فقط (على نحو تقدمي) لتشمل
 ّإن بعض القواعد واملبادئ املنظمةالنزاعات املسلحة الداخلية.
ّ
 لم يكتس هذا التطور شكل اإلستزراع الشامل واآللي لهذه القواعد على النزاعات الداخلية ».57و تصب هذه النظرية في مصلحة ضحايا النزاعات املسلحة بالدرجة األولى ،كما تسهل من تطبيق
القواعد اإلنسانية على النزاعات املعاصرة وحتى املستجدة منها في املستقبل ،لكنها تثير الكثير من االشكاليات
القانونية عند محاولة اسقاطها على النزاع السوري ،كعدم مالؤمة القواعد اإلنسانية املنظّمة للنزاعات املسلحة
الدولية جلوانب عديدة يف النزاعات املسلحة غري الدولية ،كما أن اعماهلا يقتضي وجود تعريف موحد جلميع أنواع
النزاعات املسلحة االمر الذي يبدو مستحيال من الناحية التقنية لصعوبة اجياد "عتبة تطبيق واحدة".
وابلتايل تبقى هااتن النظريتان أيضا حمل قصور عند اعماهلما واقعيا ،مبا يوحي بظرورة اعادة النظر يف القواعد
اإلنسانية املوجودة برمتها.
املطلب الثاني :من حيث عالقة الطراف فيما بينها وجغرافية النزاع.

ملسألة تكييف النزاع السوري تأثير على العالقات القتالية لألطراف املشاركة في هذا النزاع ،وعلى
املجال الجغرافي المتداد هذا النزاع نتطرق لذلك اختصارا فيما يلي.
الفرع الول :التأثير على عالقة أطراف النزاع السوري فيما بينها.
يمكن لتصنيف النزاع السوري أن يؤثر على العالقة املختلفة لألطراف بعضها ببعض ،فالدعم الروس ي
وااليراني للحكومة السورية على سبيل املثال وقتالهما جنبا إلى جنب مع قواتها ،وبما أن التحالف املناهض
للتنظيم الدولة "داعش" يتصرف دون موافقة سورية فانه في حالة تصنيف النزاع بين هذا التحالف
و"داعش" على أنه نزاع دولي الطابع بحيث تقاتل فيه دول التحالف ضد سورية ،فالقوات السورية بالتالي في
حالة حرب معها بطريقة ما،وبالتالي فمن املنطقي أن تكون في حالة حرب مع روسيا وايران أيضا نظرا
ملشاركتهما مع سورية في القتال ،وهو األمر الذي يترتب عنه نتائج قانونية وأخرى غير قانونية تتجاوز نطاق
النزاعات داخل سوريا ،58واألمر ينطبق أيضا على األطراف املتورطة األخرى ،لكن اإلشكال هنا أن هاته األخيرة
قد ال تكون دولة بالظرورة كالكيانات والجماعات التي يصعب ايجاد تكييف قانوني لها كالحزب مثال.
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الفرع الثاني التأثيرعلى جغرافية النزاع السوري.
تنظم املسألة الشائكة املتعلقة بجغرافية النزاع املسلح في إطار القانون الدولي اإلنساني بالدرجة األولى،
ً
في اطار القانون الدولي اإلنساني ،وجزئيا في مجاالت أخرى من القانون الدولي ،وبينما يوجد شبه اتفاق على
تطبيق القانون اإلنساني على أقاليم جميع األطراف املشاركة في النزاع ،وفي املياه الدولية واملجال الفضائي
للدول املحايدة والدول غير املشاركة في القتال ،بما يعني امكانية استهداف األشخاص واألعيان أيا كانت خارج
اطار هذه الحدود الجغرافية ،فعلى النقيض من ذلك فالقانون الدولي االنساني ال يطبق في النزاعات
املسلحة غير الدولية إال في حدود الدولة التي يقع فيها النزاع ،حتى لو امتدت آثاره إلقليم دولة أخرى ،وفي
حالة نشوب نزاعات مسلحة غير دولية لها عالقة ببعضها البعض لكنها منفصلة عن بعضها في دولة أو اكثر
فإن الحدود الجغرافية لهذه النزاعات محدودة. 59
خاتمة
بعد تناولنا للنزاع السوري في ظل القانون الدولي اإلنساني تبقى طبيعة هذا النزاع موضع جدل
وغموض ،غموض "تبرره طبيعة هكذا نزاعات وهكذا قانون ،فهذا األخير ال يشتمل على اجابات قطعية
وواضحة في هذا املوضوع لحد الساعة ،فتكون اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة عبارة عن فرضيات وجدليات
غير جازمة ،لكننا توصلنا رغم ذلك للنتائج والتوصيات التالية:
يقتض ي الشكل الحالي للقانون الدولي اإلنساني في إطار البحث عن القواعد اإلنسانية املتناسبة مع
خصوصية النزاعات املعاصرة بصفة عامة والنزاعات "املدولة " بصفة خاصة وضع تكييف محدد لهذا
النزاع" ،فال يزال التكييف ظروري إذن للتطبيق" .
رغم بروز منحى فقهي وعرفي خصوصا ،وفي واإلتجاهات الحالية في ممارسة الدول واألعراف الدولية
تنادي بظرورة الغاء كل تمييز بين النزا عات املسلحة بما يصب في مصلحة الضحايا ،لكن اختالفات جوهرية
التزال قائمة بين األحكام املنظمة لها.
صعوبة املفاظلة بين القواعد اإلنسانية املتناسبة مع خصوصية النزاعات املدولة أو املتزامنة ،فالحل
الفقهي املتمثل في نظريتي " العالقات الثنائية" و "التطبيق الشامل" ال يبدو نافعا عند اسقاطه واقعيا.
يمثل النزاع السوري كنموذج عن النزاعات املعاصرة مثاال واقعيا عن قصور القواعد اإلنسانية في
شكلها الحالي عن استيعاب خصائص هذه النزاعات.
في ختام هذه الدراسة ارتأينا ترك التوصيات التالية :
 بالنظر لعدم وجود قواعد متناسبة مع خصوصية النزاعات املدولة أو املختلطة باتت الحاجة ملحة لتعديلالقانون اإلتفاقي الحالي ليستوعب األشكال الجديدة من النزاعات ،بايجاد قواعد خاصة بها حصرا ،أو بإلغاء
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كل تمييز بين النزاعات املسلحة مهما كان نوعها ،لكن من الصعب هو معروف اقناع الدول خاصة تلك
املعنية بالنزاع واجبارها على قبول اتفاقيات جديدة أو تعديل اتفاقيات موجودة.
 التركيز على القانون العرفي لسد الثغرات واإلختالفات بين النظم القانونية املنظمة لنوعي النزاعات املسلحةفي القانون اإلتفاقي ،ومحاولة التغاض ي عن مايشوب "العرف" عموما من غموض.
 في انتظار كل تعدلي كلي أو جزئي للقانون اإلنساني االتفاقي الحالي من الظروري ايجاد "هيئة قانونية دولية"محايدة مكلفة بوضع تكييفات دقيقة للنزاعات املسلحة ،إجراء من شأن تفادي الكثير من اإلشكاليات
القانونية واملناورات السياسية ألطراف النزاعات.
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*******
:ملخص
ّ
 تأسيسا على التوقيت الذي يحال،تصنف الرقابة على دستورية القوانين بين رقابة سابقة والحقة
ّ
 وهذا النوع من الرقابة وبهذه الكيفية يجعل القاض ي،التصرف القانوني على هيئة الرقابة الدستورية
خالله
 إذ يحق له االعتراض على صدور هذه املشاريع في حالة تبين له،الدستوري أحيانا طرفا في الحلقة التشريعية
 ومن جهة أخرى قد تؤدي،مخالفتها ألحكام الدستور مما يخوله الرقابة على مشاريع القوانين هذا من جهة
الرقابة التي يمارسها املجلس الدستوري على القوانين بصفة عامة سواء القبلية أو البعدية إلى الحلول محل
 باعتماده على تقنية التحفظات والتي يقصد بها التصريح بمطابقة حكم من، املشرع في العديد من املناسبات
. مما يجعله مشرعا تعقيبيا ألعمال املشرع، أحكام التصرف القانوني محل الرقابة للدستور مع تحفظ
:كلمات مفتاحية
، تحفظات تفسيرية منقصة، تحفظات تفسيرية، حكم، قرار، رأي، محكمة دستورية،مجلس دستوري
.تحفظات تركيبية
Résumé :
Le contrôle dans la constitutionnalité des lois est classé comme un contrôle
préalable ou un contrôle ultérieur, en se basant sur le moment pendant lequel l'acte
juridique est soumis au Comité de Surveillance Constitutionnelle. Le type de
contrôle qui s’effectue de cette manière rend le juge constitutionnel parfois un parti
dans la boucle législative, puisqu’il lui permet de s’opposer à l’instauration de
projets dans le cas où il voit qu’ils transgressent le règlement de la Constitution.
Cette situation permet au juge de contrôler les projets de lois, d'une part, et d'autre
part elle peut entraîner le contrôle exercé par le conseil constitutionnel sur la loi en
général, que ce soit a priori ou bien à posteriori, à agir à la place du législateur à
plusieurs reprises, en adoptant la technique des réserves, qui est destinée à lui
permettre de déclarer qu’une disposition juridique est conforme ou pas à une des
règles de l'acte judiciaire en vigueur, à la place du contrôle constitutionnel avec
une certaine réserve. Ceci lui confère le rôle du législateur final dans la fonction
législative.
Mots-clés:
Conseil constitutionnel, constitutionnelle, opinion, décision, jugement, notes
explicatives, lignes directrices, notes explicatives incomplètes, réserves.
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مقدمة
يشكل القضاء الدستوري أحد املؤسسات الدستورية التي تهدف إلى ضمان حسن السياسة
التشريعية ،ولذا فان محور عمل القاض ي الدستوري هو الرقابة على أعمال املشرع  ،حماية ملبدأ سمو
الدستور بما يحتويه هذا األخير من حقوق وحريات لألفراد ،ولكن حماية ألعمال املشرع من النتائج التي قد
تترتب على مقابلتها باألحكام الدستورية  ،فان القانون دائما يصدر مقترنا بقرينة الدستورية  ،وهذا راجع
لطبيعة العمل التشريعي للبرملان الذي هو أحد أهم مظاهر ممارسة سياد األمة  ،التي تم تفويضها من قبل
املؤسس الدستوري للسلطة التشريعية ،وهذه األخير األصل أنها تلتزم الحدود الدستورية املرسومة لها أثناء
ممارستها لهذا االختصاص العام ،واالستثناء من ذلك هو مخالفة هذه الحدود سواء منها املوضوعية أو
اإلجرائية لالختصاص التشريعي ومادام أن الوالية العامة في التشريع كما يرى األستاذ عزاوي عبد الرحمن في
كتابة ضوابط توزيع االختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعود ملمثل األمة واملتمثل في البرملان ،
وتفاديا لتهديد السلطة التشريعية في اختصاصها التشريعي فإنها تتمتع بسلطة تقديرية في هذا املجال إال أن
هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة  ،وإنما تخضع لنوع من الرقابة على األعمال التشريعية التي يقوم
القاض ي الدستوري بممارستها وفقا ملجموعة من الضوابط والقيود تشكل في مجموعها ضمانات للسلطة
التشريعية في ممارسة اختصاصها التشريعي ولعل من أبرز هذه الضمانات قرينة الدستورية التي يتمتع بها
القانون بمجرد إصداره ونفاذه  ،ومراعا لهذه الضمانة ابتكر -املجلس الدستوري الجزائري على غرار نظيره
الفرنس ي -في مراقبته ملدى دستورية األعمال الصادر عن السلطة التشريعية تقنية التحفظات التفسيرية
وهذا لكي يتفادى النطق بعدم دستورية القانون محل الرقابة  ،اال أن هذه التقنية قد تجعل املجلس
الدستوري شريكا في العملية التشريعية مما يجعله إن صح القول مشرعا ثانويا .
ففي هذا الخصوص يقول H.kelsen
« la notion d’interférence peut ainsi être définie comme une norme juridique,
et plus précisément comme l’habilitation qui confère à son destinataire le pouvoir
de produire à l’avenir des normes législatives dotées d’un certain contenu » .

أي أن تدخل القاض ي الدستوري في العملية التشريعية يمكن أن ينجم عنه قواعد قانونية
(le juge constitutionnel qui interfère dans l’activité normative du législateur
en lui indiquant comment une loi peut être rédigée, produit donc une norme
juridique et qui habilite ce dernier à édicté une loi conformément à l’interférence
)émise

بمعنى أن تدخل القاض ي الدستوري في العملية التشريعية من خالل توجيه املشرع إلى كيفية تحرير
النص القانوني يشكل قاعد قانونية تؤهل هذا األخير الى سن قانون مطابق للتوجيه الذي أجراه .
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وعليه ،فان املجلس الدستوري الفرنس ي والجزائري اهتديا الى أسلوب التحفظات التفسيرية لكي يتفاديا
النطق بعدم دستورية القانون محل الرقابة وهذا ما نتطرق له في النقاط التالية.
املبحث األول
اعتراف املجلس الدستوري بحق تفسيرالدستور
يقوم القضاء الدستوري في معرض النظر في دستورية القوانين بتفسير الدستور فهو يحدد
النصوص الدستورية التي يتطلبها الفصل في دستورية قانون ما  ،ومن ثم يستخرج منها قواعد قانونية أكثر
وضوحا من النص  ،ويحدد مدى تطابق النصوص القانونية املشكوك في دستوريتها مع هذه القواعد  ،ما يعني
أن هناك مرحلة ما بين تحديد النص الدستوري الواجب التطبيق وعملية التطبيق نفسها  ،وهي مرحلة
لتفسير النص الذي هو مهمة القضاء الدستوري األساسية كما يلجأ إلى إبداء تحفظات تفسيرية.1
غير أننا بالرجوع إلى املجلس الدستوري الجزائري نجده منح نفسه اختصاص تفسير أحكام الدستور بصفة
مستقلة عن أية رقابة وبدون أن يمنحه الدستور مثل هذا االختصاص ،حيث أصدر مذكر تفسيرية تتعلق
باألحكام الدستورية املتعلقة بالتجديد الجزئي األول ألعضاء مجلس األمة املعنيين  ،وذلك بناء على إخطار من
رئيس الجمهورية  2واستند املجلس الدستوري في تبرير اختصاصه بتفسير الدستور إلى النص العام الذي
يؤسس الرقابة الدستورية أي املاد  1/163من الدستور "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام
الدستور" واعتمد في صياغته املذكر شكال مغايرا عن ذلك املعتمد في تحرير آرائه وقراراته حيث وردت
املذكر بتوقيع رئيس املجلس الدستوري دون توقيع باقي أعضاء املجلس كما هو مألوف  ،فبعدما أن بين
املجلس الدستوري أن " ...عملية تجديد نصف أعضاء مجلس األمة طبقا للحكم االنتقالي الوارد في املاد 181
من الدستور  ...تحدث مر واحد في حيا مجلس األمة" ،أكد أن املؤسس الدستوري من خالل التنصيص
على هذا التجديد يهدف إلى الحفاظ على التجربة التي اكتسبها األعضاء الباقون بعد عملية القرعة
واستمرارية حسن سير مجلس األمة وفعاليته"  .يبين أيضا املجلس الدستوري أن عملية التجديد األولى "...
تعد الضمان الوحيد لتطبيق الطريقة العادية مستقبال القائمة على املساوا واملنظمة بحكم املاد  102من
الدستور في فقرتيها الثانية والثالثة"  .حيث أزال املجلس الدستوري هذا الغموض بقوله  " :عندما تتزامن
عملية تجديد نصف أعضاء مجلس األمة طبقا للماد  181وحتى مع املاد  ، 102حال وجود مناصب شاغر
في املجلس طبقا للماد  112من الدستور "  .واعتمد املجلس الدستوري في عملية التفسير على سياق النص
الدستوري " 181فلئن كان املؤسس الدستوري استعمل مصطلح االستخالف في املادتين  181و 112من
الدستور اال أنه يجب عند التطبيق البحث عن السياق الذي أورد فيه املؤسس الدستور هذا املصطلح
للوقوف على معناه ومضمونه" .
وتوصل املجلس بعملية التفسير هذه إلى النتيجة التالية  " :وما دام املوضوع املعروض على املجلس
الدستوري طبقا للفقرة األولى من املادة  163من الدستور  ،من طرف رئيس الجمهورية يخص تفسير
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األحكام الدستورية املتعلقة بالتجديد الجزئي ألعضاء مجلس األمة املعنيين فان املجلس الدستوري دون
التطرق لألعضاء املنتخبين  ،يرى بأن عدد أعضاء مجلس األمة املعنيين الذين يجب أن يشملهم التجديد
هو نصف عددهم املحدد قانونا أي  . 24أما املقاعد الشاغرة فال تشملها عملية التجديد واالستخالف
الواردة ضمن املادة  181من الدستور بل تحكمها املادة  112من الدستور .
إن هذا التفسير يتماش ى مع أحكام الدستوري نصا وروحا ،ومع مبدأ الفصل بين السلطات
املستنتج من أحكام الدستور والذي أقره املجلس الدستوري وكرسه املشرع في نصوص عديدة منها قانون
االنتخابات3 "...
وفي املقابل نجد املجلس الدستوري الفرنس ي مقيدا باالختصاصات التي حددها له الدستور،
ويرفض الفصل في املواضيع التي لم ترد في الدستور رغم أنه قبل ببعض االستثناءات على هذه القاعد 4
ورفض املجلس الدستوري الفرنس ي في قراره املؤرخ في  24 :جويلية  1991الطلب املتضمن تفسير قانون
محال عليه بناء على إخطار وصرح أنه ال يحق له أن يلجأ إلى تفسير الدستور بمناسبة النظر في قانون محال
عليه ،إال إذا كان هذا التفسير ضروري للنظر في دستوريته5
وإذا كان املجلس الدستوري الجزائري قد فسر الدستور بناء على إخطار رئيس الجمهورية  ،وأسس
اختصاصه في التفسير على أحكام الفقر  ، 163فانه باملقابل لم يبين األساس القانوني للتحفظات التفسيرية
التي يلجأ إليها من أجل تفادي خيار دستورية أو عدم دستورية النص محل الرقابة  ،فأثارت هذه التحفظات
جدال فقهيا حول أساسها وقوتها اإللزامية  ،كما انتقدت هذا التقنية عموما لعدم اتصافها باملوضوعية .ذلك
ما نوضحة في النقطة الجزئية املوالية.
املبحث الثاني
اعتماد املجلس الدستوري على تقنية التحفظات التفسيرية لتفادي خيار
دستورية أو عدم دستورية األحكام املراقبة
اعتمد املجلس الدستوري الجزائري تقنية التحفظات التفسيرية كنظيره الفرنس ي واملحكمة
الدستورية االيطالية  ،واملحكمة الدستورية األملانية من اجل تفادي خيار مطابقة أو عدم مطابقة األحكام
املعروضة على رقابته للدستور ،حيث استعملت املحكمة الدستورية األملانية التفسير املطابق للدستور ألول
مر في قرارها املؤرخ في 07ماي  1955فجاء في حيثيات القرار أنه (ال يعتبر القانون غير دستوري ما دام هناك
تفسير ممكن أن يتفق مع القانون األساس ي ،وأن القانون يحتفظ بمعناه عند هذا التفسير) .
إن مراعا واحترام التحفظات التفسيرية يعد شرطا العتبار القانون دستوريا  ،وضمانا ملبدأ قرينة الدستورية
 ،إذ يمكن أن تكون هذه القرارات قرارات بعدم املطابقة  ،لكن املجلس الدستوري يفضل أن يعتبر األحكام
التي تمت مهاجمتها مطابقة للدستور عن طريق تفسير تركيبي أو مزيل لألثر أو توجيهي  ،ووفق هذا التحليل،
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نتطرق الى أنواع التحفظات التفسيرية التي يجربها املجلس الدستوري على النصوص املعروضة عليه ومدى
الزاميتها . 6
املطلب األول:التحفظات التفسيرية املنقصة Interprétation réductrice
يستعمل املجلس الدستوري التفاسير املنقصة لتعديل حكم قانوني بهدف تحقيق معناه والتقليص
من مداه ،أي من قوته اإللزامية  .فهدف هذه التحفظات هو االنتقاص جزئيا أو كليا من القو امللزمة
للقانون ،ويقسم بعض الفقهاء التحفظات التفسيرية املنقصة الى تفاسير مقللة لألثر " interprétation
 "minorantesوالى تفاسير مزيلة لألثر أو معدمة لألثر " ، "interprétation neutralisantes inopérantesفي
حين ينتقد البعض اآلخر مثل هذا التمييز ويعتبر التحفظات املنقصة كلها تحفظات تفسيرية مزيلة لألثر،
وهو ما نبينه تباعا.
أ -التحفظات التفسيرية املقللة لألثر:
يتمثل محتوى التفاسير املنقصة في التخفيف أو التقليل من معنى النص والحد من مداه  ،فاملجلس
الدستوري ال يقوم بتعديل صياغة النص  .وانما يقوم بتعديل معناه ومداه والتصريح بمطابقته للدستور
فمحتوى النص والفاضه تبقى بدون أي تغيير ،وقد استعمل املجلس الدستوري الجزائري مثل هذه
التحفظات في قراره املؤرخ في  18 :ديسمبر  ،1989حيث جاء فيه،
"باعتبار أنه إذا كانت املاد  94من الدستور تنص أنه يجب على املجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته
الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته  ،فان املاد  49من النظام الداخلي ال يمكن
في أي من أحكامه أن تمنح للجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني أو ألعضائه سلطة تفتيشية من شأنها  ،أن
تشكل مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات وباالستقاللية الالزمة للهيئة التنفيذية وأن املاد  94من الدستور
في هذه الحالة ال تعطي للجان الدائمة سوى الحق في الزيارات اإلعالمية التي تساعدها على حسن تقدير
املسائل التي تطرح لدى دراسة القوانين".7
فقد غير املجلس الدستوري محتوى الحق الذي خوله املجلس الشعبي الوطني للجان الدائمة أو
ألعضائه  ،فعوضا أن تتمتع تلك اللجان بسلطة التفتيش التي تعد مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات ،
لتمنح فقط حق الزيارات اإلعالمية ،وبهذه الكيفية فقط ال يكون مساس بمبدأ الفصل بين السلطات  ،حيث
يتبين أن املجلس الدستوري قلل من أثر نص املاد  49من النظام الداخلي للغرفة األولى في البرملان باعتماد
تقنية التحفظ املزيلة لألثر دون تغيير محتوى النص .
كما عاد في رأيه املؤرخ في  21 :فبراير  1999فيما يخص اشتراط املشرع في كل مشروع أو اقتراح قانوني
لكي يكون مقبوال  ،أن يرفق بعرض أسباب وأن يحرر في شكل مواد (واعتبارا والحال أن تحديد الشكل الذي
يأخذه مشروع أو اقتراح قانوني ليكون مقبوال ال يعد في حد ذاته شرطا إضافيا للشروط املنصوص عليه في
املاد  119من الدستور وانما يشكل إحدى الكيفيات املرتبطة بتطبيق هذه الشروط 8
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وعليه اعتبر املجلس الدستوري اشتراط املشرع إرفاق كل مشروع أو اقتراح قانوني يعرض أسبابه وأن يحرر
نصه في شكل مواد  ،مجرد كيفية من الكيفيات املرتبطة بتطبيق الشروط املنصوص عليها في املاد  119من
الدستور وال يعد شرطا إضافيا على ما ورد في هذه األخير .
ب -التفاسيراملزيلة لألثرأو املعدل له Les interprétation neutralisante :
لقد لجأ املجلس الدستوري الفرنس ي الى هذا النوع من التحفظات التفسيرية  ،فجاء في قراره املؤرخ في :
 27جويلية . 1982
(En raison même de leur caractère inopérant, il n’y a pas lieu faux d’en faire une
). déclaration de non-conformité à la constitution

(أي أنه نظرا لكون األحكام التشريعية محل الرقاية عديمة األثر فال يوجد أي داعي لكي تكون محال للتصريح
بعدم مطابقتها للدستور). 9
يقول األستاذ يلس شاوش بشير :
(Les réserves neutralisantes ont pour effet « gommer l’effet nocif » ou de
vider de leur venir certaines disposition sous les déclarer inconstitutionnelles en
affirment simplement qu’elles n’ont pas la signification qui semble dérouler du
texte ou qu’elles sont dépourvues d’effet juridique) .

(يتم بموجب قرارات املطابقة تحت تحفظ تفسيري مزيل االثر إزالة اآلثار الضار لبعض األحكام أو يفرغها
من محتواها القانوني بحيث يصرح القاض ي الدستوري أن تلك األحكام ال تحتوي املعنى املنتظر من النص
القانوني  ،أو أن تلك األحكام عديمة األثر) .
يتمثل إذن محتوى التفاسير املزيلة األثر في إزالة كل األثر لألحكام املفسر بإعطائها سوى طابعا
استدالليا غير ملزم  ،ليتمكن حينئذ املجلس الدستوري التصريح بمطابقتها للدستور ومنحها الضوء األخضر
إلصدارها ويصرح إذن املجلس الدستوري بأن األحكام القانونية املعيبة عديمة األثر أو غير منتجة
»  « inopérantesلكي يفرغها من محتواها القانوني ومن طابعها اإللزامي ينطق بذلك لعدم دستوريتها
وباملقابل ال يمنع إصدارها.10
ومن جانبه استعمل املجلس الدستوري الجزائري هذا النوع من التفاسير في قراره املؤرخ في  06 :أوت 1995
"واعتبارا والحال أن إدراج نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الذي تم الفصل فيه بعدم
مطابقته للدستور  ،تجاهل قو قرارات املجلس الدستوري ومن ثم ال وجه للبت في مدى دستورية من
جديد".
ونالحظ بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائري  ،على خالف نظيره الفرنس ي أنه صرح في منطوق هذا
القرار على عدم مطابقة ذلك الحكم (الشرط) للدستوري  ،في حين يصرح املجلس الدستوري الفرنس ي أن
القاعد منعدمة اآلثار القانونية ويعلن باملقابل أنها صحيحة ومطابقة للدستور  ،بحيث ال يحذفها من النص
القانوني بل يحتفظ بها وفي نفس الوقت يعتبرها غير منتجة آلثار قانونية . 11
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،258-244 :جانفي 2019
249

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
القاض ي الدستوري  :مشرع من الدرجة الثانية

ويترتب عن ذلك أن املجلس الدستوري الجزائري على خالف نظيره الفرنس ي يلجأ الى حذف األحكام
التشريعية التي يعتبرها غير دستورية ليحتفظ بالنص صحيحا ومطابقا للدستور فيصرح بعد هذه العملية
باملطابقة الجزئية  ،أي أن األحكام مطابقة جزئيا للدستور مستثنيا الجزء اآلخر للنص القانوني املحذوف ،
حيث يقوم املجلس الدستوري بفضل هذه التقنية  ،بفصل الجزء املخالف للدستور وحذفه  ،وإزالته ،
ليترك ويحتفظ بالجزء الصحيح املطابق للدستور  ،حيث جاء في قرار املجلس املؤرخ في  30 :أوت 1989
"نظرا لكون املاد  17من القانون العضوي املتضمن القانون األساس ي للنائب  ،تخول هذا األخير أن يتابع في
الدائر التي انتخب فيها تطور الحيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وخاصة املسائل املتعلقة
بتطبيق القوانين واألنظمة وممارسة الرقابة الشعبية وكذلك املسائل املتعلقة بنشاط مختلف املصالح
العمومية  ،ونظرا لكون املاد  33املتناولة في نفس االتجاه  ،تنص على أنه " عند نفاذ جدول أعمال املجلس
يتفرغ النائب لدائرته االنتخابية وفي هذا اإلطار يجب عليه أن يسهر على تطبيق القوانين واألنظمة كما يتولى
ممارسة الرقابة الشعبية وفقا للتشريع املعمول به".12
ونظرا أن مبدأ الفصل بين السلطات يحتم على كل سلطة أن تلزم دائما حدود اختصاصها وبتخويل
النائب أن يتابع فرديا املسائل املتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات وممارسة الرقابة الشعبية واملسائل
املتعلقة بنشاط مختلف املصالح العمومية  ،أسند القانون األساس ي للنائب مهام تتجاوز إطار صالحياته
الدستورية .
وبناء على تقدم بقول املجلس الدستوري أن املاد  17واملاد  33مطابقتان جزئيا للدستور  ،فاألولى
في فقرتها األولى فقط كذلك مع حذف الجملة "وفي هذا اإلطار يجب عليه أن يسهم على تطبيق القوانين
واألنظمة" .
وعليه ،اعتبر املجلس الدستوري املادتين معيبتين في صياغتهما األصلية  ،ولكي يعتبرهما دستوريتان ،
قام بإجراء عليهما عملية التطهيروصرح بعد هذه العملية أن املادتين مطابقتان للدستور تحت التحفظات
التي أبداها وأعاد صياغتها على النحو التالي " يصرح بأن املادتين  17و 33مطابقتان جزئيا للدستور مع
التحفظات املعبر عنها أعاله وتحرر هاتين املادتين كما يأتي  :املاد " 17يتابع النائب في دائرته االنتخابية تطور
الحيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية" .
املاد " 33يتفرغ النائب لدائرته االنتخابية عد نفاذ جدول أعمال املجلس" .
فقد حذف املجلس الدستوري من كال املادتين الجزء املخالف للدستور ،وحذف من األولى "وخاصة
املسائل املتعلقة بتطبيق القوانين واألنظمة وممارسة الرقابة الشعبية وكذلك املسائل املتعلقة بنشاط
مختلف املصالح العمومية" وحذف من الثانية عبار "وفي هذا اإلطار يجب عليه أن يسهر على تطبيق
القوانين واألنظمة كما يتولى ممارسة الرقابة الشعبية وفقا للتشريع املعمول به" .
املطلب الثاني :التحفظات التفسيرية التركيبية
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يقول األستاذ يلس شاوش بشير
(Dans les décisions de conformité sous réserve d’interprétation le juge
constitutionnel ajoute au texte ce qui lui manque pour être conforme, sous couleur
de l’interprète)13.

أي أن القاض ي الدستوري يقوم في القرارات املطابقة تحت تحفظ تفسيري تركيبي بإضافة الى النص القانوني
ما ينقصه لكي يصبح مطابقا للدستور 14حيث تتمثل وظيفة املجلس الدستوري في هذه الحالة في إحداث
إضافة في القانون  .فالتفسير التركيبي لديه وظيفة إنشائية تسمح للمجلس الدستوري التصريح بدستورية
التشريع محل التفسير 15وتصنف التفاسير التركيبية الى تفاسير إضافية وأخرى استبدالية .
أ -التحفظات التفسيرية التركيبية االضافيةinterprétations constitutive additives :
يتمثل محتوى التفاسير التركيبية اإلضافية في إضافة املجلس الدستوري للقانون محل رقابته ما
ينقصه لكي يصبح دستوريا  ،فال يكتفي املجلس الدستوري بالتوضيح للمشرع كيف يقوم بملء الفراغ
التشريعي ليجعله دستوريا ،بل يقوم بهذه املهمة بنسفه عن طريق تقنية التفسير ومن أمثلة هذه التحفظات
ما ورد في قرار املجلس الدستوري املؤرخ في  19 :ماي  1998بشأن املاد  03من القانون العضوي محل رقابته
التي تحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة فاعتبر " :أن املشرع حين حدد مقر مجلس الدولة بالجزائر
العاصمة قد أغفل السلطة املخولة لرئيس الجمهورية في الحالة االستثنائية بمقتض ى أحكام الفقر الثالثة
من املاد  93من الدستور" . 16
صرح املجلس الدستوري بناء على ذلك في منطوق رأييه  " :تعد املاد  3من القانون العضوي موضوع
اإلخطار مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كاآلتي  :املاد " 3مع مراعا أحكام املاد  93من الدستور
يحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة" .
كما قام املجلس الدستوري بملء الفراغ التشريعي نتيجة إغفال املشرع العضوي ألحكام دستورية أخرى
تتعلق بانتخاب رئيس مجلس األمة حيث جاء فيه "واعتبارا أن املؤسس الدستوري قد أقر في املاد 2/181
من الدستور بأن القرعة ال تشمل رئيس مجلس األمة الذي يمارس العهد األولى مد ست ( )6سنوات.
واعتبارا أن املشرع حين نص على أن انتخاب رئيس مجلس األمة يتم وفقا ألحكام املاد  114من الدستور
يكون قد أغفل اإلشار الى الحكم االنتقالي الوارد في الفقر الثانية من املاد 181من الدستور واملتعلق
بانتخاب رئيس مجلس األمة في العهد األولى".17
وأعاد املجلس الدستوري صياغة املاد بإضافة عبارات تجعلها مطابقة للدستور فقام بتكملة الجزء
الذي ينقصها لكي تصبح مطابقة للدستور "تعد املاد  1/11من القانون العضوي  ،موضوع اإلخطار مطابقة
جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كاألتي :
املاد  " : 11مع مراعا أحكام املاد ( 181الفقر الثانية) من الدستور  ،ينتخب رئيس املجلس الشعبي الوطني
ورئيس مجلس األمة وفقا ألحكام املاد  114من الدستور" .
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وأصبحت املاد  11املعيبة مطابقة للدستور بعد أن أحدث عليها املجلس الدستوري تعديال باإلضافة،
حيث أضاف شطر جملة مع مراعا أحكام املاد ( 181الفقر الثانية) من الدستور "الى نص املاد " ينتخب
رئيس املجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة وفقا ألحكام املاد  114من الدستور" .
ب -التحفظات التركيبية االستبدالية
يقوم املجلس الدستوري بمقتض ى التحفظات التركيبية االستبدالية بإعطاء معنى آخر للنص
القانوني ،فيستبدل ملعناه بمعنى آخر  ،ويقوم بإحالل تفسيره محل تفسير املشرع.18
وقد استعمل املجلس الدستوري هذا النوع من التفاسير من أول قرار له في  20أوت  ،1989حيث قال
"نظرا ألن املشرع عندما نص على أن األشخاص الذين يمارسون الوظائف املذكور في املادتين  82و 85من
قانون االنتخابات  ،غير قابلين لالنتخاب من املجالس البلدية  ،واملجلس الشعبي الوطني  ،كان يقصد منعهم
من الترشح ملهمة انتخابية مد ممارستهم م هامهم طوال سنة واحد بعد إنهاء مهامهم  ،ومن تقديم ترشحهم
ملهمة انتخابية في دائر االختصاص األخير التي مارسوا وظائفهم فيها
والقول بمقتض ى أية قراء أخرى تفض ي الى توسيع هذا املطلب األخير الى كل دوائر االختصاص التي
سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم  ،قول تمييزي ال يستند الى أساس  ،وبعد هذا التحفظ  ،يتبين أن أحكام
املادتين  82و 85املذكورتين ال مساس لهما بأي حكم دستوري ".وقد ورد في منطوق رأي املجلس الدستوري .
"تحت التحفظات املعبر عنها أعاله يصرح بأن املواد  82و 85من قانون االنتخابات  ،مطابقة للدستور".19
وعليه ،فاملجلس الدستوري اختار من بين التفاسير املمكنة ذلك الذي ال يتعارض مع الدستور  ،فاعتبر أن
عدم القابلية لالنتخاب في املجالس الشعبية البلدية واملجلس الشعبي الوطني بالنسبة ألصحاب الوظائف
املذكور في القانون  ،أثناء ممارستهم ملهامهم وطوال سنة واحد بعد انتهاء مهامهم يقتصر على دائر
االختصاص األخير التي مارسوا فيها وظائفهم .
اعتبر املجلس الدستوري هذا التفسير الذي قدمه الوحيد املطابق للدستور  ،كما استعمل هذه
التقنية في رأيه املتعلق بمدى مطابقة القانون العضوي املتعلق باإلعالم للدستور  ،حيث صرح :
فيما يخص املاد  45من القانون العضوي موضوع اإلخطار واملحرر كالتالي  " :يحدد سير سلطة ضبط
الصحافة املكتوبة وتنظيمها بموجب أحكام داخلية تنشر في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية" .
اعتبارا أن املشرع العضوي حدد صالحيات سلطة ضبط الصحافة املكتوبة كسلطة مستقلة تتمتع
بالشخصية املعنوية وفق أحكام املاد  40من هذا القانون العضوي .
واعتبارا أنه خول لها الحق في تحديد قواعد سيرها وتنظيمها بموجب أحكام داخلية دون توضيح طبيعة هذه
األحكام .
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واعتبارا أنه إذا كان املشرع يقصد بذلك تحديد قواعد سير وتنظيم سلطة ضبط الصحافة املكتوبة في
نظام داخلي ال يتضمن عند إعداده أحكاما تمس بصالحيات مؤسسات أو سلطات أخرى  ،وال يتطلب تطبيقه
إقحام هذه األخير أو تدخلها  ،ففي هذه الحالة وبالنظر الى املبدأ الدستوري القاض ي بتوزيع االختصاصات
تعد هذا املاد مطابقة للدستور شريطة مراعا التحفظ.20
املطلب الثالث :التحفظات التوجيهية أو اآلمرة interprétation directives ou injonctives :
يقصد بالتحفظات التوجيهية تلك التعليمات أو األوامر التي يوجهها املجلس الدستوري الى الهيئات
العمومية لكي تتمكن من تطبيق النص الذي صرح املجلس الدستوري على نحو ما بينه ،يضمن املجلس
الدستوري بهذه الطريقة أن النص سيبقى في اإلطار الدستوري كما يقيد السلطة التقديرية لألجهز املكلفة
بتطبيق القانون ،ويهدف املجلس الدستوري من تقنية قرارات املطابقة بتحفظ تفسيري توجيهي إلى رسم
املسار الذي يتعين إتباعه من قبل السلطات املكلفة بتطبيق القانون املصرح بمطابقته للدستور بتحفظ .21
أ -التفاسيراآلمرة املوجهة للمشرع
ً
لتفادي توقيع جزاء اإللغاء  ،يوجه املجلس الدستوري بمقتض ى التفسير التوجيهي أمرا إلى املشرع
لتعديل النص القانوني  ،فال يصرح املجلس الدستوري بعدم مطابقة القانون للدستور  ،بل يصرح
بدستوريته بشرط مراعا تلك التوجيهات ويقدم املجلس الدستوري عد أنواع من التوجيهات أو األوامر الى
املشرع تختلف من حيث غايتها تتمثل في األتي:
 -)1التفاسيرالتوجيهية التي تفرض على املشرع احترام مبدأ عام
فقد يكون محتوى تفسير توجيهي معين دعو املجلس الدستوري املشرع الى احترام مبدأ أو مبادئ دستورية
عامة 22حيث أعاب املجلس الدستوري في رأي الصادر في  6مارس  1997على املشرع العضوي تقييده لحق
إنشاء األحزاب السياسية حيث صرح "واعتبار أن الفقر الثانية من املاد  42من الدستور قد وضعت القيود
والتي يتعين االلتزام بها من ممارسة حق إنشاء األحزاب السياسية والتي ال تمت بأي صلة للشروط املذكور
أعاله"  .ودعا املجلس الدستوري املشرع الى تأدية دوره في مجال تطبيق املبدأ الدستوري وبين له كيفية
القيام بذلك "واعتبارا أن دور القانون هو تطبيق مبدأ الدستور بالنص على إجراءات وكيفيات ممارسة وليس
تقليصه أو إفراغه من محتواه بفرض قيودا عليه".23
كما فرض املجلس الدستوري على املشرع االلتزام بأحكام الدستور التي تمنع التمييز  ،وأن يهدف
تدخله الى ضمان ممارسة فعلية للحق أو الحرية املعترف بها دستوريا .
"واعتبارا أن االلتزامات والواجبات األخرى  ،التي يمكن للمشرع أن يقررها إلنشاء أحزاب سياسية كما تنص
عليه الفقر األخير من املاد  42من الدستور  ،ال يمكن بأي حال من األحوال أن تقرر على ما منعه الدستور
صراحة من تمييز  ،بل أن تدخل املشرع خاصة في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية يجب أن
يهدف الى ضمان ممارسة فعلية للحق أو الحرية املعترف بها دستوريا .
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"واعتبارا أن الحريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن يضمنها الدستور سيما املاد  32منه  ،التي تعتبرها
تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات واجبهم أن ينقلوه من جيل الى آخر كي يحافظوا على سالمته
وعدم انتهاك حرمته" .
 -)2التفاسيرالتوجيهية التي تدعو املشرع الى ملء فراغ تشريعي
قد يطلب املجلس الدستوري من املشعر ملء الفراغ املوجود في التشريع ألن من شأنه أو النقص أن
يجعل التشريع غير دستوري أو غير مطابق للدستور  ،ولكي يتفادى املجلس الدستوري النطق بعدم
الدستورية يأمر املشرع بتكملة فقط النقص املوجود في هذا التشريع.24
حيث جاء في القرار األول للمجلس الدستوري املؤرخ في  20 :أوت  " : 1989غير أن املجلس الدستوري،
يالحظ على أية حال أن نص القانون الذي عرض عليه خال من كل شرط من شروط عدم القابلية النتخاب
املجلس الشعبي الوالئي  ،وما هذا إال نتيجة إغفال  ،ألنه في الحالة العكسية يفض ي تحليله الى تمييز باملقارنة
مع ما هو مشترط في املترشحين للمجالس الشعبية األخرى ". 25وصرح املجلس الدستوري بمطابقة هذا النص
بشرط مراعا هذا التحفظ  ،بملء الفراغ الذي تركه املشرع والذي اعتبره املجلس مجرد إغفال  :جيث جاء
فيه
"تحت طائلة التحفظات املعبر عنها أعاله  ،يصرح بأن املواد من قانون االنتخابات مطابقة للدستور" .
اعتبر املجلس الدستوري أحكام القانون العضوي املعدل واملتمم لألمر املتضمن القانون العضوي
املتعلق بنظام االنتخابات ناقصة ألنها جاءت خالية من أي حكم جزائي في حالة استعمال القوائم االنتخابية
لغير األهداف التي قررها القانون العضوي من جهة ولم تنص من جهة أخرى تلك األحكام عن شروط وكيفية
ومجال استعمال تلك القوائم  " :واعتبارا أن املشرع لم يضمن القانون العضوي موضوع اإلخطار أحكاما
جزائية ملعاقبة استعمال املعلومات الخاصة بالناخبين  ،ألهداف جزائية غير تلك املقرر بموجب القانون
العضوي املتعلق بنظام االنتخابات  ،ولم يضبط شروط ومجال وكيفيات استعمال القوائم االنتخابية ،
واعتبارا بالنتيجة  ،فانه شريطة مراعا هذا التحفظ  ،تكون الفقر الثالثة من املاد  4من القانون العضوي
موضوع اإلخطار غير مخالفة ألحكام الدستور"
اعتبر املجلس الدستوري أن تلك األحكام مطابقة للدستور شريطة أخذ املشرع بعين االعتبار التحفظ الذي
أبداه" .
 -)3التفاسيرالتوجيهية التي تحدد مضمون نظام داخلي مستقبلي
عندما يحيل املشرع العادي أو العضوي تنظيم مسألة معينة الى النظام الداخلي ألحدى الغرفتين أو
لكلتيهما يقدم املجلس الدستوري توجيهات يتعين على الغرفتين أخذها بعين االعتبار عند إعداد كل منهما
لنظامها الداخلي مستقبال .
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حيث جاء في رأي املجلس الدستوري املؤرخ في  13 :جانفي  2001بشأن املاد  28من القانون
األساس ي لعضو البرملان التي تنص "يمكن عضو البرملان من جميع الوسائل الضرورية ألدائه مهمته  ،يحدد
النظام الداخلي لكل من الغرفتين هذه الوسائل" .
اعتبارا أن املشرع أقر بموجب هذه املاد تمكين عضو البرملان من جميع الوسائل الضرورية ألداء مهمته
وأحال تحديدها على النظام الداخلي لكل من الغرفتين .
واعتبارا أنه إذا كان من صالحية املشرع تقدير الوسائل املادية الضرورية التي يحتاجها عضو البرملان ألداء
مهمته البرملانية  ،فانه باملقابل يتعين عليه أن تكون تلك الوسائل بما في ذلك فتح أمانة ال تخالف أحكام املاد
 105والفقر الثانية من املاد  115من الدستور .
أكد املجلس الدستوري في منطوق رأيه على ضرور احترام التوجيهات التي قدمها  ،فاعتبر املاد املذكور
دستورية بشرط مراعا تلك التوجيهات:
"القول أن املاد  28دستورية شريطة مراعا التحفظات املشار إليها أعاله". 26
ب -التفاسيرالتوجيهية املقدمة للهيئات العمومية األخرى
قد يوجه املجلس الدستوري تفاسير توجيهية أو آمر بمقتض ى أرائه وقراراته الى هيئات عمومية أخرى
غير البرملان كالحكومة أو الهيئات اإلدارية أو القضائية  ،يفسر ويبين املجلس الدستوري ويدعو بمقتض ى
هذه التفاسير تلك الهيئات الى تنفيذ أو تطبيق القانون بطريقة مطابقة للدستور . 27
ويتمثل التفسير الوحيد الذي يمكن إدراجه ضمن التفاسير التوجيهية في إطار اجتهاد املجلس
الدستوري الجزائري في ذلك التفسير الذي وجهه الى الهيئات التنفيذية والهيئات القضائية واملتمثل في
ضرور نشر االتفاقيات الدولية بعد مصادقة الجزائر عليها  ،رغم أن الدستور لم ينص على إجراء النشر
هذا ،وفي ضرور تطبيق القاض ي لتلك االتفاقيات  :من ذلك قوله "ونظرا لكون أي اتفاقية بعد املصادقة
عليها ونشرها  ،تندرج في القانون الوطني وتكتسب بمقتض ى املاد  123من الدستور مرتبة تسمو على القوانين
وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية.28
خاتمة
ما يمكن قوله في األخير أنه ال يوجد أثرا لهذه التفاسير التي يلجأ إليها املجلس الدستوري  ،ال في
الدستور وال في النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري  ،وهذا على غرار املجلس الدستوري الفرنس ي
الذي يستعملها أيضا في غياب نص دستوري .وعليه فتطرح التحفظات التفسيرية إشكالية األساس القانوني
لها .
ومن جهته ،يجد الفقه الفرنس ي األساس القانوني للتفاسير املطابقة في الوظيفة التي يقوم بها املجلس
الدستوري في إطار ممارسته للرقابة على دستورية القوانين حيث يقيم املجلس الدستوري عالقة مقارنة
دستورية بين قاعد أدنى وقاعد أسمى وعندما يقيم املجلس الدستوري هذه العالقة ،فانه يستعمل إجراء
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قاض يقوم بتطبيق القانون على واقعة معينة للفصل في النزاع  ،فاستعمال هذه الطريقة
يستعمله كل ٍ
القضائية يؤدي حتما الى التفسير  ،إذ يعد التفسير عملية فكرية مرتبطة بوظيفة املجلس الدستوري ووسيلة
ضرورية ملمارسة الرقابة حيث يرى الفقيه  Kelsenأنه إذا كان على كل جهاز قانوني مكلف بتطبيق القانون
تفسير القواعد التي هو مكلف بتطبيقها ،فإن التفسير إذن هو مجموعة من العمليات الفكرية التي تصاحب
بالضرور عمليات تطبيق القانون في تدرجه من املرتبة األعلى الى املرتبة األدنى.
فاألصل أنه يجب قبل أن يشرع الجهاز املكلف بتطبيق نص قانوني ،أن يحدد أوال معنى النص أي
محتوى هذه القاعد قبل تطبيقها فكل نص قانوني غامض يحتمل العديد من املعاني  ،فيختار الجهاز
املكلف بتطبيق النص القانوني  ،معنى من بين هذه املعاني وفي هذا االختيار تكمن عملية التفسير.
وترتبط عملية التفسير إذن بعلمية تطبيق القانون ،غير أن التفاسير املطابقة تبقى تطرح إشكالية
فيما يخص قيمتها القانونية.
فرغم أن املجلس الدستوري الفرنس ي ال يعيد التفاسير املطابقة في منطوق قراراته وإنما يكتفي
بإدراجها في األسباب  ،إال أن التفاسير املطابقة الوارد في أسباب القرار تتمتع بنفس القو اإللزامية التي
يتمتع بها منطوق القرار ولقد أكد املجلس الدستوري الفرنس ي على ذلك في قراره املؤرخ في  16جانفي 1962
إذ جاء فيه أن القو اإللزامية لقرارات املجلس ال تشمل فقط منطوق القرارات  ،إنما تمتد أيضا الى األسباب
التي تشكل دعما ضروريا وتشكل أساسا لهذه القرارات حيث يعتبر املجلس الدستوري الفرنس ي  ،أن التفاسير
املطابقة على غرار منطوق القرار تستمد قوتها اإللزامية من املاد  62من الدستور التي تنص على أنه ال يمكن
أن يتم إصدار أو وضع حيز التطبيق الحكم الذي يصرح بعدم دستوريته  ،ويذهب املجلس الدستوري
الفرنس ي أحيانا الى حد إدراج هذه التفاسير ضمن منطوق القرار ذاته للتأكيد على طابعها اإللزامي كما أن
لهذه التفاسير طابعا إلزاميا وقانوني  ،فهي جزء ال يتجزأ من القانون فهذه التفاسير هي التي تتحكم في صحة
هذا القانون  ،فالتفسير إذن ما هو إال وسيلة تسمح للمجلس الدستوري التصريح بصحة القانون بالنظر الى
الدستور  ،فبدون التفسير الذي يعطيه املجلس الدستوري للقانون ال يمكن أن يتم إصدار النص القانوني
ودخوله حيز النفاذ  ،وبالتالي فلهذه التفاسير نفس الطابع اإللزامي للقانون ذاته.
وقد جانبه املجلس الدستوري الجزائري على إعاد التحفظات التفسيرية التي أبداها في اعتبارات
الرأي أو القرار في منطوق هذا األخير  ،كما أنه وجد سندا وأساسا دستوريا الختصاصه في تفسير الدستور
املتمثل في الفقر األولى من املاد  163من الدستور منذ عام  2000فتتمتع بذلك التحفظات التفسيرية التي
بيدها املجلس الدستوري بقو قانونية ملزمة .

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،258-244 :جانفي 2019
256

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
القاض ي الدستوري  :مشرع من الدرجة الثانية

الهامش:
1ـ عصمان سليمان ،اشكاليات الرقابة على دستورية القوانين  ،مجلة املجلس الدستوري اللبناني  ،الكتاب السنوي  ، 2012املجلد  ، 06ص 50
 2ـ رفض املجلس الدستوري االخطار الوارد من قبل رئيس مجلس األمة بهذا الشأن  ،معتبرا أن رئيس الجمهورية هو املختص الوحيد في طلب مثل
هذا التفسير باعتباره حامي الدستور  ،محمد بجاوي  ،املجلس الدستوري  ،صالحيات  ...انجازات  ...وأفاق  ،مجلة الفكر البرملاني  ،العدد
الخامس  ، 2004ص . 40
 3ـ 3مذكر تفسيرية ألحكام الدستور املتعلقة بالتجديد الجزئي األول ألعضاء مجلس األمة املعنيين  ،أحكام الفقه الدستوري الجزائري رقم :
 ، 2000/05ص  34وما يليها .
4-

louis Favoreu, le droit constitutionnel, jurisprudentiel, R.D.P 1989. P 418
- Guillaume DRAGO contentieux constitutionnel François 2ème édition P.U.F, Paris, 2006 P 534
6
- Guillaume DRAGO l’exécution des décisions du conseil constitutionnel, l’effectivité du contrôle de la
constitutionnalité des lois, économica, Paris, phrases universitaire générale de l’état 3 ème édition, Paris 1981, 329
5

 7ــ نبالي فظة  :دور املجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة  ،مجال محدود  ،وحول محدود  ،رسالة دكتوراه  ،كلية الحقوق
جامعة مولود معمري  ،تيزي وزو  ، 2010 ، ،ص 329
constitutionnel, l’effectivité du contrôle de la

8

- Guillaume DRAGO l’exécution des décisions du conseil
constitutionnalité des lois ; OP.CIT P 330
9

-- Franck moderne, la déclaration de conformité sous réserve, le conseil constitutionnel et les partis politiques,
journée d’études du 19 mars 1987, dirigé par louis farroren, presses d’Aix-Marseille, Aix- en Provence, economica,
Paris 1988 , P 100, Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel 3 ème édition Manchester , Paris 1993
p 330

 10ـ لالستزاد أنظر،نبالي فظة  :دور املجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول محدود  ،املرجع السابق ص 31
 11ـ - 11رأي رقم  / 03 :ف  .ن .د -م د  -89-أحكام الفقه الدستوري الجزائري رقم  ، 2000-05 :ص . 26- 25
 12ـ رأي رقم /08 :ر.ق.ع/م.د 99/أحكام الفقه الدستوري الجزائري مرجع السابق ص 143
13

- Décision N° 82-142 DC du 27 Juillet 1892, loi portant réforme de la planification
- yelles chaouche bachir, le conseil constitutionnel en Algérie, office des publications universitaires, Alger, 1949
P 15
14

 15ـ نبالي فطه  ،دور املجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة  ،املرجع السابق ص . 134
 16ـ قرار رقم  - 2ق  -ق  -م د  89 -مؤرخ في  28محرم عام  1410املوافق  30أوت سنة  ،1989يتعلق بالقانــون األساســي للنائــب
- yelles chaowche bachir, le conseil constitutionnel en Algérie OP cit P 158
- IBID , P 153
 19ــ لإلستزادة أنظر ،نبالي فطة  ،دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة  ،المرجع السابق ص 336

17
18

 20ـ الرأي رقم /06ر.ق.ع/م.د 98/أحكام الفقه الدستوري الجزائري املرجع السابق ص31.
 21ـ رأي رقم /08ر.ق.ع  /م.د  99/مؤرخ في  05ذو القعد عام  1419املوافق  21فبراير سنة  1999يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي
الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة ،وعملهما ،وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور.
 22ـ نبالي فطه  ،دور املجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة  ،املرجع السابق ص 338
 23ـ قرار رقم  - 1ق.ق  -م د  -مؤرخ في  18مح ــرم ع ــام  1410امل ــوافق  20غشت سنة  1989يتعلق بقانون اإلنتخابات
 24ـ رأي رقم  / 02ر .م  .د  12 /املؤرخ في 14صفر  1433عام املوافق  08يناير سنة  ، 2012يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق
باإلعالم ،للدستور.

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،258-244 :جانفي 2019
257

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
القاض ي الدستوري  :مشرع من الدرجة الثانية
 25ـ نبالي فطة  ،دور املجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة  ،املرجع السابق ص 341
 26ـ انظر نباتلي فطة ،املرجع السابق ص 342
 27ـ رأي رقم  01ر.أ.ق عضـ  /م.د املؤرخ في  27شوال عام  1417املوافق  6مارس سنة  ،1997يتعلق بمراقبة مطابقة األمر املتضمن القانون
العضوي املتعلق باألحزاب السياسية للدستور..
 28ـ نبالي فطة  ،دور املجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة  ،املرجع السابق ص .343

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،258-244 :جانفي 2019
258

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ودورها في التشغيل وخلق فرص العمل

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل وخلق فرص العمل
والية أدرار نموذجا-د .يامة إبراهيم
أستاذ محاضر قسم "أ" جامعة أحمد دراية -أدرار ،الجزائر
د .عوماري عائشة
أستاذة متعاقدة جامعة أحمد دراية -أدرار ،الجزائر

*******
ملخص:
إن االهتمام بسياسة التشغيل وتطبيقها على أرض الواقع يعتبر كن أهم التحديات التي تواجه الجزائر
في الوقت الراهن ،خاصة وأن الجزائر تعاني من فائض في الطلب عن العرض وذلك راجع ألن املجتمع الجزائري
مجتمع فتي أغلبه من الطبقة الشابة ،ولتصدي ظاهرة البطالة سعت الدولة إلى انتهاج سياسة واضحة لتشغيل
طالبي العمل فأنشأت عدة برامج وهيئات تساعد الشباب على الحصول على مناصب شغل وخلق مناصب أخرى
من خالل املساعدة واملرافقة في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات ،ومن خالل دراستنا
وباستخدام البرنامج االحصائي ، Eviews 9توصلنا إلى أن إن تعدد الهيئات الداعمة لسياسة التشغيل في الجزائر
شجع حاملي املشاريع للخوض في هذه التجربة من خالل التقرب إلحدى الهيئات التي تقدم لهم الدعم الذي
يناسب إمكانياتهم ،كما توصلنا أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تخلق مناصب شغل أكثر من املؤسسات
الكبيرة التي تعتمد على اآلالت والتكنولوجيا الحديثة.
الكلمات املفتاحية :املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛ سياسة التشغيل؛ مناصب شغل.
Abstract:
The attention to the operational policy and its application on the ground is considered
one of the most important challenges facing Algeria today, especially since Algeria suffers
from excess demand for supply, because the Algerian society is a young society mostly
from the young class. To address the phenomenon of unemployment, In order to activate the
jobseekers, we have established several programs and bodies that help young people to
obtain jobs and create other positions by assisting and accompanying the establishment of
small and medium enterprises in various sectors. Through our study and using the Eviews 9
program, Employment in Algeria Encouraged project owners to engage in this experience
by getting closer to one of the organizations that provide them with the support that suits
their potential. We also found that SMEs create jobs more than large institutions that depend
on machinery and modern technology.
Keywords: SMEs, employment policy, employment positions.
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مقدمة:
لقد أولت العديد من الدول املتقدمة منها أو النامية االهتمام باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة نظرا للخصائص
واملميزات التي تنفرد بها عن باقي املؤسسات األخرى ،هذا ما جهلها تستقطب أنظار معظم االقتصاديات الكبرى
نتيجة النتائج التي توصلت إليها من خالل بلوغ وتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية بأقل تكاليف مقارنة
باملؤسسات الكبرى.
وتتمثل سياسة التشغيل في مختلف التدابير واآلليات التي تعتمدها الدولة في سبيل استحداث مناصب شغل،
من خالل إنشاء مؤسسات تهدف لتحقيق التنمية املحلية من خالل توفير مناصب عمل دائمة أو مؤقتة.
وتتمثل االشكالية الرئيسية للبحث في:
كيف تساهم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تطبيق سياسة التشغيل في والية أدرار؟
أهمية الدراسة :يسعى البحث إلى معرفة أهم االليات التي تتبعها الدولة لتحقيق مناصب شغل كما يهدف الى
توضيح دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كوسيلة لتحقيق سياسة التشغيل.
املنهج املتبع :اتبعنا املنهج الوصفي للدراسة النظرية واملنهج التحليلي من خالل استخدام البرنامج االحصائي
 ،Eviews 9للدراسة التطبيقية.
تقسيمات الدراسة :قسمنا الدراسة إلى ثالث محاور هي:
املحور األول :املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
املحور الثاني :سياسة التشغيل في الجزائر.
املحور الثالث :واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في خلق مناصب شغل في والية أدرار

املحور األول :املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
خالل العشر سنوات التي أعقبت الحرب العاملية الثانية ،كان الفكر االقتصادي آنذاك يركز االهتمام على
املؤسسات الكبيرة ملا لها من تأثير على االقتصاد السلمي ،غير أن هذا الفكر تراجع مع بداية ظهور مشاكل في
املؤسسات الكبيرة خاصة في املجال التقني ،التنظيمي ،التجاري ،والبشري .وهذا ما أدى إلى تجزئة هذه
املؤسسات إلى وحدات اقتصادية صغيرة الحجم1.
حيث انتشرت املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في جميع دول العالم  ،وزاد االهتمام بها ملا تقدمة من فرص عمل
وزيادة التنمية على الصعيد الفردي والوطني.
وانتشرت هذه املؤسسات بشكل كبير في الواليات املتحدة األمريكية وكندا بسبب التوجه الليبرالي لهذه املنطقة2.
معاييرتعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة:
اختلف العلماء والكتاب في تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،وذلك بسبب االختالف في تعريف مفهوم
الحجم ،وقد تم تعريفها باالستناد إلى املعايير التالية:
املعايير الكمية :يخضع تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لعدة معايير كمية نذكر أهمها3 :
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 تحديد عدد العاملين؛
 قيمة االستثمارات؛
 حجم املبيعات.
ورغم كثرة هذه املعايير إال أن أكثرها استخداما هو معيار العمالة ومعيار رأس املال.
املعايير النوعية :تهدف هذه املعايير إلى توضيح الفروقات بين املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وباقي املؤسسات
االقتصادية األخرى ،وأهمها4:
 االستقاللية؛
 امللكية؛
 الحصة السوقية؛
 محلية النشاط.
تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة:
التعريف العام :تعرف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على أنها املؤسسات التي تستخدم عددا قليال من
العاملين وتدار من قبل املالكين وتخدم السوق املحلية5.
فحسب الدراسة التي قامت بها منظمة العمل الدولية واملتعلقة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة أنه يوجد أكثر
ً
ً
من  25تعريفا مختلفا في  25بلدا أجريت فيه الدراسة 6،ومن أبرز التعاريف الخاصة باملؤسسات الصغيرة
واملتوسطة في بعض الدول نذكر منها:
تعريف البنك الدولي :يعرف البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ( )BIRDاملؤسسات الصغيرة بأنها تلك املؤسسات
التي توظف  50عامل على األكثر ،ورأسمالها اقل من  500ألف دوالر ،بعد استبعاد األراض ي واملباني7.
تعريف االتحاد األوروبي :لقد تطورت التعاريف التي قدمتها اللجنة األوروبية ،فحسب التعريف الجديد الصادر
في  01جانفي  2005تصنف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب الجدول التالي8:
جدول  :01تصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب االتحاد األوروبي
طبيعة املؤسسة
مؤسسة مصغرة
مؤسسة صغيرة
مؤسسة متوسطة

عدد العمال
من  09 -01عمال
من  49 – 10عامل
من  250 – 50عامل

رقم األعمال (مليون أورو)
أقل من 02
أقل من 10
أقل من 50

الحصيلة السنوية
أقل من ( 02مليون أورو)
أقل من ( 10مليون أورو)
أقل من ( 43مليون أورو)

املصدر :املرجع نفسه ،ص24 :
تعريف الجزائر :فحسب القانون التوجيهي املتضمن ترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،وحسب املادة 04
منه تعرف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  ،مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو
الخدمات9:
تشغل من  01إلى  250عامل؛
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ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي  02مليار دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  500مليار دينار؛
تستوفي معايير االستقاللية.
فحسب املواد  07 ،06 ،05من نفس القانون يمكن تلخيص تصنيف املؤسسات في الجزائر إلى  03تصنيفات
جدول  :02تصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر
نوع املؤسسة

عدد العمال

رقم األعمال السنوي (مليون
دينار)

الحصيلة السنوية (مليون دينار)

مؤسسة مصغرة

من  01إلى  09عمال

20

10

مؤسسة صغيرة

من  10إلى  49عامل

200

100

مؤسسة متوسطة

من  50إلى  250عامل

من  200إلى 2000

من  100إلى 500

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
يساعد هذا التصنيف الدولة في عدة مجاالت وهي10:
إعداد برامج املساعدة والدعم لصالح هذه املؤسسات؛
إعداد ومعالجة اإلحصائيات املتعلقة بالقطاع؛
تشجيع بروز محيط اقتصادي لتطويرها وترقيتها؛
ترقية وتصدير السلع والخدمات التي تنتجها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.
ومن خالل التعاريف السابقة نالحظ أن معظم الدول اعتمدت في تعريفها للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة على
معياري العمالة ورأس املال (حجم االستثمار).

املحور الثاني :سياسة التشغيل في الجزائر
تعتبر سياسة التشغيل جزء من سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد ،باعتبار أنها توفر فرص
عمل للمواطنين مما ينعكس على القدرة الشرائية لهم.
وتعرف سياسة التشغيل علة أنها مجموعة من التشريعات والقرارات الحكومية واالتفاقيات الثالثية األطراف (
الحكومة ،أصحاب األعمال ،العمال) الهادفة إلى التنظيم ووضع الضوابط واملعايير ألداء سوق العمل ،كما أنها
منهاج يتمثل في مجموعة من البرامج التي تحددها السلطات املختصة في مجال االستفادة القصوى من الطاقة
البشرية11.
 -1األبعاد الرئيسية للسياسة التشغيل :هناك عدة أبعاد للسياسة التشعيل ،أهمها األبعاد التي لها تأثير مباشر
على املجتمه ،وهي:
البعد االجتماعي :تسعى سياسة التشغيل للقضاء على مختلف اآلفات االجتماعية الناتجة عن البطالة،
أ.
كما تسعى إلى توفير عمل مالئم يحفظ كرامة املواطن؛
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ب .البعد اإلقتصادي :يرتكز على استثمار رأس املال البشري؛ أي استغالل القدرات االنتاجية لألفراد من
أجل خلق الثروة االقتصادية عن طريق توظيفيها في مختلف املجاالت مما يسمح باحداث تنمية اقتصادية
واجتماعية مستدامة؛12
البعد التنظيمي والهيكلي :يقصد به مشتركة جميع الجهات ذات العالقة في إتخاذ قرارات جماعية،
ج.
ً
خصوصا في مجال تخطيط التنمية املستدامة ووضع السياسات الخاصة بالتشغيل وتنفيذها13.
 -3الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتحقيق سياسة التشغيل من خالل توفير مناصب شعل:
يمكن حصرها في الجدول التالي:
الجدول رقم:
الجدول رقم  :03الهيئات الداعمة للسياسة التشغيل في الجزائر
قانون إنشائها

الهيئات

املهام

الفئات املستهدفة

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل
الشبابANSEJ

تدعيم وتقديم االستشارات واالمتيازات
الجبائية وترافق الشباب ذوي املشاريع في
إطار تطبيق مشاريعهم االستثمارية.

الشباب من سن  19الى
غاية  35سنة

املرسوم التنفيدي رقم 296-96
املؤرخ في  08سبتمبر 1996

العاطلين عن العمل الذين
يتراوح سنهم من  35إلى 55
سنة

القانون رقم  188-94املؤرخ في 06
جويلية 1994

الوكالة الوطنية لتسيير القرض
املصغرAngem

تسيير جهاز القرض املصغر وفق التشريع
املعمول به

النساء العامالت في
املنازل ،الحرفيين
الصغار ،املستفيدين من
الشبكة االجتماعية

املرسوم التنفيذي رقم 14-04
املؤرخ في  22جانفي 2004

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
andi

تقديم االمتيازات الجبائية

كل املستثمرين بدون
استثناء

األمر  03-01املؤرخ في
22أوت2001

الصندوق الوطني للتامين عن
البطالةCnac

دعم ومرافقة األنشطة املنشأة من طرف
العاطلين واملسرحين من العمل

املصدر :من إعداد الباحثين

املحور الثالث :واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في خلق مناصب شغل في والية أدرار
يمكن توضيح تطور عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في والية أدرار من خالل الجدول املوالي:
الجدول  : 04عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في والية أدرار خالل عشر سنوات األخيرة
البيان

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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عدد
املؤسسات

2554

2731

2925

3123

3048

3196

3628

3909

4550

4670

4772

عدد العمال

4503

5016

5606

5787

5733

6521

8458

10339

12191

12821

12700

املصدر :إحصائيات مديرية الصناعة واملناجم لوالية أدرار
من خالل الجدول أعاله نالحظ أن هناك تطور ملحوظ في عدد املؤسسات الصغيرة في والية أدرار من سنة إلى
أخرى ،وهذا ما يوضحه الشكل املوالي:
الشكل ( :)01تطور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وعدد مناصب الشغل املصرح بها.

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على الجدول السابق
من خالل الشكل نالحظ أن هناك تزايد مستمر في عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بنسبة  ،% 47إال أن هذه
املؤسسات لم تستمر في نشاطها ومنها لم تبدأ فيه وذلك لعدة أسباب:
عراقيل إدارية؛

سوء التسيير؛

عدم تماش ي املنتج املقدم أو الخدمة مع متطلبات سكان والية أدرار؛

سوء التسيير املالي؛
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صعوبة الحصول على مقر للمؤسسة؛

طول فترة الحصول على املعدات التي تأتي عن طريق الوكاالت الداعمةansej, angem, cnac. :

وغيرها من األسباب التي تحول دون القيام باملشروع

تعد هذه الدراسة محاولة لبناء نموذج قياس ي لقياس أثر البرامج التشغيلية التي أطلقتها الدولة ضمن
استراتيجيتها في التخفيف من البطالة.
بناء نموذج:
-1
ويهدف هذا النموذج إلى دراسة وقياس مدى مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تحقيق خلق
مناصب الشغل خالل الفترة املدروسة في والية أدرار كنموذج عن باقي واليات الجزائر.
يشمل النموذج عدة متغيرات مستقلة تمثل البرامج املعتمدة من طرف الدولة الجزائرية ،بينما يعبر املتغير التابع
عن عدد الوظائف املنجزة في والية أدرار.
الرموز املستخدمة في الدراسة:
 :EMPعدد العمال( .املتغير التابع)
 :ETRعدد املؤسسات.
 -2نتائج التقدير :تم تقدير عدد العمال بداللة عدد املؤسسات
حيث يفترض أن تكون العالقة املوجودة بين املتغيرات من الشكل:
)EMP =F(ETR
ونفترض أن الصيغة الخطية للنموذج من الشكل:
EMP =C+B1. ETR +Ui
حيث يعبر  Uiعن متغير عشوائي (يمثل حد الخطأ وهو يعبر عن تأثيرات العوامل األخرى غير الواردة في النموذج،
حيث أن تباينه ثابت ووسطه الحسابي معدوم).
وقد تم االعتماد في التقدير على برنامج  ،Eviews 9واعتماد طريقة املربعات الصغرى في التقدير ،مع استثناء
املتغيرات التي يثبت أنها ال تؤثر في املتغير التابع.
حيث تظهر نتائج تقدير النموذج الخطي كالتالي:
الشكل ( :)02نموذج الدراسة
Dependent Variable: EMP
Method: Least Squares
Date: 11/02/17 Time: 20:12
Sample: 2007 2014
Included observations: 8
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Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0013
0.0000

-5.641870
11.05948

1220.746
0.385462

-6887.292
4.263014

C
ETR

0.953239
0.945446
455.8068
1246559.
-59.17733
122.3121
0.000033

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

6495.375
1951.487
15.29433
15.31419
15.16038
0.902641

املصدر :من مخرجات Eviews 9
ً
ووفقا ملخرجات البرنامج كانت نتائج التقدير كما يلي:
EMP = -6887.292+4.263014. ETR
قيم  Tللمتغيرات هي:
5.641870 / 11.05948.
 R2=0.953239معامل التحديد
عدد املشاهدات N =10.
والجدول رقم ( )05يلخص نتائج التقدير:
الجدول ( :)05نتائج عملية تقدير عدد العمال بداللة عدد املؤسسات
املعلمة
الثابت
عدد املؤسسات ()etr

القيمة املقدرة
-6887,29
4,26

 tاملحسوبة
-5,641
11,059

املعنوية
0,0013
0,0000

معامل التحديد 0,95 : 2
 Fاملحسوبة ، 122,31 :معنوية )0,0000 :(F
دوربن واتسون )0,902 :(DW

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج Eviews 9
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-3


التحليل اإلحصائي:
يتض ححح م ححن النت ححائج ثب ححوت معنوي ححة املعلم ححات املق ححدرة وه ححي الثاب ححت وع ححدد املؤسس ححات وذل ححك عن ححد مس ححتوى

معنوية α = 0.05؛
 ثبوت معنوية النموذج ككل وفقا الختبار  Fوذلك عند مستوى معنوية α = 0.05؛
 كما بلغت قيمة معامل التحديد  ، % 95ويشير ذلك الى ارتفاع القدرة التفسيرية للنموذج ككل.
 معامححل متغيححر عححدد املؤسسححات  ، 4,26أي أن الزيححادة فححي عححدد املؤسسححات بمؤسسححة واحححدة تححؤدي إلححى زيححادة
عدد العمال بح  4,26وحدة (عامل).
التفسيراالقتصادي:
-4
 إن إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة يؤدي إلى إمتصاص البطالة بشكل أكثر محن املؤسسحات الكبيحرة ألن
املؤسسات الكبيرة تعتمحد علحى التكنولوجيحا الحديثحة وعلحى املعحدات واآلالت املتطحورة أكثحر محن اليحد العاملحة ،بينمحا
املؤسس ححات الص ححغيرة واملتوس ححطة فه ححي ف ححي األس ححاس مؤسس ححات عائلي ححة ب ححدأت ف ححي ش ححكلها البس ححيط وتعتم ححد عل ححى الي ححد
العاملة.
 إن تع ححدد أش ححكال ال ححدعم ال ححذي تقدم ححه الدول ححة له ححذه املؤسس ححات ش ححجع ح ححاملي املش ححاريع للخ ححوض ف ححي هح حذه
التجربة من خالل التقرب إلحدى الهيئات التي تقد لهم الدعم الذي يناسب إمكانياتهم:
فالشباب يتوجهون إلى الوكالة الوطنية لدعم الشباب




ماكثات في البين وأصحاب الحرف يتوجهون إلة الوكالة الوطنية للقرض املصغر؛
البطالين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  45-35يتوجهون لصندوق التأمين على البطالة

لألشححخاص الححذين يمتلكححون رأس املححال وينقصححهم التحفيححز الجبححائي يتوجهححون إلححى الوكالححة الوطنيححة لتطححوير

االستثمار.
 إن والي ححة أدرار م ححن الوالي ححات الت ححي ه ححي ف ححي ط ححور النم ححو وتحت ححاج إل ححى العدي ححد م ححن املش ححاريع ف ححي مختل ححف األنش ححطة
للنهوض بالتنمية املحلية ،وهذا يعتبر حافز مهم في استقطاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة من باقي الواليات.
معوقات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في والية أدرار :يمكن تقسيم الصعوبات التي تتعرض لها هذه املؤسسات
إلى:
 -1صعوبات تسويقية وإنتاجية :وتتمثل في:
 إتجاه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة إلى القيام بالبيع املباشر وهذا ما يزيد من األعباء التسويقية؛
 تفضيل الجهات الحكومية التعامل مع املؤسسات الكبيرة العتبارات متعددة منها :انتظام التوريد؛
 إن معظحم املحواد الخحام واملحواد األوليحة هحي مسحتوردة محن الخحارج ،وبحكحم بعحد منطقحة أدرار عحن املينحاء هحذا
ً
ما يجعل تكلفة نقل املواد األولية للوالية مرتفعة جدا وهو ما يؤدي إلى إرتفاع أسعار املنتجات النهائية؛
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 عدم قيام هذه املؤسسات بالدراسات الفنية والتسويقية فهذا يؤثر على مستوى التكاليف الكلية؛
 عدم اعتماد املؤسسات الكبيرة على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في إحدى أجزاء سلسلة نشاطها؛
 عدم وجود أسواق جديدة بسبب تدفق السلع املستوردة؛
 عمدم وجود حماية كافية للمنتج املحلي مقابل نظيرة األجنبي؛
 عدم تطوير االتفاقات التجارية الخارجية؛
 عدم توفر املواد األولية بشكل دائم قد يحدث أزمة في املؤسسات ،علحى سحبيل املثحال :إن نقحص محادة غبحرة
الحليححب التححي تعرضححت لهححا واليححة أدرار فححي األشححهر املاضححية أدى إلححى تعطححل مصححنع حليححب أدرار ملححدة شححهر تقريبححا مححع
العلم أنه املصتع الوحيد الذي يورد كافة بلديات الوالية.
 -2صعوبات عقارية :وهي:
 رغم جهودات الدولة في تقديم تسهيالت الحصول على العقار املوجه لالستثمار ،إال أن هناك العديد من
الصححعوبات التححي تقححف فححي طريححق املؤسسححات الصححغيرة واملتوسححطة كطححول مححدة دراسححة امللححف والحصححول الفعلححي علححى
العقار والتي قد تصل إلى سنتين أو  03سنوات ،باإلضافة إلى الرفض غير املبرر من طرف اللجنة؛
 إن أكبحر مشحكلة تواجههحا املؤسسحات الصحغيرة واملتوسحطة فححي واليحة أدرار هحي تهيئحة العقحار الصحناعي ،بحيححث
تضطر املؤسسة إلى تهيئة العقار على حسابها الخاص كتهيئة الطريق املعبد للعقار ،توصيل املاء ،الكهرباء وغيرها
وهذا ما يحدث خلل في التوازن املالي للمؤسسة ،وبالتالي يؤثر على العملية اإلنتاجية؛
 -3صعوبات إدارية :وتشمل:
 انتشار املحسوبية والرشوة في اإلدارات؛
 هيمنة املؤسسات الكبيرة على السوق املحلي ،رغم املجهحودات التحي قامحت بهحا الدولحة فحي هحذا املجحال ،مثحال
ذلححك ف ححي م ححا يخ ححص املؤسس ححات الت ححي تنش ححط ف ححي مجححال أش ححغال البن ححاء والطرق ححات ،فرض ححت الدول ححة م ححن خ ححالل ق ححانون
الصححفقات العموميححة أن نسححبة  %20مححن إنجححاز املشححروع يكححون موجححه للمؤسسححات الصححغيرة واملتوسححطة و % 80
ً
للمؤسسات الكبيرة ،إال أن هذه النسبة تعتبر ضعيفة جدا؛
 تعقيدات إجراءات تأسيس مؤسسة خاصة إذا كانت في شكل شركة؛
 يعتب ححر الت ححأمين االجتم ححاعي ال ححذي تفرض ححه الدول ححة عل ححى ص ححاحب العم ححل عب ح كبيح حرا خاص ححة فح حي بداي ححة نش ححاط
املؤسسة  ،إذ يتطلب منه تأمين كافة العمال في املؤسسة؛
 تكون الضرائب الخاصة بحاملحيط البيئحي والناتجحة عحن النفايحات الصحناعية عبئحا علحى املؤسسحات الصحغيرة
واملتوسطة؛
 غياب الشفافية في مختلف الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
 غياب الشفافية في مختلف الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
 -4صعوبات مالية :وهي
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 إن معظم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة يكون رأسماله صغير مقارنة باملؤسسات الكبرى ،وبالتالي تكون
ضماناتها محدودة وهذا ما يؤدي إلى عزوف البنوك على تمويلها لقروض طويلة األجل؛
 مشكلة التسيير اإلداري البيروقراطي للبنوك؛
 املركزي ححة فح ححي مح ححنح القح ححروض املوجهح ححة املؤسسح ححات املتوسح ححطةوالتي تكح ححون علح ححى مسح ححتوى املديريح ححة العامح ححة فح ححي
العاصمة؛
 املركزيحة فحي الحصحول علحى التحفيحزات املاليحة محن طحرف  FGARو  ANDPMEبسحبب عحدم وجحود مقحر لهاتحه
الهيئات على مستوى الوالية.
 -5صعوبات قانونية وسياسية :وهي تشمل على :
 عححدم اسححتقرار النصححوص القانونيححة ،فمححن خححالل التذبححذب السياسح ي الححذي تعيشححه الدولححة فهححذا يححؤثر علححى
الترسانة القانونية ،بحيث كلما أتى وزير جديد ألغى القوانين السارية املفعول وأصحدر قحوانين جديحدة والتحي تكحون
في غالب األحيان منافية للقوانين السابقة؛
 نظح حرا لسياس ححة التقش ححف الت ححي تنتهجه ححا الدول ححة فق ححد خنق ححت الحص ححار عل ححى غي ححاب الش ححفافية ف ححي مختل ححف
الهيئ ححات الداعم ححة للمؤسس ححات الص ححغيرة واملتوس ححطة الت ححي تس ححتفيد م ححن التحفي حزات الجبائي ححة ف ححي مختل ححف الهيئ ححات
الداعمححة بحي ححث قامححت بنلغ ححاء عححدة نش ححاطات مهمححة بالنس ححبة لواليححة أدرار م ححن االسححتفادة م ححن االمتيححازات :كنش ححاط
املقاولة ،كراء املعدات ،النقل بأنواعه ،املطاحن ،محطات البنزين وغيرها؛
 قيام الدولة بتجميد االعانات املالية فعلى سبيل املثال :العديد من املؤسسات التي استفادت محن ANSEJ
حصححلت علححى املوافقححة النهائيححة علححى املشححروع لكححن بسححبب العسححر املححالي فهححي فححي حححال تعطيححل مؤقححت ريثمححا الحصححول
على االعانة املالية؛
 حصر املجال وزيادة القيود املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املستفيدة من تلك التحفيزات؛
 تبني الدولة سياسة تسقيف استيراد اآلالت ومختلف أنواع العتاد النقل ،أدى إلى إيقحاف تلحك املؤسسحات
عن العمل ،بحيث أصبحت العديد من املؤسسات التي دفعت كامحل مبلحا العتحاد للمحورد فحي انتظحار وصحوله بحيحث
تصل مدة االنتظار إلى  03سنوات؛
 قاعدة  51/49التي تحول دون تحقيق الشراكة بين املؤسسات الوطنية واألجنبية؛
 بعححد سياسححة التححي تبنتهححا الدولححة فححي تسححقيف االسححتيراد وخاصححة فححي مجححال املعححدات والتجهي حزات الصححناعية،
ً
أصحبحت املؤسسحات الصححغيرة واملتوسحطة تعححاني كثيحرا مححن هحذا اإلجحراء فححرغم دفحع كامححل مبلحا املعححدات عنحد الشحراء
إال أنها تنتظر مدة طويلة للحصول عليه والتي تصل أحيانا إلى  4-3سنوات .
 -6صعوبات أخرى :واملتمثلة في:
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 نقحص اليحد العاملحة املؤهلحة فحي واليحة أدرار وخاصحة فحي بعحض املجحاالت :كمجحال الفندقحة؛ إذ نالححظ أن جححل
الفن ححادق واملركب ححات الس ححياحية ف ححي الوالي ححة تق ححوم بتوظي ححف عم ححال م ححن خ ححارج الوالي ححة له ححم خب ححرة ف ححي املج ححال الس ححيا ي
والفندقة؛
 إهمال الصناعات التقليدية والتي تعتبر مصدر مهم؛
 ضعف الكفاءات اإلداريى ملسيري املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.
مقترح ااات وحل ااول لتفعي اال دور املؤسس ااات الص ااغيرة واملتوس ااطة ف ااي والي ااة أدرار :م ححن خ ححالل خلفيتن ححا النظري ححة
وخبرتنححا ف ححي مي ححدان االسححتثمار يمك ححن إقت حراح جملححة م ححن الحل ححول للنهححوض ب ححدور املؤسس ححات الصححغيرة واملتوس ححطة ف ححي
الوالية:
 البحد علححى السححلطات املسحؤولة مححن وضححع إسحتراتجية محليححة لتشححجيع االسحتثمار وفححق إمكانيححات االسححتثمارية
للوالية؛
 دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تحاول تطبيق معايير الجودة العاملية؛
 القيام بحمالت تحسيسية حول دور األجهزة الداعمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛
 عقد هيئات الدعم اتفاقيات مع الجامعة من أجل تكوين وتهيئة طلبة الجامعة املقبلين على التخرج حول
طرق الدعم التي توفرها الدولة ،وكيفية الحصول عليها وفق تخصصاتهم؛
 إنشاء بنك معلومات إقتصادية ومالية لصالح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛
 فصل سياسة االستثمار عن األمور السياسية؛
 في ظل سياسة التقشف التي تتبناها الدولة يجب مراعاة خصوصيات منطقة أدرار؛
 محاولح ححة توضح ححيح مختلح ححف االمكانح ححات االسح ححتثمارية فح ححي واليح ححة أدرار مح ححن أجح ححل توجيح ححه املؤسسح ححات الصح ححغيرة
واملتوسطة لألنشطة الشاغرة؛
 تشجيع املناولة من الباطن باعتبارها أحد أنواع الشراكة بين املؤسسات؛
 تشح ححجيع سالسح ححل اإلمح ححداد بح ححين املؤسسح ححات وهح ححذا مح ححا يضح ححمن لهاتسح ححويق منتجاتهح ححا وتحقيح ححق وفح ححورات فح ححي
التكاليف؛
 تفعيل دور بورصات املناولة ومختلف الهيئات املختصة بها؛
 تحويححل االدارة التقليدي ححة إلححى ادارةالكتروني ححة وبالت ححالي القضححاء عل ححى البيروقراطي ححة؛ االسححتفادة م ححن تج ححارب
الحدول الناححححة فححي هححذا املجححال :كتجربححة سححنغافورة فحي تشححجيع املؤسسححات الصححغيرة واملتوسححطة /وتجربححة تححونس فححي
حاضنات األعمال؛
 تفعيل املرافقة في الهيئات الداعمة وليس فقط على الورق.
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خاتمة:
تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الوسيلة املناسبة لتحقيق التنمية وخاصة على املستوى املحلحي ،وهحذا
راجححع إلححى بسححاطتها وأن معظمهححا ناشححئة مححن املؤسسححات العائليححة باإلضححافة إلححى صححغر رأسححمالها مقارنححة باملؤسسححات
الكبرى.
وسعت الجزائر كباقي الدول لتطوير وترقية هذا النوع من املؤسسات من أجحل االعتمحاد عليحه فحي تنميحة االقتصحاد
الوطني وجعله أحد الحلول البديلة لالستثمار في قطاع املحروقات.
ولك ححن رغ ححم الجه ححود الت ححي قام ححت به ححا الدول ححة إال أن تط ححور املؤسس ححات الص ححغيرة واملتوس ححطة ال زال حب ححيس السياس ححة
والعراقيل اإلدارية وأهمها البيروقراطية.
قائمة املراجع:
أحمية سليمان ،السياسة العامة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة في الجزائر ،ملتقى الدولي حول
.1
السياسات العامة ودورها في بناء الدولة وتنمية املجتمع ،جامعة سعيدة.2009/07/27-26 ،
الجريدة الرسمية ،قانون  18-01املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة،
.2
العدد  ،77الجزائر 12 ،ديسمبر .2001
حسين عبد املطلب األسرج ،املشروعات الصغيرة واملتوسطة ودورها في التشغيل في الدول العربية،
.3
مجلة الباحث ،العدد ،08جامعة ورقلة ،الجزائر.2010 ،
رابح خوني و رقية حساني ،املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ومشكالت التمويل( ،ايتراك ،الطبعة،01
.4
مصر.2008 ،
شعيب أتش ي ،واقع وأفاق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة األوروجزائرية،
.5
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر ،الجزائر.2008 ،
علوني عمار ،دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في التنمية املحلية :حالة والسة سطيف ،أطروحة
.6
دكتوراه غير منشورة ،جامعة سطيف ،الجزائر.2010 ،
قوجيل محمد ،تقييم أداء الوكالة الوطنية لعم تشغيل الشباب في إنشاء ومرافقة املؤسسات الصغيرة
.7
واملتوسطة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ورقلة ،الجزائر.2008 ،
ماجد أبو زنط وعثمان غنيم ،التنمية املستدامة -دراسة نظرية في املفهوم واملحتوى ،-مجلة املنارة،
.8
املجلد  ،12العدد األول ،األردن.2006 ،
ماجدة العطية ،إدارة املشروعات الصغيرة( ،دار املسيرة ،ط الخامسة ،األردن.)2014 ،
.9
مصطفى بوضياف ،تحديات التشغيل في أسواق العمل ،خدمات التشغيل العامة على املستوى املحلي،
.10
 ،2008/12/30منظمة العمل الدولية ،املركز الدولي للتدريب.
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ملحق رقم ()1
عالقة تطور مناصب الشغل بعدد املؤسسات في والية أدرار

ملحق رقم ()1
الهوامش
 1قوجيل محمد ،تقييم أداء الوكالة الوطنية لعم تشغيل الشباب في إنشاء ومرافقة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،2008 ،ص.03 :
 2قوجيل محمد ،املرجع نفسه ،ص.03:
 3ماجدة العطية ،إدارة املشروعات الصغيرة( ،دار املسيرة ،ط الخامسة ،األردن ،)2014 ،ص.15 :
 4رابح خوني و رقية حساني ،املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ومشلتات التمويل( ،ايتراك ،الطبعة ،01مصر ،)2008 ،ص.21:
 5ماجدة العطية ،مرجع نسبق ذكره ،ص.15:
 6حسين عبد املطلب األسرج ،املشروعات الصغيرة واملتوسطة ودورها في التشغيل في الدول العربية ،مجلة الباحث ،العدد ،08جامعة ورقلة،
الجزائر ،2010 ،ص.48:
 7شعيب أتش ي ،واقع وأفاق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة األوروجزائرية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
الجزائر ،الجزائر ،2008 ،ص.11:
ص11 :
 8علوني عمار ،دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في التنمية املحلية :حالة والسة سطيف ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة سطيف،
الجزائر ،2010 ،ص ص.25-24 :
 9الجريدة الرسمية ،قانون  18-01املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،العدد  ،77الجزائر 12 ،ديسمبر ،2001
ص.05:
 10الجريدة الرسمية ،املرجع نفسه ،ص ص.07-06 :
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 11مصطفى بوضياف ،تحديات التشغيل في أسواق العمل ،خدمات التشغيل العامة على املستوى املحلي ،2008/12/30 ،منظمة العمل الدولية،
املركز الدولي للتدريب ،ص.09 :
 12أحمية سليمان ،السياسة العامة في مجال التشغيلومكافحة البطالة في الجزائر ،ملتقى الدولي حول السياسات العامة ودورها في بناء الدولة
وتنمية املجتمع ،جامعة سعيدة ،2009/07/27-26 ،ص.03 :
 13ماجد أبو زنط وعثمان غنيم ،التنمية املستدامة -دراسة نظرية في املفهوم واملحتوى ،-مجلة املنارة ،املجلد  ،12العدد األول ،األردن ،2006 ،ص:
.166
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مسؤولية البنك عن تنفيذ التحويل المصرفي
The bank's responsibility for implementing the bank transfer
 زكرياء ذيب:األستاذ
1 كلية الحقوق والعلوم السياسية جاكعة سطيف
maitrezakariadib@yahoo.com

*******
:امللخص
 والتي يمكن أن تقوم بها البنوك لفائدة عمالئها تفترض وجود،إن العمليات املصرفية على اختالفها وتنوعها
 والتي على أساسها تقوم مسؤولية أحد طرفي العالقة التعاقدية عند اإلخالل،التزامات متقابلة عند تنفيذها
. أو عند عدم تنفيذ العملية املصرفية على الوجه األنسب املراد لها،بأحد هذه االلتزامات
،ومن بين هذه العمليات املصرفية املتعددة وأهمها يبرز التحويل املصرفي الذي تقوم به البنوك لفائدة عمالئها
 وذلك في ضوء،بحيث تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى مسؤولية البنك الناشئة عن تنفيذ التحويل املصرفي
.القواعد العامة للمسؤولية وما جرى به العمل من الناحية الواقعية لدى البنوك
Résumé:
Les opérations bancaires dans toute leur diversité, qui peut être réalisée par les
banques au profit de ses clients supposent l'existence d'obligations réciproques à
lorsqu'elles sont appliquées, et sur laquelle la responsabilité d'une partie à la relation
contractuelle en violation d'une de ces obligations, ou quand ne pas effectuer
l'opération bancaire pour faire face à la plus appropriée à son être.
Parmi ces différentes opérations bancaires, le plus important virement bancaire des
faits saillants effectuée par les banques au profit de leurs clients, cette étude vise à
déterminer la responsabilité de la Banque découlant de la mise en œuvre du virement
bancaire, à la lumière des règles générales de la responsabilité et ce qui a été fait pour
travailler de façon réaliste avec les banques.
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املقـدمة:
على اعتبار أن عملية التحويل املصرفي هي عقد بين العميل والبنك ،فإنه ينش ئ التزامات متقابلة في ذمة كل
طرف من أطراف العقد ،وعلى أساس هذه االلتزامات تقوم مسؤولية طرفي هذا العقد في مواجهة بعضهما
البعض ،ونظرا ألهمية دور البنوك في الحياة االقتصادية وما يعود عليها من ثقة املتعاملين معها ،وبسبب ما
تتمتع به البنوك من حرفية عالية وجدارة متميزة ،فقد أدى ذلك إلى إقامة مسؤولية البنك أيضا على أساس
نظرية تحمل املخاطر ،فعند تنفيذ البنك إلحدى عمليات التحويل املصرفي ،فإنه قد يتعرض إلى قيام املسؤولية
في حقه ،وذلك عند إخالله بأحد االلتزامات الواردة في العقد املبرم بينه وبين عميله ،أو ما استقر العمل به في
املجال املصرفي حسب األعراف والعادات املصرفية ،فمتى يعتبر البنك مخال بالتزاماته عند تنفيذه لعملية
التحويل املصرفي؟ وما هو نطاق مسؤوليته؟
انطالقا مما سبق وتأسيسا عليه ،سيتم تناول مسؤولية البنك عند تنفيذه لعملية تحويل مصرفي ،من خالل
بحث املسؤولية العقدية والتقصيرية للبنك عن تنفيذ التحويل املصرفي (املبحث األول) ،ثم التطرق إلى
مسؤوليته على أساس نظرية تحمل املخاطر وموقف الفقه اإلسالمي من مسؤولية البنك (املبحث الثاني) مع
تبيان االجتهادات القضائية املقارنة وكذا األعراف والعادات املصرفية في هذا املجال.
املبحث األول :مسؤولية البنك الناتجة عن الخطأ في تنفيذ التحويل املصرفي
يعتبر عقد التحويل املصرفي 1من أهم العمليات املصرفية وأوسعها انتشارا ،وعلى الرغم من هذه األهمية نجد
القانون التجاري الجزائري لم يتطرق بالتفصيل إلى تنظيم أحكام هذه العملية ،2فال يزال عقد التحويل املصرفي
يخضع في تنظيمه للقواعد العامة في القانون املدني ولألعراف املصرفية التي استقر عليها العمل املصرفي.
وتقتض ي القواعد العامة في املسؤولية التمييز بين املسؤولية الناتجة عن اإلخالل بالتزام في العقد وتلك الناتجة
عن اإلخالل بالتزام قانوني ،بحيث تقوم مسؤولية البنك في مواجهة العميل عند إخالل األول بتنفيذ االلتزامات
التي يرتبها العقد في ذمته ،وتوصف املسؤولية عندئذ بأنها مسؤولية عقدية ،وقد يكون االلتزام الذي يخل به
البنك هو التزام بعدم اإلضرار بالعميل وعندها توصف مسؤوليته بأنها مسؤولية تقصيرية.3
ولذلك وجب البحث أوال في املسؤولية العقدية للبنك عن تنفيذ التحويل املصرفي (املطلب األول) ،والتطرق ثانيا
إلى مسؤولية البنك التقصيرية عند تنفيذه للتحويل املصرفي (املطلب الثاني).
املطلب األول :مسؤولية املصرف عن الخطأ العقدي
نظرا الرتباط كل من البنك وعمالئه فيما يتعلق بعمليات التحويل املصرفي بعقود يتحدد من خاللها التزاماتهم
وحقوقهم ،فإن أي إخالل يصدر من أحدهم يؤدي إلى قيام مسؤوليته العقدية في مواجهة اآلخر ،وتقوم
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املسؤولية العقدية للبنك عن عملية التحويل املصرفي نتيجة إلخالله بأحد االلتزامات التي تقع على عاتقه وتجد
مصدرها في العقد الرابط بينهما ،فعدم تنفيذ البنك اللتزاماته في مواجهة العميل أو تنفيذها تنفيذا معيبا أو
ناقصا يثير مسؤوليته العقدية اتجاهه ،وعلى هذا األساس يتم البحث في شروط قيام املسؤولية العقدية في حق
البنك في الفرع األول ،وفي الفرع الثاني يتم التطرق إلى صور هذه املسؤولية.
الفرع األول :شروط قيام الخطأ العقدي للمصرف
يفترض قيام املسؤولية العقدية للبنك في موجهة عميله عن عملية التحويل املصرفي أن يرتبط الطرفان بعقد
صحيح يحدد التزامات كل منهما في مواجهة اآلخر ،واملالحظ أن العالقة التي تجمع البنك بالعميل تمتاز عموما
بكونها تقوم على مجموعة مختلفة من العقود املتعددة في ظل العالقة الواحدة ،وهي في معظمها ذات طبيعة
خاصة ابتدعها العمل املصرفي وطورتها عاداته.
بحيث أن وجود إطار تعاقدي خاص ينظم العالقة بين البنك والعميل بخصوص عملية التحويل املصرفي يضع
حدودا للمسؤولية العقدية الناتجة عن العمل به ،والتي تتمثل في اإلخالل باملقتضيات الواردة في العقد نفسه،
بحيث أنه وعلى أساس هذا اإلخالل تقوم مسؤولية البنك عند تنفيذ التحويل املصرفي4.
الفرع الثاني :صور الخطأ العقدي للمصرف
إن خطأ البنك في املسؤولية العقدية له صور ثالث ،هي االمتناع عن التنفيذ والتأخر في التنفيذ ،وأخيرا الغلط في
التنفيذ ،بحيث أن عدم قيام البنك بتنفيذ التزامه الناش ئ عن العقد بالرغم من إمكانية قيامه بالتنفيذ يؤدي إلى
قيام مسؤوليته العقدية ،وهذا ما نصت عليه املادة  119من القانون املدني ،5إال أنه يشترط لتقرير مسؤولية
البنك أن يكون االلتزام قائما في ذمته ،فإذا أصدر اآلمر بالتحويل أمر تحويل إلى البنك ولم يقبل البنك ذلك
لعدم وجود رصيد فال مسؤولية عقدية على البنك6.
وعلى البنك أن ينفذ أمر التحويل الصادر إليه بدون تأخير ،فإذا تأخر وسبب ذلك التأخير ضرر كان مسؤوال عن
تعويضه7.
حيث أن األصل في التزام البنك أن يكون فوري التنفيذ بمجرد تحققه ،ما لم يوجد اتفاق أو عرف مصرفي يقض ي
بغير ذلك ،وهذا ما أكدت عليه نص املادة التاسعة من النظام رقم (09ـ )03الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة
بشروط البنوك املطبقة على العمليات املصرفية ،8وقد جرى عمل البنوك في هذا الشأن أنه في حاالت التحويل
املصرفي الداخلي فإنها تتم في نفس اليوم ،أما عمليات التحويل املصرفي الخارجية فباإلمكان أن تستغرق ثالثة
أيام.
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ويمكن أن تقوم مسؤولية البنك في حالة الغلط في التنفيذ ،كتنفيذ البنك تحويال دون أن يكون قد تلقى أمرا
بذلك أو إذا أجرى تحويال بمبلغ زائد عن املبلغ الصادر به األمر أو أن يدون القيمة في حساب شخص آخر غير
املحدد في األمر ،وتجدر اإلشارة إلى أن احتمال وقوع مثل هذه األخطاء نادر الحدوث على أرض الواقع في عمليات
التحويل املصرفي التي تقوم بها البنوك ،بحيث أن كل عملية تحويل مصرفي تعامل على حدا وتدقق على مستوى
البنك من قبل عدة موظفين ،ويعاد تدقيقها على مستوى املركز الرئيس ي للبنك.
وتنتفي مسؤولية البنك العقدية في عملية التحويل املصرفي إذا أخل بالتزاماته بأحد الصور السابقة إذا كان
تنفيذ هذه االلتزامات يخل بأحكام القانون رقم (05ـ )01املعدل واملتمم ،املتعلق بالوقاية من تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما.9
املطلب الثاني :مسؤولية املصرف عن الخطأ غيرالعقدي
إن املسؤولية التقصيرية للبنك تترتب كجزاء ملخالفة التزام قانوني مفروض عليه ،وفقا ملا تضمنته املادة  124من
القانون املدني ،10وقد درجت البنوك على وضع شروط معينة تعفيها من املسؤولية في العقد املبرم بينها وبين
عمالئها (الفرع األول) ،غير أن هذه الشروط ال يمكن أن تضعها البنوك إلعفائها من املسؤولية التقصيرية (الفرع
الثاني).
الفرع األول :االتفاق على إعفاء البنك من املسؤولية العقدية
تلجأ البنوك إلى التخفيف من مسؤوليتها في عقود العمليات املصرفية عند إبرام االتفاق مع عمالئها ،فغالبا ما
تضع البنوك شروطا بغية التنصل من املسؤولية ،غير أن هذه الشروط ليس لها أهمية إذا تعلق األمر بغش أو
خطأ جسيم ،بحيث إذا كانت البنوك في االتفاقات املبرمة بينها وبين عمالئها تضع شروطا للتخفيف من
مسؤوليتها أو الهروب منها على اعتبار أنها ليست من النظام العام ،إال أن هذا األمر ال مجال إلعماله في حالة إذا
تبين أن البنك قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما ،وهذا ما ذهبت إليه محكمة تمييز دبي بنقضها الحكم في
االستئناف الصادر لصالح البنك رغم أن البنك لم يكن س يء النية ،وإنما يكفي توافر خطئه الجسيم عندما
تقاعس عن إخطار العميل بإجراء قيد عكس ي للشيك الذي كان قد قيده في الجانب الدائن لحسابه ،ومن ثمة
إعادة هذا الشيك إليه ،رغم أنه لم يقم دليل على سوء نية أو قصد البنك اإلضرار بالعميل املستأنف أو
سمعته11.

الفرع الثاني :عدم جوازإعفاء البنك من املسؤولية التقصيرية
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ال يجوز للبنك أن يعفي نفسه من املسؤولية التقصيرية بإدراج مجموعة من الشروط في العقود املبرمة بينه وبين
عمالئه ،على اعتبار أن النص على اإلعفاء من املسؤولية التقصيرية يعد مخالفا للنظام العام ويقع باطال،12
بحيث ال يمكن للبنك بأي حال من األحوال أن يعفي نفسه من املسؤولية التقصيرية في مواجهة عميله ،وأي
شرط يضعه البنك في العقد املبرم بينه وبين عميله في هذا الصدد يعتبر باطال.
ومن قبيل صور مسؤولية البنك التقصيرية فيما يتعلق بعقد التحويل املصرفي تنفيذ البنك ألمر تحويل مصرفي
مزور ،كون أن العميل لم يعبر عن إرادته في عملية التحويل هذه ،فهو لم يصدر أمر التحويل للبنك ،وإنما البنك
قام بإجراء عملية التحويل املصرفي بناء على أمر مزور13.
غير أن هذه الصورة مستبعدة الحدوث على أرض الواقع ،كون البنوك تتبع عدة إجراءات ملنع وقوع ذلك ،ألن
البنوك عادة في عمليات التحويل املصرفي تشترط حضور العميل شخصيا أو من يوكله ملقر البنك بغية إجراء
مثل هذه العملية ،وال تقبل أوامر التحويل التي تتم عبر الهاتف أو بالفاكس إال في حدود مبالغ ضئيلة جدا،
إضافة إلى أنه وعند حضور العميل ملقر البنك فإن املوظف املسؤول وقبل إجراء عملية التحويل املصرفي يقوم
بالتحقق من هوية العميل وكذا توقيعه ،وإن كان وكيال عن العميل فيتحقق موظف البنك كذلك من الوكالة
وحدودها.

املبحث الثاني  :مسؤولية البنك على أساس نظرية تحمل املخاطروموقف الشريعة من مسؤولية
البنك
لقد نادى جانب من الفقه بتأسيس املسؤولية على فكرة املخاطر ،والتي مفادها أن أي نشاط يحتمل أن ينشأ
عنه خطر يجعل صاحبه مسئوال عن الضرر الذي يتسبب للغير ،فكل من يباشر نشاطا خطيرا يجب عليه أن
يتحمل تبعته ،ويلزم بالتعويض إذا كان هناك ضرر ،فالذي يجني فوائد نشاطه يجب عليه أن يتحمل تبعته،
فليس من العدل االجتماعي في ش يء أن يستفيد الشخص من النشاط الذي يمارسه وال يتحمل مخاطره ،فالذي
يستفيد يلزم بالتعويض عند وقوع الخطأ وفقا لقاعدة الغرم بالغنم14.
وعلى اعتبار أن الشريعة اإلسالمية تتصف بأنها شريعة عامة خالدة ،صالحة لكل زمان ومكان ،تقبل بكل ترحاب
ما تحتوي عليه تصرفات العاقدين من التزامات وشروط وتفتح املجال أما الحلول لكثير من املشاكل التي تجد كل
يوم ،وبالنظر إلى مسؤولية البنك عن تنفيذ التحويل املصرفي واعتباره من األمور املستجدة ،وجب التطرق لرأي
الفقه اإلسالمي حولها.
وعلى هذا األساس سيتم دراسة مسؤولية البنك عن تنفيذ التحويل املصرفي على أساس نظرية تحمل
املخاطر(املطلب األول) ،ثم التطرق إلى رأي الفقه اإلسالمي حول مسؤولية البنك بصفة عامة (املطلب الثاني).
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املطلب األول :مسؤولية البنك على أساس نظرية تحمل املخاطر
تقوم نظرية تحمل املخاطر على وجود ضرر وهجر الخطأ كأساس للمسؤولية ،واستبداله بفكرة تحمل املخاطر
بدال عنه وفقا لقاعدة الغرم بالغنم ،بحيث أسست هذه النظرية إلقامة مسؤولية البنك عند تنفيذه لعملية
تحويل مصرفي (الفرع األول) التي وبالرغم من ندرة االجتهاد القضائي في هذا النوع من القضايا على مستوى
املحكمة العليا ،إال أن هذه النظرية القت الكثير من التطبيقات القضائية في كثير من الدول األخرى (الفرع
الثاني).
الفرع األول :أساس نظرية تحمل املخاطرإلقامة مسؤولية البنك
إن البنك وأثناء ممارسته ألنشطته يتعرض إلى أشكال عديدة من املخاطر ،التي جعلت سببا إلقامة مسؤوليته
اتجاه عمالئه ،فالبنك يعتبر شخصا محترفا للعمليات البنكية ،ويدرك طبيعة املخاطر التي تواجهه ،وهو مطالب
باتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي تحقق تلك املخاطر ،باإلضافة إلى أنه ال يمكن إنكار الفوائد التي تعود على
البنك نتيجة ملمارسته ألنشطته في ظل تلك املخاطر ،ولذلك فالبنك يتحمل املسؤولية بناء على قاعدة الغرم
بالغنم15.
ضف عليه أن البنك أقدر من الناحية االقتصادية على تحمل أي ضرر يمكن أن يقع نتيجة ممارسته ألنشطته،
على عكس العميل الذي يمكن أن تعتبر أي خسارة ولو كانت بسيطة بمثابة كارثة له ،فمن بابا العدالة أن يتحمل
البنك األضرار التي تنتج عن العمليات التي يقوم بها مع عمليه.
وعلى هذا األساس ففي الحاالت التي يقع فيها ضرر ولم ينسب الخطأ ألحد األطراف ،فهنا يجب اللجوء إلى نظرية
تحمل املخاطر كأساس إلقامة املسؤولية على البنك16.
الفرع الثاني :استناد القضاء على نظرية املخاطرإلقامة مسؤولية البنك
نظرا لغياب االجتهاد القضائي الخاص باملحكمة العليا في هذا املجال ،وجب الرجوع لالجتهادات املقارنة ،بحيث
تقتض ي مسؤولية البنك على أساس نظرية تحمل املخاطر بأن يسأل دون وجود خطأ منه أو من العميل في
تنفيذه لعملية من العمليات املصرفية ،وفي هذا املعنى جاء قرار ملحكمة التمييز األردنية حيث قالت فيه ":إن
املشرع لم يكتف بأحكام املسؤولية التقصيرية ،حيث نص في املادة  270من قانون التجارة على أن يتحمل
املسحوب عليه وحده الضرر املترتب على وفاء قيمة شيك مزور إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب
ومسؤولية املسحوب عليه بموجب هذه املادة أشمل من مسؤوليته التقصيرية ،حيث تشمل أي ضرر يقع بناء
على وفاء شيك مزور متقنا هذا التزوير أم غير متقن ،وهي مسؤولية مبنية على نظرية مخاطر املهنة ،وال تنتفي
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هذه املسؤولية إال بنسبة خطأ إلى الساحب مهما كان يسيرا ،إال أن انتفاء هذه املسؤولية ال ينفي عن املسحوب
عليه املسؤولية التقصيرية متى ثبت خطؤه ولو ثبت خطا من جانب الساحب"17.
وهذا ما أكدته محكمة تمييز دبي حين قررت ":بأن ذمة املصرف ال تبرأ من الوفاء بشيك مزور أيا كانت درجة
إتقان هذا التزوير ،وتعد تبعة هذا الوفاء من مخاطر املهنة التي يمارسها املصرف ،وهي مخاطر مهما بلغت
أعباؤها ال تتناسب البتة مع املزايا التي تعود على املصارف من تدعيم الثقة بها وروح االطمئنان لدى جمهور
املتعاملين ،على أن ذلك مشروط بعدم وجود خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك ،وإال تحمل
هذا األخير تبعة خطئه"18.
فمن خالل ما سبق يتبن أنه أثناء ممارسة البنك ألنشطته يتعرض إلى أشكال متنوعة من املخاطر ،والتي جعلت
سببا لتحمله للمسؤولية اتجاه عمالئه ،فعلى اعتبار أن البنك شخص محترف للعمليات املصرفية ،وعلى إدراك
تام لطبيعة املخاطر التي تواجهه ،فهو مطالب باتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي تحقق هذه املخاطر ،وعلى هذا
األساس فإذا وقع ضرر ولم ينسب الخطأ ألحد األطراف ،فهنا وجب اللجوء إلى نظرية تحمل املخاطر كأساس
لتحميل املسؤولية للبنك.
املطلب الثاني  :موقف الفقه اإلسالمي من مسؤولية البنك عن التحويل املصرفي
إن املقصود باملسؤولية بوجه عام حسب ما تقرر في الفقه والقضاء املقارن هو املسؤولية عن تعويض الضرر
الناجم عن اإلخالل بالتزام مقرر في ذمة املسؤول (املصرف) وقد يكون مصدر االلتزام عقدا فتكون مسؤوليته
مسؤولية عقدية ،يحكمها ويحدد مداها العقد من جهة والقواعد الخاصة باملسؤولية العقدية من جهة أخرى،
وقد يكون مصدر هذا االلتزام القانون في صورة تكاليف عامة يفرضها على الكافة وعندئذ تكون مسؤولية
املصرف مسؤولية تقصيرية ،19وإضافة إلى ما تتمتع به هذه املصارف من احترافية عالية وجدارة ،فقد أتبع ذلك
إقامة مسؤوليتها كذلك على أساس نظرية تحمل املخاطر.
إن الشريعة اإلسالمية تعترف بحرية التعاقد ،بمعنى إطالق الحرية للناس في أن يعقدوا من العقود ما يرون،
وبالشروط التي تشترطون غير مقيدين إال بقيد واحد ،وهو أال تشتمل عقودهم على أمور قد نهى عنها الشارع
الحكيم ،وحرمها كأن يشتمل العقد على ربا ،أو نحوه مما حرمه الشرع اإلسالمي ،فما لم تشتمل على أمر محرم
بنص أو بمقتض ى القواعد العامة املقررة التي ترتفع إلى درجة القطع واليقين ،فإن الوفاء بها الزم ،والعاقد
مأخوذ بما تعهد به ،وإن اشتملت العقود على أمر حرمه الشارع فهي فاسدة ،أو على األقل ال يجب الوفاء بالجزء
املحرم منها20.
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فالشريعة اإلسالمية تساير الزمان الذي نعايشه ،والذي اتسعت فيه ضروب املعامالت ،وتشعبت أنواعها،
ووجدت اشتراطات فيها لم تكن موجودة في األزمان السالفة ،وعليه فالبنك يلتزم بما أوجبه على نفسه من
التزامات مادامت لم تشمل على أمر حرمه الشارع الحكيم ،وتقوم مسؤوليته إذا لم يوف بها ،وهذا الوفاء واجب
بمقتض ى األدلة من الكتاب والسنة واآلثار واملعقول واالستصحاب ،قال تعالى ":يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
" ،21وقال عز وجل ":وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال " ،22وقال عز من قائل ":يا أيها الذين آمنوا لم تقولون
ما ال تفعلون ،كبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون ".23
وعن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال :قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم ":الصلح جائز بين املسلمين إال صلحا أحل
حراما أو حرم حالال واملسلمون عند شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال".
فمن خالل كل ما سبق يتضح أن البنك وعند قيامه بتنفيذ عملياته املصرفية بما فيها التحويل املصرفي ،يجب
عليه االلتزام بمقتضيات العقود التي يبرمها مع عمالئه ،وأن يؤدي هذه العمليات بحسن نية ،وإال قامت
مسؤوليته حولها.
الخاتمة:
من خالل معالجة هذا املوضوع ،يظهر أن عملية التحويل املصرفي من بين أهم العمليات املصرفية التي تقوم
بها البنوك في إطار نشاطها املصرفي ،والتي نشأة وتطورت نتيجة لتشجيع البنوك للنقود النقدية وتداولها بين
الناس بصفة عامة.
وفيما يتعلق بالتنظيم القانوني ملثل هذه العملية املصرفية وأحكامها وااللتزامات الناشئة عنها واملسؤوليات
املترتبة عليها ،فإن املشرع لم يول ال قدر الكافي من االهتمام لعملية التحويل املصرفي ،ويرجع األمر للطبيعة
الخاصة للعمليات املصرفية بصفة عامة بما فيها التحويل املصرفية ،كونها من خلق العادات واألعراف
املصرفية ،غير أنه وبالرغم من ذلك يالحظ وجود نقص تشريعي ملحوظ فيما يخص تنظيم العمليات املصرفية
عموما ،بما فيها املسؤولية التي تقع على عاتق البنك عند تنفيذها ،والذي يجب أن يتدارك بمجموعة من
القوانين الناظمة ملثل هذه األمور.
غير أنه ومن ناحية الواقع العملي وفيما يخص األعراف املصرفية في مثل هذه املسائل ،فالبنوك تعمل على
نسق واحد وتنتهج في أغلبها أعرافا موحدة ،تصب في معظمها لصالحها ،مما يستدعي تدخل املشرع وسنها في
قوانين خاصة بها بعد ضبطها وتعديلها.
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الهـوامــش
 -1يصطلح عليه اسم النقل املصرفي أو التحويل الحسابي  ،وهو عملية يقوم املصرف بموجبها وبناء على أمر صادر إليه من أحد عمالئه ،بنقل مبلغ
معين من حساب هذا األخير إلى حساب آخر عن طريق القيد في الحساب.
ينظر لكل من:
ـ سعيد يحي :الطبيعة القانونية للتحويل املصرفي ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مصر ،1987 ،ص .75
ـ فائق محمود الشماع :الحساب املصرفي ،دار الثقافة ،عمان ،األردن ،2009 ،الطبعة األولى ،ص  273وما يليها.
ـ عكاشة محمد عبد العال :قانون العمليات املصرفية الدولية ،الدار الجامعية ،بيروت ،لبنان ،1993 ،ص  260وما يليها.
 -2تجدر اإلشارة إلى أن القانون التجاري الجزائري رقم ( 59لسنة  ،)1975املنشور في الصفحة ( )1073من العدد ( )101من الجريدة الرسمية ،بتاريخ
( )1975/12/19املعدل واملتمم ،قد تطرق لعملية التحويل املصرفي في مادتين:
حيث تنص املادة  543مكرر  ": 19يحتوي األمر بالتحويل على 1 :ـ األمر الذي يوجهه صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحويل األموال أو القيم أو
السندات املحددة القيمة2 .ـ بيان الحساب الذي يتم الخصم منه3 .ـ بيان الحساب الذي يتم إليه التحويل وصاحبه4 .ـ تاريخ التنفيذ5 .ـ توقيع اآلمر
بالتحويل".
وتنص املادة  543مكرر  ": 20يكون األمر بالتحويل غير قابل للرجوع فيه ابتداء من التاريخ االقتطاع من حساب اآلمر بالتحويل .يعتبر التحويل نهائيا
ابتداء من تاريخ دخول املبلغ املحول إلى حساب املستفيد".
 -3محمد عمر ذوابة :عقد التحويل املصرفي االلكتروني (دراسة قانونية مقارنة) ،دار الثقافة ،عمان ،األردن ،2006 ،الطبعة األولى ،ص .250
 -4محمود محمد أبو فروة :مسؤولية البنك املدنية عن عمليات التحويل االلكتروني ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى ،ص  135وما يليها.
 -5تنص املادة  119من القانون املدني الجزائري وتعديالته رقم ( 58لسنة  ،)1975املنشور في الصفحة ( )990من العدد ( )78من الجريدة الرسمية،
بتاريخ ( )1975/09/30على أنه  ":في العقود امللزمة للجانبين ،إذا لم يوف أحد املتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره املدين أن يطالب
بتنفيذ العقد أو فسخه ،مع التعويض في الحالتين إذا اقتض ى الحال ذلك".
 -6محمد عمر ذوابة :عقد التحويل املصرفي االلكتروني ،املرجع السابق ،ص .251
 -7علي جمال الدين عوض :عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،1981 ،ص .193
 -8تنص املادة التاسعة من النظام رقم ( 03لسنة  ،)2009املنشور في الصفحة ( )23من العدد ( )53من الجريدة الرسمية ،بتاريخ ()2009/09/13
الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بشروط البنوك املطبقة على العمليات املصرفية على أنه  ":ينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية،
بعد مض ي تاريخ القيمة القانوني املشار إليه أعاله ،تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو املؤسسة املالية املعنية".
 -9القانون رقم ( 01لسنة  ،)2005املنشور في الصفحة ( )03من العدد ( )11من الجريدة الرسمية ،بتاريخ ( )2005/02/09املتعلق بالوقاية من تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما املعدل واملتمم.
 -10تنص املادة  124من القانون املدني على أنه  ":كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ،ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سبب في حدوثه
بالتعويض".
 -11جاسم علي سالم الشامي :تطبيقات املسؤولية املدنية املصرفية في قضاء املحكمة االتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي ،مؤتمر األعمال املصرفية
االلكترونية بين الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،املجلد الرابع ،ص .1786
 -12سليمان ضيف هللا زين :التحويل االلكتروني لألموال ومسؤولية البنوك القانونية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى،
 ،2012ص .181
 -13محمد عمر ذوابة :عقد التحويل املصرفي االلكتروني ،املرجع السابق ،ص .253
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 -14فائق محمود الشماع :اإليداع املصرفي ،الجزء األول :اإليداع النقدي ،دار الثقافة ،عمان ،األردن ،2011 ،الطبعة األولى ،ص .373
 -15محمود محمد أبو فروة :مسؤولية البنك املدنية عن عمليات التحويل االلكتروني ،املرجع السابق ،ص .206
 -16سليمان ضيف هللا زين :التحويل االلكتروني لألموال ومسؤولية البنوك القانونية ،املرجع السابق ،ص .184
 -17قرار محكمة التمييز األردنية رقم  ،70/276وارد عند سليمان ضيف هللا زين ،املرجع السابق ،ص .188
 -18قرار محكمة تمييز دبي رقم  ،95/212وارد عند جاسم علي سالم الشامي ،املرجع السابق ،ص .1787
 -19جاسم علي سالم الشامي :تطبيقات املسؤولية املدنية املصرفية في قضاء املحكمة االتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي ،املرجع السابق ،ص .1783
 -20سليمان رمضان محمد عمر :النظام القانوني لخطابات الضمان املصرفية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،2009 ،ص .206
 -21سورة املائدة ،اآلية .01
 -22سورة اإلسراء ،اآلية .34
 -23سورة الصف ،اآليتين  02و .03
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10/05 مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه على ضوء تعديل القانون المدني الجزائري
The responsibility of the applicant for his work in the light of the
amendment of the Algerian Civil Code 05/10
األستاذ بلي بولنوار
أستاذ مؤقت
 يونس بالل. د.ط
جامعة األغواط
Boulanouar belli @GMAIL.COM

*******
:امللخص

ّ
ّ
إنه و مما الشك فيه أنه و في نطاق املسؤولية التقصيرية نميز املسؤولية عن األفعال الشخصية املسؤولية عن فعل
ّ  املتضمن القانون املدني58-75 و بالرجوع إلى األمر.  و املسؤولية الناشئة عن األشياء، الغير
املعدل و املتمم يتضح لنا
ّأن املشرع الجزائري نظم األحكام املتعققة باملسؤولية التقصيرية في الصصل الاال الصعل املستق لقتعوض من البا
و ذلك من خالل املسؤولية عن األفعال.  االلتزامات و العقود:األول مصادر االلتزام من الكتا الااني املوسوم بــ
 و املسؤولية الناشئة عن األشياء و ضمن نطاق املسؤولية عن فعل الغير نميز.الشخصية وأما املسؤولية عن فعل الغير
 من القانون املدني137 و136 كما تم بيانه مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه و التي نظم املشرع أحكامها من خالل املواد
ّ الجزائري
. 10/05 املعدل و املتمم سيما بموجب القانون
Abstract:
And he is no doubt that the scope and distinguish tort liability for personal acts
of responsibility for the actions of another, and liability arising from things. And by
reference to the average Alomr75-58 included civil law and complement clear to us
that the Algerian provisions relating to tort liability act in the third quarter due to the
compensation of the door first commitment sources of the second book is marked by:
the obligations and contracts. And through personal responsibility for acts systems
The responsibility for the actions of another. And liability arising from things and
within the scope of responsibility for the actions of another distinction has also been
followed by his responsibility for child business and that its provisions legislator
systems through the material 136 and 137 of the amended and complementary
Algerian civil law, particularly under the law 05/10, which is the place of our
memorandum.
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مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه على ضوء تعديل القانون املدني الجزائري 10/05
مقدمة

إن املسؤولية عموما هي الحالة التي يؤاخذ فيها الشخص عن عمل أتاه ،وهذا العمل يصترض إخالال
بقاعدة ،فإن كانت القاعدة قانونية فاإلخالل بها يستتبع مسؤولية قانونية وضقابقها جزاء حدده القانون أو عين
شروطه .
وإذا كانت القاعدة أخالقية فاملسؤولية تكون أدبية وتكون املؤاخذة عنها بالصصة ذاتها ،واملسؤولية
القانونية تتوزع بين مسؤولية جزائية و مسؤولية مدنية ،فاملسؤولية الجزائية تنشأ عن وقوع ضرر يصيب
املجتمع ،وضتقدد نطاقها قانونا إذ أن األفعال املجرمة تم حصرها من طرف املشرع ،وهذا ما نجده مقررا في
القانون الجنائي وفقا لققاعدة العامة التي تقض ي بأنه " :ال جرضمة و ال عقوبة وال تدابير أمن إال بنص قانوني" ،و
عقيه فإن قيامها على ما حدده القانون من تجرضم لألفعال ،و ما يقابقها من عقوبات توقع على الجاني ،هذه
األخيرة التي تمال الجزاء في املسؤولية الجزائية و التي تطالب بها النيابة العامة باعتبارها مماقة املجتمع ،و بناء
على ذلك فإن الصلح و التنازل ال يجوز في الجرضمة إال بنص صرضح ألن الح في العقوبة ح عام لقمجتمع.
أما املسؤولية املدنية تقوم على اإلخالل بالتزام ،و تستوجب لقيامها طرفين أحدهما هو املتضرر و اآلخر
هو الذي يقاسب على الضرر الذي أحدثه أو سببه ،و هذا على نقو ما نصت عقيه املادة  124من القانون املدني
الجزائري 1بقولها " :كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه ،و يسبب ضرر لقغير يقزم من كان سبب في حدوثه
بالتعوض " و بالتالي فإن املتسبب يسأل على ما سببه من ضرر و يتقمل عبئه في ماله ،فيكون املقتزم قانونا
بالتعوض على من أصابه ،و هذا االلتزام بالتعوض عن الضرر هو الذي يتجلى به تعرضف املسؤولية املدنية.
ومن هذه الزاوضة ،ال مقل لققول باملسؤولية على املتضرر اتجاه نصسه لو كان مرده إلى فعقه انصرادا ،إذ
أن مصهوم املسؤولية يتناول شخصا ملسائقته تجاه غيره الذي ألح به ضررا ،فالخطأ الذي يأتيه املتضرر يقرمه
في األصل من التعوض كقه ،لو كان وحده املنتج لقضرر ،أو ينتقص من التعوض عقيه لو كان مساهما في
حدوث الحادث إلى جانب الذي يسأل عنه املدعى عقيه.
واملسؤولية املدنية نصسها ليست موحدة إذ تنقسم إلى مسؤولية تقصيرية تترتب عن فعل غير مشروع،
أو غير مباح يصدر عن شخص فينجم عنه ضررا لقغير مما يققي على املسؤول عنه التزام إصالح الضرر،
ومسؤولية عقدية تنشأ عن عدم تنصيذ العقد  ،فالنسبة لقمسؤولية التقصيرية فقد نص عقيها املشرع الجزائري
من خالل القانون املدني.
و من نطاقها مسؤولية املتبوع عن عمل التابع التي تعتبر الحالة الوحيدة في الواقع التي يسال فيها الشخص
عن عمل الغير باملصهوم القانوني الحقيقي  ،و لذلك الن مسؤولية الوالدين و املعقمين و أربا الحرف هي
مسؤولية عن سوء رقابتهم أي أنهم يسألون عن خطئهم وهو التقصير في القيام بواجب الرقابة و ليس خطأ الغير
باملعنى القانوني الصحيح هذا من جهة  ،و من جهة أخرى فان السقطة الصعقية في الرقابة و التوجيه التي
يمارسها املتبوع على التابع فإنها تنصب على العمل ذاته و ليس على ما يؤديه  ،خالف السقطة املكقف بالرقابة
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مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه على ضوء تعديل القانون املدني الجزائري 10/05
على من يخضع لرقابته حي تنصب هذه األخيرة على ذات الخاضع لقرقابة . 2و التي نظم املشرع الجزائري
احكامها من خالل املواد  136و  137من القانون املدني الجزائري .
إن التطرق إلى النصوص القانونية و التنظيمية املنظمة و املؤطرة ملسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه سيما بعد
التعديل الذي صدر بموجب القانون  10/05و بيان مختقف األحكام الجديدة مقارنة باألحكام الواردة قبل 2005
يبين التعديل الذي طرأ على مسؤولية التابع عن أعمال تابعه خاصة عندما يتعق األمر بشروط قيامها
ومن خالل موضوع دراستنا يمكن طرح اإلشكالية اآلتية :كيف عالج املشرع الجزائري األحكام املتعققة بشروط
قيام مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه بعد تعديل القانون املدني بموجب القانون 10/05؟.
لإلجابة عن هذه اإلشكالية البد من معرفة ماهية مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه ( مبق أول) لننتقل
الى بيان شروط قيامها وف تعديل القانون املدني الجزائري بموجب القانون  (10/05مبق ثاني).

املبحث األول :مدلول مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه
ملعرفة مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه البد لنا من تعرضف هاته املسؤولية(مطقب أول) كما البد لنا تبيان
موقف املشرعين الجزائري والصرنس ي عن هاته املسؤولية(مطقب ثاني):
املطلب األول  :تعريف مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه
في هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى تعرضف أطراف مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه ،و يتم التطرق إليه على
الشكل التالي تعرضف التابع  ،تعرضف املتبوع .
الفرع األول :تعريف التابع
تعددت وتنوعت التعارضف الصقهية إلعطاء تعرضف جامع مانع لشخص التابع  ،فصي هذا الصدد يرى الدكتور
"علي علي سقيمان" ّأن التابع هو  " :الشخص الذي يخضع لسقطة املتبوع وضتققى منه األوامر وضطيعه في توجيهه
فعال أو يصترض أن يطيعه" .3
ّ
أما األستاذ مخقوفي مقمد ف ّ
يعرف التابع بأنه ":الشخص الذي يؤجر خدماته لشخص آخر بأن يؤدي عمال له
أما بخصوص التعرضصات القضائية
وضمتال ألوامره وضخضع لها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة " . 4
ّ
ُ
فن ّميز تعرضف مقكمة النق الصرنسية التابع على أنه  ":ذلك الشخص الذي يعمل لحسا شخص آخر يمقك
عقيه سقطة التوجيه والرقابة واملراقبة "5
ُ
ونالحظ من هذه التعارضف املختقصة ّأنها تشترك في عنصرضن أساسيين :
أ-خضوع التابع لسقطة املتبوع من حي األوامر وكيصية آداء العمل.
 أن يقوم التابع بأداء العمل لحسا املتبوع وليس لحسابه الخاص .الفرع الثاني :تعريف املتبوع
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ّ
حسب نص املادة  136الصقرة 1و 2من القانون املدني الجزائري قبل التعديل فإن املتبوع هو ذلك الشخص
الذي يمارس السقطة الصعقية في الرقابة والتوجيه على تابعه وهذا النص التشريعي جاء بشكل عام ليشمل كل
متبوع سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوضا .
ّ
أما بعد التعديل نصت املادة  136من القانون املدني الجزائري املعدل و املتمم بموجب القانون  10/05أن
املتبوع هو ذلك الشخص الذي يعمل التابع لحسابه.
 أما التعارضف الصقهية التي تعرف املتبوع 6لقد إختقصت في تعرضصه ونقاول أن نعطي أهم هذه التعارضف :ّ
 ذلك ّأن الدكتور علي علي سقيمان يعرف املتبوع بأنه ":الشخص الذي له على شخص أخر سقطة فعقية فيرقابته وتوجيهه  ،وضكون له بمقتض ى هذه السقطة الح في أن يصدر إليه األوامر ولو لم يستعمل هذا الح
فعال ،إذ املهم أن تكون له هذه السقطة ولو لم يمارسها " . 7
ّ
 و من جهته الدكتور مخقوفي مقمد عرف املتبوع على أنه " الشخص الذي يقتجئ إلى خدمات شخص آخرلحسابه وملصلحته وله الح في إصدار األوامر والتعقيمات حول طرضقة التي يتعين على ذلك الشخص أن يؤدي
العمل بمقتضاه" .8
املطلب الثاني :مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه في القانون الفرنس ي و الجزائري
و لدراسة مضمون هذا املطقب يتم التطرق الى مسؤولية املتبوع في القانون املدني الصرنس ي باعتباره مصدر و
ً
أصل القانون املدني الجزائري
الفرع األول :مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه في القانون املدني الفرنس ي
ّ
ّإن القانون الصرنس ي القديم لم يعرف كمبدأ عام مسؤولية املتبوع عن فعل تابعه و إنما نص على حاالت
معينة يكون فيها الناقل أو صاحب الصندق مسؤوال مسؤولية شخصية نتيجة إخالله بالتزام تعاقدي سواء
تسبب فيه الناقل نصسه أو صاحب الصندق ذاته أو حدث بصعل أحد مساعديه .9
و قد جاء بتصصيل ألحكام مسؤولية املتبوع مأخوذة مباشرة مما قال به " بوتيه" فبعد أن نص على القاعدة
العامة القاضية بمساءلة الشخص عن كل ضرر يلح الغير بصعقه غير مشروع .
ّ
فإنه نص أيضا في مادته  1384فقرة أولى منه على تقرضر تقك املسؤولية بالنسبة لألفعال غير مشروعة التي
تقع ممن يعتبر مسؤوال عنه  ،إال أن التقنين الصرنس ي الجديد بنصه على مسؤولية املتبوع عن أفعال تابعه غير
مشروعة  ،لم يجعل من تقك املساءلة نظرضة عامة بل هي مجرد استثناء من القاعدة العامة  ،القاضية بمساءلة
الشخص عن األفعال الخاطئة و الناتجة من فعقه الشخص ي . 10
و هذه املسؤولية اإلستثنائية التي أقرها القانون الصرنس ي الحدي تقوم على خطأ مصترض في جانب املسؤول (
املتبوع ) افتراضا غير قابل إلثبات العكس و هذا ما يمكن استنتاجه من املادة  1384ف . 5
الفرع الثاني :مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه في القانون الجزائري

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،296-284 :جانفي 2019
287

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه على ضوء تعديل القانون املدني الجزائري 10/05
نظم املشرع الجزائري األحكام العامة ملسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه بموجب نص املادة  136من القانون
املدني الجزائري و النص العربي لقمادة  136منقول حرفيا عن املادة  174من القانون املدني املصري .
وبهذا يكون املشرع الجزائري قد حذا حذو أغقبية القوانين الحدياة ومنها القانون املدني املصري باعتباره
أحدث القوانين العربية  ،و كذلك القانون املدني الصرنس ي فيما يتعق بالتشديد في مسؤولية املتبوع عن أعمال
تابعه.
والجدير بالذكر في هذا الصدد ّأن املشرع ومن خالل التعديل لققانون املدني الجزائري سنة  2005و هذا
ُبموجب القانون  ، 10/05تضمن تعديال لقمادة  136و  137من القانون املدني و أصبقت تتضمن األحكام اآلتية
و ذلك من خالل توسيع في مجال مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه حي ّأن املتبوع يسأل عن فعل تابعه في حال
تأدية وظيصته أو بسببها و كذلك بمناسبتها ....إلخ.

املبحث الثاني :شروط قيام مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه
لقيام مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه يشترط املشرع الجزائري في نص املادة  136من القانون املدني
الجزائري ّ
املعدل و املتمم بموجب القانون  10/05أن تتوفر عالقة التبعية بين الشخص املسؤول عن الصعل
الغير باعتباره متبوعا ومرتكب الصعل الضار باعتباره تابعا  ،فالتساؤل الذي يمكن أن نطرحه في هذا الصدد :ما
املقصود بالعالقة التبعية ؟ ما هي املعايير الصقهية التي جاء بها الصقه لتقديد هذه العالقة ؟ وما هو املعيار
الذي اعتمده املشرع الجزائري في القانون املدني الجزائري ّ
املعدل و املتمم بموجب القانون 10/05؟(مطقب أول)
وإلى جانب ارتكا التابع فعال ضارا إثناء تأدية الوظيصة أو بسببها أو بمناسبتها(مطقب ثاني).
املطلب األول :عالقة التبعية بين التابع واملتبوع في ظل تعديل القانون املدني
ّإن مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه يقتض ي وجود عالقة تبعية تربط بين شخصين يكون أحدهما متبوعا
و اآلخر تابعا وتقوم عالقة التبعية في كاير من الحاالت على عقد الخدمة (العمل)  ،لكن ليس من الضروري في
كل الحاالت أن تقوم على عقد من عقود  ،فعالقة التبعية قد توجد متى كان ألحد األشخاص السقطة الصعقية في
الرقابة والتوجيه ألحد األشخاص .
وعقيه سنتطرق لهذه الرابطة و ذلك بالتطرق إلى بيان املقصود بعالقة التبعية و عدم اشتراط حرضة اختيار
املتبوع لتابعه و التطرق لبع تطبيقات عالقة التبعية وبيان املعايير الصقهية لتقديد عالقة التبعية وموقف
املشرع الجزائري منها في ظل القانون املدني الجزائري  10/05كاآلتي:
الفرع األول :املقصود بعالقة التبعية وعدم اشتراط حرية اإلختيارمن قبل املتبوع
أوال :املقصود بعالقة التبعية:
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يتعين لقيام مسؤولية املتبوع أن توجد عالقة تبعية بقي يكون أحدهما خاضعا لآلخر ،وضتقق ذلك إذا
كان لقمتبوع على تابعه سقطة فعقية في الرقابة والتوجيه حي تكون السقطة لقمتبوع وضكون الخضوع والتبعية
لقتابع فهما وجهان متقابالن لش يء واحد 11.
ولم يعط املشرع الجزائري تعرضصا لرابطة التبعية موضحا فقط أن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن املتبوع حرا
في اختيار تابعه متى كان هذا األخير يعمل لحسا املتبوع.
ثانيا :عدم اشتراط حرية االختيارمن قبل املتبوع
ّ
تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه،هناك اتجاهان فقهيان الصقه التققيدي والصقه الحدي :
ّ
 الفقه التقليدي  .يرى ّبأن عالقة التبعية ال يمكن أن توجد إال في حالة ما إذا كان املتبوع له الح في اختيار
تابعه .12
 الفقه الحديث :فبالنسبة لرأي الصقه الحدي فقد رف تماما جعل قيام عالقة التبعية مرتبطة بقرضةاختيار املتبوع لتابعه  ،وتم وضع وبصصة واضحة مبدأ إلغاء حرضة االختيار  ،كما قام املشرع الجزائري بتكريس
هذا االتجاه في نص املادة  136الصقرة الاانية من القانون املدني الجزائري ّ
املعدل و املتمم  10/05التي تنص..." :
ولو لم يكن املتبوع حرا في اختيار تابعه  ، "...واملهم هو أن حرضة اختيار التابع ال يمكن اعتبارها كشرط لقيام
املسؤولية املدنية عن فعل التابع ،وعمال بهذه الصكرة املقاول يمكن أن يأخذ على عاتقه االلتزام بالتعوض عن
الضرر املرتكب من أحد األشخاص الذين وضعوا في خدمته من قبل اإلدارة.13
ثالثا :تطبيقات العالقة التبعية
نورد فيما يلي ماال مستوحى من القضاء الجزائري تطبيقا لعالقة التبعية :
مسؤولية املستشصى عن أعمال املمرضين واملمرضات ما قضت به املحكمة العقيا بتارضخ ، 1991/01/13
حي صرحت بمسؤولية املستشصى املدنية عن انتقار املرض بسبب إهمال املمرض وعدم تصقده لقضحية التي
وجدت متدلية في سقف الغرفة وجاء في القرار ما يلي ":حي أن مسؤولية املستشصى املدنية ثابتة  ،وال مجال
لقبول الدفع املقدم من الطاعنة من أن املرض هو املتسبب في ذلك مادام فاقد لقواه العققية واملطقو من
عمال املستشصى تصقده باستمرار نظرا لحالته الصحية املتميزة.
حي أن املسؤولية املترتبة على املستشصى هي تعوض ذوي الضحية طبقا لقمادة  124من القانون املدني
الجزائري ّ
املعدل و املتمم كما جاء في القرار املستأنف ما دام يوجد تهاون وتقصير من طرف عمال املستشصى
أنجر عنه وفاة الضحية ،لذا فاستبعاد تطبي هذه املادة في غير مققها " .14
رابعا :املعايير الفقهية لتحديد عالقة التبعية وموقف املشرع الجزائري منها في ظل القانون املدني الجزائري
10/05
 -1املعاييرالفقهية لتحديد عالقة التبعية :يرى الصقه والقضاء في ضوء التطورات االقتصادية و االجتماعية أن
رابطة التبعية تتقق ملجرد أن يباشر املتبوع سقطة فعقية في
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رقابة وتوجيه التابع بشأن العمل الذي أسند إليه  ،وبعبارة أخرى أصبقت العبرة بمباشرة سقطة إصدار األوامر
والتعقيمات لدى املتبوع تجاه تابعه بغ النظر عن مصدرها،15ويستوي أن تستند سقطة املتبوع هذه إلى مركز
قانوني أو إلى مجرد واقعة فقد يتمتع املتبوع بهذه السقطة بموجب العقد الذي يربطه بالتابع أو حكم القانون ،أو
مجرد العمل لحسا الغير وهذا ما سنتعرض إليه من خالل:
أ:معيارالسلطة الفعلية .يتجه الصقه والقضاء في مصر 16وفرنسا إلى إقامة رابطة عية املقررة لقمتبوع في إصدار
األوامر والتوجيهات لتابعه  ،وهذه السقطة إما تستند إلى رابطة عقدية أو إلى سقطة فعقية غير مستمدة من
العقد.
ب :معيار العمل لحساب الغير .مضمونه أن عمل التابع هو امتداد لنشاط املتبوع  ،فالتابع يقوم بعمل لحسا
املتبوع بمعنى ثمرة هذا العمل تتقق لقمتبوع وهو ال يؤدي نشاطا خاصا ملصلحته بل إن املقصود من أداء العمل
هو تققي النصع الخاص لقمتبوع  ،أما األجر الذي يمكن أن يستققه فهو مقابل أدائه لقعمل الذي تم لحسا
صاحب العمل وملصلحته.
وفي ذلك يختقف التابع عن القاصر املشمول بالرقابة  ،فالقاصر ال يقوم بأي عمل لحسا املكقف برقابته،
ولذلك فإن رقابته إنما تقع على شخص القاصر ذاته أما رقابة املتبوع فترد على عمل التابع ال على شخصه  ،وكذلك
يجب أن يكون هناك تكقيف لقتابع بعمل معين يؤديه لحسا املتبوع  ،على ذلك فالتقميذ في املدرسة ال يعتبر تابعا
ّ
لصاحب املدرسة ألنه ال يقوم بعمل لحسابه  ،واملستأجر ال يعتبر تابعا لقتاجر ألنه ال يقوم بعمل لحسابه.17
فال يكصي إذا العتبار الشخص متبوعا أن يكون له سقطة إصدار األوامر والتعقيمات بالنسبة لعمل معين  ،إذا لم
ّ
يتم هذا العمل لحسابه وإن ما لحسا شخص آخر  .أما القضاء في فرنسا فهو يعتمد في تعرضصه لعالقة التبعية على
عنصرضن :
عنصر السقطة في الرقابة والتوجيه.عنصر العمل لحسا الغير وضقترح جانب من الصقه أن يصبح العمل لحسا الغير لوحده معيارا لرابطة التبعية.18
مقاسنة  :ومن إيجابيات معيار العمل لحسا الغير في تقديد عالقة التبعية بين التابع واملتبوع :
*وضع حد للخالف الصقهي الذي أثير بشأن عالقة التبعية بين الطبيب وإدارة املستشصى  ،مما دفع بالصقه الى التمييز
بين األعمال الطبية التي تتنافى وعالقة التبعية ألنه في إطار هذه األعمال يتمتع الطبيب باستقاللية التامة في أداء
عمقه الطبي.
* إذا أخذنا بمعيار العمل لحسا الغير في تقديد رابطة التبعية فيؤدي هذا املعيار إلى التوسع في عالقات التبعية .
التطبيقات القضائية :
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ومن التطبيقات القضائية ملعيار العمل لحسا الغير في تقديد عالقة التبعية ما قض ى به مجقس األعلى
في الجزائر بتارضخ  1985 /01/12حي صرح القضاة  " :أن الضحية أو ذوي الحقوق ال يصقدون عندما يرفعون
دعوى مدنية على العون املعني  ،ح رفع دعوى إلى الجهة القضائية اإلدارضة لقمطالبة بالتعوض  ،وهي الدعوى
املوجهة ضد الشخص العام الذي يعمل املتسبب في الضرر لحسابه واملبنية على أخطاء املرف .19
يبدو من خالل هذا القرار ان القضاء الجزائري أخذ بمعيار العمل لحسا الغير ( املتبوع) في تقديد عالقة التبعية
 :2موقف املشرع الجزائري من املعاييرالفقهية في ظل قانون املدني الجزائري .10/05
 قبل التعديل  :2005حسب نص املادة  136الصقرة  2من القانون املدني الجزائري قبل التعديل تقوم رابطةالتبعية ولو لم يكن املتبوع حرا في اختيار تابعه ،متى كانت له عقيه سقطة فعقية في رقابته وفي توجيهه أي املشرع
الجزائري أخذ بمعيار السقطة الصعقية لتقديد عالقة التبعية هذا كان قبل تعديل القانون املدني .58/75
بعد التعديل :2005إن قوام رابطة التبعية هو عمل لحساب املتبوع بغ النظر عما إذا كانت له سقطة توجيهورقابة فعقية أم ال سواء مارس هذه السقطة أو لم يمارسها ألي سبب كان وهذا ما أخذ به املشرع في تعديقه لقصقرة
الاانية من املادة  136من القانون املدني املعدل واملتمم بالقانون  ، 10-05وبالتالي نستخقص أن املشرع الجزائري
جاء في تعديقه إعتماده على معيار العمل لحسا املتبوع .20
املطلب الثاني :ارتكاب الفعل الضارمن قبل التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها
الفرع األول :اتصال الفعل الضاربوظيفته في ظل تعديل القانون املدني .
يتضح من نص املادة  136الصقرة  1من القانون املدني الجزائري املعدل واملتمم بموجب القانون  10/05 :أن
املتبوع ال يسأل عن كل فعل ضار يرتكبه التابع ويسبب ضررا لقغير  ،بل أن الصعل الضار الذي يرتكبه التابع
وضقيم مسؤولية املتبوع هو ذلك الصعل الذي يرتكبه التابع حال تأدية الوظيصة أو بسببها أو بمناسبتها
الفرع الثاني :إرتكاب الفعل الضارحال تأدية الوظيفة أوبسببها أو بمناسبتها.
أوال :الفعل الضارحالة تأدية الوظيفة.
ال أحد ينازع في مسؤولية املتبوع عن األفعال الضارة التي يتسبب فيها تابعه وقت قيامه بالوظيصة
املسندة اليه ،باعتبار أن التابع يكون حينئذ تقت رقابة املتبوع وتوجيهه ويعمل لحسابه  ،بل يعد في هذه
الظروف مماال لقمتبوع ومن ثم يلح كل عمل يقوم به التابع باملتبوع .
وحاالت تأدية الوظيصة تكون :
سواء كان يعقم املتبوع أو ال ، سواء كان املتبوع حاضرا أو غائب، سواء كان التابع ملصلحته أو ملصلحة املتبوع، سواء كان التابع إرتكب أخطاء جسيمة أم لم يرتكب، سواء كان التابع قد قام بواجباته أم ال. 21مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،03ص ص ،296-284 :جانفي 2019
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وضقتض ي هذا الصعل الضار حدوث إخالل بما عهد إلى التابع من عمل أو ما يقتضيه ذلك العمل من
واجبات. 22
ويستوي في ذلك أن يكون الصعل الضار قد وقع بناءا على أمر من املتبوع أو بغير أمر منه ولكن يعقمه  ،أو بغير
عقم منه ولكن دون معارضته أو وقع الصعل الضار بالرغم من معارضة املتبوع .
ثانيا :الفعل الضاربسبب الوظيفة.
واملقصود بالصعل الضار بسبب الوظيصة هو ذلك الصعل الذي يقع من التابع وهو ال يؤدي عمال من
أعمال وظيصته  ،ولكن يتصل مع ذلك بالوظيصة إتصال العقة باملعقول.
بقي أنه لو ال الوظيصة ما كان يستطيع التابع إرتكابه 23 ،أي أن هناك عالقة سببية مباشرة بينه وبين
الوظيصة وعقيه فالصعل الضار يكون واقعا بسبب الوظيصة في أحد الصرضيتين :
 -1إذا كان التابع لم يستطيع إرتكا الضرر لوال الوظيصة . 24
 -2إذا كان التابع لم يكن ليصكر في ارتكا الصعل املسبب لقضرر لوال الوظيصة إلى جانب عالقة السببية بين
الصعل الضار والوظيصة  ،ال بد أن يكون الباع الدافع (العنصر النصس ي)  25الذي جعل التابع يرتكب الصعل
الضار هو تققي مصلحة املتبوع  ،أما إذا كان الهدف منه تققي مصلحة التابع الشخصية فال تقوم مسؤولية
املتبوع .26 .
وعلى هذا األساس يمكن لققاض ي املوضوع االستعانة بمعيار العمل لحسا الغير أو لحسا املتبوع في تقديره
لقصقة املباشرة بين الصعل الضار والوظيصة للحكم بوجود عالقة سببية مباشرة بينهما من عدمها .
ثالثا:الفعل الضاربمناسبة الوظيفة.
إن املتبوع يكون مسؤوال إذا إرتكب التابع الصعل الضار بمناسبة الوظيصة واملقصود بمناسبة الوظيصة
هو ذلك العمل الذي تقتصر الوظيصة على تيسير إرتكابه أو املساعدة عقيه أو تهيئة الصرصة إلرتكابه  ،ولكنها لم
تكن ضرورضة إلمكان وقوع الضرر أو لتصكير التابع
فيه ،وماال ذلك لو أنتهز سائ سيارة فرصة عبور خصمه الطرض فدهسه  ،أو كما لو استخدم أحد الخدم
سكينا ملخدومه في مشاجرة شخصية فقتل خصمه .27
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خاتمة
من خالل دراستنا ماهية وشروط مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه بعد تعديل القانون املدني بموجب
القانون ، "10/05يتضح لنا ّأن املشرع الجزائري  ،قد قام بتعديل املادة  136التي كانت مقل مطالبة من الصقه
من املشرع الجزائري قصد إعادة النظر فيها  ،إذ كان املشرع يشترط تمتع املتبوع بالسقطة الصعقية في الرقابة و
التوجيه لتقق عالقة التبعية ،إال أن العديد من القرارات القضائية الصادرة عن املحكمة العقيا حي صرحت
بكل وضوح أن عدم املباشرة الصعقية لسقطة الرقابة و التوجيه ينال من وجود رابطة التبعية  ،و لذا يقترح جانب
من الصقه إضافة عبارة  ":باشرها أو لم يباشرها " إلى الصقرة الاانية من املادة 136من القانون املدني الجزائري .
أما إذا كان املتبوع غير قادر على مباشرة سقطة التوجيه و الرقابة بنصسه من الناحية الصنية فبإمكانه إسناد
هذه املهمة إلى احد تابعيه على أن يقتصظ بهذه السقطة من الناحية اإلدارضة أو التنظيمية .
و دام االتجاه الصقهي الحدي يسعى الى تغقيب مصلحة املضرور على مصلحة املسؤول فأصبح ال يشترط في
العمل غير املشروع الذي يرتكبه التابع و يقيم مسؤولية املتبوع ان يكون خاطئا  ،بل مجرد وقوع ضرر لقغير
تقوم مسؤولية املتبوع  ،و في ذلك تسهيال لقمضرور في حصوله على التعوض و إعصائه من عبء إثبات الخطأ ،و
لهذا السبب ال بد من تغيير الصقرة األولى من املادة  136من القانون الجزائري و ذلك بققول عبارة " الصعل الضار
" مقل عبارة العمل " غير املشروع " حتى تكون العبارة واضحة و دقيقة مزضقة بكل لبس أو غموض .
و كذلك حقول عبارة " في تأدية الوظيصة أو بسببها مقل عبارة العمل " غير املشروع " حتى تكون العبارة واضحة
و دقيقة مزضقة لكل لبس أو غموض .
و كذلك حقول عبارة "في تأدية الوظيصة أو بسببها مقل عبارة " في حال تأدية الوظيصة أو بسببها " ّ
ألن العبرة
ليست بالزمن الذي تؤدي فيه الوظيصة في ذاته بقدر ما هي بوجود الصقة املباشرة التي تربط بين وظيصة التابع و
ما يكون قد وقع منه من فعل ضار  ،و هذا ما تم استنتاجه من القرارات القضائية السابقة الصادرة في هذا
املجال .
قائمة املصادرواملراجع
أوال:النصوص القانونية.

 -1األمر  58-75املتضمن القانون املدني ّ
املعدل و املتمم .
ثانيا :الكتب باللغة العربية.
 -1عبد الرزاق أحمد السنهوري  ،الوسيط في شرح القانون املدني  ،مصادر االلتزام  ،الجزء األول .
 - 2علي فياللي  ،االلتزامات ( العمل املستق لقتعوض )  ،موفم لقنشر و التوزيع الطبعة الاانية 2007 ،
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 -3علي علي سقيمان  ،دراسات في املسؤولية املدنية في القانون املدني الجزائري املسؤولية عن فعل الغير
املسؤولية فعل األشياء  ،ديوان املطبوعات الجامعية الطبعة ، 1989الجزائر.
 -4مقمد الشيخ عمر ،مسؤولية املتبوع ،دراسة مقارنة  ،الطبعة 1970
 -5مقمود جالل حمزة  ،العمل الغير املشروع باعتباره مصدر لاللتزام  ،ديوان املطبوعات الجامعية الطبعة
 ، 1985الجزائر .
 -6مقمد صبري السعدي  ،مصادر االلتزام  ،النظرضة العامة لاللتزامات  ،الكتا الااني السنة . 2003
ثالثا :رسائل ومذكرات.
 -1ربيع ناجح راجح أبو الحسن  ،مسؤولية املتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون املدني الصقسطيني دراسة
مقارنة ،لنيل ماجستير في القانون الخاص  ،جامعة النجاح الوطنية . 2008 ،
 -2فجالي مراد  ،مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه في القانون املدني الجزائري  ،رسالة للحصول على شهادة
املاجستير في العقود و املسؤولية  ،كقية العقوم القانونية و اإلدارضة جامعة الجزائر . 2003 ،
 -3مخقوفي مقمد ،مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه في القانون املدني الجزائري  ،دراسة مقارنة بالقانوني
املصري و الصرنس ي جامعة الجزائر . 1987،
رابعا :مجالت قضائية.
 -1املجقة القضائية املحكمة العقيا  ،قسم املستندات  ،العدد . 1989 ، 4
 -2املجقة القضائية  ،املحكمة العقيا  ،قسم املستندات  ،العدد 02السنة .1996
خامسا :مقاالت.
 مراد قجالي  ،مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه في القانون املدني الجزائري  ،مجقة معارف  ،مجقة عقميةمقكمة املركز الجامعي العقيد أكلي مقند أولحاج  ،البوضرة .2009
سادسا :محاضرة.
 بن عزوز درماش  ،مقاضرات في مقياس االلتزامات السنة الاانية حقوق كقية الحقوق و العقوم السياسيةجامعة زضان عاشور  ،الجقصة .2009/2008 ،
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الصفقات العمومية كآلية لترشيد النفقات العمومية و االستغالل األمثل للمال العام
الدكتورة براهيمي سهام
المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة
brahimi.sihem@yahoo.fr
األستاذة براهيمي فايزة
كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة الجزائر 01

*******
امللخص:
ان تنظيم الصفقات العمومية الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي  247-15جاء من اجل التوفيق بين
مقتضيات تلبية الطلبات العمومية وضمان االستعمال الحسن للمال العام ،و أرس ى جملة من املبادئ كالنزاهة و
الشفافية وحرية املنافسة في الصفقة العمومية ضمانا لتطبيق القوانين و القواعد التنظيمية من جهة ومن
جهة أخرى لتحقيق ما يسمى بالشرعية املالية اللتزامات النفقات العمومية أي ترشيد النفقات العمومية
وحماية املال العام .
الكلمات املفتاحية :الصقات العمومية ،املال العام ،الترشيد  ،الرقابة.
Summary:
The regulation of public transactions issued pursuant to Presidential Decree No.
15-247 came in order to reconcile the requirements of meeting public demands and
ensuring the good use of public funds, and laid down a set of principles such as
fairness, transparency and freedom of competition in the public deal to ensure the
application of laws and regulations on the one hand To achieve the so-called financial
legitimacy of the obligations of public expenditure, ie rationalization of public
expenditure and the protection of public funds.
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مقدمة :
تعد ظاهرة تزايد النفقات العمومية من أبرز املشاكل ملساسها املباشر باإليرادات العامة  ،خاصة في
الظروف الى مرت بها الجزائر في اآلونة األخيرة بسبب انخفاض أسعار البترول  ،حيث ان السياسة املالية للدولة
الجزائرية كان لزاما عليها تغيير املعايير االقتصادية و االجتماعية للحفاظ على االقتصاد الوطني  ،ولم يقتصر
االمر على الدولة الجزائرية بل مختلف دول العالم دعت إلى ترشيد النفقات العمومية من أجل النهوض
باالقتصاد بسبب التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وبارتباط الصفقات العمومية باملال العام و بالخزينة العمومية فهي تخضع بالضرورة إلى رقابة أثناء تنفيذها
وذلك لترشيد النفقات العمومية والحد من التصرفات إلى تؤدي إلهدار املال العام .
حيث ان تنظيم الصفقات العمومية الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي  247-15جاء من اجل التوفيق بين
مقتضيات تلبية الطلبات العمومية وضمان االستعمال الحسن للمال العام ،و أرس ى جملة من املبادئ كالنزاهة و
الشفافية وحرية املنافسة في الصفقة العمومية ضمانا لتطبيق القوانين و القواعد التنظيمية من جهة ومن
جهة أخرى لتحقيق ما يسمى بالشرعية املالية اللتزامات النفقات العمومية أي ترشيد النفقات العمومية
وحماية املال العام .
و نظرا لالهمية البالغة لهذا املوضوع حاولنا تناوله باكثر تفصل مجيبين على الكشكالية التالية :
الى أي مدى وفق املشرع الجزائري في تركشيد النفقات العمومية والحد من الفساد املالي من خالل تنظيم
الصفقات العمومية ؟ ولالجابة على هذه االشكالية اتبعنا الخطة التالية :
املحور األول  :الطارالعام لتركشيد النفقات العمومية
 -1تعريف ترشيد النفقات العمومية
 -2اسباب اللجوء لترشيد النفقات العمومية
 -3اهداف ترشيد النفقات العمومية
 -4مراحل ترشيد النفقات العمومية
 -5عوائق ترشيد النفقات العمومية
املحور الثاني :االطارالعام للصفقات العمومية في ظل املرسوم الرئاس ي .247-15
 -1تعريف الصفقات العمومية
 تعريف الصفقات العمومية بموجب التشريع
 تعريف الصفقات العمومية قضاءا
 تعريف الصفقات العمومية فقها
 -2معايير تحديد الصفقات العمومية
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 املعيار العضوي
 املعيار املوضوعي
 املعيار الشكلي
 املعيار املالي
معيار البند غير املألوف
املحور الثالث :ضمانات تركشيد النفقات العمومية من خالل تنظيم الصفقات العمومية
 -1الرقابة الداخلية.
 -2الرقابة الخارجية.

املحور األول  :الطارالعام لتركشيد النفقات العمومية
في ظل التغيرات و التحوالت السياسية و االجتماعية و االقتصادية خاصة للوحظ ظاهرة تزايد النفقات
العمومية ،والتي أثارت مشكلة تحديد حجم اإلنفاق  ،لذلك لجأت الدول إلى سياسية ترشيد النفقات العمومية،
منها الجزائر  ،لذلك نظرا ألهمية هذا املوضوع و عالقته باملجاالت األخرى خاصة الصفقات العمومية ،كان لزاما
علينا معرفة اإلطار العام لترشيد النفقات العمومية من خالل النقاط التالية :
 -1تعريف تركشيد النفقات العمومية
قبل اإلشارة إلى تعريف ترشد النفقات العمومية  ،البد من معرفة أوال النفقة العامة حيث تعرف أنها صرف
إحدى الهيئات و اإلدارات العمومية مبلغا من املال بغرض سد الحاجيات العامة أو هي مبلغ مالي يدفع من
الخزينة العمومية إلشباع حاجات عامة .1
من بين الظواهر التي ارتبطت بدراسة النفقات العامة ظاهرة تزايد النفقات العامة مع تزايد الدخل الوطني حيث
ان العالقة بين االثنين طردية الن كانت أسباب هذه الظاهرة متعددة و متغيرة إال ان الثابت هو الضرورة املتزايدة
لترشيد هذه النفقات من اجل ضمان تحقيق أهدافها االقتصادية و االجتماعية. 2
لذلك عرف الفقهاء ترشيد النفقات بتعاريف متعددة إال ان تعريفها يبقى محصورا في أنها طريقة منهجية
تطبق على إجراءات السلطة العامة مستخدمة كل التقنيات املتوفرة للتحليل و الحسابات و التقدير لإلدارة و
التنظيم بشكل مشخص فعال ومطابق لسياسة محددة و نذكر فيما يلي تعاريف مختلفة منها :
 ترشيد النفقات العمومية يعني تخفيضها  ،فاذا كان تزايد اإلنفاق العام يرجع ألسباب يمكن تجنبهاوتفادي اإلسراف في استخدام املوارد داخل قطاعات الدولة. 3
 اما بالنسبة للتعريف الثاني لها فيقصد به التزام الفعالية في تخصيص املوارد و الكفاءات في استخدامهابما يعظم رفاهية املجتمع فالفعالية تتم في مرحلتي إعداد امليزانية واعتمادها وتزيد درجتها في تخصيص
املوارد كلما زادت درجة اتخاذ القرارات العامة واتسم الناخبون وممثلوهم عند التصويت على قرارات
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امليزانية اما الكفاءة فيقصد بها تقنين العالقة بين اإليرادات و النفقات ،4وبعبارة أخرى الحصول على
أعلى إنتاجية عام ممكنة بأقل قدر ممكن من اإلنفاق و اإلسراف .
 -2أسباب اللجوء لتركشيد النفقات العمومية :لقد شرعت الجزائر في بداية األلفية الثالثة في تبني سياسة
اقتصادية جديدة تقوم على الزيادة في النفقات العمومية وذلك في ظل وفرة املداخيل الخارجية الناتجة عن
ارتفاع أسعار البترول  ،وهو ما تجسد في البرامج االستثمارية املبرمجة في  2001إلى  ،5 2014ولكن بعد انخفاض
أسعار النفط كان لزاما على الدولة اللجوء لترشيد النفقات  ،ولتحقيقها يفرض على الدول تحديد الهدف التي
تتوخاه اإلدارة في خطواتها العملية أثناء ترجمة أعبائها على الواقع في مرحلة التنفيذ والشك ان الغاية تنسجم إلى
حد كبير مع التطلعات السياسية العامة للحكومة  ،والبد من استخدام الوسائل املمكنة من أدوات التحليل و
التقدير للوصول للحسابات املحددة مسبقا ،فترشيد النفقات العمومية هي طريقة منهجية وليست نظرية بحد
ذاتها من اجل تجسيد سياسة محددة ،6ومن ابرز األسباب التي تدفع الدول إلى التفكير في ترشيد النفقات ما يلي:
 الزيادة املفرطة للنفقات العامة يفرض على الدولة ضرورة التفكير للحد منها حماية لالقتصاد الوطني. 7السبب الجدي للجوء إلى ترشيد النفقات ركود أو نقص اإليرادات العامة وهو ما تجسد في الدولة الجزائرية فياآلونة األخيرة بعد انخفاض أسعار البترول .8
عدم توفر تسبيبات جدية و تعليالت كافية الرتفاع و زيادة النفقات العمومية رغم استمرارها بشكل كبير .9-3أهداف تركشيد النفقات العمومية
ان لترشيد النفقات العمومية أهداف جيدة تنعكس باإليجاب على االقتصاد الوطني 10من أهمها نذكر ما يلي :
 الحد من التبدير والتقليل من اإلنفاق العشوائي عن طريق التخطيط املسبق للنفقات و ال يقتصر علة ميزانيةواحدة و إنما يجسد على شكل مخططات سنوية .
االستخدام الجيد واملحكم لإليرادات العمومية حفاظا على املال العام ،ويكون ذلك من خالل قرارات اإلدارةوفعاليتها في تسيير األموال العمومية.
التمييز بين النفقات العمومية حسب أولويتها و أهميتها .-4مراحل تركشيد النفقات العمومية
كما سبق اإلشارة يعتبر أسلوب ترشيد النفقات العمومية أسلوب بحث ومنهج تطبقه الدولة بواسطة
وسائل اعتمادا على إحصائيات وذلك قصد تأصيل التقديرات من اجل بلوغ األهداف املحددة من طرف
الحكومة ،وللقيام بها البد من إتباع املراحل التالية :
 -1مرحلة الدراسة  :تقتصر هذه املرحلة أوال على تصور األهداف وثانيا على تحديد وسائل العمل .
 -2مرحلة القرار :تنعكس هذه املرحلة في اختيار البرامج على صعيد امليزانية لتنفيذها تحقيقا لألهداف
املسطرة مسبقا .
 -3مرحلة الدارة  :تظهر هذه املرحلة جانب من الرقابة املستمرة للتسيير للبرامج املحددة
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 -4مرحلة املالحظة  :تعد مرحلة جد هامة لتفادي وجود تعارض بين التصورات و األهداف من جهة
والتسيير الواقعي من جهة أخرى العادة النظر في األهداف و الوسائل .
-5عوائق تركشيد النفقات العمومية
 عند إعداد امليزانية  :تتأثر امليزانية عند إعدادها بأسلوب ترشيد النفقات العمومية فاملبادئ األساسيةللميزانية ال تتناسب مع فكرة ترشيد النفقات العمومية  ،فمثال مبدأ السنوية للميزانية ال يتناسب مع
فكرة رشيد النفقات فهذه األخير تعتمد على املدى البعد أما السنوية تقتصر على مدى السنوية (السنة
املالية ).
 عند التصويت على امليزانية :كما هو معلوم البرملان هو من له السلطة في التصويت عل قوانين املاليةللسنة  ،واغلب األحيان ممثلو الشعب يساهمون في تطوير البرامج وهو ماال يتناسب مع ترشيد النفقات
العمومية .

املحور الثاني :الطارالعام للصفقات العمومية في ظل املرسوم الرئاس ي 247-15
رغم خضوع الصفقات العمومية للقواعد العامة املطبقة على العقود اإلدارية ،إال أنها تنفرد بقواعد
خاصة  ،حيث ان كل صفقة عمومية هي عقد إداري  ،لكن ليس كل عقد إداري بالضرورة صفقة عمومية،
ومن هذا املنطلق سنتناول مفهوم الصفقات العمومية من خالل تعريفها وتحديد معاييرها .
أوال:مفهوم الصفقات العمومية
ان قانون الصفقات العمومية جاء من اجل التوفيق بين مقتضيات تلبية الطلبات العمومية وضمان
االستعمال الحسن للمال العام  ،فنظرا لألهمية البالغة حاولت اغلب التشريعات وضع إطار قانوني خصوص ي
مستقل بذاته متميزا على األحكام العامة ،وهو ما تجسد في أخر قانون منظم لها في الجزائر واملتعلق باملرسوم
الرئاس ي  ، 247-15لذلك نحاول فيما يلي التطرق لتعريف الصفقات العمومية وتحديد معاييرها.
-1تعريف الصفقات العمومية
لقد عرفت الصفقات القانونية أنها عقد تبرمه اإلدارة مع أشخاص طبيعية او معنوية بهدف القيام بأعمال او
تقديم خدمات او منتجات ، 11لذلك سنحاول التركيز على تعريفها القانوني  ،مشيرين كذلك للتعريف القضائي
لها  ،وكذا الفقهي .
*تعريف الصفقات العمومية بموجب التشريع
 األمر :29-67يعتبر هذا االمر بمثابة أول قانون للصفقات العمومية حيث عرفها بأنها'' عقود مكتوبة تبرمهاالدولة او العمالت او البلديات او املؤسسات او املكاتب العمومية قصد انجاز أشغال او توريدات او
خدمات ضمن الشروط املنصوص عليها في هذا القانون''12
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 املرسوم :145-82حيث عرفها هذا املرسوم في املادة  04منه بأنها "صفقات املتعامل العمومي عقود مكتوبةحسب التشريع الساري على العقود ومبرمة وفق الشروط الوارد في هذا املرسوم قصد انجاز األشغال و
اقتناء املواد و الخدمات "
بقراءة املادة يتجلى لنا ان هذا التعريف حافظ على الشرط الشكلي املتعلق بالكتابة ويتضح انه تخلى على املعيار
العضوي اعتبارا انه لم يحدد الهيئات  ،لكن بالرجوع للمادة  05نجده يقصد باملتعامل العمومي االحتفاظ
باملعيار العضوي حيث قام بالتفصيل فيها كما أضاف املؤسسات االشتراكية و الوحدات االقتصادية .13
 املرسوم التنفيذي : 434-91حيث عرفها بأنها "عقود مكتوبة حسب التشريع الساري على العقود ومبرمةوفق الشروط الواردة في هذا املرسوم قصد انجاز األشغال و اقتناء املواد و الخدمات لحساب املصلحة
املتعاقدة "
فأهم ما أقره هذا املرسوم املتضمن قانون الصفقات العمومية مبدأ املساواة بين املتعاملين ،وأكد في تعريفها إلى
املعيار الشكلي واملوضوعي و العضوي .14
 املرسوم الرئاس ي  :250-02حيث عرفها "أنها عقود مكتوبة في التشريع املعمول به تبرم وفق الشروطاملنصوص عليها في هذا املرسوم قصد انجاز األشغال و اقتناء املواد و الخدمات و الدراسات لحساب
املصلحة املتعاقدة "15
 املرسوم الرئاس ي  :236-10عرفها القانون بأنها "عقود مكتوبة في مفهوم التشريع املعمول به تبرم وفقالشروط املنصوص عليها في هذا املرسوم  ،قصد انجاز األشغال و اقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات
لحساب املصلحة املتعاقدة "
 املرسوم الرئاس ي  :23-12هذا املرسوم عدل هذا املرسوم في املادة الثانية من املرسوم  236-10ولم يمسبهيئات الصفقات وحافظ على املعيار العضوي
 املرسوم الرئاس ي : 247-15.
من خالل التعاريف السابقة نستخلص ان اغلب تعريفات الصفقة العمومية
تقريبا جاءت تصب في نفس املعنى رغم بعض االختالفات البسيطة  ،و أكد عل الثالث معايير األساسية الشكليالعضوي املوضوعي.
لكن يمكن القول ان املشرع الجزائري وفق الى حد بعيد في التعريف لكن كان من األحسن وضع تعريف جامعشامل لكل املعايير الشكلي و العضوي و املوضوعي  ،حيث ان القانون الحالي يفصل بين املعايير في كل مادة على
حدى .
أكد في تعريفه في القانون الخير للصفقات العمومية على نفس التعريف لها16
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إن املعايير الثالث الشكلي العضوي املوضوعي رغم أهميتها يبقى مفهومها قاصرا من حيث التعريف  ،فدورهاينحصر في إقصاء بعض العقود اإلدارية من مجال الصفقات العمومية رغم كونها كذلك  ،وذلك وفقا للمعياريين
العضوي و املوضوعي الذين يشكالن النواة األساسية للتعريف17.
ليس كل العقود اإلدارية صفقة عمومية  ،لكن كل صفقة عمومية بالضرورة تعتبر عقد إداري . تعريف الصفقات العمومية قضاءا : 18حيث ان حتى القضاء االداري الجزائري كان له دورا في
صياغة وتحديد مفهوم الصفقات العمومية  ،حيث انه قد عرف الصفقة العمومية أنها عقود مكتوبة ،...ومن
ابرز القرارات القضائية التي عرفت الصفقات العمومية نجد قرار رقم  6215فهرس ، 873قرار غير منشور
مؤرخ في  17ديسمبر  2002بين رئيس املجلس الشعبي البلدي ليوة بسكرة (..وحيث انه تعرف الصفقة
العمومية بأنها عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة اوانجاز مشروع او أداء خدمة)،من خالله يتبن ان
مجلس الدولة الفرنس ي قد حصر مفهوم الصفقة في كونها رباط عقدي يجمع الدولة بأحد الخواص في حين
انه فاألصل يمكن ان نجد صفقة عامة طرفاها هيئتان عموميتين،19لكن هذا التعريف لحد بعيد و اعتبارا
بتاريخ صدور القرار جانب الصواب الن املشرع الجزائري في املرسوم  247-15ال تعد صفقة عمومية اذا
أبرمت من طرف الهيئات و اإلدارات العمومية و املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري فيما بينها ، 20أما
النقطة الثانية التي يجب االشارة اليها في التعريف القضائي و هو استخدام مصطلح املقاولة وهو من
مصطلحات القانون املدني 21
*تعريف الصفقات العمومية فقها  :عرفها عمار بوضياف أنها العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون
العام بقصد ادارة مرفق عام او بمناسبة تسييره وتظهر نيته في األخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين
العقد شرطا او شروطا مألوفة في عقود القانون الخاص .22
ثانيا  :معايير تحديد الصفقات العمومية إلبرام الصفقات العمومية البد من إتباع مجموعة من الشروط و
اإلجراءات القانونية والتي نوجزها فيما يلي :
*املعيارالعضوي  :يعد املعيار العضوي مت أهم املعايير التي يمكن االعتماد عليها لتحديد الصفقات العمومية ،
ولقد أخد بها القضاء االداري الفرنس ي  ،و ما يفهم منه النظر إلى أطراف العقد دون النظر ملوضوعه  ،فإذا كان
احد أطرافه من األشخاص املعنوية العامة التي نص عليها املشرع في املرسوم صراحة على انه يتعين إبرامه عن
طريق عقود الصفقات العمومية تحت طائلة البطالن  ،وتلك الهيئات حددت كالتالي (الدولة  ،الجماعات
اإلقليمية  ،املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري  ،املؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم
النشاط التجاري عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا او جزئيا بمساهمة مؤقتة او نهائية من الدولة او من
الجماعات اإلقليمية ) ،23فاشترط املشرع وجوب ان يكون احد أطراف الصفقة شخصا من أشخاص القانون
العام  ،و إال ال يعد العقد عقدا إداريا .
املالحظ ان املشرع الجزائري اصطلح عليه بمصطلح املصلحة املتعاقدة و التي تتمثل في :
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 اإلدارات العمومية . الواليات . البلديات . املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري. مراكز الحث و التنمية املؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي . املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و املنهي . املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني .كما ان املشرع أشار إلى الصفقات العمومية املبرمة من طرف صاحب املشروع منتدب باسم و لحساب صاحب
مشروع تطبيقا التفاقية إشراف منتدب على مشروع و أدرجتها ضمن طائفة العقود التي تخضع ألحكام هذا
القانون. 24
ونظرا ألهمية املعيار العضوي واألصل في تطبيقه لتحديد الصفقات العمومية إال ان املشرع الجزائري مجموعة
من العقود من مجال تطبيق أحكام الصفقات العمومية وذلك في الباب األول من املرسوم وهي:
 العقود املبرمة بين الهيئات و اإلدارات العمومية و املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري . العقود املبرمة مع املؤسسات الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بانجاز عمليةممولة كليا او جزئيا بمساهمة مؤقتة او نهائية من الدولة او الجماعات اإلقليمية ملا تزاول نشاطا ال يكون
خاضعا للمنافسة .
 العقود املتعلقة باإلشراف املنتدب على املشاريع . العقود املتعلقة باقتناء او تأجير أراض ي او عقارات . العقود املبرمة مع بنك الجزائر . العقود املبرمة بموجب املنظمات و الهيئات الدولية او بموجب االتفاقات الدولة عندما يكون ذلك مطلوبا العقود املبرمة بخدمات الصلح و التحكيم . العقود املبرمة مع محامين بالنسبة لعقود املساعدة و التمثيل . العقود املبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة ألحكام املرسوم الرئاس ي  247-15وتتصرف لحساباملصالح املتعاقدة .
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املتعامل االقتصادي  :بعد اإلشارة إلى الطرف األول في الصفقة العمومية البد من اإلشارة للطرف الثاني أال وهو
املتعامل االقتصادي  ،فأول مالحظة في قانون الصفقات العمومية األخير غير املصطلح من متعامل متعاقد إلى
متعامل اقتصادي هادفا منه توحيد املصطلحات تماشيا مع قانون املنافسة  ،وفي تحديد تعريفه غالبا ما يكون
شخصا من أشخاص القانون الخاص. 25
وما يجدر اإلشارة إليه ان املتعامل املتعاقد يمكن ان يكون شخصا او عدة أشخاص طبيعيين او معنويين
يلتزمون بمقتضاه الصفقة إما بصفة فردية او في اطار تجمع مؤقت  .26السؤال املطروح :هل يشترط للجوء
املصلحة املتعاقدة إبرام عقودا مع املؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري فقط؟
لقد أجابنا املشرع الجزائري في املادة  38على هذا السؤال حيث فسح املجال للمصلحة املتعاقدة ومن اجل
تحقيق أهدافها وبغية تنفيذ خدماتها إلى إبرام صفقات مع املؤسسات األجنبية و هل يقتصر على املؤسسات
الخاضعة للقانون الجزائري .
*املعياراملوضوعي  :اشترط املشرع الجزائري باإلضافة إلى ضرورة وجود احد األشخاص املعنوية السالف ذكرها
ان يصب موضوع الخدمة املتفق عليها الطرفان املتعاقد االقتصادي و اإلدارية على إحدى العمليات وهو ما
يصطلح عليه باملعيار املادي او املوضوعي و الذي يعرفه البعض بأنه محل الصفقة العمومية .27
وبحكم ان اإلدارة تبرم عقودا كثيرة  ،فال يمكن اعتبار جميع ما تبرمه من عقود مختلفة بمثابة عقود إدارية
بحث ان الشرط األساس ي العتبار العقد إداريا هو ان تسلك اإلدارة فيه طريق القانون العام لذلك كان لزاما
علينا إبعاد جملة من العقود التي تبرمها اإلدارات العمومية وعدم إطالق وصف الصفقة العمومية عليها زمنها
عقود النقل و عقود التامين وغيرها من العقود الخاصة .28
ما يجدر اإلشارة إليها ان اغلب قوانين الصفقات العمومية حددت العمليات بعقد انجاز األشغال و التوريدات
و الخدمات في كل القوانين ( 1967و  1982و  ، ) 1991و أضيف لها في مرسوم  2010نوع أخر وهو الدراسات و
الذي ابقي عليها مرسوم  ،292015ويمكن ان نجيزها فيما يلي :
*انجاز األكشغال  :ويقصد يها انجاز منشأة او أشغال بناء او هندسة مدنية من طرف مقاول في ظل احترام
الحاجات التي تحددها املصلحة املتعاقدة صاحبة املشروع وتعتبر املنشأة مجموعة من اشغال البناء او الهندسة
املدنية التي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصادية او تقنية تشمل الصفقة العمومية لألشغال بناء او تجديد او
صيانة او تأهيل او تهيئة او ترميم او إصالح او تدعيم او هدم منشأة او جزء منها بما في ذلك التجهيزات املرتبطة
بها الضرورية الستغاللها .30
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*اقتناء اللوازم  :تعرف بأنها اقتناء او إيجار او بيع باإليجار بخيار او بدون خيار الشراء من طرف املصلحة
املتعاقدة لعتاد او لوازم مهما كان شكلها موجهة لتلبية الحاجات املتصلة بنشاطها لدى مورد  ،31و قد وسع
املشرع الجزائري من مجال عقود اقتناء اللوازم لتشمل صفقات لوازم مواد تجهيز منشات إنتاجية كاملة غير
جديدة و التي تكون مدة عملها مضمونة او مجددة الضمان و حددت تطبيقه إلى قرار من الوزير املكلف باملالية
.32
*انجازالدراسات  :لقد أشار املشرع الجزائري في املادة  29في الفقرة العاشرة و ما يليها على هذا النوع من العقود
وعرفها بأنها تهدف النجاز خدمات فكرية وانجاز مهمات املراقبة التقنية أو الجيوتقنية و اإلشراف و مساعدة
صاحب املشروع املرتبطة بصفقات األشغال.
وما يجدر اإلشارة إليه ان املشرع حدد مهام التي تدخل في إطار صفقات اإلشراف على االنجاز في إطار انجاز
منشاة او مشروع حضري او مناظر طبيعية وهي األتي :
 دراسات أولية او التشخيص او الرسم املبدئي . دراسات مشاريع تمهيدية موجزة و مفصلة . دراسات املشروع . دراسات التنفيذ او عندما يقوم بها املقاول تأشيرتها . مساعدة صاحب املشروع في إبرام وإدارة و تنفيذ صفقة األشغال و تنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستالم األشغال. 33
*تقديم الخدمات  :في أخر فقرة من املادة  29من املرسوم الرئاس ي  247-15تم اإلشارة إلى نوع أخر أال وهو
الخدمات حيث يهدف هذا النوع من الصفقة للخدمات املبرمة مع متعهد خدمات النجاز تقديم خدمات وهي
صفقة تختلف عن صفقات األشغال او اللوازم او الدراسات .
*املعيار الشكلي  :ان املشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومية أكد على مبدأ الشكلية في كل قوانينه
باعتباره من العقود املكتوبة وهذا ما يظهر جليا في املادة  02من املرسوم الرئاس ي ( 247-15الصفقات العمومية
عقود مكتوبة في مفهوم التشريع املعمول به  ،تبرم بمقابل مع املتعاملين االقتصاديين وفق الشروط املنصوص
عليها في هذا املرسوم )،لكن السؤال املطروح ملاذا أكد املشرع الجزائري على كشرط الكتابة و اعتبرها تحت
طائلة البطالن ؟
أوال :بالرجوع للقضاء االداري الجزائري نجده هو كذلك أكد على الشكلية في عقود الصفقات العمومية باعتبار
أنها عقود مكتوبة تتضمن تحت طائلة البطالن بيانات محددة على سبيل الحصر ،فالشكلية في عقود الصفقات
شرط الزم و تتعلق بالنظام العام ويتماش ى مع مقتضيات العمل االداري و يكتس ي أهمية بالغة في اإلثبات .34
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ثانيا:الكتابة شرطا جوهريا لضمان النفقات الضخمة في الصفقات العمومية ،وهي نفقات تتحمل الخزينة
العمومية تدخل في إطار االستغالل األمثل للمال العام.
 ثالثا :الصفقات العمومية في تحديد هدفها فهي أداة لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية و املحلية و كلالبرامج االستثمارية لذا وجد لجوئها لشرط الكتابة.
 اإلشكال الذي يطرح نفسه هل الكتابة تقتصر على العقد الذي يثبت العقد املبرم بين املصلحة املتعاقدة واملتعامل االقتصادي ؟ام هناك تشترط حتى فالدفاتر األخرى املتعلقة بالصفقات ؟
الواضح من خالل الدراسة ملوضوع الصفقة و تجسيداتها في الواقع العملي ان شرط الكتابة ال يقتصر على
العقد فقط وإنما هناك عدة دفاتر يشترط فيها الكتابة و هي كاألتي  :دفاتر البنود اإلدارية العامة  ،دفاتر
التعليمات التقنية املشتركة  ،دفاتر التعليمات الخاصة .35
كما سبق اإلشارة فالكتابة شرطا جوهريا كأصل  ،لكل كما هو معلوم لكل أصل استثناء  ،فبالرجوع الى
حاالت االستعجال امللح جعل املشرع الجزائري إمكانية اللجوء إلى التنفيذ قبل اإلبرام شريطة اقترانها بشروط
خاصة  ،ومنه نتوصل انه في حاالت االستعجال نستني كل إجراءات اإلبرام وبالتالي يستنى منها شرط الكتابة 36
*املعيار املالي  :رجوعا للمادة  13من املرسوم الرئاس ي  247-15و التي نصت على ان ك صفقة عمومية تساوي
فيها مبلغ التقديري لحاجات املصلحة املتعاقدة 12000000.00دج او يقل عنه لألشغال او اللوازم ،
و6.000.000دج للدراسات او الخ دمات ،ال تقتض ي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق اإلجراءات الشكلية
املنصوص عليها في الباب األول املتضمن األحكام املطبقة على الصفقات العمومية .
أما املادة  21من نفس املرسوم نصت على انه ال تكون محا استشارة وجوبا الطلبات التي تقل في مجموع
مبالغها حسب طبيعتها أشغال او لوازم او دراسات او خدمات خالل نفس السنة املالية عن 1000.000دج فيما
يخص األشغال و اللوازم وعن 500.000دج فيما يخص الدراسات و الخدمات و تحسب هذه الطلبات بالرجوع
لكل ميزانية على حدة .37
كما انه ورغم وجود العتبة املالية املحددة سالفا ال تطبق أحكام الصفقات العمومية محل نفقات املصلحة
املتعاقدة .38
*معيارالبند غيراملألوف :ال يعتبر العقد عقدا إداريا رغم إبرامه من طرف شخص معنوي و اتصاله بمرفق عام
إال إذا تضمن شرطا او شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص و يقصد به (إدراج بند او قاعدة في
العقد يعطي للطرفين او احدهما حقوق او يحملهما التزامات ال يمكن ان تسلم بها حرية و إرادة املتعاقد في ظل
القانون الخاص).39
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حيث انه بموجب الشروط االستثنائية غير املألوفة في نطاق القانون الخاص تتمتع املصلحة املتعاقدة
بامتيازات وحقوق ف بمواجهة املتعاملين االقتصاديين ومن أبرزها سلطاتها في اإلشراف و الرقابة و امتياز تعديل
العقد وتوقيع الجزاءات املالية وحقها في فسخ العقد بإرادتها املنفردة.40

املحور الثالث :ضمانات تركشيد النفقات العمومية من خالل تنظيم الصفقات العمومية
ملا كانت الصفقات العمومية بمختلف أنواعها لها صله بالخزينة العمومية فانه أضحى من الضروري
إخضاعها لصور شتى من الرقابة تالزم مختلف مراحلها سواء قبل اإلبرام او أثناء دخول الصفقة حيز التنفيذ او
بعد التنفيذ  ،والهدف األساس ي من تسليط هذه الرقابة هو تركشيد النفقات العمومية عن طريق التأكد من
تطبيق األهداف املرجو من وراء التعاقد و إلزام اإلدارات العمومية بالتقيد بأحكام الصفقات العمومية بما
يكرس خاصة تحقيق املبادئ الكبرى لتعاقد كالشفافية و حرية املنافسة و املساواة بين املتنافسين .41
فلقد نص املشرع الجزائري علىى رقابىة الصىفقات العموميىة فىي املرسىوم الرئاسى ي  247-15فىي الفصىل الخىامس
منىه القسىم التمهيىدي احكىام عامىة مىن املىىادة  156الىى  158و القسىم االول مختلىف انىواع الرقابىة مىن املىىادة 159
الىىى 164و القسىىم الثىىاني هيئىىات الرقابىىة الخارجيىىة للصىىفقات العموميىىة مىىن املىىادة  165الىىى، 202وهىىي  03أنىىواع:
رقابىىة داخليىىة تقىىوم بهىىا لجنىىة فىىتي األظرفىىة وتقيىىيم العىىروض ،ورقابىىة خارجيىىة تقىىوم بهىىا الجنىىة الجهويىىة  ،ورقابىىة
الوص ىىاية الت ىىى تق ىىوم به ىىا اللجن ىىة الوالئي ىىة للص ىىفقات العمومي ىىة واللجن ىىة البلدي ىىة للص ىىفقات العمومي ىىة ،واللجن ىىة
القطاعية للصفقات العمومية وهو ما نحاول االعتماد عليه في هذه الدراسة :
أوال:الرقابة الدارية الداخلية على الصفقات العمومية :
حيى ىىث نصى ىىت عليهى ىىا املى ىىادتين  160مى ىىن املرسى ىىوم  247-15على ىىى ان تحى ىىدث املصى ىىلحة املتعاقى ىىدة فى ىىي اطى ىىار الرقابى ىىة
الداخلية لجنة دائمة واحدة او أكثر مكلفة بفتي االظرفة وتحليل العروض و األسعار تىدعى بلجنىة فىتي االظرفىة و
تقيىىيم العىىروض ،وتتجلىىى الرقابىىة فىىي لجنىىة فىىتي األظىىرف وتقيىىيم العىىروض فهىىي لجنىىة تقنيىىة تكلىىف بإعىىداد تقريىىر
تحليل العروض.
 لجنة فتت األظرفتة وتقيتيم العترو  :طبقىا للمىادة  161تقىوم اللجنىة بعمىل إداري وتقنىي تعرضىه علىى املصىلحةاملتعاقىىدة التىىي تقىىوم بمىىني الصىىفقة و اإلعىىالن عىىن عىىدم جىىدوى اإلج ىراء او إلغائىىه او إلغىىاء املىىني املؤقىىت للصىىفقة
وتصدر في هذا الشأن رأيا مبررا.
تجتمع اجتماعات لجنة فتي االظرفة و تقييم العىروض فىي حصىة فىتي االظرفىة  ،وتمىح مهمىا يكىن عىد أعضىائها
الحاضرين و يجب ان تسهر املصلحة املتعاقدة عل ان تسمي لعدد األعضاء الحاضرين بضمان شفافية اإلجراء ،
كما تسجل أشغالها في سجلين خاصين يرقمهما االمر بالصرف ويؤشر عليهما بالحروف االولى. 42
من خىالل مىا سىبق يتىبن ان املشىرع اقىر جملىة مىن اإلصىالحات التىي مسىت جهىات الرقابىة اإلداريىة الداخليىة علىى
الصفقات حيث لم تعد تتكفل بهىذا النىوع مىن الرقابىة لجنىة فىتي االظرفىة و لجنىة تقيىيم العىروض كمىا كىان الحىال
عليىىه فىىي أحكىىام املرسىىوم الرئاسى ي  236-10امللغىىى و إنمىىا ادمجهىىا فىىي لجنىىة واحىىدة تقىىوم بىىدور مىىزدوج الىىدور االداري
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فىىي مرحلىىة فىىتي االظرفىىة والىىدور التقنىىي فىىي مرحلىىة تقيىىيم العىىروض  ،وفسىىح املجىىال للمصىىلحة املتعاقىىدة اسىىتحداث
أكثر من لجنة وهو االمر الذي يسمي بضمان السرعة و الفعالية في ابرام الصفقة.
ثانيا :الرقابة الدارية الخارجية على الصفقات العمومية :
قام املشرع الجزائري في املرسوم الرئاس ي  247-15بإعادة هيكلة هيئات الرقابة الخارجية على الصفقات
العمومية حيث ألغى نهائيا نظام اللجان الوطنية الذي كان قائما في القوانين السابقة43واستبدله باللجان
الجهوية مع اإلبقاء على اللجان القطاعية و الوالئية والبلدية للصفقات العمومية فضال على اللجان التابعة
للمصالح املتعاقدة ،و هذا من أجل التخفيف من تركيز الرقابة التي كانت على مستوى اللجان الوطنية .
 -1الجنة الجهوية للصفقات:تتشكل اللجنة التي نص عليها مرسوم الرئاس ي  247-15في املادة  171من :
 الوزير املعني أو ممثله رئيسا . ممثل املصلحة املتعاقدة . ممثلين عن وزير املالية املكلف باملالية' امليزانية و املحاسبة ' ممثل الوزير املعني بالخدمة . ممثل عن الوزير املكلف باملاليةولقىد حىىددت اختصاصىىاتها فىىي املىادة  184الفقىىرة  01و 02و 04 03وكىىذا املىىادة  139وذلىك حسىىب الحالىىة وذلىىك
بدارسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات واملالحق الخاصة باملصالح الخارجية الجهوية لإلدارات املركزية.
 -2لجنتتة الصتتفقات للمؤسستتة العموميتتة املحليتتة و الهيك تتل غيتتراملمركتتزللمؤسستتة العموميتتة الوطني تتة ذات
الطابع االداري :حسب املادة  175من املرسوم  ، 247-15وتتشكل مىن السىلطة الوصىية رئيسىا و املىدير العىام
أو مىىدير املؤسسىىة أو ممثلىىه و ممثىىل منتخىىب عىىن املجموعىىة اإلقليميىىة ،وممثلىىين عىىن الىىوزير املكلىىف باملاليىىة
،وممثل عن املصلحة التقنية املعنية بالخدمة للوالية حسب موضوع الصفقة عند االقتضاء .
وعنىىدما يكىىون عىىدد املؤسس ىىات العموميىىة املحليىىة التىىابع لقط ىىاع واحىىد كبيىىر جىىدا ف ىىان الىىوالي أو رئىىيس املجل ىىس
الشعبي البلدي املعني حسب الحالة تجميعها في لجنة واحىدة أو أكثىر للصىفقات العموميىة ويكىون املىدير او املىدير
العام للمؤسسة العمومية عضوا فيها حسب امللف املبرمج. 44
أم ىىا ع ىىن اختصاص ىىاتها فح ىىددتها الفق ىىرة  03م ىىن امل ىىادة  174حي ىىث تكل ىىف بدراس ىىة مش ىىاريع دف ىىاتر الش ىىروط و
الص ىىفقات و املالح ىىق الخاص ىىة باملؤسس ىىة و الت ىىي تق ىىل قيمته ىىا ع ىىن 200.000.000دج ف ىىي حال ىىة ص ىىفقات األش ىىغال
و 50.000.000دج في حالة صفقات الخدمات و 20.000.000دج في صفقات الدراسات
م ىىن خ ىىالل م ىىا س ىىبق يتض ىىح اختص ىىاص اللجن ىىة ف ىىي الرقاب ىىة الت ىىي تمارس ىىها لج ىىن املص ىىلحة املتعاق ىىدة بمق ىىرر م ىىني
التأشىىيرة او رفضىىها خىىالل اجىىل 20يىىوم مىىن تىىاريخ إيىىداع امللىىف ،ويسىىير اجىىل الطعىىون بموجىىب املىىادة  82حسىىب مىىا
أقرته املادة  178من املرسوم .247-15
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 -3اللجنة الوالئية للصفقات  :لقد طرأت على تشكيلة اللجنة تغيرات عدة ،وهي التالي :
 الوالي او ممثله رئيسا . ممثل املصلحة املعاقدة . ثالث ممثلين عن املجلس الشعبي الوالئي ممثلين عن الوزير املكلف باملالية . مدير املصلحة التقنية بالخدمة بالوالية حسب موضوع الصفقة مدير التجارة بالواليةامىىا عىىن اختصاصىىاتها فىىي الرقابىىة عىىل دفىىاتر الشىىروط و الصىىفقات و املالحىىق التىىي تبرمهىىا الواليىىة و املصىىالح غيىىر
املمركزة للدولة و املصالح الخارجية لإلدارات املركزية التي تساوي قيمتها املالية أو تفوق  1.000.000.000دج في حالة
الصىفقات األشىىغال و300.000.000دج فىي حالىىة الصىىفقات اللىوازم و200.000.000دج فىىي الخىىدمات و1.000.000دج
ف ىىي حالى ىة الص ىىفقات الدراس ىىات  ،كم ىىا تخ ىىتص بدارس ىىة املش ىىاريع دف ىىاتر الش ىىروط و الص ىىفقات الت ىىي تبرمه ىىا البلدي ىىة و
املؤسسىىات العموميىىة املحليىىة التىىي تسىىاوي مبلغهىىا أو يفىىوق التقىىدير االداري للحاجىىات أو الصىىفقة 200.000.000دج
بالنسبة لصفقات األشىغال و اللىوازم و 20.000.000دج بالنسىبة لصىفقات الدراسىات و كىذا تخىتص بدراسىة مشىاريع
املالحىىق التىىي تبرمهىىا البلديىىة و املؤسسىىات العموميىىة املحليىىة ضىىمن حىىدة مسىىتويات املحىىددة  139مىىن املرسىىوم الرئاسى ي
.45247-15
 -4اللجنتتة البلديتتة للصتتفقات :لقىىد اسىىتحدث فىىي املىىادة 174املرسىىوم الرئاسى ي  247-15لجنىىة الرقابىىة الخارجيىىة
على الصفقات تدعى لجنة البلدية للصفقات  ،و تشكل من :
 رئيس املجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا ممثل املصلحة املتعاقدة . ممثلين عن الوزير املكلف باملالية و ممثلين عن املجلس الشعبي البلدي مدير املصلحة التقنية بالخدمة بالوالية حسب موضوع الصفقة سواء بناء أو أشغال أو الري.ومن أهم اختصاصاتها دراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات و املالحق التي تبرمها البلدية و التي تقل قيمتهىا
املاليى ىىة عى ىىن 200.000.000دج فى ىىي حالى ىىة الصى ىىفقات األشى ىىغال و 50.000.000دج فى ىىي حالى ىىة صى ىىفقات الخى ىىدمات و
20.000.000دج في حالة صفقات الدراسات .
 -5اللجنتتة القطاعيتتة للصتتفقات :بىىالرجوع الىىى املىىادة  179مىىن املرسىىوم الرئاس ى ي  247-15تحىىدث لىىدى كىىل دائىىرة
وزارية لجنة قطاعية للصفقات تكون مختصة في حدود املستويات التالية :
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كىىل مشىىروع او صىىفقة أشىىغال يفىىوق مبلىىغ التقىىدير االداري للحاجىىات او الصىىفقة 1.000.000.000دج وكىىذا كىىلمشروع ملحق بهذه الصفقة  ،اذا كان املبلغ اإلجمالي ملختلف املالحق يتجاوز زيادة او نقصانا نسبة  10باملائة من
املبلغ األصلي للصفقة .
 كى ىىل مشى ىىروع او صى ىىفقة لى ىىوازم يفى ىىوق مبلى ىىغ التقى ىىدير االداري للحاجى ىىات او الصى ىىفقة300.000.000دج وكى ىىذا كى ىىلمشروع ملحق بهذه الصفقة  ،اذا كان املبلغ اإلجمالي ملختلف املالحق يتجاوز زيادة او نقصانا نسبة  10باملائة من
املبلغ األصلي للصفقة .46
 ك ىىل مش ىىروع او ص ىىفقة خ ىىدمات يف ىىوق مبل ىىغ التق ىىدير االداري للحاج ىىات او الص ىىفقة 200.000.000ج وك ىىذا ك ىىلمشروع ملحق بهذه الصفقة  ،إذا كان املبلغ اإلجمالي ملختلف املالحق يتجاوز زيادة او نقصانا نسبة  10باملائة من
املبلغ األصلي للصفقة .
 كىىل مشىىروع او صىىفقة دراسىىات يفىىوق مبلىىغ التقىىدير االداري للحاجىىات او الصىىفقة100.000.000.دج وكىىذا كىىلمشروع ملحق بهذه الصفقة  ،إذا كان املبلغ اإلجمالي ملختلف املالحق يتجاوز زيادة او نقصانا نسبة  10باملائة من
املبلغ األصلي للصفقة .
كى ىىل مشى ىىروع او صى ىىفقة أشى ىىغال او لى ىىوازم لى ىىإلدارة املركزيى ىىة يفى ىىوق مبلى ىىغ التقى ىىدير االداري للحاجى ىىات او الصى ىىفقة12.000.000دج وكىذا كىىل مشىروع ملحىىق بهىىذه الصىفقة  ،إذا كىىان املبلىغ اإلجمىىالي ملختلىىف املالحىق يتجىىاوز زيىىادة او
نقصانا نسبة  10باملائة من املبلغ األصلي للصفقة .
كىىل مش ىىروع او ص ىىفقة دراسىىات او خ ىىدمات ل ىىإلدارة املركزيىىة يف ىىوق مبل ىىغ التقىىدير االداري للحاج ىىات او الص ىىفقة6.000.000دج وكىىذا كىىل مشىىروع ملحىىق بهىىذه الصىىفقة  ،إذا كىىان املبلىىغ اإلجمىىالي ملختلىىف املالحىىق يتجىىاوز زيىىادة او
نقصانا نسبة  10باملائة من املبلغ األصلي للصفقة .
كل صفقة تحتوي على ملحق او مالحق يمكن ان يرفع تطبيقه املبلغ األصلي إلى مقدار املبالغ املحددة في الحاالتأعاله او أكثر من ذلك .
ملحىىق يرفىىع املبلىىغ األصىىلي إلىىى املسىىتويات املحىىددة أعىىاله او أكثىر مىىن ذلىىك اذا كىىان املبلىىغ اإلجمىىالي ملختلىىف املالحىىقيتجاوز زيادة او نقصانا نسبة  10باملائة من املبلغ األصلي للصفقة. 47
مىىن خىىالل مىىا سىىبق يتضىىح اختصىىاص اللجنىىة القطاعيىىة فىىي الرقابىىة التىىي تمارسىىها بمقىىرر مىىني التأشىىيرة او رفضىىها
خالل اجل  45يوم من تاريخ إيداع امللف  ،ويسىير اجىل الطعىون بموجىب املىادة 82حسىب مىا أقرتىه املىادة  178مىن
املرسوم .247-15
وتتشىىكل اللجنىىة القطاعيىىة للصىىفقات مىىن الىىوزير املعنىىي او ممثلىىه رئيسىىا وممثىىل الىىوزير املعنىىي نائىىب رئىىيس وممثىىل
املصلحة املتعاقدة وممثالن عن القطاع املعني وممثالن عن وزير املالية واحد من املديرية العامة للميزانية وواحد
املديرية العامة املحاسبية وممثل عن الوزير املكلف بالتجارة.
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خاتمة:
تعد الصفقات العمومية من املواضيع التي تشغل اهتماما واسعا من مختلف شرائي املجتمع اقتصاديون
رجال القضاء  ،حقوقيون  ،باعتبارها من أبرز أوجه اإلنفاق للمال العام والتي تحتاج العتمادات مالية جد
ضخمة ،فتنظيم الصفقات العمومية االخير جاء من اجل التوفيق بين مقتضيات تلبية الطلبات العمومية
وضمان االستعمال الحسن للمال العام  ،فهو النظام القانوني األمثل واملجال الحيوي لتسيير واستغالل األموال
العمومية خاصة من أجل تنشيط العجلة االقتصادية ،وتفعيل السياسة التنموية العامة في الجزائر موازاة من
الظروف االقتصادية في اآلونة األخيرة والهادفة لترشيد النفقات العامة ،باملوازاة مع ظاهرة تزايد النفقات
العمومية يترتب عنها من أثار على اإليرادات العمومية  ،وخاصة و ان الدولة ال تستطيع ان ترفع من إيراداتها
بدون سبب وجيه وال تستطيع ان تتجاوز الدولة حدودا معينة بالنسبة لفرض الضرائب أو زيادتها وإال أخلت
باملعايير االقتصادية واالجتماعية التي ينبغي الحفاظ عليها وكذلك ال يمكن للدولة ان تلجا إلى قروض دون ان
تأخذ في اعتبارها طاقة االقتصاد الوطني وقدرته على الوفاء بها ،وبهذا ال يعني ان كل زيادة في النفقات العمومية
البد ان يقابلها زيادة حتمية في عبئ الضرائب الن زيادة النفقات العمومية يقتض ي زيادة الدخل الوطني وزيادة
الثروة العامة أي اإليرادات العمومية كما ان النفقات العمومية لها أثارها على زيادة الدخل و الثروات االمر الذي
قد يؤدي حتى في ارتفاع أسعار الضرائب وفرض ضرائب جديدة الى ان تقترب احيانا زيادة الضريبة مع ماقد
يحدث من زادة دخل الفرد أو ثروته نتيجة إنفاق الدولة لزيادة النفقات العامة السباب ظاهرية و حقيقة .48
لذلك يعتبر مجال الصفقات العمومية مجاال خصبا و آلية من آليات ترشيد النفقات العمومية ،والذي
يتجسد في تحديد مهام ومسؤوليات القطاع العام ووجوب التقيد باألهداف من جهة  ،ومن جهة اخرى في آليات
الرقابة الداخلية و الخارجية على الصفقات من خالل برامج االنفاق العام املخصصة لها .
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الهوامش:
 1النفعة العامة مبلغ نقدي  ،يقوم بها شخص عام  ،يهدف إلى تحقيق املنفعة العامة .
2بلعاطل عياش ونوي سميحة ،آليات ترشيد اإلنفاق العام من اجل تحقيق التنمية البشرية املستدامة في الجزائر،ملتقى دولي حول تقييم أثار برامج
االستثمارات العامة و انعكاساتها على التشغيل و االستثمار و النمو االقتصادي خالل فترة  ،2014/2001كلية العلوم االقتصادية  ،جامعة سطيف
 11،و 12مارس ، ،2013ص.05
3بن عزة محمد ،ترشد ساسة اإلنفاق العام بتباع منهج االنضباط باالهداف دراسة تقييميه لسياسة اإلنفاق في الجزائر خالل الفترة  1990و، 2009
رسالة ماجستير  ،جامعة تلمسان ،2010/2009،ص.55
 4تحقيق اكبر قدر من النفقات بنفس قدر اإليرادات وعلى هذا األساس تقاس بنسبة النفقات الفعلية على النفقات املتوقعة عند قدر معين من
اإليرادات .
5بلعاطل عياش  ،نوي سميحة  ،املرجع السابق ،ص.03
6بن موس ى ام كلثوم ،عيس ى نبوية ،ترشيد النفقات العمومية (دراسة تطور النفقات العمومية في الزائر من سنة  1980الى سنة ، 2013يوم دراس ي
حول فعالية السياسة املالية في ظل أزمة انخفاض أسعار البترول وضرورة التحول نحو ترشيد استخدام املوارد  09،افريل ، 2016قسم العلوم
االقتصادية ،جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان .ص54
7يرجع اسباب زيادة النفقات العمومية الى:
 النمو الحقيقي:توسع في حجم السلع التي تقدمها الدولة وتحسين الخدمات املقدمة . النمو الظاهري  :زيادة في االرقام النقدية لالنفاق العام . أسباب اقتصادية وزيادة الدخل الوطني. أسباب سياسية عن طريق توفير الحد االدنى من مجتمعها كالتعليم و المحة . أسباب اجتماعية :نمو الوعي االجتماعي و زيادة عدد السكان . أسباب إدارية  :استخدام األساليب االدارة الحديثة املعدات التكلونوجية . أسباب مالية  :فائض في اإليرادات العامة كارتفاع مداخيل النفط في الجزائر .8اوبختي نصيرة ،كامش محمد ،اثر صدمات أسعار البترول على االقتصاد الجزائري دراسة تحليلية  .،يوم دراس ي حول فعالية السياسة املالية في ظل
ازمة انخفاض اسعار البترول وضرورة التحول نحو ترشيد استخدام املوارد  09،افريل ، 2016قسم العلوم االقتصادية ،جامعة ابوبكر بلقايد
تلمسان ص.90
9بن موس ى ام كلثوم ،عيس ى نبوية ،املرجع السابق .ص.73
 10الجزائر تواصل سياسة ترشيد النفقات العمومية حتى وإن بلغ سعر برميل النفط  200دوالر" .
كدت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا املرأة مونية مسلم،جريدة الجزائر  02،ديسمبر .2017
 11ابتسام قرام  ،املصطلحات القانوني في التشريع الجزائري  ،دار قصر الكتاب ،الجزائر ، 1998،ص.184
 12وما يمكن استخالصه من املمادة انه اعتمد على معيارين االول عضوي و الثاني موضوعي وثالث ركز على عقود شكلية.
 13زواوي عباس  ،طرق وأساليب إلبرام الصفقات العمومية في ظل اجكام املرسوم  ، 247-15مداخلة  ،دون ذكر تفاصيلها( السنة –املكان )
 14الدولة  ،الوالية  ،البلدية  ،املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري مستبعدا املؤسسات االقتصادية .
 15اكدت الشكلية  ،و معيار العضوي اضاف املؤسسات التجارية و الصناعية .
 16املادة  02من املرسوم الرئاس ي .247-15
Laurent Richer - manuels de droit des contrat administratifs .l.g.d.J édition 1995 page 288.

17

 18حيث كنا بصدد التعريف القضائي بمناسبة الفضل في منازعات الصفقات العمومية  ،فاالصل االلتزام بالنص التشريعي اال انه احيانا يلجأ القضاء
الى تحليل و تفسير التعريف القانوني خاصة اذا كانت التعاريف القانونية الي مصطلح تحتوي مصطلحات ومفاهيم غامضة .
 19لعور بدرة  ،اإلطار أملفاهيمي للصفقات العمومية في التشريع الجزائري ،كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،جامعة بسكرة .2017 ،
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 20املادة  07من املرسوم الرئاس ي .247-15
 21املادة  549من القانون املدني .
 22عمار بوضياف  ،الصفقات العمومية في الجزائر  ،دراسة تشريعية قضائية فقهية  ،ط ، 1دار جسور  ،الجزائر  ،2007،ص.40
 23املادة  06من املرسوم الرئاس ي .247-15
 24املادة  10من املرسوم الرئاس ي . 247-15
 25بدرة لعور  ،املرجع السابق ،ص06
 26املادة  37من املرسوم الرئاس ي .247-15احالنا النص في املؤسسات املتضامة الى املادة  81من نفس املرسوم
 27قدوج حمامة  ،عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري  ،ديوان املطبوعات الجامعية  ،الجزائر  ،2006،ص.102
خالف فاتي  ،املرجع السابق ،ص.11
 28بدرة لعور  ،املرجع السابق ،ص.06
 29املادة  29الفقرة االولى من املرسوم الرئاس ي ( 247-15تشمل الصفقات العمومية احدى العمليات االتية أو أكثر :انجاز األشغال  ،اقتناء اللوازم ،
انجاز الدراسات  ،تقديم الخدمات  ،عندما تشمل الصفقة العمومية عدة عمليات من تلك املذكورة أعاله تبرم املصلحة املتعاقدة صفقة اجمالية
طبقا الحكام املادة  35ادناه )
 30الفقرة الثانية و الثالثة من املادة  29من املرسوم الرئاس ي .247-15
31الفقرة السادسة من املادة  29من املرسوم .247-15
 32الفقرة التاسعة من النادة  29من نفس املرسوم .
 33الفقرة  12من املادة  29من نفس املرسوم .2015
 34خالف فاتي ،املرجع السابق ،ص.14
 35خالف فاتي ،املرجع السابق ،ص153
 36املادة  12من املرسوم .247-15
 37املصلحة املتعاقدة ملزمة باللجوء إلى اإلجراءات الشكلية لصفقة عمومية :
املبلغ التقديري
نوع العقد
يفوق 12.000.000دج
االشغال و اللوازم
يفوق 6.000.0000دج
الدراسات و الخدمات
 38املادة  06من املرسوم الرئاس ي .247-15
 39بدرة لعور ،املرجع السابق .09،
 40خالف فتي  ،املرجع السابق ،ص15
عمار بوضياف  ،املرجع السابق 22،
بوضياف عمار ّ،ص41 .177
املادة  162من املرسوم الرئاس ي 42 .247- 15
43والتي كان يرأسها الوزير املكلف باملالية أو ممثله تكلف بمراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات األهمية الوطنية.
44الفقرة الثانية من الثانية  174من املرسوم الرئاس ي .247-15
 45املادة  173من املرسوم الرئاس ي .247-15
46املادة  139من املرسوم الرئاس ي .247-15
املادة  184من املرسوم الرئاس ي 47 .247- 15
48بن موس ى ام كلثوم ،عيس ى نبوية ،املرجع السابق .ص.73
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