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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 ،وآخرباللغة اإلنجليزية.
 -5يرفق املقال بسيرة ذاتية للناشرخاصة ما تعلق بالدرجة العلمية والجهة التي يعمل فيها.
 -6تقوم هيئة التحريرباملراجعة اللغوية والعلمية للمقال وتحكيمه.
ً
 -7تصــبح البحوث واملقاالت ملكا للمجلة ،وال يحق للباحث أن يلالب باعاداها أو إعادة نشــرها إال بعد املو افقة من طرف إدارة
املجلة.
 -8يخضع ترتيب 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 ـ ــش تك ـ ــون في آخر املقال وليس في أسفل الصفحة باللريقة اإللكتروني ـ ــة ،اإلح ـ ــالة تك ـ ـ ــون بدون وض ــع األقوا مثل
( )1في املتــن أو في الهامش،
وتكون على شكل :مثال -في املتن :مجـلة  / 1في الهامش -1 :د .في بداية كل صفحة جديدة.
 -14يجب ذكر قائمة املصادر واملراجع في نهاية املقال.
-15ال تعبر بالضرورة البحوث واملقاالت التي تنشرألصحابها عن وجهة رأي املجلة أو الجامعة ،ويتحمل أصحابها مو اقفهم ،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 :
 -17للتفاص ـ ـ ــيل أكثر حول ش ـ ـ ــروط النش ـ ـ ــرواإلطالع على مختلف أعداد املجلة ،قم بزيارة البوابة الجزائرية للمجالت العلمية
 ،ASJPوهذا بالدخول إلى موقع املجلة عبراملنصة التاليةhttps://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/512 :
مالحظة :
ننبه على أن أي مقال يخالف شروط النشر ال يؤخذ بعين االعتبار ،وهيئة املجلة غير معنية باعالم صاحب املقال بذلك .

االفتتاحية:
بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني الذي بفضله تتم الصاحلات

ها حنن اليوم نضع بني يدي القارئ عددا للمجلة يضاف إىل أعدادها املتواصلة حبول هللا ،ساعني إىل
نشر الفكر يف خمتلف ميادين القانون والسياسة واالقتصاد ،ليتعمق البحث العلمي لدى املختصني ،وتشيع
ثقافة القانون والسياسة 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
حماربة تقليد العالمات يف التشريع اجلزائري ،وآخر يتعلق ابلدميقراطية التشاركية ومظاهر تطبيقاهتا يف القانون
اجلزائري ،واثلثا يتناول الوساطة اجلزائية لألحداث اجلاحنني وفقا للقانون  12/15املتعلق حبماية الطفل ،كما
جند يف جمال الدراسات املقارنة بني الشريعة والقانون حبثا يتعلق مبوضوع الطالق الثالثة بلفظ واحد.
أما جمال يف االقتصاد فنجد حبثا يتناول موضوع املوارد االقتصادية وأثرها على التنمية يف األردن،
وآخر يتعلق ابألداء واالستقرار املايل للبنوك اإلسالمية يف ظـ ــل وبعد األزمة املالية العاملية.
ومهما يكن من عمل ،نسأل هللا التوفيق والعون خلدمة العلم ونشر املعرفة القانونية والسياسية
واالقتصادية.
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The reality of health insurance in Algeria
)Bank Health Insurance (Status of National Reserve and Reserve Fund
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جامعة المدية  ،الجزائر
Asya.cherfi@outlook.fr
تاريخ االستالم2018/12/28 :

ملخص:

تاريخ القبول للنشر2019/02/07 :

*******
يعتبر التأمين الصحي أحد فروع التأمين االجتماعي ،حيث يعنى بخطر املرض وهو خطر واسع االنتشار
ويصيب اإلنسان بصفة عامة بغض النظر عن كونه من العاملين أو من غير العاملين ،و على الرغم من أن الدولة
مسؤولة عن تقديم العالج بصورة مجانية ،استنادا إلى حقوق املواطنة ،إال أن ارتفاع تكلفة العالج يجعل الدولة
غير قادرة على توفيره بصورة شاملة عبر مستشفياتها ومراكزها العالجية ،.والتأمين الصحي كمنظومة شأنه شأن
التأمين االجتماعي يقوم على نظرية األعداد الكبيرة في االشتراك وفلسفة التكافل االجتماعي في تحمل نفقاته،
واعتماده على التمويل الذاتي من اشتراكات املشتركين ،من أجل تقديم الخدمات الصحية لهم و لعائالتهم.
الكلمات املفتاحية :التأمين الصحي ،صندوق الضمان االجتماعي ،املرض ،املؤمن.
Résumé.
L’assurance maladie est l’une des branches de l’assurance sociale, elle concerne
le risque de maladie, qui est un danger répandu et qui touche l’être humain en
général, qu’il soit travailleur ou non. Bien que l’État soit responsable de fournir un
traitement gratuit basé sur le droit à la citoyenneté Cependant, le coût élevé du
traitement empêche l’État de le fournir de manière exhaustive dans ses hôpitaux et
ses centres de traitement.
Et l’assurance maladie en tant que système, comme l’assurance sociale, repose
sur la théorie des grands nombres et la philosophie de la solidarité sociale pour
supporter les dépenses, ainsi que sur la dépendance vis-à-vis de l’autofinancement
des contributions des abonnés, afin de fournir des services de santé à eux et à leurs
familles.
Mots clés: l'assurance maladie, caisse de sécurité sociale, maladie, assuré.
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واقع التأمين الصحي في الجزائر

التأمين الصحي البنكي (حالة الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط)

مقدمة:
يعتبر التأمين الصحي أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد ،ويشمل تكاليف
فحصه وتشخيصه وعالجه ودعمه النفس ي والجسدي .كما قد يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن العمل لفترة
معينة أو عجزه الدائم .وهو أحد الطرق إليصال الرعاية الصحية لألفراد واملجموعات ،وتقوم فلسفة التأمين
الصحي على مبدأ تجميع املخاطر ،وتعني جمع مخاطر اإلصابة باملرض التي تصيب املجتمع أو مجموعة معينة،
وتقاسمها بين األفراد بشكل متساو ،وذلك عبر جمع األموال الالزمة لعالج هذه املخاطرة املجمعة بشكل متساو،
ثم توزيعها على األفراد حسب حاجتهم للعالج مما يؤدي إلى تخفيــف األعباء والتكاليف املترتبة عند معالــجة
الحاالت املرضية التي يتعرض لها املؤم ــن عليهم ويضمن وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ
يسير من املال وثابت يدفعه جميع األفراد املشتركين بالتأمين.
وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين األفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم
بمف ــرده ،وشركات التأمين تنظم االستفادة من توزيع الخطر لقاء أجر معلوم  .لتوفر أفضل تأمين للرعاية
ً
الصحية الشاملة ،هذا البرنامج يتم تقديمه غالبا من طرف وكاالت حكومية إضافة شركات تجارية خاصة، .
وانطالقا من هذا نطرح االشكالية التالية :كيف يساهم التأمين الصحي في إيصال الرعاية الصحية
لألفراد واملجموعات ؟.
أهمية وأهداف الدراسة:
تظهر أهمية هذه الدراسة في األهمية التي يكتسيها من املوضوع نفسه ،بإعتبار الصحة هي حق أساس ي من
حقوق اإلنسان ،ال غنى عنه ،من أجل التمتع بحقوق اإلنسان األخرى. ،ويحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى
مستوى من الصحة يمكن بلوغه ،و يفض ي إلى العيش بكرامة.تقوم الدولة بإعمال الحق في الصحة من خالل
طرق عدة مثل وضع سياسات صحية ،بناء مؤسسات صحية تقديم خدمات صحية بمستوى الئق ،مع ما
يتطلب ذلك من تأهيل العاملين في القطاع الصحي ،وضع األنظمة الالزمة لالستفادة من الخدمات الصحية
كنظام التأمين الصحي ،وأنظمة التحويل خارج املؤسسات الصحية الرسمية .والتأمين الصحي يسهم في رفع
الكفاءة والجودة في قطاع الصحة والطب ،ويمكن أن يوفر رؤوس أموال للمستشفيات والبرامج الصحية تمكنها
من تمويل نفسها وشراء األجهزة ودعم األبحاث وتقديم أجور عالية الستقطاب الكوادر الصحية والفنية
املاهرة ،كما هو واضح من تجارب الدول الصناعية املتقدمة التي سبقتنا طبيا وبعدة مراحل.
منهج الدراسة:
لإلجابة عن إشكالية الدراسة سنعتمد في دراستنا هذه على املنهج الوصفي ،بهدف سرد األفكار وللوقوف
على املفاهيم األساسية املتعلقة باملوضوع.
هيكل الدراسة:
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لإلجابة عن اشكالية هذه الدراسة والتعمق أكثر في املوضوع فقد تم تقسيم هيكل الدراسة الى ثالثة
محاور ،عالج املحور األول والثاني الجانب النظري ،في حين جاء املحور الثالث ليقف على واقع التأمين الصحي
البنكي حالة الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط.
املحور األول :الصحية املقدمة من طرف شركات التأمين االجتماعي
يعتبر نظام التأمينات الصحية االجتماعية أحد أعمدة السياسة االجتماعية املنتهجة من قبل الدولة،
وهي تعكس درجة االهتمام الذي توليه ألفراد املجتمع ,نظرا ألنها تشمل كافة جوانب حياة اإلنسان كالصحة،
والبطالة ،والتقاعد .ويعد موضوع التأمين الصحي أحد أهم الركائز التي يرتكز عليها نظام الضمان االجتماعي،
ولذلك تسعى مختلف الدول إلى توفير السبل الكافية لتطويره ورفع مردوديته االجتماعية
أوال .الضمان االجتماعي و املؤسسات التي تقوم بتوفيره في الجزائر
 .1تعريف الضمان االجتماعي:
ينظر للتأمين الصحي على أنه أحد أهم مكونات نظام التأمينات االجتماعية ،على اعتبار أنه يمس عنصرا
هاما في الحياة اليومية لألفراد ،أال وهو الصحة ،حيث يهتم بالتكفل بكافة األخطار الصحية التي يمكن أن
يتعرض لها اإلنسان.
وتعتبر التأمينات االجتماعية من أهم النظم التي تعالج األخطار التي يمكن أن يتعرض لها اإلنسان طوال
حياته وأفراد أسرته أو بعد وفاته ,وتعرف التأمينات االجتماعية على أنها:
ً
عضوا في
تنص عليها في املادة  22من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان على أن كل شخص ،باعتبا ره
املجتمع ،له الحق في الضمان االجتماعي وله الحق في أن يتم توفيره له ،من خالل الجهد القومي
والتعاون الدولي وبما يتفق مع التنظيم واملوا رد في كل دولة ،من الحقوق االقتصادية واالجتماعية
الضرو رية لكرامة اإلنسان.
فنظام التأمين االجتماعي يقوم على أساس التضامن االجتماعي ،حيث يغطي أنواعا من األخطار ال طاقة
للفرد على تحملها مهما كانت قواه ،وهو أحد أشكال التأمين الحكومي ،وله طابع اإلجبارية ألصحاب املداخيل
وفق نسب وقواعد ينظمها قانون الضمان االجتماعي للدولة1.
 .2مؤسسات الضمان االجتماعي في الجزائر2 :
عرفت الحماية االجتماعية في الجزائر منذ االستقالل تطورا كبيرا ّ
تجسد من خالل العديد من التنظيمات
والقرارات واإلجراءات التي ّ
تم اتخاذها والتي تهدف إلى تحقيق شمولية التغطية االجتماعية لكافة الفئات
الناشطة والشرائح االجتماعية وتحسين مستويات املعيشة ،و يمكن تلخيص نظام الحماية االجتماعية في
الفروع التالية:
• الصنـدوق الوطنـي للضمان االجتماعي  CNASويشمـل العمـال الذين يتقـاضـون األجـور بصفـة عامـة ,وكـذلك
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•

•
•
•

بعض الفئـات األخـرى (املعوقين ,املجاهدين  )...حيث تقتطـع نسبـة من أجـور العمـال شهـريا لتغطيـة النفقـات
الناجمـة عن املـرض أو حوادث العمـل.
الصنـدوق الوطنـي للضمان االجتماعي لغيـر األجـراء : CASNOSهـذا الصنـدوق خـاص بأصحـاب الحـرف وأربـاب
العمل وبصفة عامـة كل من يمتـلك محل تجاري فهو ملـزم بتسديد إشتراكـاته لضمـان االستفادة من
التعويضات عنـد املـرض أو التعرض لحـادث عمـل  ,وكـذا للحصـول علـى التقاعد.
الصنـدوق الوطنـي للتأميـن علـى البطـالة  :CNACهو عبارة عن صنـدوق يسير وفق برنامج للتأمين االجتماعي
يهدف لتعويض العمال العاطلين عن العمل عن جزء من أجرهم املفقود نتيجة للتعطيل اإلجباري.
الصنـدوق الوطنـي للتقاعد  : CNRتهتـم هذه الهيئـة بتسـديد مستحقـات فئـة املـؤمنين الذين أحيلوا إلى
التقـاعد.
الصنـدوق الوطني للعطل املدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية في قطاعات البناء،
األشغال العمومية والري CACOBATH:يعمل الصندوق لضمان تسيير العطل املدفوعة والبطالة املتعلقة
بسوء األحوال الجوية التي يستفيد منها العمال في قطاعات البناء ،األشغال العمومية والري.

• الديـوان الوطنـي لألعضـاء االصطناعية للمعـوقين  : ONAAPHأنشـأ هذا الديـوان خصيصـا للفئـة املعـوقة
حركيـا حيث يقـوم بتقديم املساعـدات املتمثلة فـي األعضاء االصطناعية ،الكراسـي املتحركة ,وغيرها من
األجهزة دون مقـابل وهـذه املصاريف تغطـى مـن قبـل صنـدوق الضمـان االجتماعي.
ثانيا .خدمات و تعويضات صندوق الضمان االجتماعي لألجراء الخاصة بالتأمين الصحي واملستفيدون منه:
سنتطرق إلى خدمات وتعويضات أحد مؤسسات التأمين االجتماعي في الجزائر ،أال وهي صندوق الضمان
االجتماعي الذي تم التعريف به من قبل:
.1خدمات صندوق الضمان االجتماعي لألجراء الخاصة بالتأمين الصحي:
تكمن في التأمين على املرض حيث يحق لألشخاص املؤمنين وذويهم التعويضات املختلفة املتعلقة
باملرض ،هذه التعويضات تتعلق باألداءات العينية للتأمين على املرض املتمثلة في املصاريف التالية :الطبية،
الجراحية ،االستشفاء ،األعمال الطبية للتشخيص والعالج بما فيها الفحوص البيولوجية ،الصيدالنية ،األجهزة
واألعضاء االصطناعية ،إعادة التدريب الوظيفي لألعضاء وإعادة التأهيل املنهي ،عالج األسنان واستخالفها و
الجبارة الفكية والوجهية ،النظارات الطبية ،العالجات باملياه املعدنية أو املتخصصة املرتبطة باألمراض أو
اإلصابات التي تعتري املريض ،النقل الصحي أو أي وسيلة نقل أخرى عندما تستلزم حالة املريض ذلك3.
إضافة إلى ذلك ،تتكفل بتغطية نفقات العالجات الطارئة بالخارج خالل اإلقامة املؤقتة للمستفيد وذويه
املقيمين معه بانتظام ،كحالة العطل املدفوعة األجر أو تربصات أو مهمات قصيرة املدى4.
أما املستفيدون من هذه الخدمات فهم األشخاص اآلتي ذكرهم5:
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 العمال األجراء ،مهما كان قطاع النشاط، املمتهنين ( املتربصين )، الطلبة، املتربصين في مجال التكوين املنهي، فئة املعاقين، املجاهدين، املستفيدون من املنح الجزافية للتضامن (األشخاص املرض ى أو املسنين وغير الناشطين)، ذوي الحقوق و هم الزوج ،األوالد القصر ،الفتيات غير العامالت و غير املتزوجات، األصول :وهم والدي املؤمن وأصوله مهما صعدوا. .2تعويضات صندوق الضمان االجتماعي لألجراء الخاصة بالتأمين الصحي:
يتم التكفل بمصاريف العالج الطبي واألدوية بنسبة  %80وبنسبة  % 100في بعض الحاالت (السيما
املرض ى املصابين بأمراض مزمنة).
 يتم تعويض فترات التوقف عن العمل بسبب املرض بنسبة  %50من األجر خالل الخمسة عشرة يومااألولى وترفع إلى نسبة  %100من األجر بعد هذه املدة.وتصل املدة القصوى لهذا التعويض إلى ثالث ()03
سنوات،
 التكفل بالتأمين عن األمومة بنسبة  ،%100حيث تستفيد املرأة العاملة من عطلة أمومة تصل إلى 98يوما،
 يساوي املبلغ األدنى ملنحة العجز إلى نسبة  %75من األجر الوطني األدنى املضمون،تمنح األخطار املهنية الحق في التغطية بنسبة  % 100في مجال العالج والتوقف عن العمل بسبب املرض6.
وهناك صيغتان للتكفل بمصاريف العالج الطبي و الصيدلي للمؤمن أو لذويه وهما :
• أن يسدد املعني املصاريف ثم يطلب التعويض لدى الصندوق املؤهل إقليميا.
• أن يقصد املؤمن أو ذوي الحقوق املصالح الطبية والصيدلية الخاصة أو العمومية التي تربطها اتفاقيات مع
الصندوق لالستفادة من العالج ومتطلباته حيث ال يدفع املعنيون التكاليف.
ويختلف مستوى األداء بحسب الخطر املغطى وطبيعة العالج باستخدام بطاقة الكترونية تستعمل نظام بطاقة
الشفاء
• نظام بطاقة الشفاء:
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يعتبر مشروع نظام الشفاء ،الطموح الذي يعتمد على استعمال التكنولوجيات "الدقيقة " والذي ينتج
بطاقة ذات شريحة تسمى الشفاء ،ويأتي هذا النظام في إطار العصرنة الشاملة لقطاع الضمان االجتماعي ،إذ
ً
ً
تعتبر الجزائر السباقة في العمل به قاريا وعربيا .فهو نظام معقد سواء من الناحية التقنية أو العملية أو
الوظيفية ،متعدد األبعاد ذو انعكاسات هيكلية على سير الصندوق و بيئته7.
نظام العمل بالبطاقة االلكترونية "الشفاء" يتيح للمؤمن لهم اجتماعيا استعمالها أثناء توجيههم
للصيدليات واألطباء املعالجين وكافة مؤسسات القطاع الصحي من مستشفيات و عيادات خاصة ومتخصصة
متعاقدة مع الضمان االجتماعي ،لتتيح له حق التعويض الفوري أي يتم اقتطاع املبلغ بأخذ بعين االعتبار نسبة
التعويض التي يستفيد منها املؤمن له دون دفع املبلغ الكامل ،بشرط أن يكون املؤمن له قد سوى وضعيته تجاه
عملية التقاعد.فالبطاقات االلكترونية جاءت لتصل نضام الدفع من قبل الغير واملساهمة في عصرنة أليات
التأمين الصحي في الجزائر .وضع هذا النظام بهدف تحسين نوعية األداءات املقدمة عن طريق تبسيط اإلجراءات
املنتهجة في الحصول على األداءات والتعويضات املنتظمة والسريعة8.
ثالثا .التعاضدية االجتماعية و خدماتها الخاصة بالتأمين الصحي التكميلي:
تعتبر التعاضدية االجتماعية من أول املؤسسات التي بدأت بتطوير استعمال التأمينات الصحة املكملة
للتأمين االجتماعي9.
 .1تعريف التعاضدية االجتماعية:
هي شـخص معـنوي يـخــضع للـقانون الخاص ،ذات غـرض غ ـيــر مـربح ،تسير وجب أحكام القانون رقم -15
 02املؤرخ في  4جانفي سـنة  2015وقانونها األساس ي.
تـهـدف إلى الـقـيام بأعـمال الـتضـامن واملسـاعدة واالحـتيـاط لفـائدة أعـضائـها املـنخـرطـين وذوي حـقـوقـهم ،ال
سـيـما مـن خالل دفع االشتراكات و ذلك لضمان أداءات النـظام الـعام األداءات الـفـرديـة و/أو الجـماعـيـة
الـتكمـيـلـيـة ل ـفـائدة األعـضاء املـنـخـرطين فــيهـا وذوي حقـوقـهم إضافـة إلى األداءات املـقدمة من قبل الضمان
االجتماعي10.
وبوصف آخر يعتبرالتعاضد امتداد وتكملة األداءات التي يقدمها الضمان االجتماعي بفضل االشتراك
اإلرادي للمنخرطين .فيقوم بالدور االحتياطي والتأمين االجتماعي والتضامن والتعاون لفائدة املنخرطين وذوي
حقوقهم.
ومن بين التعاضديات املتواجدة في الجزائر نذكر منها :
 الصندوق الوطني للتعاون الفالحي CNMA تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة MAATEC -التعاضدية املستقلة ملوظفي الجزائر MIFA
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 التعاضدية العامة ألعوان الحماية MGAPC .2خدمات النظام العام للتعاضدية االجتماعية الخاصة بالتأمين الصحي التكميلي :
وتشمل قسمين هما:
أ .األداءات الفردية 11:
تشـتمل األداءات الفردية للـنـظام العام املقـدمة من قـبل التعاضـدية االجتماعية الخاصة بالتأمين الصحي
عـلى أداء واحد أو أكثر من األداءات اآلتية :
 األداءات العـينـية للـتأمين على املرض على أساس نسـبة يحـددها القانون األساس ي للـتعاضـدية االجتماعية،تكملة األداءات املقدمة من قــبل صندوق الـضمان االجـتماعي وفي حدود  % 100مـن الــتسعـيـرة املرجعية لتعويض
الضمان االجتماعي.
يمكن للتعاضـديـة االجتماعية أن تـنص عـلى الـتكفل بالفارق بـين أتعاب وتـسعيرة العالج ال ــصحي املـطبـقة من قـبل
مهنيي الصحة ومؤسـسات العالج ،والتـسـعـيرات املـرجعـية املعـتمدة كأساس للتعـويض من قـبل الــضمان
االجـتماعي ،في حـدود األتعاب وتـسـعـيـرات العالجات الـصحـية التي يحـددهـا الـتـشـريع والتـنـظـيم املعمـول بـهـمـا أو
يسـقـفـها  .وال يمـكن بأي حال من األحوال ،أن يـتعـدى مـجـموع مـا يـعوضه الـضمان االجتماعي والتعاضـديـة
االجتماعـية مبلغ املصاريف الحقيقية للنفقة.
 التعـويـضات اليومية للتأمين على املرض حـسب نـسـبة يحددها القانون األساس ي للـتعاضـدية االجتماعية وفيحدود أقـصاها  % 25من األجر املرجعي لـلعامل املعتمد كأساس لحساب التعويضات اليومية ،عـندما ال تمنح
ّ
هـذه الـتعـويـضات مـن قـبل ال ـضـمان االجتماعي إال بنسبة .%50
الـزيادة فـي ريع حادث عمل أو مـرض مهـني الذي تـساوي نسبته  % 50على األقل ،عندما ال يمارس صاحبه أي
نشاط منهي .ال يمكن بأي حال من األحوال ،أن يـتعـدى مجموع مـبلغ الريع والزيادة نسبة  % 80من األجـر املرجعي
املعـتمد كأساس لحساب الريع،
ي ـسـدد ال ـعـضـو املـنخرط فـي التعاضـديـة االجتماعـية مـبلغ مـصاريف العالجات الــصحـية غير املتكـفل بهـا،
بعنوان الـضمان االجـتماعي ،وي ـطـلب من التعـاضدية االجتـماعيـة التعويض الـتكميلي ،والتعويض اإلضـافي عـنـد
ّ
االقتـضـاء ،إال في حـالة مـا إذا قـصـد طبـيـبا أو صـيـدلـيـة أو مـؤسـسـة عالج أو أي مـقـدم عالج آخـر أو خـدمات
مـرتـبطـة بـالعـالج ،يكـون قـد أبرم اتـفـاقيـة تـسمح له باالسـتـفادة من نـظام الـدفع الـتكـميـلي من قـبل الغـير ،وعند
االقتضاء ،اإلضافي.
عـنـدما يـنص ال ـتـنـظـيم املـعـمول به عــلى اتفاقيات نموذجية للضمان االجتماعي مع مقدمي العالج أو هـياكل
ال ـعـالج أو الخـدمات املرتـبطـة بالعالج ،فإنه ال يمكن للتعاضـديات االجتماعية إبرام اتفاقية الدفع من قــبل
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ّ
الغـير ،في مجال الـتعـويض التكمـيلي واإلضـافي لصاريف العالج الصحي ،إال مع مـقـدمي العالج أو هـياكل العالج أو
الخـدمات املرتبطـة بالعالج املتعاقـدين مع صناديق الضمان االجتماعي12.
ب .األداءات الجماعية13 :
تـشـمل األداءات الجماعية للنظام العام التي تقدمها التعاضدية االجتماعية والتي يتمحور عليه موضوعنا
في أداءات في مجال الصحة ،يمكن للـتعاضـدي ــة االجـتماعـية ،من أجل ضـمان األداءات الجماعـية املـنـصـوص
عـليـها ،إنجاز و/أو تـسيـير الـهيـاكل الصـحيـة واالجتـماعـية طـبقا للتشريع املعمول به .تحدد األداءات الجماعيـة
املذكورة في القانون األساس ي للتعاضدية االجتماعية وتـقــدم الـتعاضـديــة االجـتـماعـية األداءات ،فـي مجال
الصحة مجانا ألعـضائها املنخرطين وذوي حقوقهم.
ّ
للمؤمن له اجتماعيا 14
جـ .إدراج الـتـعـاضـدية االجـتـمـاعـية في نـظام الـبـطـاقة اإللكترونية
يجب أن تـدرج املـعـلـومات الخـاصـة بالـتـعاضـدية االجـتماعـية للـم ّ
ـؤمن له اجـتماعيا ،في البطاقة اإللـكـتـرونـيـة
ل ـ لـ م ّ
ـؤمن له اجـتـماعـيـا املـنـصـوص عـلـيـها فـي أحـكـام الـقانون واملتعلق بالتأمينات االجتماعية.
تـقــدم الـبطاقـة اإللكـتـرونية وجـوبا لـكل مقدم عالج أو هـيـكـل عالج أو مقدم خدمات مـرتـبـطة بالعالج ،مـن أجل
الحـصـول عـلى أي عـالج أو خـدمات مـرتـبـطة بــالـعالج قـابـلة للـتعـويض الـتكميلي ،وع ـنــد االق ـتـضاء ،اإلضـافي
للـمـصاريف املرتبـطـة بـهـا من قـبل الـتعـاضـدية االجـتماعية ،بـاس ـت ـثـناء حالة االسـتـعجـال الطبي أو القوة القاهرة.
ي ـت ـعــين ع ــلى مـقـدمي الـعالج أو هـياكل العالج أو الخـدمـات املرتـبطـة بالـعالج ،اسـتعمال الـبطـاقة
اإللـكـتـرونـيـة لـلـم ّ
ـؤمن له اجـتماعـيا مع مـفـاتيحهم اإللكـتـرونـيـة بـالـنـسـبة ألداءات الـتـعـاضـديـة االجـتماعـية ،حـسـب
نـفس ال ـشــروط والـكـيفـيات املحددة بـالـنـسبة للتأمينات االجتماعية.
يمـكن للـتـعـاضـديـات االجـتـمـاعـيـة من أجل ت ـط ـب ـيـق أح ـكــام كل ما تطرقنا له ،إب ـرام اتفاقيات مع صناديق الضمان
االجتماعي.
ابعا .خدمات وتعويضات التعاضدية العامة ألعوان الحماية 15 :
ر
سنتطرق إلى خدمات وتعويضات أحد التعاضديات االجتماعية في الجزائر أال وهي التعاضدية العامة
ألعوان الحماية  .1:التعويضات الفردية:
تضمن التعاضدية العامة التغطية بنسبة  % 20من التعويضات املدفوعة من صندوق الضمان
االجتماعي إن لم تكن معوضة بنسبة  ،% 100و كذا التغطية االجتماعية اآلتية :
 مصاريف الفحوص الطبية و الصيدالنية املصاريف الطبية األخصائية -املصاريف االستشفائية وامللحقات األخرى.
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 التعويض الجزافي للنظارات ،طاقم األسنان ،منحة االزدياد ،املعالجة باملياه املعدنية ،و تعويضاتمختلفة أخرى.
.2آداءات النظام العام الجماعية في املجال الصحي:
حيث وضعت خطة مدروسة و أطر قانونية للتكفل باملجال الصحي للمنخرط ،وهذا في إطار عقد
اتفاقيات مشتركة مع كل الهيئات العاملة في املجال االجتماعي بسلك الحماية املدنية.
هذه االتفاقيات تسمح بجعل التكفل الصحي باملنخرط مجاني  %100أو شبه مجاني ،مع العلم أن
تعاضدية الحماية املدنية اعتمدت على سياسة صحية جهوية عن طريق إنشاء أقطاب صحية تضمن نسبة
تكفل عالية سواء من ناحية الطب االختصاص ي ،األشعة والتحاليل الطبية ،باإلضافة إلى اإليواء (توفير غرف)
للمرض ى القادمين من مختلف الواليات ،لتعميم تجربة املركز الطبي بباب الزوار ،الذي انتقل من وضعية
املديونية الضخمة التي كان فيها ،إلى الوضعية املريحة في كل املجاالت ،سواءا في التكفل باملنخرطين ،التكفل
بعماله ،التكفل بمستلزمات املواد الطبية االستهالكية ،وخروجه من كونه عالة على إدارة التعاضدية
وعليه تم وضع بطاقة تقنية للمشاريع املزمع القيام بها في املجال الصحي (كذلك دراسة امكانية عقد
اتفاقيات مع عيادات طبية عبر الواليات بشكل جماعي وهذا في إطار منظم مع الهيئات املختصة).
إنشاء مركز طبي اجتماعي بشرق وغرب البالد ،ويضمن هذين املركزين جميع االختصاصات الطبية ،على أن
تقوم التعاضدية العامة ( بتجميع نسبة من العتاد املوزع في الواليات) وتدعيمه بالعتاد غير املتوفر حاليا.
يشمل هاذين املركزين وفق دفتر الشروط و البطاقة التقنية ما يلي:
 مكاتب خاصة باألطباء األخصائيين  ،مع إمكانية التوسع إلضافة اختصاصات جديدة. أجنحة األشعة. جناح مختبر التحاليل. توفير أماكان إلمكانية إقامة جهاز سكانير في املستقبل. غرف مخصصة للمرض ى القادمين من الواليات املحيطة للتكفل بهم. توفير وتخصيص املكان إلنشاء مركز لجهاز الرنين املغناطيس ي IRM رقمنة عملية الخدمات الطبية املقدمة على مستوى املركز الطبي االجتماعي ( )Numérisationوهذالتقليص فاتورة املواد الكيميائية املستخدمة ،وتحسين الصورة العملية لعمليات األشعة وامللحقات
املقدمة باملركز.
 اقتناء جهاز سكانير كمرحلة أولية. وقد وضع مشروع إلعادة تشكيلة بطاقات االنخراط بطريقة جد متطورة ،تسمح لها مستقبالاستخدامها في أنظمة مندمجة مع املصالح العاملة في املجال االجتماعي ،التعاضدي الصحي والتأميني.
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املحور الثاني :التأمينات الصحية املقدمة من طرف الشركات التجارية
ينتشر التأمين التجاري في العديد من الدول وهدفه تعويض تكاليف الرعاية الصحية أو املتعلقة
بالحوادث ويكون في معظم األحيان بالتوازي مع وجود نظام تأمين حكومي وهذا التأمين يدعى بالتأمين الصحي
التكميلي16.
 .1الخدمات التي يغطيها التأمين الصحي التكميلي من طرف شركات التأمين17 :

يقدم التامين الصحي إلى املأمن له منافع وخدمات العناية الطبية وما يتعلق بها من نفقات وذلك بموجب
نطاق التغطيات املتفق عليها ،والتي تكون باألشكال التالية :
✓ التغطية داخل املستشفى وتشمل أجور اإلقامة ،األطباء ،العمليات الجراحية ،أتعاب الجراحين،
الحاالت الطارئة باإلضافة إلى مصاريف العناية املركزية ،األدوية ،التحاليل و األشعة.
✓ تكاليف العيادات الخارجية وتشمل أجور الفحص الطبي ،تحليل ،أشعة ،أدوية واستشارات طبية.
✓ تكاليف عالج األسنان ،النظارات الطبية ،تكلفة املتابعة للحمل والوالدة للسيدات.
✓ تغطيات العالج خارج املستشفى وتشمل زيارة الطبيب ،األدوية و الفحوصات.
✓ التغطية الشاملة وتشمل نفقات املعالجة داخل و خارج املستشفى.
 .2اإلعالن عن الخطر فيما يتعلق بالتأمين الصحي التكميلي املقدم من طرف شركات التأمين18 :
على املؤمن عليه إعالم شركة التأمين بوقوع الضرر عن طريق :
✓ تقليديا ،على املؤمن إحضار وثيقة كورقة العالج ،وصفة طبية ،فاتورة من مختص صحة (صيدلي أو
عيادة طبية) وعادة ما تنتقل هذه الوثائق بين شركة الضمان االجتماعي وشركة التأمين الخاصة و يحوز
املؤمن عليه على تعويضاته.
ّ
للمؤمن له اجـتماعـيا.
✓ حاليا ،يجب أن تـدرج املعلومات الخاصة بشركة التأمين في البطاقة اإللكترونية
وتقدم الـبطاقـة اإللكـتـرونية لكل مقدم عالج أو هـيكل عالج أو مقدم خدمات مـرتـبطة بالعالج ،مـن أجل
الحـصـول على الـتعـويض الـتكميلي ،وع ـنــد االق ـتـضاء ،اإلضـافي للـمـصاريف املرتبـطـة بـهـا من قـبل شركة
التأمين.
وفي بعض األحيان تطلب شركة التأمين إعالمها قبل أي تدخل من مقدم العالج مثل تكاليف عالج األسنان
والنظارات الطبية ،لكي تذكر بشروط تدخلها لتعويض املصاريف ،أو ترسل املؤمن عليه ملقدمي العالج
املعتمدين لديها.
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للمؤمن له ،فعلى ّ
ّ
املؤمن له تسديد التكاليف املتبقية
بعض الشركات ال تدرج معلوماتها في البطاقة اإللكترونية
بعد طرح ما ثم تغطيته من طرف الضمان االجتماعي وإحضار ورقة العالج و الوصفة الطبية السترداد التكاليف
املسددة مسبقا.
املحور الثالث :التأمين الصحي البنكي (حالة الصندوق الوطني للتوفيرواالحتياط
أوال :التعريف بالخدمة املقدمة
يقوم الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط-بنك بتأمين صحي يسمى صحتي ،وهو عقد يهدف لضمان دفع
رأس مال حالة تشخيص مرض السرطان ،و تعويضات يومية حالة اإلقامة اإلستشفائية نتيجة حادث أو مرض.
يوجه هذا التأمين لألشخاص الطبيعيين ذوي حساب شيكات لدى الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط-بنك
البالغين على األقل  19سنة في صيغته الفردية ،أما الصيغة الجماعية فهي تأمين املنخرط وزوج (ة) وأطفال
املنخرط القصر (البالغين أقل من  19سنة) في حدود ثالث أطفال على األكثر.
ويبدأ سريان الضمانات فعليا ابتداء من تاريخ توقيع االنخراط في التأمين مع مراعاة دفع قسط التأمين ،وتعد
الضمانات مكتسبة في جميع أنحاء العالم ،شرط أن ال تتجاوز فترة اإلقامة في الخارج ثالث أشهر متتالية .وتصبح
الضمانات فعلية بالنسبة لالعتالالت واألمراض التي تكون معاينتها الطبية األولى  90يوم ابتداء من تاريخ
االنخراط ما عدا االقامات االستشفائية نتيجة لحادث فالتكفل يتم في الحين.
• اإلقامة اإلستشفائية  :يدفع املؤمن تعويضا يوميا جزافيا للمؤمن له في حالة اإلقامة اإلستشفائية نتيجة
لحادث أو مرض حتى وإن كان املستشفى عموميا أو خاصا .ويكون مبلغ التعويض اليومي الجزافي املدفوع أعلى
في حالة اإلقامة اإلستشفائية املصحوبة بمداخلة جراحية .ال يتكفل املؤمن باأليام الثالثة األولى من اإلقامة
اإلستشفائية ،حيث يتم كحد أقص ى تغطية إقامتين إستشفائيتين في سنة االنخراط الواحد لكل مؤمن له
وذلك في حدود  15يوم لكل إقامة إستشفائية.
تستثنى اإلقامة اإلستشفائية من أجل العالج والجراحة التجميلية وكذا اإلقامة اإلستشفائية بسبب األمومة
والوالدة.
التعويضات اليومية
الضمانات
 3 000,00دج لليوم في املستشفى
دخول املستشفى (اثرمرض أو حادث)
 5 000,00دج لليوم في املستشفى
دخول املستشفى الجراء عملية جراحية
(اثرمرض أو حادث)
• املرض املتفاقم (السرطان)  :يؤمن هذا الضمان دفع رأس مل إلى املنخرط في حالة ظهور سرطان يتم تعريفه
حسب املصطلحات التالية  :سرطان خبيث املؤكد تشخيصه بنتائج خزعة أو فحص دموي ،ويشمل مصطلح
السرطان الخبيث ابيضاض الدم والورم اللمفي والسرقوم .وألجل الضمان يجب أن يبرر السرطان تكفال
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عالجيا سواء في شكل املعالجة باألشعة ،املعالجة الكيمياوية و/أو بالجراحة.
الضمانات
مرض خطير(السرطان)

صيغة فردية
 500 000,00دج

صيغة عائلية
 300 000,00دج

ثانيا  :أقساط التأمين
يتم هذا التأمين عن طريق دفع أقساط شهرية قابلة للمراجعة سنويا من طرف املؤمن إذا برره تطور
خصائص حسابات التأمين أو مردودية العقد أو تعديل حساب رسوم التأمين ،واألقساط الشهرية املطبق على
هذا التأمين مقدر باألقساط التالية :

األعزب
املتزوج

األقل من  50سنة
 470,00دج
 850,00دج

األكثرمن  50سنة
 1 050,00دج
 1 250,00دج

وال يمكن للمنخرط الواحد إبرام أكثر من عقد تأمين واحد ،إال في حالة تعدد الزوجات .وفي جميع الحاالت ،ال
يمكن للمؤمن له االستفادة سوى من ضمانات عقد واحد فقط.
ثالثا  :طلب التكفل
يجب أن تصل طلبات التكفل إلى وكالة املنخرط للصندوق الوطني للتوفير واالحتياط-بنك ،كآخر أجل  30يوم
بعد تاريخ الخروج من املستشفى أو تشخيص املرض في حالة املرض املتفاقم ،باستثناء عذر مبرر قانونا .يجب
أن يرفق طلب التكفل بالوثائق التبريرية التالية :
• في حالة اإلقامة اإلستشفائية :
كشف اإلقامة في وسط استشفائي صادر عن مصلحة استقباالت املستشفى.
تقرير طبي صادر عن الطبيب املعالج و كذا البروتوكول الجراحي في حالة الجراحة.
• املرض املتفاقم (السرطان):
تقرير طبي يوضح التشخيص و تاريخ بداية الداء.
نتائج تحليل تشخيص املرضيات ( نتائج الخزع ) والبروتوكول العالجي.
• وفي جميع الحاالت :
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نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية املفعول.
بطاقة عائلية إذا كان طلب التكفل يعني الزوج أو أطفال املنخرط القصر.
نسخة من كشف االنخراط.
من أجل تقدير صحة طلب التكفل ،يمكن للمؤمن طلب أي وثيقة إدارية أو طبية أو طلب فحص من طبيب
مستقل على نفقة املؤمن .ويعد رفض تقديم هذه الوثائق أو الخضوع للفحص الطبي كتنازل عن الضمانات.
رابعا  :انتهاء الضمانات
تنتهي الضمانات :
• بالنسبة لجميع املؤمن لهم بالعقد :
في يوم تنازل املنخرط عن التأمين بإرساله رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم،
 45يوما التي تلي استحقاق القسط ،في حالة التخلف عن دفع أقساط التأمين طبقا ألحام املادة  16من
األمر  07-95املؤرخ في  1995/01/25املعدل واملتمم الذي ينص أنه في حالة عدم دفع القسط خالل  15يوما من
تاريخ استحقاقه ،يعذر املؤمن املنخرط بدفع أقساطه خالل  30يوما التالية .عند انقضاء أجل  30يوم ،يمكن
للمؤمن أن يوقف الضمانات دون إشعار آخر ،وال يعود سريان مفعولها إال بعد دفع القسط املطلوب .للمؤمن
الحق في فسخ العقد بعد  10أيام من إيقاف الضمانات وعليه تبليغ املنخرط بالفسخ بواسطة رسالة إعالمية،
عند استحقاق القسط الذي يلي إقفال حساب شيكات املنخرط،
عند استحقاق القسط الذي يلي وفاة املنخرط.
• فرديا بالنسبة لكل مؤمن له :
عند استحقاق القسط الذي يلي تاريخ امليالد  65سنة للمؤمن له أو لزوجه،
بالنسبة ألطفال املنخرط في يوم بلوغهم سن الرشد املحدد ب  19سنة.
خاتمة:
تلعب الحماية االجتماعية دورا مهما في الحماية من املخاطر التي تصيب األفراد في املجتمع ،ويعتبر
الضمان االجتماعي إحدى صور هذه األخيرة الذي يتكفل بتغطية جملة من التأمينات االجتماعية بما فيها التأمين
الصحي ،حيث يعتبر هذا األخير إحدى وسائل ايصال الخدمة الصحية إلى كافة املواطنين انطالقا من حقوق
املواطنة ،لذا وجب على الدولة لتضمن ترقية الخدمات الصحية للمواطنين العمل على تطوير الهياكل التي تقدم
من خاللها الحماية االجتماعية مثل صناديق الضمان االجتماعي وكذلك عصرنة القطاع الصحي بما في ذلك
املستشفيات واستخدام األساليب الحديثة في تقديم الخدمات العالجية لألفراد بغرض تحقيق رضا املواطنين،
والحماية من مخاطر األمراض املتزايدة يوما بعد يوم ،و العمل على ترقية اليات التأمين الصحي بما يتماش ى و
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التطورات التكنولوج ية الحاصلة في بلدان العالم والتي نظمن من خاللها تحسن الخدمات املقدمة لألفراد
وكذلك تحقيق أهداف أخرى تخدم الدولة مثل تحقيق التوازن املالي وترشيد النفقات.
النتائج :توصلت الدراسة ملجموعة من النتائج يمكن حصرها في ما يلي:
✓ يعتبر التأمين الصحي أهم مكونات التأم ين اإلجتماعي الذي يهدف إلى التخفيف من وطأة األضرار ،واملخاطر
التي تصيب الفرد العامل كاملرض الشيخوخة والبطالة وغيرها من املخاطر السلبية.
✓ املواطن الجزائري حريص على التأمين الصحي مقارنة بأنواع التأمينات األخرى
✓ نقص الوعي وثقافة التأمين الصحي لدى املوظفين في القطاع الخاص.
✓ جهل املواطن الجزائري بخدمات التأمينية الصحية.
التوصيات :من خالل هذه الدراسة ً
وبناء على نتائج الدراسة سيتم تقديم مجموعة من التوصيات متمثلة في:
✓ يعتبر نظام الضمان اإلجتماعي عنصرا مهما في املنظومة االقتصادية واالجتماعية ألي دولة على إعتبار أنه
يمس صحة االنسان وحياته اليومية ،ولذلك البد على الحكومات الجزائرية إعطاء املزيد من األهمية لهذا
القطاع وإصدار التشريعات الالزمة التي تساهم في تطويره ،وتمكينه من تلبية احتياجات أفراد املجتمع بكل
كفاءة.
✓ تعاني مؤسسات التأمين اإلجتماعي بشكل كبير محدودية مصادر التمويل وتعتمد باألساس على اقتطاعات
واشتراكات املؤمنين ،ولذلك يجب على الحكومة السعي إلى وضع آليات كفيلة بتوفير موارد تمويلية كافية
لنظام التأمين من خالل زيادة ميزانية الحكومة في القطاع.
✓ يجب على املسيرين شركات التأمين تزويد العمال املكلفين بتقديم الخدمات التأمينية بأهم املعلومات عن
الخدمة التأمينية.
✓ فتح أكبر ممكن من الشبابيك املتخصصة خاصة في مناطق النائية لتخفيف من عبء التنقل نسبة
ملنخرطي هيئات الضمان االجتماعي مع مراعاة مصاريف التسيير التي يجب ترشيدها.
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 1عبوي زيد منير  ،إدارة التأمين و املخاطر ،دار كنوز املعرفة للنشر و التوزيع ،عمان ،الطبعة األولى48 ،2006 ،ص.
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امللخص:

تنتشر ظاهرة اإلستغالل الجنس ي لألطفال في جميع أنحاء العالم ،إال ّأن الدول النامية تعاني كثيرا
من هذه الظاهرة خاصة في شكلها التجاري املتعلق ببغاء األطفال ،واإلتجار باألطفال ألغراض الجنسية،
ّ
والسياحة الجنسية املستهدفة لألطفال ،حيث أنه ترتفع نسبة هذه الجرائم في هذه الدول ،وذلك بسبب
األوضاع األمنية والسياسية غير املستقرة ،و الفقر الكبير املنتشر في أغلبها ،وضعف آليات حماية األطفال
فيها ،حيث تنتشر مختلف أشكال هذه الجريمة في العديد من الدول النامية سواء في القارة اإلفريقية ،أو
اآلسيوية أو األوروبية ،أو األمريكية.
الكلمات املفتاحية :السياحة الجنسية; اإلتجار ألغراض جنسية ;الدول النامية األوروبية ;األمريكية
;اآلسيوية; اإلفريقية.
Abstract:
The phenomenon of sexual exploitation of children is widespread
throughout the world, but developing countries suffer greatly from this
phenomenon, especially in its commercial form like child prostitution,
trafficking in children for sexual purposes, and sex tourism targeted at children,
all this is because the instability of the Security and widespread poverty and
weak child protection mechanisms.
Keywords: sex tourism; Trafficking for sexual purposes; European developing
countries; Americas; Asia; African countries.
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مقدمة:
يشير مصطلح الدول النامية أو مصطلح العالم الثالث إلى الدول التي ال تنتمي للدول الصناعية
املتقدمة ،حيث ّأن هذا العالم يصنف على أنه فوضوي بسبب كثرة الصراعات والحروب فيه ،وبسبب
التخلف االقتصادي والتكنولوجي مقارنة بالدول املتقدمة  ،كما أنه عالم تعد الكثير من الدول فيه بعيدة
كل البعد عن قدرتها في تحقيق االكتفاء الذاتي في املواد االستهالكية.
وتعاني أغلبية الدول النامية من مشكلة النمو الديمغرافي ،و من الفقر ،و التخلف في مختلف
املجالت ،وتشكل هذه الظروف بيئة خصبة لوقوع األطفال ضحايا لالستغالل الجنس ي الذي يقصد به
إستخدام األطفال إلشباع الرغبات الجنسية للمعتدي وإنتهاك الحقوق اللصيقة بالطفل ،وهو ما يعتبر
من أخطر الجرائم التي تقع على األطفال خاصة ذلك اإلستغالل الذي يكون ألغراض تجارية أين ُيستخدم
فيها الطفل كأداة جنسية وتجارية في نفس الوقت كالبغاء ،و اإلتجار باألطفال ألغراض جنسية  ،والسياحة
الجنسية املستهدفة لألطفال.
ونبحث في هذا املوضوع عن ماهي أشكال وإحصائيات اإلستغالل الجنس ي لألطفال في الدول
النامية؟.
وسنعتمد خالل دراستنا لإلجابة على هذا التساؤل على املنهج اإلحصائي الوصفي وذلك من أجل
وصف مختلف أشكال هذه الجرائم وتبيان مختلف األرقام حول النسب املختلفة لها في بعض الدول
النامية.
ومن أجل ذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين ،حيث نتناول في املبحث األول اإلستغالل
الجنس ي لألطفال في بعض الدول النامية اإلفريقية واآلسيوية  ،أما في املبحث الثاني فسوف نعرض
االستغالل الجنس ي لألطفال في بعض الدول النامية األمريكية واألوروبية .
املبحث األول :اإلستغالل الجنس ي لألطفال في بعض الدول النامية اإلفريقية واآلسيوية
تعد الدول النامية اإلفريقية واآلسيوية من أفقر دول العالم مقارنة مع غيرها من الدول النامية
األخرى املتواجدة في القارتين األوروبية واألمريكية ،وهي دول تعاني من إنتشار ظاهرة اإلستغالل الجنس ي
لألطفال.
وسوف نتطرق إلى جرائم اإلستغالل الجنس ي لألطفال في الدول النامية اإلفريقية واألسيوية من
خالل التطرق إلى اإلستغالل الجنس ي لألطفال في الدول النامية اإلفريقية في املطلب األول ،أما املطلب
الثاني فسنعرض فيه اإلستغالل الجنس ي لألطفال في الدول النامية اآلسيوية.
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املطلب األول  :االستغالل الجنس ي لألطفال في الدول النامية اإلفريقية
تعتبر الدول اإلفريقية عموما من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفا في املجال االقتصادي واالجتماعي،
وهي دول غير مستقرة سياسيا وأمنيا بسبب أنها دول حديثة االستقالل من جهة ،و بسبب كثرة الحروب
األهلية فيها من جهة أخرى.
وفي الوقت الحالي ال توجد دولة افريقية تقريبا ،خاصة تلك الواقعة في غرب ووسط إفريقيا ال تعاني
من ظاهرة استغالل األطفال عموما واالستغالل الجنس ي لألطفال خصوصا ،ورغم ارتفاع نسبة هذه
الظاهرة إال انه يتعذر علينا التحديد بالدقة عدد األطفال ضحايا االستغالل الجنس ي بسبب عدم وضع
الطرق واألدوات الالزمة لتحديد هذه الظاهرة.
من أكثر أشكال االستغالل الجنس ي الواقع على األطفال انتشارا في إفريقيا نجد االستغالل الجنس ي
التجاري بمختلف أنواعه كالبغاء أو االتجار باألطفال ألغراض االستغالل الجنس ي أو السياحة الجنسية
املتعلقة باألطفال .سوف نتناول خالل هذا املطلب االستغالل الجنس ي لألطفال في بعض الدول اإلفريقية
كاألتي:
الفرع األول  :االستغالل الجنس ي لألطفال في بوروندي
مرت جمهورية بوروندي بحرب أهلية منذ عام  1993إلى حين التوقيع على اتفاقية السالم
ب"أروشا" بتنزانيا عام  ،2000وبعد ست سنوات وبتاريخ  2006/09/07تم التوقيع على اتفاق وقف
إطالق النار بين الحكومة البوروندية وقوات التحرير الوطنية وهو ما أدى إلى إنهاء الحرب تماما في البالد.
وقد كان لهذه الجرب تداعيات كبيرة على دولة بوروندي ،حيث أثرت على الوضعية االقتصادية
للبالد ،فبوروندي من أفقر دول العالم ،وهي تحتل املرتبة  185من أصل  187دولة في ترتيب سلم التنمية
البشرية في العالم.1
أما فيما يتعلق بجانب دراستنا فإن بوروندي صدقت على إتفاقية حقوق الطفل في ، 1990/10/19
وقدمت للجنة حقوق الطفل تقريرها األول املتعلق بوضع حقوق الطفل في الدولة عام ، 1998وتقرير أخر
عام  ،2008كما أن بوروندي صدقت أيضا على البروتوكولين االختياريين التفاقية حقوق الطفل واتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم  182املتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال ،وانضمت إلى امليثاق اإلفريقي
لحقوق اإلنسان والشعوب في 2.1989/07/28
ويتعرض األطفال في بوروندي للعديد من أشكال االستغالل الجنس ي ألغراض تجارية ،وهو ما تم
تحديده من طرف لجنة التوجيه التي تم التصديق على عملها خالل االجتماع التقني للجنة حقوق الطفل
في  ،2001/09/13وبناء على تقرير هذه اللجنةّ ،
فإن بوروندي تواجه عدة تحديات من اجل توفير حماية
لألطفال املستغلين جنسيا ،أو األطفال املعرضين لخطر االستغالل الجنس ي ،وحسب هذه اللجنة ّ
فإن
االستغالل الجنس ي لألطفال في بوروندي يرتكز في املناطق التالية: 3
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،43-16 :جوان 2019
18

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
نماذج عن جرائم االستغالل الجنسي لألطفال في الدول النامية

 املناطق البعيدة عن املناطق الحضرية،أين يتم استغالل األطفال من طرف القوادين. مناطق الصيد البحري خاصة في الجنوب وذلك في "  "makamba"،"rumongeأين يعمل األطفال فيتجارات بسيطة محيطة بمناطق الصيد وهو ما يعرضهم ملخاطر االستغالل الجنس ي خاصة البغاء
بالنسبة للفتيات من طرف البالغين.
 املدارس ،وبالتحديد املدارس الخاصة ذات النظام الداخلي أين تضطر الفتيات إلى إقامة عالقاتجنسية مع األساتذة للحصول على العالمات الدراسية الجيدة.
 مواقع عبور سائقي الشاحنات في الشمال خاصة في " " "mu yingaأين يعتبر سائقي الشاحنات زبائنمثاليين للفتيات الصغيرات من اجل ممارسة البغاء.
 استغالل األطفال الخدم في املنازل جنسيا مقابل تقديم األجور أو فوائد مالية وسكنية أخرى. استغالل أطفال الشوارع جنسيا من طرف الشباب األكبر سنا. استغالل األطفال في مخيمات املشردين داخليا والالجئين أين ينتشر الفقر املدقع فيها ،ويتراوح أعمارالفتيات املستغلين جنسيا في هذه املخيمات بين  12و 16سنة واغلب هذه الفتيات تعملن في مجال
الدعارة لتلبية حاجياتهن األساسية من أكل ومصاريف الدراسة ،واغلب املستغلين هم أشخاص
يأتون من خارج املخيم.
وخالل عمل لجنة التوجيه والتحقيق حول االستغالل الجنس ي لألطفال في بوروندي ،تم االلتقاء مع
 307طفل،حيث ّأن  ٪ 30منهم أكدوا تعرضهم لالستغالل الجنس ي ،بينما  ٪ 70منهم أكدوا أنهم كانوا شهود
عيان على حادثة أو عدة حوادث أين وقع فيها استغالل جنس ي للطفل ،وبالنظر لهذه العينة من الدراسة
فالعدد الحقيقي لألطفال ضحايا االستغالل الجنس ي في بوروندي قد يكون مرتفعا جدا.4
الفرع الثاني  :االستغالل الجنس ي لألطفال في مدغشقر
تعتبر مدغشقر خامس أكبر جزيرة في العالم ،وهي جزيرة منفصلة عن القارة اإلفريقية ب  400كلم
عن قناة املوزمبيق،وحتى عام  2013وصل عدد سكانها إلى  21.842.167نسمة ٪ 51.6 ،هم أفراد تحت
سن  18سنة.
ويعيش  ٪ 83من سكان مدغشقر في املناطق الريفية ،وبسبب عزلتها تتمتع مدغشقر بخصوصيات
ثقافية متميزة وتعتبر الجزيرة مقصد سياحي شهير.5
وتعاني مدغشقر من العديد من املشاكل االقتصادية واالجتماعية ،و التي من بينها ما يتعلق
باألطفال ،فهي تجد صعوبة في توفير التعليم لجميع األطفال ،وارتفاع تكلفة الدراسة الذي يمنع العديد
من األطفال من االلتحاق بمقاعد الدراسة مما يؤدي بهم إلى البقاء مع أسرهم واملساهمة في تلبية حاجيات
األسرة ،ومن بين ذلك القيام باألعمال املنزلية ،وبيع املنتجات في األسواق أو على جوانب الطريق ،إضافة
إلى احتراف مهنة التسول ،وكل هذا قد يكون بتشجيع من أسرهم مما يؤدي إلى إمكانية وقوع هؤالء

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،43-16 :جوان 2019
19

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
نماذج عن جرائم االستغالل الجنسي لألطفال في الدول النامية

األطفال ضحايا لالستغالل الجنس ي ،وهو ما تم ذكره في التقرير البديل لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل
املقدم من قبل االتحاد الوطني لحقوق اإلنسان عام .62011
وقد صدقت مدغشقر على اتفاقية حقوق الطفل عام  1991وكذا بروتوكوليها اإلضافيين عام
 2004وقدمت تقريرها األول للجنة حقوق الطفل ابريل عام .71994
ويعيش األطفال في مدغشقر في حالة فقر شديد لعائالتهم ،مما يدفعهم لدخول عالم العمل خاصة
في خدمة املنازل والعمل املؤقت واملوسمي والعمل في مناجم امللح ،وهذا ما يعرضهم لخطر االستغالل
خاصة االستغالل الجنس ي.
ويعتبر العنف الجنس ي واالغتصاب أكثر املظاهر شيوعا الستغالل األطفال في مدغشقر ،باإلضافة
إلى السياحة الجنسية املتعلقة باألطفال ،واستغالل األطفال في البغاء واألمر املقلق هو اعتبار السكان
املحليين هذا األمر أمرا طبيعيا ألنه يحصل بالتراض ي و رض ى القاصر وعليه فال يمكن حسبهم اعتباره
إساءة جنسية.8
ويرتكز االستغالل الجنس ي في السفر والسياحة في مدغشقر في املدن الساحلية مثل nosy be" :
"، " fort dauphin"،"tamatave"،"-tuler"،ولكنه يرتكز بشكل كبير في العاصمة "." anatanaviro
ونظرا للعديد من املعطيات ،فإن السياحة الجنسية املرتبطة باألطفال أصبحت تحض بقبول واسع
داخل املجتمع في املدن الساحلية ،بعكس املناطق الريفية أين يتم رفضها رفضا قاطعا ،وال يمكن تحديد
بدقة عدد األطفال املستغلين جنسيا في السفر والسياحة لعدم وجود بيانات موثقة،إال أنه ما يمكن
تأكيده هو تنامي ظاهرة االستغالل الجنس ي عموما في مدغشقر خاصة االستغالل الجنس ي التجاري بكافة
أشكاله.9
أما بالنسبة لبغاء األطفال فهي ظاهرة تمارس في مدغشقر دون وجود رقابة ،حيث نجدها في
الشارع ،وفي الحانات وفي الفنادق ،والشوارع التي يتم استغالل األطفال في مجال الدعارة معروفة خاصة
في العاصمة ،ففي عام  2013تم تحديد  1237قاصر من ضحايا البغاء في مدغشقر ،وهذا الرقم ال يعبر
عن الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة،كما أن بغاء األطفال منتشر في عدة مدن خاصة في ""،" tamatave
 ،"fort dophin "،"tulé-majungaويقدر متوسط أعمار الفتيات املستغلين في البغاء ب  13سنة.10

الفرع الثالث :االستغالل الجنس ي لألطفال في الكاميرون
تقع الكاميرون في وسط غرب إفريقيا وهي جزء من خليج غينيا واملحيط األطلس ي،وهي دولة متنوعة
جيولوجيا وثقافيا فهي موطن ألكثر من  200مجموعة لغوية مختلفة،وتتمتع الكاميرون مقارنة بدول
افريقية أخرى باستقرار سياس ي واجتماعي مرتفع نسبيا،إال انه هناك عدد مرتفع من سكان هذه الدولة
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يعيشون في فقر، 11وهذا ما يعتبر من العوامل األساسية لوقوع األطفال ضحايا لالستغالل الجنس ي خاصة
ألغراض تجارية.
وحسب عدة مصادر فإن االستغالل الجنس ي ألغراض تجارية في الكاميرون منتشر في مناطق
عديدة ،وعلى الرغم من وجود جهود متنوعة من جهات فعالة حكومية للحد من هذه الظاهرة ،إال انه ال
يمكن معرفة نسبة هذا االستغالل في البالد بدقة بسبب أن طرق القياس اإلحصائية ال تزال تجريبية،
إضافة إلى صعوبة العثور على هؤالء األطفال الواقعين تحت إستغالل العصابات اإلجرامية .12ووفقا
لدراسة توجيهية حول االستغالل الجنس ي لألطفال ألغراض تجارية في الكامرون في عام  ،2010فإنه يوجد
حوالي  4000طفل تتراوح أعمارهم بين  11و  17سنة ضحايا الستغالل جنس ي تجاري ،حيث تمثل الفتيات
ما نسبته  ، ٪98.6ينما الذكور يمثلون ما نسبته ،٪1.4وحسب نفس اإلحصائيات فإنه يوجد ما نسبته
 ٪ 85.3من هؤالء األطفال متمدرسون ،حيث نجد  ٪34.9منهم في الطور االبتدائي و ٪ 53في الطور
املتوسط.13
يتعرض األطفال العاملون في تجارة الجنس للعديد من أشكال العنف والتعذيب ،وذلك إما من
طرف عائالتهم أو من طرف املستغلين ،حيث ّأن التعذيب يمس واحد من أربعة أطفال ،وتكون عادة من
طرف املستغلين بنسبة  ، ٪ 21.8ويمثل االعتداء الجسدي إلى جانب االعتداء الجنس ي ما نسبته  ، ٪ 43أما
االعتداء اللفظي فيمثل ما نسبته .14٪ 31.7
الفرع الثالث  :االستغالل الجنس ي لألطفال في السنغال
تقع دولة السنغال في غرب إفريقيا،ويقدر عدد سكانها بحوالي  13.7مليون نسمة ،وعاصمتها
"داكار" ،وتعتبر السنغال من اكبر الدول املتلقين للمساعدة الدولية اإلنمائية خاصة من طرف وكالة
التنمية الدولية ،ويتم تداول  36لغة في السنغال وهو ما يفسر التنوع العرقي والثقافي للدولة.15
ويعتبر قطاع السياحة في السنغال من أهم القطاعات االقتصادية في البالد ،فهو مصدر دخل
للدولة ويوفر عدد كبير من فرص العمل ،فهو يساهم بشكل كبير وفعال في التنمية االقتصادية للسنغال،
وهذا التطور للقطاع يعزز ويوسع عمليات االستغالل الجنس ي لألطفال خاصة مع ضعف نظم الحماية
لألطفال في السنغال ،وهذا ما يؤدي إلى وقوع األطفال تحت طائلة االستغالل الجنس ي التجاري بكافة
أشكاله خاصة في شكل السياحة الجنسية املتعلقة باألطفال واالتجار باألطفال ألغراض جنسية ،حيث
أصبحت السنغال بلد منشأ ومعبر ومقصد لالستغالل الجنس ي التجاري لألطفال.16
ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية لحجم ظاهرة السياحة الجنسية املتعلقة باألطفال في
السنغال ،إال ّأن هذه الظاهرة تؤثر على كل من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  14و 15سنة،
والفتيان الذين يقل أعمارهم عن  18سنة استنادا لدراسات قامت بها منظمات غير حكومية في املجال
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،حيث تم اعتبار السنغال من أكثر  05دول افريقية أثرت فيها التنمية االقتصادية على االستغالل الجنس ي
لألطفال خاصة االستغالل الجنس ي ألغراض تجارية.17
و هناك عدة أسباب أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة في السنغال من بينها نجد: 18
 الفقر،حيث تعتبر السنغال من أفقر  40دولة في العالم ،وبسبب ذلك نجد أن  ٪ 15من األطفالالذين تتراوح أعمارهم بين  05و 14سنة يعملون في عدة مجاالت ،سواء في خدمة املنازل أو في
أنشطة تجارية صغيرة.
 ظاهرة الزواج القسري للفتيات الصغيرات بسبب الفقر والعادات والتقاليد االجتماعية ،وهذا مايعرض الفتيات للعديد من أشكال العنف واالعتداءات بمختلف أنواعها.
 ارتفاع نسبة السياح األجانب في السنغال املتنقلون خصيصا لغرض استغالل األطفال جنسيا. هناك عوامل طبيعية أيضا تتعلق باملناخ والتصحر والجفاف الذي يدفع باألسر إلى مغادرةاألرياف والتوجه نحو املدن.
املطلب الثاني  :االستغالل الجنس ي لألطفال في الدول النامية اآلسيوية
تعتبر آسيا اكبر قارة في العالم وهي قارة تضم دوال متفاوتة بينها في كافة املجاالت ،ففي املجال
االقتصادي نجد دوال متقدمة وأخرى نامية ،أما من الناحية السياسية واألمنية ،فنجد دوال مستقرة
وأخرى تعيش صراعات وحروب،وهناك تنوع ثقافي كبير في هذه القارة .
تعاني دول القارة األسيوية كغيرها من دول العالم من ظاهرة االستغالل الجنس ي لألطفال ،والدول
النامية فيها تعاني بالدرجة األولى من ظاهرة االستغالل الجنس ي لألطفال إلغراض تجارية ،حيث أن العديد
من الدول النامية في آسيا ترتفع فيها نسبة االستغالل الجنس ي التجاري لألطفال،وذلك ن لعدة عوامل
تتعلق أساسا بالظروف االقتصادية الصعبة ،والنمو الديموغرافي ،واألوضاع األمنية غير املستقرة،
إضافة إلى ضعف تشريعاتها املتعلقة بحماية األطفال.
وقد تم تقسيم هذا املطلب إلى أربعة فروع على النحو اآلتي:
الفرع األول  :االستغالل الجنس ي لألطفال في تايالندا
تعد تايالندا دولة ملكية ذات نظام دستوري  ،ويبلغ عدد سكانها حوالي  66مليون نسمة ،وقد
انتهجت تايالندا العديد من السياسات املؤيدة لالستثمار واالقتصاد الحر ،ونتيجة لذلك فقد أحرزت
تقدما هاما في التنمية االجتماعية واالقتصادية،بعد مواجهة أزمة االنكماش االقتصادي في،2009حيث
شهدت تايالندا نمو مذهل بنسبة  ٪ 7.8في عام  ،2010وانخفض الفقر فيها من  ٪ 21إلى  ٪ 08عام ،2009
وتتمتع تايالندا باالستقرار النسبي وتنمية اقتصادية مقارنة بالدول املجاورة،إال انه ال تزال تعاني هذه
الدولة من مشكلة الفقر وعدم املساواة االجتماعية خاصة في املناطق الريفية بسبب التنوع االثني وكثرة
الالجئين والفقراء.19
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ّ
تايالندا،فإن الحياة تحسنت منذ العقد املاض ي ،لكن األطفال في
وبالنسبة للكثير من األطفال في
املجتمعات املحرومة لم تستفد من فوائد التنمية في البلد  ،فهؤالء األطفال يواجهون سوء التغذية،
واالستبعاد من التعليم ،وعمل األطفال و أشكال أخرى من االستغالل،فالتغيرات الحاصلة في تايالندا أدت
إلى وقوع العديد من األطفال ضحايا لالستغالل خاصة االستغالل الجنس ي لألطفال ألغراض تجارية سواء
فيما يتعلق باالتجار ألغراض جنسية ،والبغاء ،واستخدام األطفال في املواد اإلباحية ،وانتشار السياحة
الجنسية املتعلقة باألطفال بشكل كبير.20
أوال  :االتجارباألطفال ألغراض جنسية
تعتبر تايالندا دولة منشأ ،وعبور ومقصد لألطفال ضحايا االتجار ألغراض جنسية ،حيث أقرت
وزارة التنمية االجتماعية واألمن البشري بزيادة عدد األطفال األجانب املتاجر بهم ألغراض جنسية في
تايالندا،فتايالندا هي دولة مقصد لألطفال من "كمبوديا "وجمهورية "الو الديمقراطية الشعبية" ،
و"ميانمار" و "فيتنام"،ويتم إرسال األطفال التايالنديين من طرف العصابات اإلجررامية لالتجار بهم
ألغراض جنسية في الخارج إلى" اليابان" ،و"استراليا "وذلك عبر "ماليزيا" و" هونكونغ".21
وهناك العديد من الفتيات البورميات ( من دولة بورما) اللواتي تتراوح أعمارهن بين  13و 14سنة
وقعن ضحايا لالتجار ألغراض جنسية في تايالندا ،حيث تم االتجار بهم وبيعهم إلى بيوت الدعارة في
البلدات الصغيرة خاصة تلك املتواجدة في الشريط الساحلي قرب املوانئ وذلك من اجل تقديم خدمات
جنسية للبالغين.22
ثانيا  :السياحة الجنسية املرتبطة باألطفال
تعد السياحة مصدرا رئيسيا للدخل في تايلندا وهو ما يمثل  ٪ 7.6من الناتج املحلي اإلجمالي ،ويبلغ
عدد السياح األجانب بحوالي  14مليون سائح سنويا.
وتعد تايالندا واحدة من الدول الرئيسية التي تعتبر مقصدا للسائحين املستغلين لألطفال جنسيا في
منطقة جنوب شرق آسيا ،وغالبا ما يقع االستغالل الجنس ي في السياحة عن طريق تقديم الطفل مباشرة
لسائح بالغ استنادا إلى ترتيب مسبق بين الشخص املسيطر على الطفل واملستغل ،وعادة ما يبحث
السياح املستغلون عن األطفال الضعفاء دون تفضيل محدد لألطفال على أساس العرق أو اللون ،وتعتبر
"بانكوك" العاصمة من أكثر املواقع التي تنتشر فيها سياحة الجنس بصفة عامة وسياحة الجنس املتعلقة
باألطفال بصفة خاصة ،إضافة إلى مدن أخرى مثل " " phuket"، " chiang mai " ،" pattayaو التي تعتبر
وجهات سياحية ممتازة الستغالل األطفال جنسيا في السياحة واألسفار.23
ثالثا :بغاء األطفال
يعتبر عدد األطفال املستغلين في البغاء في تيالندا غير محدد بدقة،إال أنه في عام  2007وعبر
مؤسسات الحكومة ومنظمات غير حكومية تم تقدير حوالي  60000طفل دون سن  18سنة متورطين في
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البغاء ،وهو ما يشكل  ٪ 40من أعداد األشخاص املتورطين في البغاء عموما في تيالندا ،ويعتبر البغاء
مشكلة كبيرة في تيالندا ،وهو منتشر بشكل كبير في بعض أجزاء البالد التي تنطوي أساسا على ممارسة
األطفال للبغاء مقابل منح التأشيرة التايالندية عند الوصول ( بالنسبة لألطفال من جنسيات أخرى
كالبورميون والكامبوديون) ،ومن أشهر هذه املناطق نجد .24 pattaya –phuket-chiang mai :
تتراوح أعمار الفتيات املستغالت في البغاء في تيالندا بين  12و  16سنة،وهن يمارسن عملهن عادة
في الحانات وبيوت الدعارة ،وصاالت التدليك ،وذلك من اجل الحصول على األموال أو من اجل دفع
تكاليف الدراسة ،وال يقتصر بغاء األطفال على الفتيات فقط،حيث تم توقيف رجل كندي عام 2010
يدير بيت دعارة يعمل فيه فتيان تتراوح اعمارهم بين  04و 12سنة.25
رابعا :املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال
هناك نسبة عالية من املواد اإلباحية التي توثق استغالال جنسيا لألطفال في تايالندا ،حيث يتم
التوثيق من خالل التسجيل والعرض وتبادل وتوزيع الصور والفيديوهات من طرف الشخص املستغل،
كما يتم عادة نشرها على شبكات االنترنت أو االحتفاظ بها ،وبالتالي ال يمكن القضاء على تلك اإلساءة
الجنسية لصعوبة حذفها من االنترنت ،وتبقى مستمرة ملدة طويلة ويمكن الوصول إليها بشكل دائم،
وحسب املعطيات املحلية فانه يبلغ سن األطفال الذين تم توثيق االستغالل الجنس ي لهم بين  12و15
سنة.26
الفرع الثاني  :و اقع االستغالل الجنس ي لألطفال في النيبال
تقع جمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية في جبال الهمااليا بين الهند والصين وال تطل على بحار
خارجية ،وهي جمهورية بدءا من  ،2008/05/28ويقدر عدد سكانها بحوالي  26.6مليون نسمة وهم
يتكلمون حوالي  40لغة ،وهي دولة متعددة الديانات ،حيث نجد الهندوسية ،والبوذية وحتى اإلسالم بنسبة
قليلة ،وتعتبر النيبال من أفقر دول العالم واكثرها تخلفا في مجال التنمية االقتصادية،حيث يعيش قرابة
نصف السكان تحت مستوى خط الفقر ،ويمثل النشاط الزراعي أهم أعمدة االقتصاد في البالد ويعيش
عليه حوالي  ٪ 80من السكان وتشكل عائداته  ٪ 41من إجمالي الدخل القومي.27
يمثل عدد األطفال األقل من  16سنة ما نسبته  ٪ 41من إجمالي عدد السكان ٪ 50 ،منهم ذكور،
و٪50منهم إناث،ويعيش  ٪ 84من هؤالء األطفال في املناطق الريفية :و ٪ 16منهم في املدن  ٪ 40 ،من هؤالء
األطفال ينتمون إلى عائالت فقيرة ،ويعمل حوالي  2.6مليون طفل في مختلف أشكال عمل األطفال ،ويتراوح
سنهم بين  10و 14سنة ،ومن هؤالء هناك حوالي  40000طفل يشكل عملهم نوع من أنواع العبودية،
ويقدر عدد النساء واألطفال ضحايا االتجار نحو الهند ب  12000سنويا ،كما يوجد حوالي  ٪ 34من
الفتيات األقل من  15سنة ضحايا الزواج القسري.28
و تتعدد أشكال االستغالل الجنس ي الواقع على األطفال في النيبال حيث نجد :
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أوال  :االعتداءات الجنسية على األطفال
تم تقدير خالل السنوات الخيرة بالتقريب ما يمثل  ٪ 5.5من االعتداءات الجنسية وقعت على
األطفال من كال الجنسين ،وعلى الرغم من أن االستغالل الجنس ي غير التجاري الواقع على األطفال في
النيبال خاصة االغتصاب ال يتم التبليغ عنها بسبب أنها تعتبر وصمة عار اجتماعية على األسرة(وهو الحال
في كثير من الدول)،إضافة إلى تقاعس السلطات املسؤولة عن تنفيذ مسؤولياتها،كما ّأن قلة الوعي
وانتش ار األمية وعدم معرفة أشكال وآثار االستغالل الجنس ي لألطفال يزيد من احتمالية تعرض األطفال
ملثل هذه االعتداءات ،وهناك ما يقارب  ٪ 20من األطفال في النيبال يتعرضون لالعتداءات الجنسية وسوء
املعاملة الجنسية خاصة في املدارس.29
ثانيا  :االستغالل الجنس ي التجاري لألطفال
نتيجة للظروف االقتصادية الصعبة وانتشار الفقر في املجتمع تضطر الفتيات الصغيرات
للخروج من أجل البحث عن عمل،و ال يجدن أمامهن سوى احتراف الدعارة،إضافة إلى وقوع األطفال
فريسة سهلة للسياح األجانب.
 .1بغاء األطفال
ينتشر بغاء األطفال بشكل كبير في النيبال ،حيث هناك ما نسبته  ٪ 33من الفتيات تحت سن 18
سنة يحترفن الدعارة ويمارسن عملهن بشكل أساس ي في الشوارع ،واملالهي ،وصالونات التدليك ،وهؤالء
الفتيات عادة ما يتعرضن كذلك لالبتزاز والتحرش الجنس ي من طرف الشرطة املحلية.30
 .2االتجارباألطفال ألغراض جنسية
ّ
رغم عدم وجود إحصائيات رسمية ألعداد األطفال املتاجر بهم ألغراض جنسية،إال أن النيبال
تعتبر من أكثر الدول املصدرة لألطفال لغرض االتجار ،وذلك للشرق األوسط ،والهند ،خاصة مع انتشار
الفساد والرشوة في البالد،حيث يمكن بسهولة كبيرة تقديم رشوة ألصحاب النفوذ هناك لتمرير األطفال
عبر الحدود.31
 .3الزواج القسري لألطفال
حسب منظمة اليونيسيف فإن ما نسبته  ٪ 34من حاالت الزواج هي زيجات قسرية لفتيات تقل
أعمارهن عن  15سنة ،وهو مرتكز بشكل كبير في" " katmakdouالعاصمة.32
الفرع الثالث  :االستغالل الجنس ي لألطفال في كمبوديا
تقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا وهي دولة ملكية وعاصمتها "بنوم بنيه" ،وتعتبر مدينة "سيم
ريب" الوجهة السياحية األولى في كمبوديا ،ويبلغ عدد سكانها  14مليون نسمة أغلبيتهم بوذيون ،إال انه
هناك من يدين باملسيحية واإلسالم ،وتختلف األعراق في هذه الدولة ،فإلى جانب الكامبوديين نجد العرق
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الصيني والفيتنامي والقبائل الوثنية الصغيرة،و تعاني كمبوديا من الفقر وضعف دخل الفرد وتعتمد
أغلبية األسر على زارعة األرز والصيد البحري وصناعة النسيج ،أما السياحة فتعتبر مصدر البالد الثاني
من العملة الصعبة،ويقدر عدد السياح بحوالي  2مليون سائح سنويا  ٪ 51منهم يتجهون إلى "سيم ريب"
و ٪ 49منهم إلى العاصمة ومناطق أخرى ،وتجدر اإلشارة من أن كمبوديا عانت من إبادة جماعية للخمير
الحمر في الفترة ما بين  1975و.331979
بالنسبة لظاهرة االستغالل الجنس ي لألطفال فأكثر األشكال انتشرا هو بغاء األطفال والسياحة
الجنسية املتعلقة باألطفال.
أوال  :السياحة الجنسية املتعلقة باألطفال
أصبحت كمبوديا في اقل من  30عاما واحدة من أهم مراكز السياحة في آسيا حيث تعتبر منافس
حقيقي لتايالندا كوجهة رائدة،فبعد االستقرار السياس ي واألمني لكمبوديا بعد اإلبادة ،أصبحت مقصدا
للعديد من األثرياء والعمالء والسياح األجانب واملغتربين ،ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة استغالل األطفال
جنسيا في السفر والسياحة ،حيث أصبحت تدر  500مليون دوالر سنويا ،وهو ما يشكل أرباح طائلة
لعصابات االتجار باألطفال ،وعادة ما يتم استغالل األطفال جنسيا من طرف السياح في الحانات،
وصاالت التدليك ،وعموما في القرى السياحية.34
ثانيا  :بغاء األطفال
يعتبر بغاء األطفال من أكثر أشكال االستغالل الجنس ي التجاري املنتشر في كمبوديا ،حيث يتراوح
أعمار األطفال املستغلين بين  03و 17سنة ،ونجد نوعين ألسباب وقوع األطفال ضحايا للبغاء ،وذلك إما
بسبب إرسال األطفال نحو املدن للعمل ومساعدة أسرهم وبالتالي ونظرا لعدم وجود عمل أو ضعف
املؤهالت يعملون في البغاء ،وإما يتجهون مباشرة للعمل في هذه املهنة عن طريق االتفاق مع صاحب العمل
(بيت الدعارة أو الحانة،)...وعليه فالسبب الرئيس ي لعمل األطفال في مجال البغاء هو الحصول على
األموال.35
و يقدر عدد األطفال ضحايا البغاء في كمبوديا بين  50000إلى  70000طفل موزعون على 3000
حانة ،وبيوت الدعارة ،وصالونات التدليك وأغلبهن فتيات.36

الفرع الرابع  :االستغالل الجنس ي لألطفال في سريالنكا
تقع جمهورية سريالنكا الديمقراطية االشتراكية جنوب آسيا ،وهي دولة متعددة األديان واألعراق،
حيث يدين  ٪ 70من سكانها بالبوذية والباقي موزع بين الهندوسية واملسيحية واإلسالم ،وعاصمتها هي
"سيري جاياواردانابورا كونتي" ،وتشتهر الدولة بإنتاج وتصدير الشاي والبن ،وهي دولة فقيرة نسبيا رغم أنها
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تحتل املرتبة الثانية بعد جزر املالديف في منطقة جنوب آسيا من حيث نصيب الفرد من الدخل الوطني،
ويبلغ عدد سكانها  21.48مليون نسمة ،واحتلت سريالنكا املرتبة  93في تصنيف مؤشر التنمية البشرية
عام .372006
وعلى مدى  25سنة املاضية تضرر اقتصاد سريالنكا بسبب الحرب األهلية التي أدت إلى تآكل
قاعدتها الزراعية وارتفاع تكاليف اإلنتاج وانخفاض نمو الزراعة واالقتصاد ،وهذا ما أدى بسريالنكا إلى
العمل على تنمية السياحة مما أدى إلى ظهور وارتفاع نسبة االستغالل الجنس ي التجاري لألطفال فيها.38
على الرغم من قلة الد اساتّ ،
فإن االستغالل الجنس ي لألطفال موجود في سريالنكا ،حيث يقدر
ر
حوالي  ٪ 20من الفتيات و  ٪ 10من الفتيان يتعرضون لسوء املعاملة الجنسية ،سواء في املنزل ،أو
املدرسة ،أو خالل عملهم في الشواطئ ،أو على قوارب الصيد واملحالت التجارية والفنادق.وهناك ارتفاع
نسبي لالعتداءات الجنسية الواقعة على األطفال الخدم في املنازل ،ووقوع أطفال الشوارع ضحايا
لالستغالل الجنس ي.39
ويعتبر الفقر السبب الرئيس ي لوقوع حوادث االستغالل الجنس ي لألطفال ،إضافة إلى ضعف
الوعي االجتماعي ،ويتراوح أعمار األطفال الذين يتعرضون لشكل من أشكال االستغالل الجنس ي ولو كان
بسيطا كالتحرش الجنس ي من طرف األوصياء عليهم بين  13و  17سنة ،وهو ما يمثل نسبة  ٪ 70من عدد
األطفال اإلجمالي.40
أما بالنسبة لالستغالل الجنس ي التجاري لألطفال فنجده يأخذ شكلين أساسيين هما البغاء
والسياحة الجنسية ،ويبلغ عدد األطفال الواقعين ضحايا للبغاء ب  36000طفل ٪ 80 ،منهم بنات ،و 20
 ٪منهم ذكور ،وازدادت الدعارة املرتبطة باألطفال خالل السنوات األولى من القرن  21بسبب ارتفاع عدد
السياح ،وانتشار الجنود في مناطق النزاع ،أما بالنسبة ألهم الوجهات السياحية في سريالنكا ،فنجد في
املقام األول املدن الساحلية ،حيث يعيش األهالي هناك على الصيد البحري ،كما يعيش بعض األطفال
هناك في الشوارع ،فيتم استغالل األطفال جنسيا من طرف السياح مقابل املال الذي يمنح إما للوص ي على
الطفل أو للطفل مباشرة.41

املبحث الثاني :اإلستغالل الجنس ي لألطفال في الدول النامية األمريكية واألوروبية
رغم ّأن القارتين األمريكية واألوربية تضم العديد من الدول املتقدمة،إال أنها تضم أيضا دول
نامية وفقيرة،وهذه الدول تعاني من ظاهرة اإلستغالل الجنس ي لألطفال.
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تم تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين،حيث نتطرق في املطلب األول إلى اإلستغالل الجنس ي لألطفال
في الدول النامية األمريكية،أما في املطلب الثاني فسوف نعرض اإلستغالل الجنس ي لألطفال في الدول
النامية األوروبية.
املطلب األول  :االستغالل الجنس ي لألطفال في الدول النامية األمريكية
تنقسم القارة األمريكية باألساس إلى نصفين ،حيث نجد أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية،
وكغيرها من القارات األخرى هناك دول متقدمة وهناك دول نامية تعاني من الجانب االقتصادي بالدرجة
األولى والسياس ي واألمني ،وهذه الدول النامية من بين ما تعتمده لتحقيق التنمية االقتصادية تطوير
السياحة  ،وهذا ما يؤدي إلى إمكانية وقوع األطفال ضحايا لالستغالل الجنس ي ألغراض تجارية.
تم تقسيم هذا املطلب إلى أربعة فروع على النحو التالي :
الفرع األول  :االستغالل الجنس ي لألطفال في هايتي
تعد جمهورية هايتي إحدى دول الكاريبي ،عاصمتها "بورت اويرانس" ،ويقدر عدد سكانها ب 10
ملين نسمة أغلبهم من الزنوج األفارقة بنسبة  ٪ 95الذين تم جلبهم إلى هايتي في ظل العبودية في القرنين 17
و، 18اللغة الرسمية فيها هي الفرنسية واللغة املحلية ،ويدين اغلب سكانها بالديانة املسيحية بنسبة 96
 ،٪وتعد هايتي من أفقر الدول في نصف الكرة الغربي حيث يعيش  ٪ 80من السكان تحت خط الفقر،
و ٪ 54من هؤالء في فقر مدقع.
ومن الجانب االجتماعي هناك تمييز طبقي بين السكان حيث يتحكم  ٪ 01من السكان بنصف
ثروة البالد ،إضافة إلى ضعف الوصول إلى الخدمات االجتماعية ،حيث ّأن  ٪ 40من السكان ال يحصلون
على املياه الصالحة للشرب و  ٪ 53.2من السكان دون كهرباء ،وتشير التقديرات إلى ّأن  ٪ 64من
األشخاص األقل من  18سنة ال يستطيعون تلبية خدماتهم األساسية على األقل.42
و يمثل ما نسبته  ٪ 15من سكان هايتي من األشخاص اقل من  15سنة ،ويبلغ متوسط العمر في
هايتي  60سنة،أما معدل وفيات األمهات فيقدر ب 100000/534ومعدل وفيات األطفال الرضع ب
 ، 1000/80و ٪60من السكان لم يواصلوا تعليمهم االبتدائي ،و ٪ 32منهم وصلوا للثانوية ،في حين وصل
 ٪ 2منهم للجامعة.43
و نتيجة للفقر الكبير الذي تعانيه هايتي وضعف الوعي االجتماعي وضعف آليات حماية األطفال
فيها ،يتعرض العديد من األطفال إلى االستغالل الجنس ي سواء ألغراض تجارية أو ألغراض غير تجارية.
أوال  :االعتداءات الجنسية على األطفال
نجد في هايتي ّأن من بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  13و 24سنة ،نجد فتاة من كل أربع
منهن تعرضت واحدة على األقل العتداء جنس ي قبل بلوغ  18سنة ،أما بالنسبة للرجال من نفس الفئة
العمري ة نجد شخص واحد من كل خمسة أشخاص تعرض العتداء جنس ي واحد على األقل قبل بلوغه 18
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سنة،و من بين هؤالء الذين عانوا حوادث لالستغالل الجنس ي قبل بلوغ  18سنة نجد  ٪ 69.5منهم نساء،
والى جانب االعتداءات الجنسية نجد كذلك االتصال الجنس ي القسري ،والتحرش الجنس ي وحتى
االغتصاب ،وعادة ما يتم تقديم لهؤالء الضحايا املال والطعام والهدايا وغيرها من املجامالت ملمارسة
الجنس.44
بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعما هم بين  13و  17سنة سواء بنات أو فتيان ّ
فإن  ٪ 2.2من
ر
البنات ،و  ٪ 3من الرجال على األقل وقعت لهم بصفة رسمية حادثة استغالل جنس ي غير تجاري أثناء
طفولتهم أو خالل مرحلة املراهقة وهذا مقابل املال أو فوائد مالية وهدايا مختلفة.45
ثانيا  :االستغالل الجنس ي التجاري لألطفال في هايتي
من أكبر مظاهر االستغالل الجنس ي التجاري لألطفال في هايتي نجد بغاء األطفال املمارس بصفة
أساسية على أطفال الشوارع أو األطفال الذين يقضون جل أوقاتهم في الشوارع ،ويالحظ ّأن اغلب فتيات
الشارع يتواجدن في "بورت اوبرنس" ،حيث يمارسن البغاء من اجل املال ويتعرضن للعنف بمختلف
أنواعه ،إضافة إلى ارتفاع تعاطي نسبة الكحول واملخدرات بينهن ف  ٪ 70من أطفال الشوارع يمارسن
البغاء في هايتي ،ويرجع السبب الرئيس ي لوجودهم في الشارع ،عدم قدرة أسرهم على تحمل تكاليف
معيشتهم ،وهناك سبب أخر يتعلق باالتجار ألغراض جنسية ،حيث يتم تهريب األطفال داخليا من
" " restavekويجدون أنفسهم ضحايا لعصابات االتجار بالبشر ،ويمارس أطفال الشوارع في هايتي عدة
وظائف بسيطة كغسل السيارات والتسول.46
ّإن ظاهرة االستغالل الجنس ي لألطفال ألغراض تجارية ارتفعت بنسبة كبيرة في هايتي بسبب انتهاج
الحكومة لسياسية تطوير القطاع السياحي ،مما أدى إلى ارتفاع نسبة السياحة الجنسية املرتبطة
باألطفال خاصة في املراكز والقرى السياحية.47
الفرع الثاني  :االستغالل الجنس ي لألطفال في بوليفيا
وفقا للدستور الجديد فإن بوليفيا دولة متعددة القوميات ،حيث نجد فيها  36عرق من الشعوب
األصلية و 37لغة رسمية ،ومن أهم مدنها نجد "الباز" العاصمة"،سانتاكروز""،بيني""،باندو""،تاريجا"
و"بوتوس ي" ،ووفقا ألخر تعداد أجراه املعهد الوطني لإلحصاء في بوليفيا عام  ،2013فانه يبلغ عدد السكان
 10مليون نسمة ويقدر عدد األطفال أقل من  14سنة بنسبة  ، ٪ 31.01و ٪ 10.57لألطفال بين  15و19
سنة.
نسبة انتشار الفقر في بوليفيا تقدر ب ، ٪ 51.3أما نسبة الفقر املدقع فتقدر ب  ،٪ 26.1ويقدر
عدد األطفال بالنسبة لعدد السكان ب  ،٪ 41.6أما فيما يتعلق باألطفال املعرضين لالستغالل الجنس ي
نجد ّأن  ٪ 23منهم يتعرضون لالعتداء الجنس ي قبل بلوغ  18سنة ،أما الفتيات بالتحديد فتقدر نسبتهم ب
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 ٪ 34قبل بلوغهن 18سنة،حيث  ٪ 75من هذه الحاالت تحدث داخل األسرة أو في املدارس ويتلقى
فقط ٪ 0.25من الضحايا للدعم النفس ي.48
يتعرض األطفال البوليفيون للعديد من أشكال االستغالل الجنس ي التجاري حيث نجد :
أوال  :استغالل األطفال في إنتاج املواد اإلباحية
لقد تم تحديد طريقتين الستخدام األطفال في املواد اإلباحية في بوليفيا هما :
 .1االستهالك  :وهي مواد إباحية متعلقة باألطفال موجهة لالستهالك من شخص إلى آخر عن طريق
إرسال الصور أو أشرطة الفيديو التي تحتوي على مواد إباحية عن طريق خدمات البريد السريع أو
البريد االلكتروني.
 .2طريقة "السيكستينغ" :وهي طريقة شائعة في العالم وفي بوليفيا والتي تعني إظهار جانب من أجزاء
الحسم من اجل جذب شخص ما باستعمال خاصية التواصل عبر الفيديو في الشبكات االجتماعية.
وخالل الفترة بين  2002إلى  2011ازدادت املحاكمات التي تتعلق بالجرائم االلكترونية بنسبة 890
 ، ٪منها ما يتعلق بجرائم املواد اإلباحية املرتبطة باألطفال والتي اغلبها ترتبط بشبكة الفايسبوك أو
بصفحات مشبوهة التي تعمل على تجنيد الضحايا املحتملين من األطفال للدعارة خصوصا في مدينة
"كوتشابامبا" ،خاصة ّأن اإلحصائيات حتى ديسمبر  2013تشير إلى وجود  2400000حساب للفايسبوك
في بوليفيا ،منهم  1820000حسابات ألشخاص تتراوح أعمارهم بين  13و  28سنة والذين يمكن أن يقعوا
ضحية لالستغالل الجنس ي عبر شبكات االنترنت.49
ثانيا  :االستغالل الجنس ي لألطفال في السياحة
ال يوجد دليل قاطع يثبت ّأن بوليفيا هي وجهة للسياحة الجنسية بوجه عام ،وتلك املوجهة
لألطفال بشكل خاص ،ومع ذلك هناك حاالت لالستغالل الجنس ي لألطفال في السياحة الداخلية ،أين
يكون الجناة من السكان املحليين ،ويدعم عادة هذه العملية سائقي سيارات األجرة ،وموظفي االستقبال
في الفنادق وحتى بعض أفراد الشرطة الذين يسعون لكسب الربح من خالل تقديم األطفال للسياح
خاصة املسافرين األثرياء الوحيدين ،حتى في الحاالت التي لم يجر فيها تقديم أي طلب أو اهتمام بهذا
الشأن.50

ثالثا  :االتجارباألطفال ألغراض الزواج القسري
منطقة "بيني" في بوليفيا معروفة جدا بظاهرة الزواج القسري لألطفال ،حيث انه من الشائع
خالل املهرجانات املحلية عرض الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  13و 15سنة للزواج ،أين يقوم بعض
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املزارعين أو التجار األثرياء باالختيار وشراء الفتاة مقابل مبلغ مالي يتم إعطاؤه لألسرة ،51وهو ما يعتبر
شكال من أشكال االتجار باألطفال لغرض االستغالل الجنس ي.
الفرع الثالث  :االستغالل الجنس ي لألطفال في كولومبيا
تقع جمهورية كولومبيا في الجزء الشمالي الغربي من قارة أمريكا الجنوبية ،وتتميز هذه الدولة
باقتصادها القوي نسبيا حيث تعتبر ثالث اكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية،و يقدر عدد السكان في
كولومبيا بحولي  46مليون نسمة عام  ،2008وهي موطن ثاني اكبر عدد من الناطقين باللغة االسبانية في
العالم بعد املكسيك ،أما بالنسبة للغة فإن  ٪ 99من السكان يتكلمون االسبانية ،و ٪ 65من السكان
يتكلمون لغة الهنود الحمر ،وتنقسم كولومبيا إلى  32مقاطعة إدارية و "بوغوتا" هي عاصمة الدولة.52
تعتبر السياحة قطاع هام في اقتصاد البالد ،حيث تعد مدينتي "كارتافينا" و"قرطاجنة" من أهم
الوجهات السياحية في كولومبيا ،وسبب ذلك في ارتفاع عدد األطفال املستغلين جنسيا في السفر
والسياحة خاصة األطفال الذين يعيشون في أماكن خارج املدن واملواقع املعروفة كوجهات سياحية ،ورغم
ّأن السياحة هي صناعة ونشاط اجتماعي واقتصادي ،إال أنها ليست العامل الوحيد الذي يفسر
االستغالل الجنس ي لألطفال في السياحة في كولومبيا ،حيث أنه هناك عوامل أخرى تتعلق بتحقيق
املصالح الشخصية لألفراد والعصابات الذين يستخدمون أجساد األطفال كوسيلة ملتابعة أنشطتهم
اإلجرامية وتحقيق األرباح.53
بلغ في عام  2012عدد املسافرين الوطنيين واألجانب في كولومبيا ما مجموعه  24723366مسافر،
وهو ما يمثل زيادة بنسبة  ٪ 14.4مقارنة بعام  ، 2011وبحلول عام  2014استقبلت كولومبيا ما مجموعه
 4192742سائح أجنبي غير مقيم وهو ما يمثل زيادة بنسبة  ٪ 11.9مقارنة بعام  ،2013واغلب هؤالء
السياح هم من الو.م.أ واالتحاد األوروبي ،ووفقا ملنظمة السياحة العاملية لألمم املتحدة فإنه يتم إجراء
أكثر من  600مليون رحلة سياحية دولية كل عام،حيث أنه هناك حوالي  ٪ 20من األشخاص املسافرين
يسعون ملمارسة الجنس خالل رحلتهم ،وحوالي  ٪ 30من هؤالء يعترفون ّأن لديهم نزعات تجاه األطفال،
وهذا يشير إلى وجود أكثر من  3مليون سائح يسافرون عبر العالم للبحث عن ممارسة الجنس ،ومنهم من
يبحث عن ممارسة الجنس مع األطفال ،ونظرا لهذه املعطيات فإن ارتفاع السياح في كولومبيا قد يؤشر إلى
وجود سياح يسافرون بغرض االستغالل الجنس ي لألطفال.54
تعتبر كل من "ليتيسيا"،و "قرطاجنة" ،و"اكاسياس" ،و"بارو" من أهم املناطق التي يتم فيها
استغالل األطفال جنسيا في السفر والسياحة،وتتراوح أعمار األطفال املستغلين بين  12و17سنة،مع
وجود ارتفاع نسبي بالنسبة لألطفال البالغين  15سنة فما فوق.55
وال تعتبر السياحة الجنسية هي الشكل الوحيد الذي يمكن أن يتم بموجبه استغالل األطفال
جنسيا ،حيث نجد عدة أنشطة أخرى ولكن بنسبة أقل وهي تتعلق بترويج وتوزيع املواد اإلباحية املتعلقة
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باألطفال خاصة في مدينة "قرطاجنة" ،ونجد أيضا العنف الجنس ي الذي وقع ضحيته  2235طفل بين
عامي  2006و 2011في هذه املدينة.56
الفرع الرابع  :االستغالل الجنس ي لألطفال في اإلكوادور
تقع اإلكوادور في امريكا الجنوبية ،ويبلغ عدد سكانها  14.5مليون نسمة،حيث ّأن  ٪ 63من
السكان يعيشون في املناطق الريفية ،ويمثل األطفال ما نسبته  ٪ 38من إجمالي عدد السكان ،وهناك تنوع
اثني في اإلكوادور ،حيث ّأن  ٪ 71.9من السكان هم عرق "امليستيز" ،و ٪ 7.4هم من عرق "مونتيبيوس"،
و ٪ 7.2من األفارقة الزنوج ،و  ٪ 7من الهنود الحمر ،و  ٪ 6من العرق األبيض.57
تعاني اإلكوادور كغيرها من دول أمريكا الجنوبية من ظاهرة االستغالل الجنس ي لألطفال خاصة
ألغراض تجارية،ومن أجل ذلك عملت اإلكوادور على تطوير تشريعاتها املتعلقة بحماية الطفل ومن أهم
أشكال االستغالل الجنس ي لألطفال نجد :
أوال  :بغاء األطفال
أشارت منظمة العمل الدولية في عام  2005إلى أنه هناك حوالي  ٪ 20من األشخاص املتورطين في
عمل البغاء من املراهقين  ،حيث ّأن  ٪ 98منهم تتراوح أعمارهم بين  15و 17سنة ،وال يوجد صعوبة في
الوصول إلى األطفال من أجل ممارسة البغاء في اإلكوادور  ،حيث يتم عادة من خالل االتصال الهاتفي أو
عن طريق االتصال بشركات أو مؤسسات توفر خدمة البغاء عن طريق االتصال بها عبر الويب ،ومن أكثر
املدن التي ينتشر فيها بغاء األطفال نجد "ماشاال" ،و"كيتو" ،و"غوايا اكيل".58
ثانيا  :االتجارباألطفال ألغراض جنسية
يعتبر االتجار باألطفال ألغراض جنسية من أكثر أشكال االستغالل الجنس ي التجاري انتشارا في
اإلكوادور ،حيث تعتبر اإلكوادور بلد منشأ و وعبور ومقصد لالتجار باألطفال،فعادة ما يتم نقل أطفال
اإلكوادور إلى "البيرو" لالتجار بهم ،ووفقا ملنظمة العمل الدولية نجد ّأن  ٪ 70من ضحايا االتجار باألطفال
لالستغالل الجنس ي يتم داخليا بنقل األطفال من مدينة إلى أخرى ،وتقدر نسبة االتجار باألطفال ألغراض
جنسية الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 17سنة ب .59٪ 98

ثالثا :استغالل األطفال جنسيا في السفروالسياحة
رغم عدم وضوح النسبة الحقيقية لعدد األطفال املستغلين جنسيا في السفر والسياحة في
اإلكوادور ،إال ّأن بعض التقارير تشير إلى أن أعمار األطفال الضحايا تتراوح بين  15و 17سنة ،والذين
يتواجدون خاصة في املناطق الساحلية ،كما انه تقع العديد من الفتيات اللواتي يبلغن من العمر  12سنة
أو اقل لهذا الشكل من االستغالل الجنس ي.60
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املطلب الثاني  :االستغالل الجنس ي لألطفال في الدول النامية األوروبية
رغم ّأن القارة األوروبية تضم العديد من الدول املتقدمة إال أنها تضم أيضا دوال نامية أو اقل
تقدما وحتى الفقيرة منها ،وهذه الدول ترتكز في الجهة الشرقية من القارة ،واالستغالل الجنس ي لألطفال
متواجد في كامل القارة األوروبية ،إال انه هناك اختالف حول نسبته من دولة إلى أخرى وحتى األشكال
تختلف من دولة إلى أخرى.
تتمتع الدول النامية األوربية بنوع من االستقرار السياس ي واألمني مقارنة بباقي الدول النامية في
العالم،ولديها ارتفاع محسوس في النمو االقتصادي مقارنة بباقي الدول النامية في العالم ،و من أجل
معرفة نسبة وأشكال اإلستغالل الجنس ي لألطفال في بعض الدول النامية األوروبية تم تقسيم هذا املطلب
إلى أربعة فروع على النحو األتي :
الفرع األول  :االستغالل الجنس ي لألطفال في ألبانيا
جمهورية ألبانيا هي إحدى دول إقليم البلقان الواقعة في جنوب شرق أوروبا ،وهي دولة
ديمقراطية برملانية واقتصادها يمر بمرحلة انتقالية ،وعاصمتها هي "تيرانا" ،ويبلغ عدد سكان هذه الدولة
 3مليون نسمة تقريبا ،ويقدر نسبة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  0و 19سنة ب  ٪ 30أي حوالي
 ،900000وتحتوي ألبانيا على عدة أعراق ،حيث نجد "الرمانيون(الغجر)" ،و"االلبان" ،و"الصرب"،
و"البلغار" ،و"مصريو البلقان" ،و"املقدونيون".61
ويقع األطفال املتواجدون في ألبانيا ضحايا ألشكال عديدة من أشكال االستغالل الجنس ي سواء
كان ألغراض تجارية أو ألغراض غير تجارية حيث نجد :
أوال  :االتجارباألطفال ألغراض جنسية
ّإن ضحايا االتجار باألطفال في ألبانيا تم تسجيله في التقارير السنوية التي يعدها مكتب املنسق
الوطني ملكافحة االتجار ،ففي عام  2011تم تقدير عدد األطفال املتاجر بهم ب  ، ٪ 22وحوالي  ٪ 70من
األشخاص الكبار في السن املتاجر بهم تعرضوا أيضا لالتجار في مرحلة الطفولة ،وفي عام  2012كانت
نسبة الضحايا من األطفال  ،٪ 22أما الكبار الذين تعرضوا لالتجار في صغرهم فقدرت نسبتهم ب ،٪ 52
وفي عام  2014تم تصنيف ألبانيا على أنها بلد منشأ و مقصد للرجال والنساء واألطفال ضحايا االتجار
ألغراض جنسية وألغراض العمل ،وضحايا االتجار من النساء واألطفال األلبانيين يتم االتجار بهم ألغراض
جنسية بصفة أساسية سواء في ألبانيا  ،أو اليونان ،أو مقدونيا ،أو كوسوفو ،أو بلجيكا ،أو هولندا ،أو
أملانيا ،أو سويسرا ،أو ايرلندا و اململكة املتحدة.62
رغم ّأن البيانات حول االتجار باألطفال ألغراض جنسية في ألبانيا غير متوفرة بدقة بسبب ضعف
آليات اإلحصاء في الدولة ،إال أنه هناك عدة تقارير تشير إلى تعرض األطفال للبيع واالتجار من طرف اآلباء
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واألمهات وغيرهم من أفراد األسرة مقابل األموال ،خاصة في ما يتعلق بتزويج الفتيات الصغيرات األلبانيات
في دولة الجبل األسود.63
ألبانيا كما تم اإلشارة إليه من قبل تعتبر بلدا مصدرا لألطفال ألغراض االتجار ،إال أنه في اغلب
األحيان يقع االتجار داخليا وذلك بنقل األطفال إلى املدن الكبيرة واملدن السياحية واملدن الحدودية
واملوانئ لالتجار بهم ،ويشكل أطفال الرومانيون (الغجر) غالبية األطفال الذين يعملون أو يعيشون في
الشارع والذين تقدر نسبة الواقعين منهم كضحايا لالتجار ب  ٪ 90منهم ،وهم يتعرضون لالستغالل
الجنس ي ،والعمل القسري ،والزواج القسري و االنخراط في أنشطة غير شرعية كبيع املخدرات.64
ثانيا :استغالل األطفال في إنتاج املواد اإلباحية
من خالل دراسات وتقارير البانية التي تم فيها إجراء مقابالت مع عينة من األطفال يقدر عددهم
ب  3328طفل ،تم إيجاد صور إباحية لهم بحوزة أشخاص بالغين بنسبة  ،٪ 2.2وأقر ما نسبة ٪ 1.77
منهم ّأن هذه الصور حقيقية ،وهي تعبر عن تعرضهم لالستغالل الجنس ي ،وخالل عام  2013تم تحديد ما
نسبته  ٪ 3.47من الصور واألشرطة اإلباحية واملجالت أو تلك املتواجدة على شبكة االنترنت التي توثق
ُ
حاالت استغالل جنس ي لألطفال األلبانيين ،و أظهرت دراسة أعدت من طرف منظمة " "world visionعام
ّ 2014أن  ٪ 47من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  13و 17سنة وقعوا ضحايا لالتصال عبر شبكات
االنترنت ألغراض جنسية مع غرباء في ألبانيا.65
ثالثا :الزواج القسري لألطفال
لم يكن زواج األطفال موضوع إلحصاءات دقيقة مصنفة في ألبانيا ،و يعتبر الزواج القسري
لألطفال في هذه الدولة من التقاليد خاصة من طرف الرومانيون(الغجر) ،إال ّأن ذلك ال يقتصر فقط على
املجتمع الغجري بل نجده أيضا في املناطق النائية والفقيرة واألرياف ،وسيناريوهات الزواج القسري
لألطفال في ألبانيا تختلف من حالة إلى أخرى ،ومن أهم العوامل املشجعة للزواج القسري لألطفال نجد
الفقر ،والعزلة الجغرافية ،واالستعباد االجتماعي والهجرة ،وغالبا ما تتراوح أعمار األطفال الذين يتزوجون
قسريا ب  12و 14سنة بالنسبة للفتيات ،و  14و 16سنة بالنسبة للفتيان ،وبين عامي  2002و2012
قدرت اليونيسيف ّأن  ٪ 0.2من الفتيات من إجمالي عدد السكان تزوجن قبل بلوغ  15سنة ،و ٪ 9.6
تزوجن قبل بلوغ  18سنة.66
رابعا :االعتداءات الجنسية على األطفال
في عام  2012تم تسجيل  22حالة اعتداء بدني على القصر في ألبانيا ،و  47حالة اعتداء جنس ي
وإساءة جنسية ،واغلب حاالت االعتداء الجنس ي تقع على الفتيات ،وعادة ما تكون من طرف أشخاص
داخل األسرة.67
الفرع الثاني  :االستغالل الجنس ي لألطفال في مولدافيا
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تقع جمهورية مولدافيا شرق أوروبا ،ولغتها الرسمية هي اللغة املولدافية ،وأغلبية سكانها يعتنقون
املسيحية ،وقد ظهرت هذه الدولة عام  1990بعد انهيار االتحاد السوفياتي وعانت بعدها من أزمة
اقتصادية ومن نزاع مسلح في منطقة "ترانسنيتريان" ،وتعاني هذه الدولة من ارتفاع مستوى البطالة
والفقر الجماعي والنزوح وهجرة العديد من سكانها إلى دول أخرى،وفي تسعينيات القرن املاض ي كان اغلب
سكان مولدافيا يعيشون في املناطق الريفية.68
دفع الفقر بالكثير من املولدوفيين إلى الهجرة خاصة الشباب ،وهو ما تسبب في وقوعهم كضحايا
للعديد من شبكات االتجار باألشخاص اإلجرامية ،عالوة على ذلك ملولدافيا أعلى املعدالت حول األطفال
املهجورين في رابطة الدول املستقلة ،وهو ما يعرضهم إلمكانية االستغالل الجنس ي ،كما ّأن العديد من
األطفال املولدوفيين يتركون املدارس في وقت مبكر لبدء العمل وهو ما يعرضهم للوقوع ضحايا لعمل
األطفال واالستغالل الجنس ي لهم ،حيث هناك ما نسبته  ٪ 17من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 05
و 17سنة ضحايا ألسوأ أشكال العمل بما في ذلك االتجار ألغراض جنسية.69
أوال :بغاء األطفال
ال توجد إحصاءات رسمية أو حتى تقديرات دقيقة عن عدد األطفال املستغلين في البغاء في
مولدافيا ،إال انه هناك أدلة تثبت وجود هذا النوع من االستغالل الجنس ي لألطفال ألغراض تجارية ،وهو
عادة ما يرتبط أساسا باالتجار باألطفال ،فخالل عامي  2005و 2007تم توثيق ما مجموعه  178طفل
تتراوح أعمارهم بين  16و 17سنة وقعوا ضحايا للبغاء اغلبهم فتيات ،وعموما يتم تجنيد األطفال من
األرياف ونقلهم للعاصمة "تشيسيناور" الستغاللهم في البغاء.70
ثانيا :االتجارباألطفال ألغراض جنسية
يعتبر املظهر الرئيس ي لالستغالل الجنس ي التجاري في مولدافيا ،حيث انه وفقا للمنظمة الدولية
للهجرة ،تعتبر مولدافيا دولة منشأ أي يتم نقل األطفال املولدوفيين منها لدول أخرى لغرض االتجار خاصة
في دول البلقان وباقي دول أوروبا ،وتشير إحصائيات املنظمة ّأن نسبة األطفال املولدوفيين املتاجر بهم
ارتفع بشكل ملحوظ ،حيث انه كان يقدر بنسبة  ٪ 15عام  2004،وأصبح  ٪ 20عام  ،2009وفي الفترة بين
 2005و 2009تم نقل عدد كبير من األطفال املولدوفيين ألغراض االتجار إلى الدول التي ليس لها نظام
تأشيرة للمواطنين كروسيا ،وأوكرانيا ،فضال عن البلدان التي لديها تأشيرة ميسرة كتركيا.71
الفرع الثالث  :االستغالل الجنس ي لألطفال في رومانيا
تقع جمهورية رومانيا شرق أوروبا وعاصمتها بوخارست ،وهي تقع في شمال دول البلقان ،وعدد
سكانها  22مليون نسمة ،حيث ّأن  ٪ 89.5من سكان رومانيا هم الرومان ،و ٪ 6.6مجريون ،و ٪ 2.5
الرومانيون(الغجر) ،والباقي هم من أعراق مختلفة ،واللغة الرسمية في رومانيا هي اللغة الرومانية ،ويدين
اغلب سكانها باملسيحية بأكثر من 72.٪ 98
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وتعاني رومانيا كغيرها من الدول األوروبية من ظاهرة االستغالل الجنس ي لألطفال ،والذي يعد
االتجار باألطفال ألغراض جنسية الشكل الرئيس ي فيها إضافة إلى وجود أشكال أخرى.
أوال :االتجارباألطفال ألغراض جنسية
تعتبر رومانيا بلد منشأ لالتجار باألطفال ألغراض جنسية ،حيث يتم نقل األطفال الرومانيين من
اجل البغاء إلى بلدان االتحاد األوروبي وذلك منذ جانفي عام  2002عندما لم تعد هناك حاجة للمواطنين
الرومانيين من الحصول على تأشيرة(ملدة تصل  90يوما خالل فترة  6أشهر) لبلدان فضاء شنغن ،وبمجرد
أن تصبح رومانيا عضوا في االتحاد األوروبي فإنه من املتوقع أن يزداد الوضع سوءا حيث سيرتفع حتما
عدد الفتيات املجندات للبغاء إما بوعود كاذبة للحصول على إقامة ،أو من اجل التوظيف في وظائف ال
تتطلب عادة مؤهالت معينة كاملربيات والنادالت.73
ُ
تظهر بحوث جمعت عام ّ 2007أن األطفال ضحايا االتجار يتم استخدام غالبيتهم الساحقة
ألغراض االستغالل الجنس ي بنسبة تقدر ب  ،٪ 75ومن مجموع  221حالة اتجار باألطفال عام  2007نجد
ّأن  116حالة منهم تم االتجار بهم داخليا ،و 105منهم تم االتجار بهم خارجيا ،ويعتبر األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  14و17سنة هم األكثر تعرضا لخطر االتجار ألغراض جنسية ،وكثيرا ما يكون ضحايا
االتجار بالجنس خارجيا ،وخالل عامي 2007و 2008تم االتجار ب  ٪ 50من األطفال ألغراض جنسية
داخل رومانيا.74
وهناك عدة عوامل تشجع االتجار باألطفال في رومانيا كالفقر ،والبطالة ،واألوضاع العائلية غير
املستقرة بما في ذلك اإلهمال وسوء املعاملة ،والعزلة الريفية ،وانعدام الفرص ،وضعف التعليم وعدم
كفالة الخدمات االجتماعية ،و عدد لألطفال الكبير خاصة في املناطق الريفية.75
ثانيا :االستغالل الجنس ي ألطفال الشوارع في رومانيا
أطفال الشوارع ينحدرون من جميع أنحاء رومانيا عادة هربا من الفقر في األرياف والقرى ويتجهون
نحو املدن للحصول على فرص اقتصادية اكبر بالدرجة األولى خاصة في العاصمة "بوخارست" ،كما انه
خالل فصل الصيف تشهد املدن الساحلية في رومانيا تدفقا هائال ألطفال الشوارع ،وبمجرد الوصول إلى
املدينة يجد األطفال نفسهم في ظروف غير مستقرة وبدون توفر الضروريات األساسية للبقاء على قيد
الحياة مما يجعل أطفال الشوارع عرضة لإليذاء الجنس ي أو االستغالل الجنس ي ،فاالحتياجات األساسية
لهؤالء األطفال كالغذاء وامللبس يدفع بالعديد منهم إلى قبول االعتداء جنسيا عليهم ،كما يكون أطفال
الشوارع أكثر عرضة لالستغالل الجنس ي من طرف السياح مقابل الهدايا أو بسبب وعود كاذبة بأخذهم
معهم إلى دول االتحاد األوروبي املتقدمة ،كما ّأن الحرمان العاطفي واألسري وخلفيات الحصول على
الحنان األبوي يدفع بالعديد منهم لقبول االعتداء الجنس ي عليهم.76
الفرع الرابع  :االستغالل الجنس ي لألطفال في جمهورية التشيك
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تقع جمهورية التشيك في وسط أوروبا وهي دولة حبيسة ال تحتوي على منفذ على البحر،
وعاصمتها هي ب"راغ" ويبلغ عدد السكان في هذه الدولة بحوالي 10.5مليون نسمة،لغتها الرسمية هي اللغة
التشيكية ،وأما بالنسبة للديانة فان ما نسبته  ٪ 59من السكان بدون ديانة :وتعتبر "برنو" ،و"اوسترافا"،
و"بيلزن" و"اولوموتس" مدن التشيك الكبرى ،وتشتهر هذه الدولة بسياحتها حيث تعتبر احد أهم مصدر
لدخلها الوطني ملا تحتويه من معالم أثرية ومناظر طبيعية خالبة.77
بالنسبة لواقع األطفال في التشيك فإن هذه الدولة كغيرها من الدول تعاني من مختلف أشكال
االستغالل الجنس ي لألطفال خاصة االتجار باألطفال ألغراض جنسية وغيرها من األشكال.
لكن ما يميز هذه الدولة هو ارتفاع نسبة استغالل األطفال الرومانيون(الغجر) رغم تواجدهم في
العديد من الدول األوروبية فهم مجتمع يقدر عددهم ب  12مليون نسمة متواجدون خاصة في دول أوروبا
الشرقية ،وهم مجتمع يعود أصلهم للهند،حيث أعربت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
عن قلقها إزاء أشكال التمييز العنصري املمارس ضد أطفال الغجر ،حيث يتم وضعهم في مدارس خاصة
للمتخلفين عقليا فهم يمثلون ما نسبته  ٪ 80-75من أطفال هذه املدارس ،مقابل  ٪ 04بالنسبة ألطفال
األعراق األخرى ،وهذا رغم ّأن الغجر أقلية في التشيك ال تتجاوز نسبتهم ٪ 3من مجموع عدد السكان،
وعادة ما يتم وضع أطفال الغجر هنا بدون سبب وبدون موافقة الوالدين وهو ما يعزز إمكانية تعرضهم
لالستغالل واإليذاء من كافة األشكال.78
أوال :االتجارباألطفال ألغراض جنسية
بالنسبة لالتجار باألطفال في جمهورية التشيك وما ينتج عنه من جرائم االستغالل الجنس ي
لألطفال كالبغاء ،فانه وفقا للقانون في التشيك يمكن ألي شخص بلغ  15سنة ممارسة البغاء طوعا،
وبالتالي السماح لكل من بلغ 15سنة أن يمارس البغاء والشرط الوحيد هو أن يكون األمر طوعيا وإراديا،
وعليه نجد عادة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 18سنة كثيرا ما يعلنون بسبب الخوف أو
الضغط أنهم يمارسون البغاء بمحض إرادتهم حتى ولو كانوا في حالة بغاء قسري ،وبالتالي ال يمكن إثبات
وجود اتجار بهم.79
• االتجارباألطفال لغرض البغاء في املناطق الحدودية للتشيك مع أملانيا والنمسا :
هناك اآلالف من الفتيات املتاجر بهم ألغراض جنسية خاصة البغاء ،وهم يعملون في الشوارع أو
في بيوت الدعارة والكثيرات منهن أعمارهن حوالي  12سنة فما فوق ،حيث يتواجدون بكثرة في املدن
الحدودية مثل مدينة "تشيب" ،و"اوس سوكولوف" ،حيث يوجد أطفال من جنسيات مختلفة يتم
استغاللهم كأطفال سلوفاكيا ،وأوكرانيا ،ومولدافيا ،وبيالروسيا وليتوانيا ،ومعظم هؤالء األطفال يأتي
للتشيك بشكل قانوني عبر الحدود.80
ثانيا :السياحة الجنسية املرتبطة باألطفال
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ّإن السياحة الجنسية املتعلقة باألطفال انخفضت نسبيا بعد أن أصبحت التشيك عضوا في
االتحاد األوروبي أين أصبح يتم إنفاذ القانون لحد كبير في املدن السياحية ،والسياحة الجنسية في
التشيك مرتبطة بالدرجة األولى باالستغالل الجنس ي لألوالد حيث يسافر املستغلين من الدول
ا السكندينافية ،وبريطانيا ،وأملانيا والنمسا إلى التشيك بهدف استغالل األوالد جنسيا ،وهناك عدد معتبر
من األطفال يسافرون مع السياح لفترات قصيرة خاصة مع السياح النمساويين.81
الخاتمة:
ورغم التباين املوجود بين الدول النامية إقتصاديا،جيث نجد دوال أكثر نموا من غيرها كالدول
النامية األوروبية مقارنة بالدول النامية اإلفريقية،إال ّأن كل الدول النامية تعاني من ظاهرة اإلستغالل
الجنس ي لألطفال أكثر من غيرها من دول العالم بنسب مختلفة،وعادة ما يكون السبب وراء هذه الظاهرة
في هذه الدول،التخلف اإلقتصادي ،واإلجتماعي ،وإنتشار الفقر ،وضعف آليات حماية األطفال.
التوصيات:
من خالل دراستنا وبسبب إرتفاع نسبة اإلستغالل الجنس ي لألطفال في الدول النامية ،فإننا نوص ي
بمايلي:
 زيادة الوعي اإلجتماعي والتحسيس بخطورة ظاهرة اإلستغالل الجنس ي لألطفال على كافة املستوياتوفي كافة القطاعات خاصة في املدارس وبين األسر وفي القطاعات السياحية.
 تقوية التشريعات الوطنية وتفعيل اآلليات الوطنية ملحاربة ظاهرة اإلستغالل الجنس ي لألطفال. مكافحة كافة أشكال الفساد الحكومي،الذي يعتبر من أهم العوامل التي تشجع على تواجدالعصابات اإلحرامية في الدول املتخلفة.
 تطوير اإلقتصاد الوطني ،ومكافحة البطالة للحد من ظاهرة عمالة األطفال وظاهرة أطفال الشوارع. ظرورة وضع التشريعات الالزمة التي تفرض التعليم اإلجباري في الدول النامية. تضمين مواد تعليمية تتعلق بالثقافة الجنسية،من أجل تحسيس األطفال خاصة املتمدرسين مناإلستغالل الجنس ي.
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محاربة تقليد العالمات في ضوء قانون العالمات الجزائري
بين العقوبات الردعية و اإلجراءات التحفظية
Combating the tradition of marks in the light of the Algerian
Trademark Law.
Between deterrent sanctions and precautionary measures
بن أمينة مصطفى
أستاذ مساعد قسم "ب"  /طالب دكتوراه علوم
جامعة مصطفى اسطمبولي ،معسكرmuschmbenamina@gmail.com :
تاريخ االستالم2019 /03/19 :

ملخص:

تاريخ القبول للنشر2019/06/05 :

*******

يسعى املشرع الجزائري في أحكام األمر رقم  06-03املتعلق بالعالمات إلى توفير أقص ى درجات
الحماية القانونية للعالمات ويظهر هذا في تجريمه لفعل تقليد العالمة و استعمالها في مجال املنافسة دون
إذن أو ترخيص من مالكها  ،إضافة إلى تخصيص مجموعة من اإلجراءات التحفظية التي تسبق أو تتزامن
مع دعوى املوضوع.
إن االجراءات التحفظية التي جاء بها املشرع الجزائري في قانون العالمات تسعى عموما لوقف عملية
التقليد و تقليص حجم الضرر الذي يصيب مالك العالمة  ،كما أنها تمثل تعامال تشريعيا سريعا مع
ظاهرة التقليد التي أصبحت صورها تتطور بشكل متسارع .
الكلمات املفتاحية :العالمة .التقليد  ،الردع ،الحجز .الوصف .
Abstract:
The Algerian legislator seeks the provisions of Order No. 03-06 on marks
to provide the maximum legal protection for marks. This is manifested in the
criminalization of the trademark tradition and its use in the field of competition
without the authorization or authorization of the owner, in addition to the
allocation of a set of precautionary measures preceding or coinciding The
precautionary measures introduced by the Algerian legislator in the Trademark
Law generally seek to stop the process of imitation and reduce the scale of
damage to the owner of the mark, and represent a quick legislative deal with the
phenomenon of tradition, whose images are rapidly evolving
key words: Mark, Tradition, Deterrence, Reservation, description.
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مقدمة:
تعتبر جريمة التقليد من أخطر الجرائم التي تواجه االقتصاد الوطني و تمس بحقوق امللكية
الفكرية بصفة عامة وحقوق امللكية الصناعية على وجه الخصوص  ،ومن بين أصناف امللكية الصناعية
املعرضة لهذه الجريمة نجد العالمات التي طاملا صادفنا و نصادف يوميا العديد منها  ،سواء املحلية أو
العاملية املقلدة  ،والتي ال ينحصر ضرر تقليدها على مالكها بل يتعداه إلى عموم املستهلكين  ،إذ أن العالمة
ال تمثل فقط وسيلة تنافسية بين مختلف املشاريع االقتصادية الناشطة في السوق  ،بل هي تمثل املنتوج
في حد ذاته بما يتضمنه من مزايا و خصائص و مصدر يكون محل ثقة و اعتبار لدى املستهلك.
إن تجريم فعل تقليد العالمات ورصد عقوبات له  ،و إن كان يمثل الجانب الردعي من الحماية
القانونية إال أنه قد ال يحقق العدالة الكافية في جبر الضرر الذي يلحق بمالكها  ،إذ من األكيد أن هذا
الضرر سيتضاعف في الفترة املمتدة بين رفع دعوى التقليد و الفصل فيها و التي قد تطول من حيث
الزمان في انتظار استكمال إجراءات التحقيق  ،وعليه كان لزاما على املشرع الجزائري أن يؤسس لنظام
إجرائي وقائي يضع حدا للضرر دون أن يمس بأصل الحق الذي يفصل فيه قاض ي املوضوع  ،ويتمثل هذا
النظام االجرائي أساسا في ما يمكن تسميته باالجراءات التحفظية لحماية العالمات و التي تتوزع بين
إجراءات عامة منصوص عليها في قانون االجراءات املدنية و االدارية و بالتحديد نص املادة  650و
إجراءات خاصة وردت في نص املادة  34و مايليها من األمر  06-03املتعلق بالعالمات والتي هي موضوع
دراستنا .
إشكالية الدراسة  :تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول جريمة تقليد العالمات و االجراءات التحفظية
لحمايتها و مدى فعاليتها في وضع حد لتفاقم الضرر الناجم عن استمرار التقليد في الفترة املمتدة بين رفع
الدعوى القضائية و الفصل فيها .
أهمية الدراسة  :تكمن أهمية هذا املوضوع في أن توفير حماية قانونية سريعة و فعالة ال تتأثر بطول
إجراءات التقاض ي العادية و املدة الزمنية التي يستغرقها التحقيق الجزائي من استماع لألطراف و معاينة
للوقائع و االستعانة بالخبرة الفنية وفي ذات الوقت ال تمس بأصل الحق من شأنها توفير أمان قانوني لدى
املستثمرين املحليين أو األجانب مما يشجعهم على الدخول إلى السوق الوطني دون هاجس الخوف من
تقليد عالماتهم و التعدي على حقوقهم .
أهداف الدراسة ومنهجيتها  :تسعى هذه الدراسة إلى تحديد اإلطار القانوني لجريمة تقليد العالمات و التي
تجسد الوجه الردعي ملجابهتها و الكشف عن االجراءات التحفظية لحمايتها التي رصدها املشرع الجزائري
سواء في قانون االجراءات املدنية و االدارية و بالخصوص في قانون العالمات ومحاولة تقدير درجة فعاليتها
في الوقاية من تقليد العالمات و حصر الضرر الناش ئ عن هذه الجريمة  ،وقد ارتأينا تقسيم هذه الدراسة
إلى مبحثين كما يلي:
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 املبحث األول  :الجانب الردعي لجريمة تقليد العالمات -املبحث الثاني  :االجراءات التحفظية لحماية العالمات.

املبحث األول
الجانب الردعي لجريمة تقليد العالمات
نتطرق في هذا املبحث إلى اإلطار القانوني لجريمة التقليد من حيث أركان هذه الجريمة و العقوبات
التي رصدها املشرع الجزائري كجزاء ردعي ضد مرتكبها.

املطلب األول :أركان جريمة التقليد
كباقي األفعال املجرمة  ،تقوم جريمة التقليد على ثالثة أركان ال قيام لها في غياب أحدها  ،وهي
الركن الشرعي و الركن املادي و الركن املعنوي.
الفرع األول :الركن الشرعي
مما ال شك فيه أنه من القواعد العامة في قانون العقوبات أال جريمة و ال عقوبة و ال تدبير أمن إال
بنص في القانون ، 1إذ األصل في األفعال اإلباحة و الجواز و اإلستثناء هو الحظر و التجريم  ،وهذا ما يعبر
عنه بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات  ،و بالنسبة لجريمة تقليد العالمات فإن ركنها الشرعي يتجسد
أساسا في نص املادة  26من األمر  06-03املتعلق بالعالمات و التي ورد في نصها  " :مع مراعاة املادة 10
أعاله  ،يعد جنحة تقليد لعالمة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق االستئثارية لعالمة قام به الغير خرقا
لحقوق صاحب العالمة  ،يعد التقليد جريمة يعاقب عليها بالعقوبات املحددة في املواد  27إلى  33أدناه " .2
وما يمكن استخلصه من نص املادة  26سالفة الذكر أن املشرع الجزائري ربط تجريم فعل تقليد
العالمات بأمرين  :األول يتمثل في وجوب تسجيل العالمة لدى املعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
لحمايتها جزائيا بطريق دعوى التقليد  ،وهذا الشرط منطقي نظرا لربط املشرع الجزائري لحصرية
استعمال العالمة و ممارسة الحقوق االستئثارية بتسجيلها لدى املصلحة املختصة و هذا بموجب املادة 5
من األمر  06-03املتعلق بالعالمات .3
أما األمر الثاني يتعلق بتكييف جريمة التقليد على أساس جنحة و هذا ما يؤكده املشرع الجزائري
في نص املادة  32من األمر  06-03املتعلق بالعالمات التي حددت العقوبة املرصودة لجريمة التقليد والتي
سنتطرق لها في املطلب الثاني من هذا املبحث .
الفرع الثاني  :الركن املادي
يتمثل الركن املادي لجريمة التقليد في كل سلوك يشكل تعديا على الحقوق االستئثارية املخولة
ملالك العالمة املسجلة  ،وهذا ما سبق ذكره بصدد استعراض مضمون املادة  26من األمر  06-03املتعلق
بالعالمات  ،و ما يالحظ على موقف املشرع الجزائري أنه أعطى مفهوما واسعا للسلوك املعتبر تقليدا، 4
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كما و يجمع الفقه على العمل بمعيار املستهلك متوسط اإلنتباه لتقدير الركن املادي في جنحة التقليد و
مدى تأثيره عل ى تمييز املستهلك بين العالمة األصلية و العالمة املقلدة  ،5هذا و صور التقليد كثيرة قد
يصعب حصرها و بالتالي يعتبر في حكمه كل مساس بحقوق مالك العالمة مهما كانت صورته  ،6هذا و
يتجسد الركن املادي لجريمة التقليد في عدة صور يمكن ذكر أهمها في ما يلي :
أوال :التقليد املطابق
و املقصود به وضع عالمة مطابقة تماما للعالمة املسجلة من حيث الشكل ،فيكون لها نفس التجسيد
الخطي و نفس الحجم و الشكل و بذات األلوان بمعنى القيام بعملية نقل حرفي للعالمة عن طريق نسخها
ووضعها على منتوج أو خدمة دون رخصة من مالكها بهدف توظيفها في مجال املنافسة دون وجه حق.7
ثانيا  :التقليد بالتشبيه
في هذه الحالة يقوم املقلد بوضع عالمة ال تتطابق تماما مع العالمة األصلية املسجلة و لكن تشبهها
إلى حد كبير  ،بحيث يحافظ على مظهرها العام مع إدخال بعض التعديالت الطفيفة التي ال تؤدي إلى
التفرقة بين العالمتين  ،بل تزيد من إحداث الخلط في ذهن املستهلك إلى درجة عدم قدرته على التمييز بين
العالمة األصلية و العالمة املطابقة  ،8وتعد هذه الصورة األكثر انتشارا  ،إذ يسعى املقلد لالستفادة من
مزايا العالمة املقلدة و سمعتها في السوق عن طريق وضع عالمة تشبهها ظنا منه أن االختالف البسيط بينها
و بين العالمة األصلية قد يبعد عنه شبهة التقليد  ،على خالف التقليد املطابق أين يؤدي التطابق بين
العالمتين إلى ثبوت الفعل املجرم دون أن يكون للمتهم سبيل للتهرب من املسؤولية .
ثالثا  :ترجمة العالمة
هذه الصورة تنطوي على الترجمة الحرفية ملعنى العالمة إلى لغة أخرى وتوظيفها في تمييز منتوجات
أو خدمات معينة كالقيام بترجمة عالمة املالبس املشهورة  PUMAلكلمة النمر األسود مع االحتفاظ
بنفس الشكل  ،ففي هذه الحالة يحاول املقلد إيهام املستهلك بوجود اختالف بين العالمة األصلية و
العالمة املقلدة عن طريق تغيير اللغة بالترجمة و الهدف دائما هو محاولة االستفادة من سمعة العالمة
لجذب أكبر عدد من املستهلكين.9
رابعا  :بيع أو عرض سلع تحمل العالمة املقلدة
وهنا يمتد مدى التجريم من املقلد ذاته إلى املسوق و املوزع للمنتوجات التي تحمل عالمة
مقلدة ،إذ يقوم هذا األخير بعرض سلع بعالمات مقلدة مع العلم بحقيقتها  ،و يتحقق الركن املادي لجريمة
التقليد على هذه الشاكلة سواء تحقق الربح من ورائها أو ال  ،و بغض النظر عن عدد املرات التي تم فيها
بيع هذه املنتوجات  ،10بل إن مجرد عرضها للبيع أمام الجمهور يعد في حد ذاته جريمة على اعتبار أنه
يساهم في مضاعفة الضرر الذي يسببه التقليد ملالك العالمة و يشكل مساعدة من البائع أو املوزع للمقلد
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في تحقيق مقصد الجريمة التي ارتكبها  ،ضف إلى ذلك أنه يعتبر ممارسة تنافسية غير نزيهة تثير املسؤولية
على أساس دعوى املنافسة غير املشروعة أين يعتبر الضرر املحتمل فيها كافيا لقيام املسؤولية. 11
الفرع الثالث  :الركن املعنوي
وفحواه أن تتجه إرادة الجاني إلى القيام بالفعل املجرم مع العلم بعواقبه  ،بمعنى توافر القصد
الجنائي بعنصريه اإلرادة و اإلدراك  ،غير أن القصد الجنائي في جريمة تقليد العالمات يتميز بنوع من
الخصوصية  ،إذ أن املشرع الجزائري في نص املادة  26من األمر  06-03املتعلق بالعالمات لم ينص صراحة
على وجوب التعمد لقيام جريمة التقليد  ،ومن جهة أخرى ربط هذه الجريمة بتسجيل العالمة في سجل
العالمات لدى املعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و نشرها  ،.12وهذا ما يستشف منه أن قصد
التقليد وفق التشريع الجزائري مفترض  ،و أن سوء نية املقلد يستخلصها القاض ي بمجرد قيام املتهم
بتقليد عالمة أو عرض أو بيع سلع تحمل عالمة مقلدة ما دامت العالمة األصلية مسجلة  ،13أي أن
تسجيلها قرينة على علم الغير بوجودها و بالتالي ال يقبل أي عذر بالجهل بها .14
وعلى سبيل املقارنة  ،نجد أن املشرع الجزائري في األمر  07-03املتعلق ببراءات االختراع قد اشترط في
املادة  61منه على ضرورة تعمد تقليد االختراع لقيام الجريمة  ،.15و مرد هذا أنه في املادة  14منه أقر بحالة
التشابه بين اختراعين عن طريق الصدفة إذا قام شخص عند تاريخ إيداع طلب براءة إختراع أو املطالبة
باألولوية وبحسن نية بصنع املنتوج أو استعمال طريقة انتاج مشمولة بطلب براءة اختراع  ،16وهذا ما ال
نجده بالنسبة للعالمات  ،إذ أنه كما سبق القول يكفي أن تكون العالمة مسجلة لكي نفترض سوء نية
املقلد .
املطلب الثاني :جزاء جريمة التقليد
رصد املشرع الجزائري حزمة من العقوبات لجريمة تقليد العالمات يمكن تقسيمها إلى عقوبات
أصلية و أخرى تكميلية.
الفرع األول :العقوبات األصلية
نص عليها املشرع الجزائري في املادة  32الفقرة األولى من األمر  06-03املتعلق بالعالمات وهي تتمثل
باألساس في الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من مليونين و خمسمائة ألف دينار جزائري إلى
عشرة ماليين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .17
واملالحظ على هذه العقوبات األصلية تكييف جرم تقليد العالمة كجنحة نظرا لتراوح عقوبة الحبس
عن ارتكابها بين ستة أشهر و سنتين و هذا استنادا إلى املادة  5الفقرة الثانية من قانون العقوبات ،18ضف
إلى ذلك الغرامة املالية املغلضة و التي تتراوح ما بين مليونين و نصف مليون دينار جزائري ( ما يعادل
مئتان و خمسون مليون سنتيم ) و عشرة ماليين دينار جزائري (ما يعادل مليار سنتيم ) ،وهذه القيمة لنا
عليها تعليق  ،فإذا تعلق األمر بتاجر رقم أعماله متوسط فهي غرامة معتبرة قد تأثر على توازنه املالي ،
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بينما إذا كان املتعلق منتجا برقم أعمال معتبر و إمكانات مادية هائلة فإن مبلغ الغرامة ال يمس كثيرا
قدراته املالية  ،خاصة إذا كانت املبالغ التي جناها من التقليد كبيرة  ،كل هذا دون اإلخالل بالتعويضات
املدنية املستحقة للمضرور .
الفرع الثاني :العقوبات التكميلية
وقد ورد النص عليها في الفقرة الثانية من املادة  32من األمر رقم  06-03املتعلق بالعالمات و هي
الغلق املؤقت أو النهائي للمؤسسة التي مورس فيها تقليد العالمة  ،مصادرة األشياء و الوسائل و األدوات
التي استعملت في التقليد  ،إضافة إلى إتالف األشياء التي تحمل العالمة املقلدة .19
كتعليق على هذه العقوبات التكميلية يمكن القول أنها رصدت أساسا لتحقيق هدفين أولهما وقف
أي محاولة مستقبلية لتكرار جنحة التقليد عن طريق الغلق النهائي أو املؤقت للمؤسسة التي تمارس تقليد
العالمات  ،مع إتالف الوسائل و املعدات املستعملة في القيام بعملية التقليد  ،أما ثانيهما يتمثل في وضع
حد نهائي لإلستفادة املالية من العائدات غير املشروعة الناتجة عن تسويق املنتوجات التي تحمل عالمات
مقلدة و ذلك بحجزها و إتالفها منعا الستمرار تداولها بين املستهلكين .

املبحث الثاني
اإلجراءات التحفظية لحماية العالمات
نستعرض في هذا املبحث الثاني أهم اإلجراءات التحفظية التي نص عليها املشرع الجزائري لحماية
العالمات من التقليد  ،إضافة إلى تحديد أبرز الخصائص املميزة لهذه اإلجراءات .
املطلب األول:اإلطار التشريعي لإلجراءات التحفظية الخاصة بالعالمات
يتجسد اإلطار التشريعي لحماية العالمات تحفظيا في تلك النصوص الواردة في كل من األمر 06-03
املتعلق بالعالمات و بالتحديد في املادة  34منه و هي كالتالي :
الفرع األول :إجراء الوصف
وهو عبارة عن أمر يصدر عن رئيس الجهة القضائية املختصة بناءا على طلب مالك العالمة أو من
يمثله قانونا يتم بمقتضاه تعيين خبير يقوم بعملية وصف دقيق للسلع أو الخدمات التي تحمل عالمة
مقلدة  ،ويهدف هذا اإلجراء إلى توثيق جنحة التقليد و استخدام تقرير الخبير كوسيلة إثبات في دعوى
املوضوع و الذي يعد بمثابة خبرة تقنية تساعد القاض ي على بناء تصور واضح بخصوص قيام الركن
املادي للجريمة من عدمه  ،غير أن املشرع الجزائري قيد صالحية تقرير الخبرة في هذا الصدد برفع دعوى
في املوضوع أمام القسم الجزائي أو القسم املدني في أجل شهر تحت طائلة بطالن الوصف ، 20مع عدم
تحديد تاريخ بداية احتساب مدة شهر و التي يفترض أن تكون بداية من تاريخ إيداع تقرير الوصف أو
الخبرة  ،ويرى جانب من الفقه القانوني أن بطالن الوصف أو الخبرة لعدم رفع دعوى املوضوع في أجل
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شهر ال يمس بحق املدعي في رفع دعوى لحماية عالمته  ،سواء جزائيا أو مدنيا  ،وكل ما في األمر حرمانه من
اإلستفادة من هذا اإلجراء في الدعاوى الالحقة.21
وما تجدر اإلشارة إليه أن إجراء الوصف على النحو السالف بيانه يختلف تماما عن إجراء املعاينة
التي يقوم بها املحضر القضائي بالنسبة النتهاك حقوق امللكية الصناعية و التجارية و املنصوص عليه في
الفقرة الثانية من املادة  650من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ،22فهذا األخير هو إجراء توثيقي
لحجز منتوج مقلد يتضمن وصفا له من حيث الشكل و العدد و الصنف دون التطرق لوجود تقليد من
عدمه و الذي يتم تحديده عن طريق خبرة تقنية تكون موضوعا إلجراء الوصف .
الفرع الثاني :إجراء الحجز
وهو أمر يصدر عن رئيس الجهة القضائية بالتزامن مع اإلجراء السابق (الوصف) تقوم بموجبه
السلطات القضائية بوضع اليد تحفظيا على السلعة التي تحمل منتوجا مقلدا على أن يتحدد مصيرها إما
باإلتالف أو اإلسترداد على ضوء تقرير الخبرة و الحكم الفاصل في دعوى املوضوع  ،مع إمكانية أن يكون
الحجز كليا أو جزئيا يقتصر فقط على عينات من السلعة املقلدة  ، 23و الحكم ذاته ينطبق على إجراء
الحجز في ما يخص سقوط اإلجراء بمرور مدة شهر في حال عدم رفع دعوى في املوضوع  ،هذا ولم يبين
املشرع الجزائري ما إذا كان إجراء الحجز البد أن يسبقه إنذار للمخالف بوقف التقليد خاصة أن املشرع
قد نص على مثل هذا اإلجراء في املادة  27الفقرة الثانية من األمر رقم  06-03املتعلق بالعالمات و التي
نصت على تبليغ نسخة من تسجيل العالمة إلى املقلد كتذكير له بأن العالمة التي يستعملها مسجلة باسم
الغير و أن توظيفها على املنتوجات املحددة غير مشروع. 24
كما يمكن أن يرتبط الحجز بدفع كفالة  ،وهي عبارة عن مبلغ مالي يحدده القاض ي يفقده املدعي في
حال عدم ثبوت جنحة التقليد  ،إضافة إلى وجوب إرفاق وثيقة تثبت تسجيل العالمة كشرط لإلستفادة
من إجراء الحجز والذي يكون بناءا على أمر على ذيل عريضة. 25
وباإلضافة إلى النص الخاص بالحجز التحفظي للعالمات املنصوص عليه في األمر رقم 06-03
املتعلق بالعالمات نجد املشرع الجزائري ينص على مثل هذا اإلجراء في املادة  650من قانون اإلجراءات
املدنية و اإلدارية وذلك بصدد تطرقه للحجز التحفظي على الحقوق الصناعية و التجارية  ،حيث ورد فيها
أن مالك ابتكار أو منتوج محمي قانونا له الحق في حجز املنتوج املقلد تحفظيا و أخذه كعينة أو نموذج
يثبت به وقوع التقليد  ،26و ما يالحظ على هذا النص أنه جاء عاما يشمل جميع حقوق امللكية الصناعية
و التجارية  ،كما أنه لم يفصل في اإلجراءات املتبعة ملمارسة الحق في الحجز التحفظي باستثناء ذكره في
الفقرة الثانية من املادة  650لوجوب تحرير محضر عن طريق املحضر القضائي يبين فيه طبيعة السلة
املحجوزة .
املطلب الثاني :خصائص اإلجراءات التحفظية
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تتميز اإلجراءات التحفظية لحماية العالمات بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها في ما يلي :
الفرع األول :عدم املساس بأصل الحق
إذ أن الطابع التحفظي لهذه اإلجراءات و الهدف التي تسعى لتحقيقه و خاصة إثبات التقليد أو
وقفه تدعونا إلى القول بأنها ال تمس بفحوى الحق  ،و مرد ذلك أن أمر القاض ي املختص بإجراء وصف
للمنتوج املشتبه في حمله لعالمة مقلدة أو أمره على ذيل عريضة بحجزه ال يعد تطرقا ملوضوع النزاع و ال
انحيازا لطرف على حساب اآلخر  ،بدليل أن املشرع الجزائري ألزم املستفيد من اإلجراء التحفظي برفع
دعوى في املوضوع خالل شهر في نص املادة  35من األمر رقم  06-03املتعلق بالعالمات  ،كما أن اإلجراءات
التحفظية عموما  ،بما فيها الحجز التحفظي  ،هو إجراء مؤقت يهدف إلى إثبات وجود التقليد ودون
املساس بأصل الحق الذي يظل من اختصاص قاض ي املوضوع .27
الفرع الثاني :عدم الحاجة لحضور املدعى عليه
يتبين من أحكام األمر  06-03املتعلق بالعالمات في ما يخص اإلجراءات التحفظية لحمايتها أن
هذه األخيرة تصدر بناءا على أمر على ذيل عريضة صادر عن رئيس الجهة القضائية املختصة دون حاجة
لحضور املدعى عليه أو املشتبه في قيامه بالتقليد و دون حاجة لسماع أقواله و دفوعه  ،و ال يعتبر هذا
مساسا بمبدأ حياد القضاء و ال انتهاكا لحق املدعى عليه في الدفاع عن نفسه  ،و إنما هو تجسيد لخاصية
عدم مساس هذا اإلجراء بأصل الحق  ،إذ تبقى حقوق املدعى عليه محفوظة في دعوى املوضوع إلبداء
دفوعه و ردوده على ادعاء املدعي. 28
الفرع الثالث :عدم الحاجة لسند تنفيذي سابق
حيث أن طلب استصدار أمر بإجراء وصف أو حجز للمنتوج الحامل لعالمة مقلدة ال يحتاج إلى
حكم قضائي أو سند تنفيذي سابق  ،و إنما يكفي أن يثبت طالب اإلجراء صفته و مصلحته لكي يستفيد
من األمر القضائي  ،هذا و يعتبر هذا األخير بمثابة سند تنفيذي ينفذ على املدعى عليه ولو جبرا عمال بنص
املادة  600من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية التي صنفت األوامر على ذيل العرائض ضمن السندات
التنفيذية التي يجوز تنفيذ محتواها ولو جبرا على من صدرت ضده. 29
الفرع الرابع :إمكانية حجزاملنتوج املقلد لدى الغير
ال يشترط في اإلجراء التحفظي و بالخصوص إجراء الحجز أن تكون املنتوجات املحجوزة في حيازة
املدعى عليه أو املشتبه فيه  ،بل يمتد أثره حتى إلى املنتوجات املوجودة لدى الغير و خاصة املسوق أو
املوزع للمنتوج املقلد  ،فالحجز التحفظي يمنح للمستفيد منه حق تتبع السلعة أو الخدمة الحاملة
لعالمة مقلدة في أي يد كانت  ،و تعتبر هذه الخاصية تكريسا لتجريم املشرع الجزائري لتسويق أو عرض
للبيع منتوجا يحمل عالمة مقلدة على اعتبار أنه يشكل مساسا بالحقوق اإلستئثارية ملالك العالمة
املنصوص عليه في املادة  26من األمر رقم  06-03املتعلق بالعالمات .
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خاتمة:
كحوصلة ملا تم التطرق إليه في هذه الدراسة فإن إقرار املشرع الجزائري ملجموعة من اإلجراءات
التحفظية لحماية العالمات و إضفاء طابع السرعة و اإلستعجال عليها يرمي إجماال إلى توفير حماية
استباقية لهذا الصنف البارز من أصناف حقوق امللكية الصناعية عن طريق تمكين مالك الحقوق من
اإلستفادة من خبرة تقنية تتمثل في إجراء وصف دقيق للسلع أو الخدمات التي تحمل عالمة مقلدة ،
إضافة إلى حجز املنتوج تفاديا لتفاقم الضرر الناجم عن االستمرار في تسويقه  ،خاصة مع التطور العلمي
و التكنلوجي الذي سهل من ارتكاب جنحة التقليد و من تداول املنتوج املقلد بين أوساط واسعة من
املستهلكين .
وختاما يمكن تتويج هذه الدراسة باإلقتراحات التالية و التي تعبر عن نظرتنا لنجاعة اإلجراءات
التحفظية لحماية العالمة من التقليد في التشريع الجزائري :
* تعديل نص املادة  35من األمر رقم  06-03املتعلق بالعالمات بتحديد تاريخ احتساب أجل شهر
ملباشرة دعوى جزائية أو دعوى مدنية في املوضوع ليكون ابتداءا من تاريخ إيداع الوصف من طرف الخبير
لدى كتابة ضبط املحمكة املختصة  ،و ابتداءا من تاريخ تنفيذ الحجز بالنسبة إلجراء الحجز .
* تعديل الغرامة املنصوص عليها في املادة  32من األمر رقم  06-03املتعلق بالعالمات برفعها بما
يتناسب و تراجع قيمة الدينار الجزائري لكي تلعب دورها الردعي على أكمل وجه.
* القيام بحمالت تحسيسية لألعوان االقتصاديين بهدف نشر ثقافة قانونية تعرفهم باإلجراءات
التحفظية التي يضمنها قانون العالمات الجزائري صونا لحقهم في احتكار استغالل عالماتهم .
الهوامش:
1

املادة األولى من األمر رقم  156-66املتضمن قانون العقوبات  ،املعدل و املتمم .

 2املادة  26من األمر رقم  06-03املتعلق بالعالمات.
 3املادة  5من األمر رقم  06-03املتعلق بالعالمات.
4

بن يسعد عدراء  ،حماية العالمات التجارية من التقليد  ،مجلة العلوم اإلنسانية ،املجلد أ العدد  ، 46ديسمبر  ، 2016ص .566
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مدى إسهام التعليم اإللكتروني في ضمان الجودة داخل كليات الحقوق
The Extent to which E-learning Contributes to Quality Assurance within
Faculties of Law
د .محمد طلعت يدك
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*******
ملخص:
لقد بلغ التقدم التكنولوجي وتزايد في شتى مجاالت النواحي التعليمية ,وأثر على مؤسسات التعليم العالي
وبخاصة كليات الحقوق .وللوقوف على مدى إسهام التعليم اإللكتروني في ضمان الجودة داخل كليات الحقوق؛
أثرنا البحث عن ماهية التعليم اإللكتروني ,والصعوبات التي تواجه العملية التعليمة اإللكترونية ,وماهية الجودة
األكاديمية ,ومعايير ضمان الجودة ,ومتطلبات ضمان الجودة والحصول على االعتماد في قطاع الدراسات
القانونية ,من خالل التعرض إلى متطلبات جودة التعليم القانوني اإللكتروني على مستوى طالب كلية الحقوق,
وعضو هيئة التدريس كلية الحقوق ,واملناهج املقررة بكليات الحقوق ,إضافة إلى سالمة تطبيق معايير الجودة,
فضال عن برامج العيادة القانونية ,بهدف إلى نظام جودة عاملي للعملية التعليمية على مستوى طالب العلم
واملعلم واملنهج املقرر داخل كليات الحقوق.
Abstract:
Technological progress has increased in various areas of education, and has
affected higher education institutions, particularly law schools. And to assess the
contribution of e-learning to quality assurance within the faculties of law. We have
examined the nature of e-learning, the difficulties encountered in the electronic
teaching process, the quality of academic quality, the quality assurance standards, the
requirements of quality assurance and accreditation in the legal studies sector through
exposure to the quality requirements of e-legal education at the law student level,
Teaching the Faculty of Law, the curricula of the faculties of law, in addition to the
safety of applying the quality standards, as well as the legal clinic programs, aiming
at a global quality system for the educational process at the level of the student of
science and teacher and the curriculum within the faculties of law.
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مقدم ـ ــة:
تشهد الجامعات العاملية بصفة عامة والجامعات املصرية بصفة خاصة ,حراكا وتقدما تكنولوجيا في شتى
أنحاء العملية التعليمية ,والتي ستنعكس آثاره على مختلف جوانب الحياة وقطاعات العمل واإلنتاج .فمن يملك
تكنولوجيا املعلومات ويحسن توظيفها يكون قادرا على تطوير خدماته ومنتجاته وخفض التكلفة وتحسين
الجودة في ظل تزايد حدة املنافسة العاملية.
وقد تطور التعليم الجامعي في العالم املعاصر بشكل ملحوظ خالل العقد األخير من حيث املحتوى
واملضمون وأنماط التعليم والتعلم التي تحكم النوع والكم معا ,وبما يخدم تحقيق التنمية البشرية الشاملة ,حتى
أصبحت من أولويات العديد من الحكومات في املرحلة املقبلة(.)1
وقد كثر في اآلونة األخيرة الحديث عن أهمية استخدام التعليم اإللكتروني داخل كليات الحقوق ,ملا
يحققه هذا االستخدام من مزايا عديدة مقارنة بالتدريس بالطرق التقليدية .ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث
لتسليط الضوء على مدى إسهام التعليم اإللكتروني في ضمان جودة التعليم داخل كليات الحقوق.
 أهمية الدراسة:في ظل تطور استخدام تكنولوجيا املعلومات وتزايد حدة املنافسة في استخدامها في العالم ,وانفتاحه
ووجوب القدرة التنافسية واالهتمام الكبير والتنامي بضمان الجودة ,فقد أصبح من الضروري على كليات
الحقوق السعي نحو تحسين مستوى جودة أدائها باستخدام الوسائل التعليمية اإللكترونية الحديثة المتالك
القدرة التنافسية على البقاء واالستمرار وامتالك سمات التطور التي تتناسب وحجم التحديات املستقبلية.
 أهداف البحث:تهدف الدراسة إلى التعرف على دور التعليم اإللكتروني في تطوير التعليم الجامعي ,وجودة التعليم
اإللكتروني في مؤسسات التعليم الجامعي ,ومتطلبات ضمان الجودة والحصول على االعتماد في قطاع الدراسات
القانونية.
 مشكلة الدراسة:يمثل استخدام التعليم اإللكتروني أهمية كبيرة للتعليم داخل كليات الحقوق بهدف ضمان واعتماد
الجودة ,فهو الضمانة الحقيقية في عصر التطور التكنولوجي بشرط توفير اإلمكانيات املادية والفنية واملهارات
لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة لتقبل هذه التكنولوجيا الحديثة؛ لذا فإن الباحث يسعى من خالل الدراسة
إلى اإلجابة على التساؤل الرئيس ي اآلتي :مدى إسهام التعليم اإللكتروني في ضمان الجودة داخل كليات
الحقوق؟.
ومن خالل الوصول لذلك يطرح البحث العديد من التساؤالت الفرعية التي تساهم في صياغة مشكلة
البحث ,على النحو اآلتي:
 .1ماهية التعليم اإللكتروني وأهم مميزاته والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية؟
 .2ماهية الجودة األكاديمية وأهميتها ومعايير ضمان الجودة؟
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 .3ماهية متطلبات ضمان الجودة والحصول على االعتماد في قطاع الدراسات القانونية؟
 .4ماهية برامج العيادة القانونية؟
 منهج الدراسة:ارتكزت دراستي في هذا البحث على األسلوب االستقرائي ,من خالل تجميع املعلومات وتحليلها ,بقصد
التعرف على مدى إسهام التعليم اإللكتروني في ضمان الجودة داخل كليات الحقوق ,وعلى األسلوب االستنباطي
في تقديم بعض املقترحات والتوصيات التي تساهم تلبية متطلبات ضمان الجودة والحصول على االعتماد في
قطاع الدراسات القانونية خالل املرحلة القادمة.
املطلب األول :دور التعليم اإللكتروني في تطويرالتعليم الجامعي
أوال :ماهية التعليم اإللكتروني:
لقد أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور أساليب جديدة للتعليم غير املباشر ,مما ترتب عليه انتشار كبير
للتعليم عبر الشبكة اإللكترونية ,بحيث أصبح بإمكان املتعلم االنتظام في أي جامعة بالعالم دون أن ينتقل
لإلقامة في املكان الذي يدرس فيه.
ويعرف البعض( )2التعليم اإللكتروني بأنه" :أسلوب حديث من أساليب االتصال توظف فيه آليات
االتصال الحديثة من حاسب ,وشبكات ,ووسائط متعددة من صوت وصورة ,ورسومات ,وآليات بحث ,ومكتبات
إلكترونية ,وبوابات اإلنترنت سواء كانت عن بعد ,أو في الفصل الدراس ي".
ويعرفه البعض( )3بأنه" :استخدام الوسائط اإللكترونية والحاسوبية في عملية نقل وإيصال املعلومات
للمتعلم" .كما يعرفه البعض اآلخر بأنه" :التعليم الذي ال يعتمد على حضور املعلم واملتعلم معا داخل حجرة
دراسية مع وجود التفاعلية بينهما بحيث يلغى املكان وليس الزمان"(.)4
ويمكن من خالل ذلك؛ يمكن القول بأن :التعليم اإللكتروني ,هو طريقة حديثة تعتمد على تقنيات
إلكترونية ,كـ :اإلنترنت ,الكمبيوتر ,املكتبة اإللكتروني ,الكتاب اإللكتروني في إيصال املعلومات دون حضور املعلم
والطالب إلى الصف الدراس ي(.)5
ثانيا :أهم مميزات التعليم اإللكتروني:
يتميز التعليم اإللكتروني بعدة خصائص ومميزات؛ أهمها :أنه يساعد على تجاوز عائق املسافات واألزمان,
ويعتمد على تقنيات إلكترونية كالحاسوب واإلنترنت ,ويوفر بيئة تفاعلية بين املعلم واملتعلم وزمالئه وبيئة
تعليمية بعيدة عن املخاطر باإلضافة إلى أنه تعليم ذاتي يعتمد على مجهود املتعلم في تعليم نفسه ,كما انه يقلل
األعباء اإلدارية على املعلم ويقلل حجم العمل في الكلية ,ويوفر املناهج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع(.)6
ويعتمد التعليم اإللكتروني على نمطين من التعليم :األول :التعليم التزامني :وهو الذي يحتاج وجود معلمين
ومتعلمين في نفس الوقت إلجراء املحادثات أو الدروس عبر غرف النقاش أو فصول الدراسة .والثاني :التعليم
غير التزامني :وهو ال يحتاج إلى وجود املعلمين واملتعلمين في نفس املكان ,ويتم من خالل بعض تقنيات التعليم
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اإللكتروني ,ومثال ذلك :البريد اإللكتروني ,صفحات اإلنترنت ,وصفحات التواصل التعليمية .كما يوجد ما يسمى
بالتعليم املدمج :ويشتمل على مجموعة من الوسائط التي يتم تصميمها لتكتمل بعضها البعض ,ويمكن أن
يشتمل على العديد من أدوات التعلم ,كــ :برمجيات التعلم التعاوني االفتراض ي الفوري ,املقررات املعتمدة على
اإلنترنت ,مقررات التعلم الذاتي ,وأنظمة دعم األداء اإللكترونية ,وإدارة نظم التعلم(.)7
ثالثا :الصعوبات التي تواجه العملية التعليمة اإللكترونية:
توجد بعض الصعوبات التي تعوق العملية التعليمية اإللكترونية ,أهمها :ضعف البنية التحتية لغالبية
الدول النامية ,وعدم اكتساب املتعلمين املهارات الحديثة للتعامل على الحاسوب واإلنترنت ,وعدم اقتناع بعض
أعضاء هيئات التدريس باستخدام الوسائط اإللكترونية في التدريب والتدريس ,وعدم اعتراف بعض الجهات
الرسمية بالشهادات التي تمنحها الجامعة اإللكترونية.
كما أن هناك العديد من اإلشكاالت القانونية التي يطرحها التعليم اإللكتروني:
األول :األمن املعلوماتي :يعتبر األمن املعلوماتي أحد أهم املعوقات التي تعيق العملية التعليمية ,خوفا من
اختراق املنظومة املعلوماتية ,وفقدان الخصوصية والحرية للمستفيدين؛ أهمها :سرية املعلومات ,وسالمة ضمان
بقائها.
ثانيا :انقطاع اإلنترنت :حيث تعتمد كل األنظمة التعليمية اإللكترونية على اإلنترنت بشكل أساس ي ابتداء
من املعلم وانتهاء باملتعلم.
ثالثا :القرصنة للبرامج التعليمية :وتحدث بسبب عدم تطبيق قوانين حقوق امللكية الفكرية في إعداد
مناهج التعليم أو برمجياته.
كما يجب االعتداد بحقوق امللكية الفكرية للتعليم اإللكتروني ,سواء في النشر أو تأليف املواد التعليمية
من خالل مواقع التعليم اإللكتروني ,نظرا النتشار الكثير من املقررات والبرامج التعليمية على شبكة اإلنترنت,
وضياع الحقوق الناشئة عن النشاط والجهد الفكري للمبتكر ,بسرقتها أو بنسخها إلى مواقع أخرى وتعديلها
ونسبتها إلى أشخاص آخرين غير املؤلفين األصليين.
وقد شرعت غالبية التشريعات الخاصة بحماية امللكية الفكرية إلى تنفيذ ذلك ,ففي القانون املصري نجد
أن القانون رقم  82لسنة  2002بشأن حماية امللكية الفكرية يعاقب بالحبس ملدة ال تقل عن شهر ,وغرامة ال تقل
عن خمسة آالف جنيها وال تتجاوز عشرة آالف جنيها .وفي الجزائر يعاقب القانون بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث
سنوات وبغرامة مالية من  500ألف دينار جزائري إلى مليون دينار جزائري(.)8
املطلب الثاني :جودة التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم الجامعي
أوال :ماهية الجودة األكاديمية:
تعرف الجودة بأنها" :مجموعة من اإلجراءات واإلرشادات التي تضعها مؤسسة تعليمية لتهتدي بها في
إلدارة تنظيم عملها وتقديم خدماتها .وما تتطلبه إلنتاج مواد تعليمية مختلفة واستخدام وسائط متعددة
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وأنشطة تتعلق بدراسة حاجات الطالب وتقويم حاجات سوق العمل بما يتالئم مع مخرجات العملية
التعليمية(.)9
وتعرف الجودة األكاديمية بأنها" :وسيلة للتأكد من أن املعايير األكاديمية املستمدة من رسالة الجهة
املعنية ،ثم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق مع املعايير املناظرة لها سواء قوميا أو عامليا ,وأن مستوى جودة فرص
التعلم واألبحاث واملشاركة املجتمعية تعتبر مالئمة وتستوفي توقعات مختلف أنواع املستفيدين من هذه
الجهات"(.)10
ثانيا :أهمية ومضمون الجودة األكاديمية:
تأتي أهمية الجودة في مقدمة االهتمامات االستراتيجية الحيوية التي تواجه حياتنا عموما ,وفي مجاالت
تخصصنا بصفة خاصة ,ويرجع ذلك إلى التقدم العلمي والتقني املتالحق وتزايد حدة املنافسة بين املؤسسات
اإلنتاجية والخدمية في ظل زيادة العرض عن الطلب(.)11
ولقد أدت التطورات الحديثة في العلوم واملجاالت األكاديمية املختلفة إلى تزايد االهتمام بالجودة
األكاديمية في اآلونة األخيرة ،وأصبحت قضية الجودة وضمانها والتأكيد عليها في بؤرة اهتمام القيادة السياسية
والتنفيذية علي جميع املستويات من أجل الوصول بالخريجين إلى مستوي املعايير املعترف بها عامليا ,قادرين على
املنافسة املحلية واإلقليمية والعاملية .ولذلك فقد أصبح مشروع ضمان الجودة واالعتماد أحد املشروعات
(25مشروعا) التي وافق عليها مؤتمر التعليم العالي القومي الذي عقد عام  ,2002كما اختير كأحد املشروعات
الستة لتطوير التعليم العالي التي تم اعتمادها مع نهاية  ,2002وتتلخص رسالة املشروع في" :ضمان أفضل نوعية
في التعليم مع االلتزام بالتعزيز املستمر و األداء الكفء ملؤسسات التعليم العالي املصرية ولكسب ثقة املجتمع في
مقدرة خريجيها و التي تحقق معايير معترف بها عامليا".
وتتولى اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد ) (NQAACإدارة هذا املشروع ,وتتألف من أعضاء
يمثلون الجامعات الحكومية والخاصة واملنظمات غير الحكومية ( )S.NGOواملجلس األعلى للجامعات ,وخبراء
آخرون في ضمان الجودة.
ثالثا :معاييرضمان الجودة:
يتطلب تطبيق معايير ضمان الجودة ,تحديد املرجعيات أو املعايير أو املقاييس التي يجب توافرها في
جميع مكونات النظام ،وصوال إلى مخرجات تحوز رضا املستفيد وتحقق أهداف املؤسسة؛ ولذلك تصنف املعايير
إلى :معايير املدخالت ,معايير العمليات ,معايير املخرجات(.)12
ومن هذا املنطلق أن الجودة تهدف إلى تحسين وتطوير املنتج النهائي ،وتتطلب الحكم على جميع عناصر
العملية التعليمية في ضوء معايير محددة ،ثم نحكم على مدى تحقيق املعايير في ضوء األهداف واملتطلبات؛ لذا
فإن األمر يتطلب ضبط الجودة.
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ويقصد بنظام ضبط الجودة في التعليم اإللكتروني" :التقويم واملتابعة املستمرة لكل خطوه من خطوات
الجودة ،أي مراجعة املقررات وفق املواصفات واملعايير املحددة ومثل هذه املراجعة والضبط ال يتم في املرحلة
النهائية وإنما في كل خطوة ومع كل مرحلة من املراحل بحيث نتأكد من مطابقة اإلجراءات للمواصفات واألهداف.
ويجب أن يقدم املقرر عدد من طرق التقويم حيث يجب على األقل تقديم طريقة فاعلة لتقييم الدرجة
النهائية ،وتساعد طرق التدريس باستخدام اإلنترنت على استخدام طرق متعددة لتقييم الطالب بما في ذلك
التقييم الذاتي .كما تساعد األسئلة القصيرة الذاتية الطالب على تقييم مدى فهمهم للمقرر ،ويساعد أيضا
برنامج النماذج في تقديم وسائل بتقييم أداء الطالب ,مثال ذلك :االمتحان عن بعد مع توافر العديد من السمات,
واالختبار في زمن محدد ,واإلطالق االنتقائي ,وإنشاء بنوك أسئلة االمتحانات ,واألسئلة العشوائية ,والخيارات
املتعددة ,واملضاهاة وأسئلة الحسابات واألسئلة املقالية(.)13
املطلب الثالث :متطلبات ضمان الجودة والحصول على االعتماد في قطاع الدراسات القانونية
الفرع األول :متطلبات جودة التعليم القانوني اإللكتروني
أوال :على مستوى طالب كلية الحقوق:
ينبغي أن يتنقل الطالب في املنهج اإللكتروني من مجرد وسيلة استقبال إلى عنصر فعال في تشكيل املقرر
ومحاورة املادة العلمية ،وإبداء وجهة النظر ،وتشكيل شخصية علمية مستقلة ،قادرة على إبداء الرأي ومحاورة
اآلخرين.
وقد أشارت املعايير القومية األكاديمية القياسية لقطاع الحقوق ) بالنسبة ملرحلة الليسانس ومرحلة
الدراسات العليا( والصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد عام  )14(2009إلى التدريب
القانوني واكتساب املهارات القانونية ،حيث يشترط في خريج الحقوق ما يلي:
 القدرة على إجراء األبحاث وكتابة التقارير واملذكرات. والتدريب على الصياغة القانونية. املرافعة أمام املحاكم وهيئات التحكيم. وصياغة الوثائق القومية والقوانين والقرارات واستيعاب التطبيقات القضائية وفهمها. وتقديم االستشارات واملشاركة في األنشطة البحثية.كما أشارت املعايير إلى أن ,يكون خريج كليات الحقوق  -فيما يتعلق باملهارات الذهنية  -قادرا على :تحليل
الوقائع في املسائل محل البحث ,والربط فيما بينها الستخالص النتائج ،وتفسير نصوص القانون تفسيرا سليما,
واستخالص ما ينطبق منها على الوقائع ،والبحث والتحليل والتأصيل إليجاد حل للمشكالت القانونية املعروضة،
استخالص اتجاهات القضاء في املسائل املعروضة واستخدامها في تدعيم رأيه ،والقدرة على النقد.
ثانيا :على مستوى عضو هيئة تدريس كلية الحقوق:
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ينبغي أن يواكب ،املتغيرات العلمية السريعة ويطور من أدائه على املستويين األكاديمي والتقني ،وفي هذا
املجال يأتي دور الجامعة في تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ،وتصنيفهم حسب ما يلي:
 تطوير عضو هيئة التدريس في أدائه األكاديمي. استخدامه وسائل حديثة في عملية التدريس. نشر أبحاث علمية محكمة. مشاركته في ندوات ومؤتمرات علمية.ثالثا :على مستوى املناهج املقررة بكليات الحقوق:
يجب أن يتم مراجعتها من قبل لجان متخصصة ,بهدف تطويرها أو تغيير محتواها العلمي بما يتناسب مع
التطورات العلمية السريعة.
حيث تركز طرق تقويم الطالب في قطاع الدراسات القانونية  -في الوقت الحالي  -على قياس مستوى
الحفظ والقدرة على استرجاع املعلومات ,وليس قياس القدرة على الفهم وحل املشكالت ،بمعنى يتم التركيز فقط
على التكوين املعرفي للطالب ,وتجاهل التكوين املهاري للطالب.
فضال عن ,ندرة االهتمام بتدريب الطالب على تطبيق املعلومات القانونية ،التي يقوم بدراستها على
القضايا الواقعية ،إال في حاالت نادرة ,وفي جزيئات قليلة من املقررات الدراسية ،ويتعارض هذا مع متطلبات
جودة الخريج ,وتأهيل البرنامج الدراس ي للحصول على االعتماد.
لذا؛ يجب أن يتلقى طالب الدراسات القانونية ،أصول التدريب القانوني واملهارات القانونية األساسية،
حتى يتوافق مع ما جاء في املعايير األكاديمية القومية ،بهذا يصبح خريج كلية الحقوق في قطاع الليسانس وقطاع
الدراسات العليا ،مكتسبا ملجموعة من املهارات العامة والذهنية واملهنية ،ويتحقق له هذا االكتساب التميز على
املستوى األكاديمي ,وعلى املستوى العملي ،وبالتالي يصبح قادرا على أن يكون منافسا ،قويا في سوق العمل(.)15
رابعا :سالمة تطبيق معاييرالجودة:
من الثابت إنه ال يوجد تأثير فعلي وواقعي لبرامج ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد في قطاع الدراسات
القانونية ،وهو األمر الذي يتطلب إعادة التفكير في وضعية قطاع الدراسات القانونية؛ ومن أجل تطبيق معايير
الجودة بشكل واضح ،ينبغي توافر ما يلي(:)16
 .1توافر الرغبة الصادقة في كل األطراف ابتداء من الطالب ،وانتهاء باملؤسسة للعمل من أجل تطبيق معايير
تمثل إستراتيجية دائمة ،وليست مرحلية ،فالجودة ليست وليدة لحظة أو مرحلة ،وإنما هي سياسة عامة
البد من اعتمادها وتطبيقها.
 .2تعاون الجهات املعنية ذات الشأن في عملية ضبط معايير الجودة والنوعية ،وفق أسس ثابتة وواضحة يتم
تطبيقها على الجميع.
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 .3عدم االكتفاء بوضع املعايير النظرية ،وإنما االنتقال من املعيار النظري إلى التطبيق العملي ،حتى تكون
عملية الضبط عملية جادة.
 .4مراجعة املعايير من فترة إلى أخرى ،حسب متغيرات العمل ،وما يجد من ظروف مستحدثه.
 .5مراجعة املؤسسات األكاديمية املتماثلة ،سواء على املستوى القومي أو العاملي.
ويتطلب لتطوير مقررات التعليمي اإللكتروني األكاديمي ,ما يلي:)17(:
 .1أن يكون املقرر اإللكتروني يحتوى على مواصفات املقرر التربوية ،والهدف منه وواجبات الطالب واملراجع
واملصادر املطلوبة الستكمال العملية التعليمية وكذلك طرق تقييم املقرر وتوزيع الدرجات.
 .2أن يكون املقرر ذات تصميم متناسق ويساعد على استيعاب الطالب للمقرر.
 .3أن يكون املقرر غنى باملحتوى العلمي ويعكس نظريات ومفاهيم متعددة من خالل الوسائل التعليمية مثل
مواقع اإلنترنت املختلفة والفيديو.
 .4أن يحتوى املقرر على استراتيجيات وفرص تعلم متنوعة للتفاعل بين الطالب واملقرر التعليمي بما يساعد
على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب.
 .5أن يكون هناك تفاعل بين الطالب وبعضهم البعض من خالل القيام باألنشطة العلمية املختلفة مثل
اتصاالت البريد اإللكتروني ،ومناقشات الحوار عن بعد ،وكذلك التفاعل بين الطالب وعضو هيئة التدريس
من خالل املشاركة في املناقشة التي يديرها املحاضر ،أو تقديم عمل للتعليق عليه ،وكذلك االتصال املباشر
بعضو هيئة التدريس عن طريق البريد اإللكتروني.
الفرع الثاني :برامج العيادة القانونية
العيادة القانونية :هي مقرر في برنامج كليات الحقوق يقوم على فلسفة الجمع بين املفاهيم النظرية
والواقع العملي للممارسة القانونية وتهدف إلى مساعدة الطالب على اكتساب الخبرات واملهارات من خالل مقابلة
حاالت عملية من الواقع العملي مع تقديم الخدمات القانونية املجانية لغير القادرين لتفعيل الحق في التقاض ي.
وتضطلع برامج العيادة القانونية ،بمسألة اكتساب وتدريب الطالب على املهارات القانونية العملية ،من
خالل استقبال الحاالت الواقعية.
ويتوافق إدخال العيادة القانونية في برامج كليات الحقوق ،مع ما تفرضه مقتضيات التحوالت
والتطورات العاملية ،من ضرورة التفكير في تطوير برامج الدراسات القانونية ،وهو ما يقتض ي إعادة التفكير في
الكثير من نواتج العملية التعليمية ،وكذلك مدخالتها ،بحيث يؤدي ذلك إلى إعادة هيكلة الكثير من املناهج
والبرامج التعليمية القانونية.
وذلك؛ بهدف التركيز على اكتساب الطالب للمهارات القانونية العملية ،بوصفها من أساسيات نواتج
برنامج التعليم القانوني ،وخصوصا مع تزايد االتجاه العاملي نحو االهتمام باملهارات التدريبية وإدماجها في
مقررات كليات الحقوق ،من خالل االتجاه نحو تحسين املقررات القانونية عن طريق جعلها تعكس الواقع
االجتماعي ،بما فيه من مؤثرات تؤثر تأثيرا قويا ،في نشأة القانون وتكوينه وتطوره ،كالعالقات االجتماعية
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والظروف االقتصادية والظروف السياسية .إذ يرتبط التعليم القانوني املستمر ،ببرنامج العيادة القانونية،
وتطوير املهارات القانونية للمشتعلين بالقانون(.)18
وتتمثل األفكار األساسية ملشروع القواعد املنظمة للعيادات القانونية بكليات الحقوق في مجموعة
النقاط اآلتية(:)19
 التعريف بالعيادة القانونية ورسالتها وأهدافها وبمجموعة املصطلحات القانونية األساسية املرتبطة بهاوبضمان الجودة االعتماد.
 بيان صور العيادات القانونية وقواعد إنشائها بكليات الحقوق. قواعد التحاق الطالب بالعيادة القانونية وأسس التدريس بها. التنظيم اإلداري واملالي للعيادة القانونية. العيادة القانونية ونظم ضمان الجودة. املحتوى العلمي للوحدات الدراسية وصور املهارات القانونية العملية لبرنامج العيادة القانونية. العيادة القانونية والتدريبات القانونية العملية والتعليم القانوني املستمر. العيادة القانونية وكفالة الحق في التقاض ي وتقديم املساعدة القانونية للفئات املستضعفة. العيادة القانونية واملسئولية املهنية واألخالق والتقاليد املهنية للمشتغلين باملهن القانونية. العيادة القانونية والتعاون مع منظمات املجتمع املدني والنقابات املهنية والجامعات ومراكز البحوثالوطنية واإلقليمية والعاملية.
 العيادة القانونية وتطوير الدراسة بكليات الحقوق. تمويل برامج العيادات القانونية. إدارة العيادة القانونية ومنظومة إدارة كليات الحقوق. العيادة القانونية والجودة والتأهيل للحصول على االعتماد التخصص ي.ونخلص من ذلك إلى؛ أن هدف العيادات القانونية هو نشر الوعي القانوني ,وكفالة حقوق اإلنسان,
وتقديم املساعدة القانونية للفئات املستضعفة ,وكفالة حق التقاض ي ,وتقديم االستشارات القانونية املجانية,
والتدريب على املهارات القانونية ,واالرتقاء بمستوى خريجي الحقوق ,ونشر وتعليم أحكام املسئولية املهنية
للقانونيين ,وتفعيل التعاون بين الكلية والعيادة القانونية ومؤسسات املجتمع املدني ونقابات املحاميين ,وتأهيل
الطالب لاللتحاق بسوق العمل ,واملساعدة في تنفيذ وتطبيق خطط خدمة وتنمية املجتمع ,وربط الدراسة
النظرية للقانون بمتطلبات سوق العمل ,وضمان جودة خريج الحقوق ورفع قدرته التنافسية على املستوى
القومي واإلقليمي والدولي ,وتحسين ممارسة مهنة املحاماة ,وتفعيل التعليم الذاتي ,وتعزيز األخالقيات املهنية
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للمشتغلين في املهن القانونية ,وتدريب الطالب على الصياغة التشريعية من خالل التدريب على صياغة قوانين
نموذجية في املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان وكفالة الحق في التقاض ي.

خاتمة:
أوال :أهم النتائج:
 .1يعد التعليم اإللكتروني من أهم البدائل الحديثة للتعليم والحصول غلى املعلومة بصورة شيقة وممتعة
وإتاحة الفرصة للمعرفة داخل وخارج قاعة املحاضرة.
 .2تجاوز التعليم اإللكتروني حدود الطرق التقليدية في التعليم الجامعي من حيث املكان والزمان ومن حيث
فرص القبول في كليات الحقوق وتجاوز عقبات محدودية األماكن وتحقيق التوزيع األمثل ملواردها املحدودة.
 .3يعمل التعليم اإللكتروني إلى التواصل بين املتعلم واملعلم في كلية الحقوق وفي الكليات الحقوق في الجامعات
املختلفة فضال عن تبادل الخبرات واملعلومات وتوطيد العالقة بينهم.
 .4أهمية ضمان الجودة داخل كليات الحقوق وضرورة استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من
مناهج ومؤسسات وطالب ومعلمين وأساتذة ومختلف األنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية .مع ضرورة
اعتمادها باالعتراف الذي تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد للمؤسسة التعليمية
بالدولة ,إذا تمكنت من إثبات أن لديها القدرة املؤسسية ،وتحقق الفاعلية التعليمية وفقا للمعايير
القياسية األكاديمية القومية.
 .5تنظيم العيادة القانونية باملشاركة مع الكليات واملراكز التعليمية والعيادات القانونية والنقابات املهنية
دورات تدريبية في املوضوعات القانونية ذات الصلة.
ثانيا :أهم التوصيات:
 .1البد من تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات في الوطن العربي ,مع إعداد كوادر بشرية مؤهلة
لتطبيق التعليم اإللكتروني.
 .2ضرورة تيني مشروع عربي موحد من أجل توفير الكتب املدرسية بنسخ إلكترونية تتضمن برامج تدريب.
 .3حماية حقوق امللكية الفكرية تشجيعا للتأليف والترجمة والنشر اإللكتروني ,مع قيام مؤسسات التعليم
اإللكتروني ,عن طريق تشكيل لجان مؤسسية تضم قانونين ومتخصصين في املجال اإللكتروني ,لوضع حلول
قانونية في هذا املجال.
 .4تفعيل املسئولية القانونية لحماية حقوق امللكية الفكرية للبرامج واملصنفات املنفذة للتعليم عن بعد,
مسئولية مشتركة بين املشاركين في العملية التعليمية ,ك ــ :أعضاء هيئة التدريس ,والطالب ,واإلداريين
باملؤسسة التعليمية لتصبح حقوق امللكية الفكرية جزء ال يتجزأ من سياسة املؤسسة التعليمية
اإللكترونية.
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 .5بدء تشكيل فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق بالجامعات املصرية الحكومية والخاصة
لوضع معايير جودة قياسية للتعليم اإللكتروني وتقويم برامج التعليم اإللكتروني بصورة دورية تتفق بشأنها
لضمان الجودة النوعية في البرامج املقدمة وموافاة هيئة املعايير واملقاييس لضمان الجودة بتقارير تقييمية
ألوضاع هذه الجامعات واملؤسسات التعليمية.
 .6سرعة إصدار التشريع الخاص بتنظيم العيادة القانونية بكليات الحقوق لالرتقاء بضمان وجودة التعليم
والتأهيل واالعتماد والحصول على االعتماد املؤسس ي.
املصادر:
 .1أمل حسين عبد القادر ,جودة التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي ,مجلة الحكمة ,مؤسسة كنوز
للنشر والتوزيع ,الجزائر ,ع.2013 ,19
 .2الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد ,مصر ,دليل االعتماد ملؤسسات العليم العالي ,اإلصدار األول,
املعايير ,قطاع الدراسات القانونية.2009 ,
 .3راجية بن علي ,التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أستاذة الجامعة ,دراسة استكشافية بجامعة باتنة ,امللتقى
الوطني للحاسوب وتكنولوجيا املعلومات في التعليم العالي ,جامعة قاصدي مرباح ,ورقلة.2011 ,
 .4زينب موالي عمار حميدة ,التعليم اإللكتروني ,مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ,جامعة زيان عاشور بالجلفة,
الجزائر ,ع.2015 ,22
 .5فارس إبراهيم الراشد ,ورقة عمل حول التعليم اإللكتروني واقع وطموح ,مدارس امللك فيصل ,السعودية,
.2003
 .6فايز محمد حسين محمد ,كفالة الحق في التقاض ي وتعزيز حقوق اإلنسان وبرنامج العيادة القانونية بكليات
الحقوق بالجامعات العربية ,مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ,اإلسكندرية ,ع.2014 ,1
 .7محمد سامي عبد الصادق ,حقوق امللكية الفكرية في مجال التعليم اإللكتروني ,املؤتمر الدولي الثاني للتعليم
اإللكتروني والتعلم عن بعد ,الرياض.2011 ,
 .8وليد زكريا صيام ,مدى إسهام التعليم اإللكتروني في ضمان جودة التعليم العالي ,املجلة العربية لضمان جودة
التعليم الجامعي ,مج ,6ع ,14جامعة تكنولوجيا املعلومات ,األردن.2013 ,
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قيود االستثمار االجنبي في الجزائر
Restrictions on foreign investment in Algeria
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*******
ملخص:

ُ
التفتح على االستثمار االجنبي ّ
كرست الدولة الجزائرية كل الجهود في سبيل خلق املناخ املالئم
منذ
الستقطاب رؤوس األموال األجنبية على ّ
كل املستويات املالية ،الجبائية ،الجمركية ،اإلجرائية ،القانونية إال أنه
لم يتم استقطاب الحجم املرغوب فيه الالزم لتحريك عجلة التنمية االقتصادية بصفة فعلية ،وقد كانت
األسباب التي عرقلت تدفق االستثمارات االجنبية الى الجزائر ذات عالقة بالقيود التي تكتنف النظام القانوني
العام لالستثمار االجنبي في الجزائر ،السيما القيود املرتبطة بالتحرير الفعلي لنشاط االستثمار في الجزائر
وبالقيود التي يواجهها املستثمر في مختلف مراحل إنشاء استثماره واستغالله.

الكلمات املفتاحية :االستثمار االجنبي ؛ القيود ؛ العراقيل.
Abstract:
Since opening up to foreign investment, the Algerian state has devoted all
efforts to creating the appropriate environment for attracting foreign capital at all
levels of finance, taxation, customs, procedural, legal, but not attracting the desired
size necessary to move the wheel of economic development effectively, Which
hampered the flow of foreign investments to Algeria related to the restrictions that
surround the general legal system of foreign investment, especially the restrictions
associated with the actual liberalization of investment activity in Algeria and the
restrictions faced by the investor in various stages of the establishment of S Fruit and
exploitation.

keywords: Foreign Investment; Restrictions; Obstacles.

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،82-66 :جوان 2019
66

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
قيود االستثمار االجنبي في الجزائر

مقدمة:
عندما كرس املشرع الجزائري مبدأ حرية الصناعة والتجارة بموجب نص املادة  37من دستور 1996
املعدلة واملتممة بموجب املادة  43من التعديل الدستوري لسنة  2016والتي نصت على أنه " :حرية االستثمار و
التجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون  ،)1( "...تجسدت معه كل معالم االقتصاد ّ
الحر ،بل وانسحاب
الدولة من الحقل االقتصادي واكتفاءها بتنظيم والسهر على تحقيق النظام العام االقتصادي(.)2
وقد ترتب عن تكريس مبدأ حرية الصناعة والتجارة حرية االستثمار االجنبي في الجزائر ،وكل مبادئه
االساسية من عدم التمييز ،وحماية االستثمار ،وعدم املساس باالمتيازات ،واستقرار التشريع وحرية حركة
رؤوس اموال االستثمار من وإلى الجزائر...بشكل يشجع اإلطار القانوني والتنظيمي املعمول به في الجزائر ،ويعزز
مناخ االستثمار في شكله العام 3ويشجع على تطوير القطاع الخاص  ...بحيث يمكن ألي شخص طبيعيا كان أو
معنويا ،وطنيا أو أجنبيا ،أن يستثمر في األنشطة االقتصادية إلنتاج السلع والخدمات ،فضال عن االستثمارات
املنجزة في إطار منح تنازالت وأو تراخيص حسب ما ورد في قانون االستثمار رقم 09/16املتعلق بترقية
االستثمار(.)4
ُ
التفتح على االستثمار االجنبي ّ
كرست الدولة الجزائرية كل الجهود في سبيل خلق املناخ املالئم
ومنذ
الستقطاب رؤوس األموال األجنبية على ّ
كل املستويات( )5املالية ،الجبائية ،الجمركية ،اإلجرائية ،القانونية...
ً
أسواقا واسعة ً
ّ
جدا قادرة على استيعاب وامتصاص استثمارات
وكرس معاملة تمييزية لالستثمار األجنبي ،ومنح
ضخمة ،لكن ذلك يبقى غير كاف ،فالضمانات املمنوحة فتحت الباب لالستثمار األجنبي ً
نظريا ،ألنه لم يتم
تحقيق الحجم املرغوب فيه الالزم لتحريك عجلة التنمية االقتصادية بصفة فعلية.
ّإن نقص االستثمارات األجنبية في الجزائر بعد تقييم التجربة ملدة تتجاوز عشريتين يرجع ألسباب سياسية
أكثر منها اقتصادية ،بل لوجود قيود تحول دون تدفق االستثمارات االجنبية الى الجزائر ،السيما تلك املتعلقة
بعدم التحرير الفعلي لالستثمار في الجزائر وللقيود التي يواجهها املستثمر من مرحلة ما قبل انجاز االستثمار الى
مرحلة تصفيته()6
للتفصيل في املوضوع نتساءل عن :ماهي القيود التي عرقلت نشاط االستثماراالجنبي في الجزائر؟.
ولالقتراب من االشكالية ارتأينا التطرق للقيود املتعلقة بتحرير االستثمار ال سيما تقييد حرية اختيار
نشاط االستثمار وفرض الشراكة إلنشاء االستثمار في الجزائر في (املبحث االول) ثم للقيود املتعلقة بفرض
احترام البيئة وحرية التصرف في ملكية االستثمار (املبحث الثاني).
حيث تمت الدراسة بانتهاج املنهج الوصفي التحليلي لواقع االستثمار االجنبي في الجزائر على ضوء
املنظومة القانونية املتعلقة باالستثمار االجنبي.
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املبحث األول
القيود املتعلقة بحرية االستثماراالجنبي
األصل العام في القانون الجزائري هو تكريس مبدأ حرية االستثمار دستوريا وتجسيده في النصوص
ُ
التشريعية( ،)7اال إن إعادة قراءة مختلف املعطيات في إطار نسق منطقي ،يبين أن التجربة الجزائرية التي مر بها
االستثمار االجنبي منذ مرحلة التفتح االقتصاديّ ،
غيرت من طبيعة تعامل الدولة مع رؤوس االموال األجنبية من
اإلطالق في مرحلة االصالحات االقتصادية إلى التقييد ،وهو ما يتنافى مع توجهات الجزائر التي يفترض أنها تعمل
على أساس الحرية التامة لالستثمار االجنبي ،االمر الذي يتناقض مع الواقع املعمول به والذي يترجم في القيود
التي وضعت في اختيار مجال وآلية انشاء االستثمار.
املطلب األول :تقييد حرية اختيارمجال االستثمار .
ّان املقصود من التكريس الدستوري لحرية االستثمار االجنبي هو الحرية املطلقة للمستثمر االجنبي في
اختيار نوع النشاط الذي يريد االستثمار فيه وحجم املشروع ومكان انجازه والحرية في إدارته والسيطرة الكاملة
على السياسة اإلنتاجية والتسويقية واملالية ،على أن ال ينحرف عن االطار القانوني وفي حدود املعاملة الوطنية،
وإن كان املشرع الجزائري قد ّ
أقر له باملعاملة التمييزية لضمان تدفق رؤوس االموال االجنبية في ظل مرحلة االزمة
االقتصادية الخانقة.
غير إن حرية االستثمار التي ّ
كرسها املشرع الجزائري كأصل عام وردت عليها استثناءات تتمثل في تقييد
االستثمار في النشطات املقننة باشتراط التراخيص واالعتمادات ،وتقييده في مجال اختيار الوعاء الذي يحتاجه
املستثمر إلنشاء استثماره.
الفرع األول :تقييد االختيارالحرلنشاط االستثمار
ّإن الدولة الجزائرية تسمح كأصل للقطاع الخاص االستثمار في النشاطات املقننة إعماال ملبدأ حرية
االستثمار ،لكن ّ
تقيد ذلك بالنسبة لألجنبي في بعض النصوص التي تعتبر حرية االستثمار في النشاطات املقننة
ّ
مقيدة كونها تقوم على اعتبارات أخرى أكثر من مبدأ حرية االستثمار وهي حماية االستقرار االقتصادي
واالقتصاد الوطني ،وكذا النظام العام االقتصادي .فالنشاطات املقننة يصلح االستثمار فيها لكن في حدود
ّ
ضيقة ،بحيث يقتض ي على كل مستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا إذا رغب القيام بمشروع استثماري ما في
مجاالت معينة الخضوع إلى موافقة مسبقة ويطلق على هذه املوافقة تسمية الترخيص اإلداري الذي ُيسلم بقرار
إداري انفرادي من طرف هيئة مختصة(.)8
حيث اشترطت هذه التدابير في بعض القطاعات وبعض النشاط االقتصادية وذلك بدرجات متفاوتة ،في
بعض النصوص القانونية التي تنظم النشاطات ّ
املهمة بالنسبة لالقتصاد الوطني كالقطاع املصرفي والتأمين
والتي تستلزم ملمارستها أو االستثمار فيها شرط الحصول على الترخيص ،9او شرط الحصول على االعتماد،10
ُوك ّيفت بأنها تدابير ّ
تضيق بل وتنتقص من مبدأ حرية االستثمار وتضع قيودا على املستثمر الوطني واألجنبي،
حيث تنص املادة  3من القانون رقم  09 – 16على أنه ..." :تنجز االستثمارات املذكورة في ظل احترام القوانين
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والتنظيمات املعمول بها ،السيما تلك املتعلقة بحماية البيئة وبالنشاطات واملهن املقننة ،وبصفة عامة
بممارسة النشاطات االقتصادية ."...
ّ
مخصصة صراحة ،إنما تتدخل
وعليه النشاطات املقننة هي نشاطات حرة ال يمكن اعتبارها ال ممنوعة وال
الدولة فيها بمنح ترخيص مسبق من أجل ممارستها ،بهدف حماية الصحة واألمن العام والبيئة باعتبارها معرضة
للمخاطر بسبب هذه النشاطات ،كاستيراد البضائع ،النشاطات الصيدالنية ،رمي النفايات الصناعية أو
تحويلها ...وكذلك في بعض القطاعات اإلستراتيجية املحتكرة فقط من الدولة املنظمة في بعض النصوص
املتفرقة ،والتي ال يمكن مطلقا فتح استثمار أجنبي فيها كصناعة واستيراد التبغ والكبريت ،وصنع املتفجرات
وعتاد التسليح ،وعلى سبيل املثال نصت املادة  2من املرسوم التنفيذي رقم 114-93املعدل واملتمم املتعلق
برخص إستغالل مؤسسة إلنتاج املنتجات الصيدالنية أو توزيعها على ما يلي ":يخضع فتح مؤسسة إلنتاج و/أو
توزيع منتجات صيدالنية واستغاللها لترخيص مسبق من:
 الوزيراملكلف بالصحة في مؤسسات االنتاج والي املنطقة11 ."...من أهم االسباب التي دفعت باملشرع الجزائري لفرض نظام الترخيص بالنسبة للنشاطات املقننة 12مراقبة
استغالل النشاط االستثماري وضبطه إداريا ومراقبة انجازات االستثمار في الجزائر وفرض التراخيص في بعض
النشاطات التي تكثر فيها النفايات الصناعية لفرض الجباية االيكولوجية ومراقبة مدى تأثيرها على املحيط
للمحافظة على البيئة.
وهو نظام يهدف للحفاظ على األمن والنظام العام االقتصادي ألنه في االصل يأخذ شكل تدبير امني،
وحسب الدكتورة اولد رابح صفية فهو نظام وقائي ،ألنه ُيفرض لعلى ممارسة الحرية موافقة الهيئات العمومية
ألنه قد يمس بالضمانات األساسية ،فسلطة املشرع في فرض الترخيص ليست مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة في
األصل بحسن التوفيق بين املصالح الخاصة الفردية واملصلحة العامة ،وذلك بحسب الحريات التي يراد تقييدها،
ويجب أن يكون هذا الترخيص مفروضا بموجب نص تشريعي ،وهذا يجعل من الترخيص املظهر القانوني لتبعية
ممارسة النشاط ملوافقة اإلدارة املعنية وآلية فعالة ملمارستها لرقابة سابقة على ذلك النشاط.13
وعليه إن الترخيص تصرف قانوني في صورة قرار إداري انفرادي منش ئ لحقوق وليس كاشف لها.
كذلك نجد املشرع الجزائري قد تجاوز بعض الحدود ّ
وقيد االستثمار االجنبي من خالل تعقيد إجراءات
الحصول على االعتماد والترخيص ،على سبيل املثال في اجراءات الحصول على الترخيص لالستثماري في القطاع
ألن قانون النقد والقرض ّ
املصرفي والتي تم تكييفها باملعقدة والبيروقراطيةّ ،
عقد إجراءات الحصول على
االعتماد ،حيث ال يمكن االستثمار في القطاع املصرفي إال بعد الحصول على ترخيص مسبق من مجلس النقد
والقرض واعتماد من محافظ بنك الجزائر الكتساب صفة املستثمر املصرفي ،ولم يكتفي بذلك بل جعل
االعتماد ال يسري إال بعد نشره في الجريدة الرسمية ،وقد نصت املادة  2من املرسوم التنفيذي رقم 234-15
املؤرخ في  2015/08/29والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة االنشطة واملهن الخاضعة للتسجيل في السجل
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التجاري أنه :االنشطة املقننة هي " ...أنشطة ومهن لها طابع خصوص ي وال يسمح بممارستها إال إذا توفرت فيها
الشروط التي يتطلبها التنظيم"14.
كما ّأن ترك املشرع سلطة تنظيم النشاطات االشتثمارية واملقننة منها للتنظيم الذي يحدد شروط
ممارستها بحيث يتدخل لتعديل االحكام بالزيادة والنقصان في كل ّ
مرة يضفي على قوانين االستثمار صفة الال
استقرار التشريعي وبالتالي يخلق قيدا آخر على االستثمار في الجزائر.
الفرع الثاني :تقييد حرية اختيارالوعاء العقاري املخصص إلنجازاالستثمار :
يعاني املستثمر في الجزائر من مشكلة العقار الصناعي أو الوعاء العقاري املناسب إلنجاز استثماره ،بحيث
تخصص لذلك عقارات صناعية بتكاليف باهظة ،رغم وجود العديد من االوعية العقارية املناسبة لالستثمار
الصناعي والسياحي بحوزة املؤسسات العمومية دون تسوية أو ّ
مجمدة عوض ادخالها في مشاريع االستثمار
التنموية ،وذلك رغم ّأن املشرع في التعديالت املتعلقة بترقية االستثمار عند صدور االمر رقم  06-08املؤرخ في
 2008/09/01املحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز على االراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة واملوجهة
إلنجاز مشاريع استثمارية 15منح االختصاص للمجلس الوطني لإلستثمار ملنح أراض ي إلنجاز املشاريع بالتراض ي
وبتخفيضات على سعر التنازل ،وأنشأ الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لتقوم بمتابعة ورصد وضبط
العقارات املوجهة لالستغالل االقتصادي ونشر املعلومات الالزمة عنها لفائدة املستثمرين بهدف الخيار على
أساس االنفع للمشروع املراد إنجازه.
ّ
وعليه يقوم املجلس الوطني لالستثمار بدراسة طلبات حول الوعاء العقاري
املخصص لالستثمار والنظر
فيما إذا كان ي دخل ضمن املناطق التي تريد الدولة تثمينها كالجنوب والهضاب العليا واملناطق الجبلية فتحفز
االستثمار فيها بمنح امتيا ات ،أما املناطق االخرى فتواجه املستثمر عراقيل كثيرة السيما ّ
وأن املوافقة التي
ز
ً
ً
يمنحها املجلس تبقى شرطا أساسيا إلمكانية تحويل واعادة تحويل االرباح.
املطلب الثاني :تقييد االستثماربالزامية الدخول في اطارشراكة
إن تنظيم وتدخل وتوجيه سلوك ّ
مؤسسات االستثمار األجنبي بمراقبة نشاطها من الدولة املضيفة
لضمان مشاركتها في املكاسب والفوائد يدخل في صميم صالحياتها ،لكن التدخل املفرط واملتعسف على نشاطات
املستثمر األجنبي في تنظيم وتوجيه نشاط وسلوك مؤسسات االستثمار– هي التي تشكل عائقا حقيقيا -من خالل
التأثير على البيئة االقتصادية الكلية أو من خالل إلزام ّ
مؤسسات االستثمار األجنبية العاملة في أسواقها قبول
مشاركين محليين في إطار أحد أشكال الشراكة القائمة لزيادة مساهمة رأس املال الوطني في الصناعات كفرض
تطبيق قاعدة  ،51/49أو الحصول على بعض األسهم في ملكية املشروع االستثماري.
الفرع األول :تقييد االستثماربالشراكة في القوانين املتعلقة باالستثمار
نصت املادة  58من قانون املالية التكميلي لسنة  2009على أحكام تلزم املستثمر االجنبي بشرط الشراكة،
حيث أصبح من غير املمكن انجاز استثمارات أجنبية إال في إطار شراكة تمثل فيها املساهمة الوطنية املقيمة
نسبة  %51على األقل من رأس املال االجتماعي ،لجعل الشركات الوطنية الفاعل األصلي ،وقد ورد هذا القيد في
املجال املصرفي في األمر رقم  04 – 10املتعلق بالنقد والقرض ،والذي ّ
نص على ضرورة الشراكة مع املتعامل
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الوطني ،بفرض أال تتجاوز نسبة مساهمة االجنبي  49باملائة مقابل حصة ال يجب أن تقل عن  51باملائة
للمستثمر الوطني.
وبالتالي لم يعد بإمكان املستثمر األجنبي إنشاء مشاريع أو مؤسسات جديدة بمفرده بل يشترط عليه
االشتراك مع مستثمر وطني ،وبهذا منح املشرع الجزائري فرصة واسعة للعنصر الوطني الكتساب الخبرات
اإلدارية والفنية والتكنولوجيا من خالل العمل مع املستثمر األجنبي ،ويضمن كذلك االشتراك بوجود ممثل
للمصالح الوطنية في إدارة املشروع االستثماري ومساهمة االستثمار األجنبي في زيادة تدفق رؤوس األموال
األجنبية والتنمية التكنولوجية ،وخلق فرص عمل جديدة ،باإلضافة لتحسين ميزان املدفوعات16.
ورغم ّأن قاعدة  51/49غير واردة في مضمون قانون ترقية االستثمار لسنة  2016ألنها قاعدة أثبت الواقع
ّ
صعوبة تطبيقها ألنها قاعدة غير مرغوبة وتتعارض مع مبدأ عدم التمييز لكونها عائقا أمام االستثمار األجنبي ،إال
ّ
أنه لم يتم الغاؤها تماما بل يتضمنها قانون املالية التكميلي لسنة  ،172016بعد أن كانت واردة في قانون املالية
التكميلي لسنة  2009في فقرته الثانية من املادة  58التي تضمنت الزامية اشتراك الطرف الوطني في أي مشروع
استثماري أجنبي بنسبة  %51مقابل  %49للمستثمر األجنبي ،لتحوز بذلك الجزائر على األغلبية في جميع
املشاريع الجديدة علما أن الشركات الوطنية تفتقر للتكنولوجيا والخبرة الالزمتين لتسويق املنتجات الوطنية في
األسواق العاملية ،ويبقى دائما الهدف من مثل هذه القرارات هو منع تهريب رؤوس االموال إلى الخارج وفرض
رقابة على الشركات األجنبية املستثمرة في الجزائر.
الفرع الثاني :تقييد االستثماربالشراكة في قانون الصفقات العمومية
نصت املادة  84من قانون الصفقات العمومية رقم  247-15على أنه" :يجب أن تنص دفاتر شروط
الدعوات للمنافسة الدولية ...في اطار السياسات العمومية للتنمية ،بالنسبة للمتعهدين األجانب ،على
االستثمار في شراكة ،عندما يتعلق االمر باملشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة الهيئة
العمومية أو الوزيراملعني.)18( "...

املبحث الثاني:
تقييد االستثمار بفرض احترام البيئة و منع حرية التصرف فيه
املطلب األول :تقييد االستثماربفرض شرط احترام البيئة
يلزم قانون االستثمار املستثمرين الوطنيين واالجانب قبل منحهم املوافقة على اقامة مشاريعهم
االستثمارية مراعاة البعد البيئي كقيد على حقهم في االستثمار ،وذلك بسبب ما نتجت عن االستثمارات السابقة
من آثار سلبية خطيرة على البيئة بسبب سوء استغالل املوارد الطبيعية واملغاالة في استنزافها وبسبب عدم
مراعاة أسباب تلوث البيئة الناتجة عن االنتاج والتصنيع في مختلف املجاالت املستثمر فيها )19(.فمن شدة
االهتمام بمسائل واشكاليات البيئة في اطار التنمية املستدامة أدرجتها كل الدول ضمن أولوياتها ال سيما الجزائر.
حيث نصت املادة  4من القانون رقم 10/03املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة على أنها:
"مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية و اقتصادية قابلة لالستمرار وحماية البيئة أي إدراج البعد البيئي
في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال الحاضرة واألجيال املستقبلية" .ومن هنا ظهرت ضرورة التوفيق
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بين التنمية اإلقتصادية ومتطلباتها  ،وضرورة حماية املوارد البيئية  ،بحيث اصبح مرفوض تحقيق النمو
اإلقتصادي على حساب املوارد البيئية بل و ّ
قررت معظم القوانين استحالة الفصل بين قضايا التنمية ومشكلة
البيئة بل ومنحت االولوية لهذه االخيرة ،مع إعتبار حماية البيئة مسؤولية الجميع ،بما فيهم املستثمرين االجانب
املهتمين بإقامة مشاريع اقتصادية صناعية وتنماوية(.)20
وقد ترتب عن التنمية الصناعية في السنوات االخيرة خلل في التوازن البيئي بسبب التلوث الصناعي املترتب
عن انشاء االستثمارات الصناعية ،فنشأت عالقة مباشرة بين واقع التدهور البيئي ودرجة الخطورة التي وصلت
إليها البيئة باملنشئات الصناعية ،مما دفع باملشرع الى ربط قرارات منح التراخيص باالستثمار الصناعي بدراسة
جدواه على البيئة وآثار مخلفاته ونفاياته على املحيط الحالية واملستقبلية.
وبسبب العالقة التي تربط االستثمارات االجنبية بالبيئة ّ
نص دستور  2016السالف الذكر في الديباجة
على ضرورة " :بناء اقتصاد منتج وتنافس ي في إطار التنمية املستدامة والحفاظ على البيئة" ،وقرر حماية
دستورية للبيئة بموجب املادة  68التي نصت على أنه" :للمواطن الحق في بيئة سليمة .تعمل الدولة على
الحفاظ على البيئة .يحدد القانون واجبات األشخاص الطبيعيين واملعنويين لحماية البيئة" .و ّ
قيد املشرع
الجزائري انجازها في الجزائر بشرط احترام البيئة واملحافظة عليها ،حيث نصت املادة الثالثة من قانون ترقية
االستثمار رقم  01-16السالف الذكر على أنه ":تنجز االستثمارات املذكورة في أحكام هذا القانون في ظل
احترام القوانين و التنظيمات املعمول بها ،ال سيما تلك املتعلقة بحماية البيئة "...وعليه ،ارتبطت حماية
البيئة بالحماية من مخلفات االستثمارات ونفاياتها أي من التلوث الصناعي وأصبحت بذلك السياسات البيئية في
الجزائر تستند على قواعد قانونية تنظم وتضبط سلوك املؤسسات االستثمارية الصناعية فيما يخص نفاياتها
الصناعية السامة والضارة بالبيئية من خالل ما يلي:
الفرع األول :تقييد ترخيص االستثمار بدراسة آثارها على البيئة
إن فرض دراسة مفصلة حول جدوى االستثمارات واملشاريع املرغوب إنشائها ومدى تأثيرها على البيئة قبل
الترخيص باالستثمار مستوحى من "مبدأ الحيطة "باعتباره من أهم املبادئ املكرسة لحماية البيئة  ،بل يعتبر
آلية للترشيد العقالني ،إذ يسمح بتحقيق التوازن بين االستثمار من جهة وحماية البيئة من جهة ثانية( .)21تبناه
املشرع الجزائري بموجب املادة  131القانون رقم  03-83املؤرخ في  1983/02/05املتعلق بالبيئة (امللغى ) ،و التي
نصت على أنه  ":تعتبردراسة التأثيرعلى البيئة وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة  ،أنها تهدف إلى معرفة و
تقدير االنعكاسات املباشرة و غير املباشرة للمشاريع على التوازن البيئوي ،وكذا اطار و نوعية و معيشة
السكان" .وبموجب املادة  2من املرسوم التنفيذي رقم  78-90املتعلق بدراسة مدى التأثير في البيئة التي نصت
على أنه  " :إن نظام دراسة مدى التأثير هو اجراء قبلي تخضع اليه جميع أشغال و أعمال التهيئة و املنشآت
الكبرى التي يمكن بسبب أهميتها و أبعادها و آثارها أن تلحق ضررا مباشرا للبيئة و ال سيما الصحة العامة و
الفالحة و املساحات الطبيعية و الحيوان و النباتات و املحافظة على االماكن و االثارو حسن الجوار"(.)22
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كما نص املشرع في املرسوم التنفيذي رقم  339-98املؤرخ في  1998/11/03املتعلق باملنشآت املصنفة في
املادة  5على االحكام املطبقة على املنشآت الخاضعة للترخيص واملصنفة الى ثالثة أنواع حسب درجة تأثيرها على
املحيط وعلى البيئة (.)23
وبصدور القانون رقم 10-03املتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية املستدامة صدرت بعض النصوص
التنظيمية السيما املرسوم التنفيذي رقم  145 -07املتعلق بتحديد مجال تطبيق و محتوى وكيفيات املصادقة
على دراسة مدى وموجز التأثير على البيئة تم االشارة الى هذا االجراء في املادة  02كما يلي  ":تهدف دراسة مدى أو
موجزالتأثيرعلى البيئة إلى تحديد مالئمة ادخال املشروع في البيئة مع تحديد و تقييم اآلثاراملباشرة و  /أو غير
املباشرة للمشروع و التحقق من التكفل بالتعليمات املتعلقة بحماية البيئة في اطاراملشروع املعني")24(.
نص كذلك املشرع الجزائري بالنسبة للمشاريع املتعلقة باملنشآت املصنفة على نفس االجراء في املادة 05
من املرسوم التنفيذي رقم  198-06الذي يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة لحماية البيئة على
أنه ":يسبق كل طلب استغالل منشأة مصنفة حسب الحالة و طبقا للقائمة املنشآت املصنفة ما يلي:
 دراسة أو موجز التأثير على البيئة يعدان و يصادق عليهما  ،حسب الشروط املحددة في التنظيماملعمول به"(.)25
ضف الى ذلك أنه نصت بعض القوانين على ذات االجراء ومنها نذكر القانون رقم  07-05املتعلق
باملحروقات الذي نص في املادة  18على أنه...":يعد و يعرض على مو افقة سلطة ضبط املحروقات ،دراسة
التأثيرالبيئي .)26( "...
حيث ترمي هذه الدراسة الى تقييم وتطوير منهجي للنتائج املحتملة ،واآلثار املباشرة وغير املباشرة  ،املؤقتة
والدائمة للمشروع على البيئة بكل مكوناتها .وتقييمها عبر مراحل إنجاز املشروع ،أو استغالله ،و تطويره على
أساس االختصاصات والتوجيهات املقدمة لهذا الغرض ،مع تحديد مخاطر االثار املتراكمة للمشاريع (. )27
الفرع الثاني :فرض الجباية االيكولوجية على االستثماراالجنبي لحماية البيئة
صنفت األدوات اإلقتصادية للحماية البيئية وفق منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية( )28إلى خمس
فئات كان أحدها الضرائب والرسوم ،واعتبرتها كفئة أساسية نظرا لتأثيرها وتكرار تطبيقها .حيث تصنف
الضرائب والرسوم حسب مجال العمل ،عنصر التطبيق ،أساس الغرامة ،الغرض األساس ي والذي يشمل بعض
املفاهيم مثل تغطية النفقات ،سواء كانت لغايات بيئية محددة ،أو غايات بيئية عامة وضرائب التحفيز،
والضرائب املالية البيئية ،حيث تفرض الضرائب على مستوى اإلتحاد األوروبي لتعزيز مبدأ "امللوث الدافع" (، )29
ودمج تكاليف إصالح األضرار في سعر املنتوج ،وخلق الحافز لكل من املنتجين واملستهلكين بتغيير النشاطات
املؤثرة سلبا على البيئة ،وتحقيق سيطرة أكبر على التلوث ،وزيادة العائدات التي يمكن توجيهها إلى تحسين البيئة.
()30

وقد ّ
نص املشرع الجزائري على الجباية االيكولوجية في  1992بموجب املادة  117من القانون رقم 25-91
املتضمن قانون املالية لسنة  1992والتي نصت على أنه  " :يؤسس رسم على النشاطات امللوثة أو الخطيرة على
البيئة  .يحدد تعريف هذه النشاطات عن طريق التنظيم"( .)31كما تبنى مبدأ امللوث الدافع كأساس للجباية
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،82-66 :جوان 2019
73

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
قيود االستثمار االجنبي في الجزائر

ّ
االيكولوجية باعتباره من أهم األليات الردعية املعتمدة لحماية البيئة ،مفاده تحميل امللوث التكاليف و اآلثار
الناجمة عن التلوث الذي يتسبب فيه.
فالدولة ّ
تحمل املستثمر الذي يتسبب في التلوث البيئي من جراء النشاط االستثماري والصناعي الذي
يستغله تكاليف الوقاية ومكافحة التلوث ،وتجعل على عاتقه كل االعباء املالية الالزمة لذلك بصورة ضريبة أو
رسم على التلويث ،وقد نصت املادة  03في الفقرة  07من القانون رقم  10-03املتعلق بحماية البيئة في اطار
التنمية املستدامة على مبدأ امللوث الدافع كما يلي ":مبدأ امللوث الدافع ،الذي يتحمل بمقتضاه ،كل شخص
يتسبب بنشاطه أو يمكن أن يتسبب في الحاق الضرر بالبيئة ،نفقات كل تدبيرالوقاية من التلوث و التقليص
منه واعادة األماكن و بيئتها لحالتها االصلية" .وهذه الضريبة تدفع عن رمي النفايات في التربة أو املياه أو تلويث
الهواء ...الخ( ،)32وهي من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة لحماية البيئة وإن كانت ّ
مكيفة على أنها قيد على حرية
االستثمار ملا يرافقها من اجراءات.
املطلب الثاني :تقييد التصرف في ملكية االستثماراالجنبي
بعدة آليات أو إجراءات جديدة متنوعة وذات ّ
تتدخل الدولة لتقييد االستثمار االجنبي ّ
عدة أبعاد ،تكون في
شكل إجراءات تشريعية أو إدا ية ،تتخذها الدولة أو إحدى سلطاتها اإلدا ية أو السياسية أو ّ
حتى القضائية
ر
ر
( )33بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،تؤثر بصفة دائمة أو مؤقتة على الوضعية املالية واالقتصادية للمستثمر
ً
مالكا للمشروع ،تهدف إلى ّ
حد ما لفرض القيود التي تحد من قدرة املستثمر األجنبي في
األجنبي رغم بقائه
ّ
ً
التصرف في أمالكه وأمواله ،أو حتى في تقييد حريته في استغالل مشروعه مؤقتا أو ً
نهائيا ( ،)34أي تقييد حريته في
التصرف في أسهم الشركة وحصصها ،ومن أهم هذه اإلجراءات ممارسة الدولة لحق الشفعة في مرحلة تصفية
االستثمار االجنبي.
الفرع األول :تعريف اجراء الشفعة كقيد على االستثمار
يعتبر حق الشفعة سببا من أسباب كسب امللكية والحقوق العينية ،أي رخصة استثنائية تؤدي إلى تقييد
حرية التصرف والتعاقد بحيث ليست حقا عينيا أو شخصيا إذ ال يتصور أن السبب املكسب للحق العيني يسمى
ً
ً
ذاته حقا عينيا ،فالشفعة من الحقوق الترخيصية أو املنشئة ،تؤدي إلى تمليك العقار املبيع للشفيع جبرا عن
املشتري( ،)35حسب املادة  794من القانون املدني التي تنص على ّأن" :الشفعة هي رخصة تجيز الحلول محل
املشتري في بيع العقارضمن األحوال والشروط املنصوص عليها .)36( "...
ّ
أما في قانون االستثمار وإن كان املصطلح غريب وغير معروف في املجال االقتصادي ،إال ّأن املشرع
ّ ً
كرسا بذلك حق الشفعة للدولة وملؤسساتها العمومية على االستثمارات األجنبية التي يتم
الجزائري اقتبسه م
التنازل عنها في الجزائر ملبررات سياسية واقتصادية)37( .
وعليه في اطار نظام االستثمار االجنبي مسألة الشفعة تواجه نوع من الخصوصية ،فحتى إن كانت األصول
الثابتة شرعا وقانونا تقض ي أن األصل في العقود هو الرضائية ،وأن كل تصرفات املستثمر االجنبي تخضع ملبدأ
الحرية واالرادة الحرة ،تبقى الشفعة في النظام العام لالستثمار االجنبي خروجا عن القاعدة العامة ،وبذلك فهي
إستثناء ملا فيها من تقييد لحرية التعاقد ولحرية التصرف في امللكية ،فبسبب ممارسة حق الشفعة يجد املستثمر
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االجنبي نفسه مجبرا على التخلي عن ملكية جزء أو كل استثماره ،مع العلم أنه قرر بيعها أي أنه في مرحلة تصفية
االستثمار ،لتحل محله الدولة املضيفة أو أحد مؤسساتها في امللكية لإلدارة والتسيير ،بل وكذلك ممارسة حق
الشفعة هدفه عموما إزالة الضرر عن الشريك حتى ال يدخل عليه من ال يعرف شركته وال معاملته ،وازالة
الضرر في نظام االستثمار االجنبي هو استبعاد البيع للشركات االجنبية التي ال يوثق في كفاءتها أو يفترض فيها
احتمال االساءة باالقتصاد الوطني.
الفرع الثاني :مبررات تقييد املستثمرمن التصرف املطلق في أصول أمالكه
االصل ّأن تصرف الدولة يجد مبرراته القوية من جهة أولى في أن الدولة تتفادى بممارسة حقها في الشفعة
االثار السلبية التي يمكن أن تنجر عن التنازل عن االسهم لفائدة االجانب ،فتصفية االستثمار تسبب الخروج
املفرط لرؤوس االموال املستثمرة وعوائدها من الجزائر الى الخارج ( ،)38ومن جهة ثانية في أن املستثمر االجنبي
البائع قد استفاد من معاملة تمييزية وتحفيزات جبائية وجمركية ومالية مغرية ّ
سهلت عليه اجراءات انشاء
االستثمار االجنبي بمعنى حض ي بمعاملة ممتازة في مرحلة انجاز مشروع االستثمار االجنبي ،وذلك العتبارات
خاصة تتعلق بمنح تحفيزات الستقطاب االستثمار االجنبي ،فتستفيد الدولة املضيفة باملقابل في االخير بمركز
الشفيع بقوة القانون ألنها ذات أولوية ،بل وال يتمسك املستثمر االجنبي في مواجهتها بأنها في وضعية تنازل عن
ممارسة حق الشفعة إال بعد تقديم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة .حيث ي ّ
حرر عقد التنازل من املوثق
ّ
املكلف ويسلم من طرف املصالح املختصة التابعة للوزير املكلف باالستثمار بعد استشارة مجلس مساهمات
الدولة ،في أجل أقصاه  3أشهر من إيداع الطلب لديه ويعتبر عدم الرد على الطلب في هذه اآلجال بمثابة التخلي
عن ممارسة حق الشفعة ( ،)39لكن رغم تقديم هذه الشهادة تحتفظ الدولة بالحق في ممارسة الشفعة ألجل سنة
واحدة من تقديمها في حالة تدني السعر.
وقد ّ
كرس املشرع الجزائري الحق في ممارسة اجراء الشفعة كحق من حقوق الدولة ويدخل ضمن سيادتها
على اقليمها ،استرجاع بعض أو ّ
كل األموال التابعة للمستثمر األجنبي ،في حالة الضرورة ،أي عند تصفية
ّ
خاصة إذا كانت ّ
كل النصوص القانونية التي لها عالقة مباشرة بنظام
االستثمار والتنازل عنه لألجنبي،
االستثما ات لم ُتشر ً
بتاتا إلى منع الدولة من مثل هذه اإلجراءات التي تمارسها وفقا للقانون ،وفي حاالت
ر
ِ
محصورة قد تسبب ضررا لالقتصاد الوطني ،مع العلم ّأن الجزائر ال تمارس حق الشفعة إال عند مبادرة
املستثمر االجنبي لبيع جزء أو كل االسهم فتتدخل ملنع شرائها من أجانب طاملا لها االولوية.
حيث تنص املادة  30من القانون رقم  09-16املتعلق بترقية االستثمار()40على حق الدولة في ممارسة
الشفعة على االستثمارات األجنبية املنجزة في الجزائر كما يلي..." :تمتع الدولة بحق الشفعة على كل التنازالت
عن األسهم أو الحصص االجتماعية املنجزة من قبل أو لفائدة األجانب .تحدد كيفيات ممارسة حق الشفعة
عن طريق التنظيم".
واضافت املادة  4/31من القانون نفسه ما يلي"  ...تمارس الدولة حق الشفعة على نسبة من رأس املال
املو افق لرأسمال محل التنازل في الخارج ،دون تجاوز الحصة التي يحوزها املتنازل في الرأسمال االجتماعي
لشركة خاصة للقانون الجزائري ".
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وبذلك منح املشرع للوطني الفرصة للتموقع كشريك يحظى باألولوية بالنسبة للتنازالت عن أسهم أو
حصص اجتماعية التي تتم من أو لفائدة األجانب()41وقد ّأدت هذه اآللية الى استرجاع املجلس الوطني لالستثمار
لنسب معتبرة من أسهم شركات االستثمار االجنبي في الجزائر ،ومنها نسبة 51باملئة من أسهم شركة اوراسكوم
تيليكوم التي بيعت ملجموعة فيمبلكوم الروسية النرويجية في  2010بسبب ممارسة الدولة لحق الشفعة ،وهذا
ما أضفى على النظام العام لالستثمار االجنبي في الجزائر بعد صدور قانون املالية لسنة  2009الطابع التقييدي
لحق التصرف في ملكية االستثمار.
فمنذ صدور قانون املالية لسنة  2009أدرج املشرع الجزائري إجراءات جديدة رقابية وتقييدية لحركة
رؤوس األموال األجنبية ،سعى من خاللها إلى تشديد رقابة الدولة على كل التنازالت الكلية أو الجزئية عن أسهم
الشركات األجنبية بالجزائر ،وقد كان أساس صدور هذا القانون هو استياء الحكومة الجزائرية من بيع الشركات
األجنبية لألسهم لفائدة األجانب أو بيع استثمارات أنجزت بعد االستفادة من تسهيالت جبائية وضريبية قياسية
في مدة قصيرة ،بحيث قررت الحكومة من خالله اللجوء إلى سلسلة من القرارات اإلستباقية ملنع املستثمرين
األجانب من بيع استثماراتهم لألجانب بممارسة حقها في الشفعة( )42وفي شراء األسهم والحصص املتنازل عنها في
الخارج أو ممارسة حقها في السهم النوعي.
حيث نصت املادة  4مكرر 3من قانون املالية التكميلي لسنة  2009على أنه ":تتمتع الدولة وكذا
املؤسسات العمومية االقتصادية بحق الشفعة على كل التنازالت عن حصص املساهمين األجانب أو لفائدة
املساهمين األجانب"( .)43ورغم ما واجهه هذا الحق من صعوبات من حيث التطبيق إال أنه تم تبنيه في قانون
النقد والقرض عند تعديله بموجب قانون املالية التكميلي لسنة  2010من خالل أحكام املادة  06من األمر رقم
 )44( 04-10املعدلة بموجب املادة  94من األمر رقم  11-03املتعلق بالنقد والقرض كما يلي" :تملك الدولة الحق
في الشفعة على كل تنازل عن أسهم أو سندات مماثلة لكل بنك أو مؤسسة مالية ،كما يعتبر كل تنازل عن
أسهم أو سندات مشابهة ،لم يتم على مستوى التراب الوطني و طبقا للتشريع والتنظيم املعمول بهما ،الغيا
وعديم األثر"(.)45
وكرس املشرع الجزائري حق الدولة واملؤسسات العمومية في إعادة شراء األسهم والحصص املتنازل عنها في
الخارج بموجب املادة 47من األمر رقم 01-10املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2010كما يلي ":تخضع
عمليات التنازل التام أو الجزئي إلى الخارج عن األسهم أو الحصص االجتماعية لشركات تملك أسهما أو
حصصا اجتماعية في شركات خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسهيالت عند إنشاءها ،إلى
استشارة الحكومة الجزائرية مسبقا .تحتفظ الدولة أو املؤسسات العمومية بحق إعادة شراء األسهم أو
الحصص االجتماعية للشركة املعنية عن طريق التنازل املباشر أو غير املباشر" )46(.وبالتالي ّان ممارسة حق
الشفعة في صورتها املباشرة أو من خالل احتفاظ الدولة أو املؤسسات العمومية بحق إعادة شراء األسهم أو
الحصص االجتماعية ملؤسسات االستثمار االجنبي التي تريد التنازل التام أو الجزئي عنها إلى الخارج كصورة غير
ً
ً
مباشرة للشفعة تم تكييفها على أنه تدبيرا مماثال لنزع امللكية ألنها تقييد لحق امللكية وتقييد للحق في التصرف
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فيها أو للتنازل عن جزء منها ،ألنه يؤثر بطريقة مباشرة على ممارسة املستثمر األجنبي لالمتيازات املرتبطة بحق
امللكية .
خاتمة:
في االخير يمكن أن نقول أنه ّ
تعززت حرية االستثمار في الجزائر أكثر فأكثر ،تحولت من حق قانوني الى حق
دستوري و ذلك بموجب الدستور  ،2016الذي كرس حرية االستثمار بصورة واضحة وصريحة حيث فسح
املجال أمام القطاع الخاص دون تمييز بين املستثمر الوطني واألجنبي من أجل إقامة مشاريعهم واالستفادة من
الضمانات واملزايا املمنوحة في التشريع في إطار قواعد املنافسة ،باعتباره شرط أساسيا لبناء اقتصاد السوق.
لكن رغم االعتراف التشريعي والدستوري لحرية االستثمار إال أن نطاق تطبيقها عرف انكماشا وتقلصا في
النشاطات املقننة ،التي ال يمكن االستثمار فيها إال بعد الحصول على ترخيص أو اعتماد مسبق ،حيث يختلف
من نشاط آلخر باختالف أهمية القطاع ودرجة تأثيره في االقتصاد الوطني وهناك بعض النشاطات املقننة التي تم
التضييق من نطاقها ولعل من أبرزها النشاط املصرفي الذي يعد أكثر النشاطات تنظيما ،فبالرغم من فتح
القطاع املصرفي أمام الخواص لالستثمار فيه إال أنه ينظر إلى حرية االستثمار بمفهوم ضيق ،ليتضاعف التقييد
في مجال النشاطات االستراتيجية.
كما ّأن التسهيالت والضمانات واالعفاءات التي كرستها الدولة لم تساهم في تدفق رؤوس االموال االجنبية
الى الجزائر وذلك بسب ب القيود والعراقيل التي تتصدى لالستثمار الحر في الجزائر ،السيما من خالل اشتراط
الدولة على املستثمر االجنبي الحصول على الترخيص املسبق أو االعتماد وإن كان ذلك بهدف حماية الصحة و
األمن العام االقتصادي  ،أو بسبب تقييده بفرض شرط البيئة واالجراءات املالحقة للحفاظ عليها ،وفرض
تطبيق مبدأ مما سة حق الشفعة في مرحلة التصفية أو التنازل عن جزء من أصول االستثمارّ ،
ألن في ذلك
ر
مبالغة وتعجيز للمستثمر االجنبي.
وعليه نقدم االقتراحات التالية:
 اعادة النظر في ا لسياسة الحمائية املتشددة لالقتصاد الوطني على حساب التفتح على االستثمار االجنبي،ألنه مبالغ فيها ،وتبني سياسة اقتصادية واضحة وشفافة.
 على املشرع الجزائري االمتناع عن التعديالت املتكررة لقوانين االستثمار ال سيما بقوانين املالية وقوانيناملالية التكميلية ،لتجسيد مبدأ االستقرار التشريعي.
 مكافحة الفساد الذي تفش ى في كل القطاعات السيما بمكافحة البيروقراطية االدارية ،ألن ذلك جعل النظامالقانوني لالستثمار االجنبي نظاما غير رشيد.
 الغاء القيود االدارية والتشريعية وتخفيف االجراءات وتبسيطها.املراجع بالعربية:
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أوال – الكتب:
د .نوارة حسين ،الحماية القانونية مللكية املستثمر االجنبي -دراسة مقارنة -مركز القومي لإلصدارات القانونية،
القاهرة.2017 ،
ثانيا -املقاالت :
 .1أمحمدي رشيد ،الضرائب والرسوم الخضراء(اإلتحاد األوروبي)  ،مجلة الحوار املتمدن ،العدد ،2798
. 2009
 .2حسايني المية" ،حق الشفعة في قانون االستثمار الجزائري :آلية لحماية االقتصاد الوطني أم قيد تمييزي
اتجاه املستثمر االجنبي" ،املجلة االكاديمية للبحث القانوني ،املجلد ،6العدد .2015 ،2
 .3حسام حريشان "،الجزائر تتذيل ترتيب قائمة " دوينغ بيزنس  ،"2018جريدة الخبر ،2017/11/4 ،منشور
على املوقعhttp://www.elkhabar.com:
 .4الهام بوثلجي" ،التخلي تدريجيا عن قاعدة  51/49ضمن قانون االستثمار الجديد" ،بوابة الشروق،
 ،2014/11/7مطلع عليه  ،2018/10/10منشور على املوقعhttps://www.echoroukonlinel :
ثالثا -الرسائل :
 .1أعراب أحمد ،السلطات اإلدارية املستقلة في املجال املصرفي ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة
بومرداس.2006،
 .2محمد جمال عثمان جبريل  ،الترخيص اإلداري  :دراسة مقارنة  ،رسالة دكتوراه في القانون  ،كلية الحقوق،
جامعة القاهرة .2005 ،
 .3عيشور علي ،الشفعة بين الشريع االسالمية والقانون املدني الجزائري ،مذكرة تخرج في اطار املعهد الوطني
للقضاء ،الجزائر.2004 ،
رابعا -املداخالت:
 .1د اقلولي ولد رابح صفية ،نظام الترخيص ":قيد لحرية االستثمار في التشريع الجزائري" ،مداخلة ملقاة في
اطار اليوم الدراس ي :معوقات االستثمار االجنبي في الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود
معمري تيزي وزو ،يوم .2017/12/07
 .2د .أوباية مليكة ،األبعاد القانونية ملمارسة حق الشفعة على االستثمار األجنبي ،مداخلة ملقاة في اليوم
الدراس ي حول :معيقات االستثمار االجنبي في الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو،
يوم.2017/12/07
 .3بوحفص جالب نعناعة  ،تراجع االستثمارات األجنبية في الجزائر و صعوبات التمويل و تحويل العائدات،
مداخلة ملقاة في اطار اليوم الدراس ي :معوقات االستثمار االجنبي في الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،يوم 2017/12/7
 .4د .نوارة حسين  ،حماية البيئة قيد على حرية االستثمار  ،يوم دراس ي بعنوان البيئة و التنمية املستدامة،
كلية الحقـوق والعلـوم السيـاسية  ،جامعة مولــود معمـري تيزي وزو.
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 .5د /نوارة حسين ،الترسانة القانونية الخاصة بحماية البيئة  ،محاضرة ملقاة في اطار الندوة الوطنية " حق
البيئة والحق فيها"  ،من تنظيم الفدرالية الوطنية لحماية البيئة ،الجزائر ،يوم  20ماي .2017
خامسا -النصوص القانونية :
 -1أمر رقم  58-75مؤرخ في  26سبتمبر  ،1975يتضمن القانون املدني ،ج ر عدد  ،78صادر في  30سبتمبر 1975
(معدل ومتمم).
 -2القانون رقم  25-91املؤرخ في  ، 1991/12/16املتضمن قانون املالية لسنة  ،1992ج ر عدد .1991/65
 -3األمر رقم 11-03مؤرخ في  ،2003/08/26املتعلق بالنقد والقرض معدل و متمم ،ج ر عدد  ،52مؤرخة
.2003/08/27
 -4القانون رقم  ، 07-05مؤرخ في  ، 2005/04/28املتعلق باملحروقات ،معدل و متمم ،ج ر عدد .2005/50
 -5االمر رقم  06-08املؤرخ في  2008/09/01املحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز على االراض ي التابعة
لألمالك الخاصة للدولة واملوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية  ،ج ر عدد .2008/49
 -6قانون رقم  01/09مؤرخ في 22جويلية  ،2009يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  ،2009ج ر عدد ،44
مؤرخة في 26جويلية .2009
 -7قانون رقم  01/10مؤرخ في 26أوت  ،2010يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  ،2010ج ر عدد ،49
مؤرخة في29أوت 2010
 -8األمر رقم  04-10مؤرخ في ،2010/08/26يعدل قانون النقد والقرض  ،ج ر عدد  ،50مؤرخة
.2010/09/01
 -9القانون رقم  ،08-13مؤرخ في  30ديسمبر ،2013متضمن قانون املالية لسنة  ،2014ج ر عدد .2017 /68
 -10قانون رقم  15ـ  18مؤرخ في  30ديسمبر  ،2015يتضمن قانون املالية لسنة  ،2016ج ر عدد  72صادر
بتاريخ  31ديسمبر .2015
 -11قانون رقم  01-16مؤرخ في  06مارس  ،2016يتعلق بالتعديل الدستوري ،ج ر عدد .2016/ 50
 -12قانون رقم  09/16مؤرخ في  08مارس  ،2016يتعلق بترقية االستثمار ،ج .ر.عدد .2016/46
 -13املرسوم الرئاس ي رقم  ،247-15مؤرخ في  ،2015/09/16يتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات
املرفق العام  ،ج.ر .عدد.2015/ 50
 -14مرسوم التنفيذي رقم  ، 78-90متعلق بدراسة مدى التأثير في البيئة ،ج ر عدد ( .1990/ 17ملغى)
 -15املرسوم التنفيذي رقم 114-93املتعلق برخص إستغالل مؤسسة إلنتاج املنتجات الصيدالنية أو توزيعها
املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  ،285-92ج ر عدد 1993/32
 -16املرسوم التنفيذي رقم  339-98املؤرخ في  1998/11/03املتعلق باملنشآت املصنفة ،ج ر عدد .1998/82
 -17مرسوم التنفيذي رقم  ، 198-06مؤرخ في  ،2006/05/31يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة
لحماية البيئة  ،ج ر عدد .2006/37
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 -18مرسوم التنفيذي رقم  ، 145 -07مؤرخ  ،2007/05/ 11متعلق بتحديد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات
املصادقة على دراسة مدى و موجز التأثير على البيئة ،ج ر عدد .2007/ 34
املراجع بالفرنسية:
1. SEROUSSI (R), PLANTIN (J), L’exportation, 7ème édition, Dalloz, Paris,
1966.
2. DIF Mohamed, "Conditions de mise en place d’un climat favorable à la
protection des investissements étrangers en Algérie", Revue l’économie, N° 10,
Décembre 1993.
3. EL-GAMAL Hosni, L’assurance des investissements étrangers dans les pays
sous développés contre les risques non commerciaux – (Pays arabes) – thèse de
doctorat, Fac. de Droit et des Sciences Economiques, Université de Paris I, 1970.

الهوامش:
 .1قانون رقم  01-16مؤرخ في  06مارس  ،2016يتعلق بالتعديل الدستوري ،ج ر عدد .2016/ 50
 -2أ .د اقلولي ولد رابح صفية ،نظام الترخيص ":قيد لحرية االستثمار في التشريع الجزائري" ،مداخلة ملقاة في اطار اليوم الدراس ي :معوقات
االستثمار االجنبي في الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،يوم  ،2017/12/7ص .1
 - 3نظرا للعوائق القانونية التي تواجه املستثمر االجنبي فإن الجزائر احتلت املرتبة  12عربيا و 154عامليا ضمن  178دولة في مؤشر الحرية االقتصادية
حسب تقرير البنك العاملي لعام  ،2016فبالنسبة ملؤشر حماية املستثمرين فقد احتلت الجزائر املرتبة  174عامليا ضمن  189دولة في عام .2016
واملرتبة 170في  2017عامليا .وحاليا احتلت مرتبة  157من  190دولة فيما يخص التسهيالت املمنوحة في ممارسات االعمال في تقرير .2019
انظر  :حسام حريشان "،الجزائر تتذيل ترتيب قائمة " دوينغ بيزنس  ،"2018جريدة الخبر 4 ،نوفمبر  ،2017منشور على املوقع االلكتروني التالي:
. http://www.elkhabar.com/press/article/128346
 -4قانون رقم  09/16مؤرخ في  08مارس  ،2016يتعلق بترقية االستثمار ،ج.ر.عدد .2016/46
5– DIF Mohamed, "Conditions de mise en place d’un climat favorable à la protection des investissements étrangers en Algérie",
Revue l’économie, N° 10, Décembre 1993, p. 24.
 – 6د .نوارة حسين ،الحماية القانونية مللكية املستثمر االجنبي -دراسة مقارنة -مركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة.2017 ،
 -7منذ بداية اإلصالحات االقتصادية بمقتض ى النص التشريعي املتمثل في املرسوم التشريعي رقم  12 – 93املتعلق بترقية االستثمار ( امللغى) في
ُ
املادة  3منه التي نصت على أنه  " :تنجزاالستثمارات بكل حرية  "....و كذا األمر رقم  03 – 01املتعلق بتطوير االستثمار في النص املادة  4منه" :
تنجزاالستثمارفي حرية تامة "....امللغى جزئيا بموجب القانون رقم  09 –16املتعلق بترقية االستثمار.
 -8أ.د اقلولي ولد رابح صفية ،املرجع السابق  ،ص9
" - 9يعتبر الترخيص اإلداري من أهم األساليب اإلدارية لتنظيم الحريات  ،فهو الوسيلة التوفيقية التي تمكن من التوفيق بين الحرية و السلطة و
ذلك عن طريق تحقيق توازن بين نشاط السلطة من جهة و كفالة الحريات الفردية من جهة أخرى".
محمد جمال عثمان جبريل  ،الترخيص اإلداري  :دراسة مقارنة  ،رسالة دكتوراه في القانون  ،كلية الحقوق جامعة القاهرة  ، 2005 ،ص . 14
قيدان ملبدأ حرية االستثمار ،وفرضهما ُ
 - 10ال يختلف االعتماد عن الترخيص في كونهما إجراءان إداريان سابقان إلنجاز املشاريع ُوم ّ
يح ّد من حرية
مزاولة النشاط االستثماري .فاالعتماد صورة من صور الترخيص اإلداري ،فهو تصرف إداري منفرد تقبل اإلدارة من خالله وجود ممارسة نشاط معين
ُ
أو وجود هيئة معينة  ،فهذه القرارات الفردية هي تراخيص تنفذ منذ صدورها من السلطة املختصة ألنها ترتب فرض التزامات على األفراد تجاه اإلدارة
 ،كما أنها وسيلة للتنظيم و الرقابة.
 - 11املرسوم التنفيذي رقم 114-93املتعلق برخص إستغالل مؤسسة إلنتاج املنتجات الصيدالنية أو توزيعها املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم
 ،285-92ج ر عدد .1993/32

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،82-66 :جوان 2019
80

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
قيود االستثمار االجنبي في الجزائر
ُ " - 12يعرف الترخيص على أنه " :ذلك اإلجراء الذي ُيمكن اإلدارة أو السلطة العامة من ممارسة الرقابة الصارمة على األنشطة االقتصادية
املقننة التي تشكل خطرعلى األشخاص أو االقتصاد الوطني ".
أعراب أحمد ،السلطات اإلدارية املستقلة في املجال املصرفي ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة بومرداس ،2006،ص .64
 - 13املالحظ من مختلف النصوص القانونية الجزائريةّ ،أن املشرع ال يفرق بين الرخصة والترخيص  ،فهو يستعمل املصطلحين للداللة على نفس
املعنى إال أنه هناك حاالت أين ميز املشرع بين الرخصة والترخيص والتصريح البسيط واالعتماد ،فعلى سبيل املثال القانون رقم  03 -2000املحدد
للقواعد العامة املتعلقة بالبريد وباملواصالت السلكية والالسلكية  ،13حيث نص على نظام الرخصة في القسم األول من الفصل الثاني املعنون بنظام
الرخصة من املادة  32إلى املادة  38و خصص القسم الثاني من نفس الفصل للترخيص في املادة  39منه وخصص القسم الثالث لنظام التصريح
البسيط في املادة  40منه أما االعتماد فقد نص عليه في املادتين  41و  42من القسم الرابع من نفس الفصل  .انظر  :اقلولي اولد رابح صفية  ،مرجع
سابق  ،ص .10
 - 14املرسوم التنفيذي رقم  234-15املؤرخ في  ،2015/08/29يحدد شروط وكيفيات ممارسة االنشطة واملهن الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
 ،ج ر عدد .2015 /48
 - 15االمر رقم  06-08املؤرخ في  2008/09/01املحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز على االراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة واملوجهة إلنجاز
مشاريع استثمارية  ،ج ر عدد .2008/49
 - 16بوحفص جالب نعناعة  ،تراجع االستثمارات األجنبية في الجزائر و صعوبات التمويل و تحويل العائدات ،مداخلة ملقاة في اطار اليوم الدراس ي:
معوقات االستثمار االجنبي في الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،يوم  ،2017/12/7ص.2
 - 17املادة  66من قانون رقم  15ـ  18مؤرخ في  30ديسمبر  ،2015يتضمن قانون املالية لسنة  ،2016ج ر عدد .2015 / 72
وقد صرح وزير الصناعة واملناجم أن الخلفية وراء الغاء هذه القاعدة هو االمتثال لضغوطات االتحاد االوروبي على الجزائر مقابل انضمامها إلى
املنظمة العاملية للتجارة.
الهام بوثلجي" ،التخلي تدريجيا عن قاعدة  51/49ضمن قانون االستثمار الجديد" ،بوابة الشروق ،2014/11/7 ،مطلع عليه  ،2018/10/10منشور
على املوقع االلكتروني التاليhttps://www.echoroukonline.com/ara/articles/221987.html :
 -18املرسوم الرئاس ي رقم  ،247-15مؤرخ في  ،2015/09/16يتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام  ،ج.ر .عدد.2015/ 50
ً
ً
 -19لم يعد انتقال اإلنتاج بين الدول الصناعية املتقدمة مجديا ،وذلك ألسباب تتعلق بقيود وشروط حماية البيئة ،نظرا ألن القيود والتعليمات البيئية
متقاربة في أغلب الدول الصناعية .أما في البلدان النامية فالوضع مختلف حيث ال تعتبر مشكلة التلوث مشكلة خطيرة بعد باملقارنة مع املشاكل
األخرى ،حيث القيود والتعليمات البيئية ال تزال غير متشددة وهذا يمكن أن يقود إلى انتقال الصناعات املثقلة وامللوثة للبيئة من الدول الصناعية
املتقدمة إلى هذه البلدان وذلك لتجنب تكاليف وأعباء حماية البيئة .ففي بعض البلدان النامية مثل األرجنتين ،وأندونيسيا والباكستان ،تلعب القيود
ً ً
والتعليمات البيئية غير املتشددة دورا مهما في تشجيع االستثمارات األجنبية.
نقال عن  :د /حسين نوارة ،حماية البيئة قيد على حرية االستثمار  ،يوم دراس ي بعنوان البيئة و التنمية املستدامة ،كلية الحقـوق والعلـوم السيـاسية  ،جامعة
مولــود معمـري تيزي وزو ،ص1.
 -20نقال عن  :نوارة حسين ،الترسانة القانونية الخاصة بحماية البيئة  ،محاضرة ملقاة في اطار الندوة الوطنية " حق البيئة والحق فيها"  ،من تنظيم
الفدرالية الوطنية لحماية البيئة ،الجزائر ،يوم  20ماي  ،2017ص.6
 -21مبدأ الحيطة مكرس ألول مرة في أمريكا بموجب القانون القومي لحماية البيئة بحيث نظرا لنتائجه االيجابية و الفعالة امتد تطبيقه لباقي الدول مثل فرنسا
بموجب قانون البيئة املؤرخ في  ، 1976/10/13وتبنته الجزائر بموجب القانون رقم  03-83املؤرخ في  ، 1983/02/05املتعلق بالبيئة (امللغى ) ،ج ر عدد .06
 -22مرسوم التنفيذي رقم  ، 78-90متعلق بدراسة مدى التأثير في البيئة ،ج ر عدد ( .1990/ 17ملغى) .
 -23املرسوم التنفيذي رقم  339-98املؤرخ في  1998/11/03املتعلق باملنشآت املصنفة ،ج ر عدد .1998/82
 -24مرسوم التنفيذي رقم  ، 145 -07مؤرخ  ،2007/05/ 11متعلق بتحديد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات املصادقة على دراسة مدى و موجز التأثير على
البيئة ،ج ر عدد .2007/ 34
 -25مرسوم التنفيذي رقم  ، 198-06مؤرخ في  ،2006/05/31يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة لحماية البيئة  ،ج ر عدد .2006/37
 -26القانون رقم  ، 07-05مؤرخ في  ، 2005/04/28املتعلق باملحروقات ،معدل و متمم ،ج ر عدد .2005/50
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 -27و قد حدد املشرع مجال تطبيق املرسوم أو املشاريع الخاضعة إلجراء دراسة التأثير على البيئة في امللحق رقم  01من املرسوم التنفيذي رقم -07
 145املتعلق بتحديد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات املصادقة على دراسة مدى و موجز التأثير على البيئة ،في حين حدد املشاريع الخاضعة ملوجز
التأثيرعلى البيئة في امللحق رقم  02من املرسوم نفسه .بحيث يتم التمييز بين الحالتين بالنظر لحجم املشروع و آثاره على البيئة.
 -28نصت على مبدأ "امللوث الدافع" منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ألول مرة في  ، 1972تبنتها بعد ذلك الدول االوروبية في  1973و بعد ذلك تم تكريسه
في إعالن ريو في املبدأ  16من هذا االعالن .
 -29تبنى املشرع الجزائري مبدأ امللوث الدافع في املادة  03في الفقرة  07من القانون رقم  ، 10-03السالف الذكر .
 -30أمحمدي رشيد ،الضرائب والرسوم الخضراء(اإلتحاد األوروبي)  ،مجلة الحوار املتمدن ،العدد . 2009 ،2798
 -31القانون رقم  25-91املؤرخ في  ، 1991/12/16املتضمن قانون املالية لسنة  ،1992ج ر عدد .1991/65
 -32وناس يحيى  ،مرجع سابق ،ص .75
33- SEROUSSI (R), PLANTIN (J), L’exportation, 7 ème édition, Dalloz, Paris, 1966, p. 186.
- EL-GAMAL Hosni, L’assurance des investissements étrangers dans les pays sous développés contre les risques non
commerciaux – (Pays arabes) – thèse de doctorat, Fac. de Droit et des Sciences Economiques, Université de Paris I,
1970, p312.
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 - 35عيشور علي ،الشفعة بين الشريع االسالمية والقانون املدني الجزائري ،مذكرة تخرج في اطار املعهد الوطني للقضاء ،2004 ،ص.12
 - 36أمر رقم  58-75مؤرخ في  26سبتمبر  ،1975يتضمن القانون املدني ،ج ر عدد  ،78صادر في  30سبتمبر ( 1975معدل ومتمم).
 - 37د .أوباية مليكة ،األبعاد القانونية ملمارسة حق الشفعة على االستثمار األجنبي ،مداخلة ملقاة في اليوم الدراس ي حول :معيقات االستثمار االجنبي في
الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو ،يوم ،2017/12/07ص. 3
 - 38حس ــايني المي ــة" ،ح ــق الش ــفعة ف ــي ق ــانون االس ــتثمار الجزائ ــري :آلي ــة لحماي ــة االقتص ــاد ال ــوطني أم قي ــد تميي ــزي اتج ــاه املس ــتثمر االجنب ــي" ،املجل ــة
االكاديمية للبحث القانوني ،املجلد ،6العدد  ،1015 ،2ص.8
 - 39انظر :املادة  57من القانون رقم  ،08-13مؤرخ في  30ديسمبر ،2013متضمن قانون املالية لسنة  ،2014ج ر عدد .2017 /68
 - 40قانون رقم  09-16السالف الذكر.
 -41في ظل غياب اإلشارة بشكل صريح إلى آليات تطبيق القواعد املعمول بها في التنازل واملنصـوص عليهـا فـي قـانون ا1إلجـراءات الجبائيـة وإلـى حـين صـدور
التنظيم الخاص باالستثمارات االجنبية  ،تبقى القواعد واإلجراءات املطبقة في ذلك غامضة ،أوباية مليكة  ،مرجع سابق ،ص.8
 - 42بسبب ذلك رفع رئيس مجموعة أوراسكوم تلكوم دعوى ضد الجزائر للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها شركة جيزى لالتصاالت
نتيجة تصحيح ضريبى فرضته سلطات الضرائب الجزائرية بقيمة  960مليون دوالر ،عن سنوات النشاط املمتدة بين  2004و .2009ومارست الحكومة
الجزائرية حق الشفعة ،و بالفعل اشترت الجزائر نسبة  % 51من األسهم بقيمة  206مليار دوالر وأصبحت بذلك شريكا مع املتعامل الروس ي النرويجي،
أنظر الرابطwww.egyptianpeople.com/default:
 - 43قانون رقم  01/09مؤرخ في 22جويلية  ،2009يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  ،2009ج ر عدد  ،44مؤرخة في 26جويلية .2009
 -44األمر رقم  04-10مؤرخ في ،2010/08/26يعدل قانون النقد والقرض  ،ج ر عدد  ،50مؤرخة .2010/09/01
 - 45األمر رقم 11-03مؤرخ في  ،2003/08/26املتعلق بالنقد والقرض معدل و متمم ،ج ر عدد  ،52مؤرخة .2003/08/27

 - 46قانون رقم  01/10مؤرخ في 26أوت  ،2010يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  ،2010ج ر عدد  ،49مؤرخة في29أوت . 2010
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الموارد االقتصادية وأثرها على التنمية االجتماعية في األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية

الموارد االقتصادية وأثرها على التنمية االجتماعية في األردن
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية
The Impact of Economic Resources on Social Development in Jordan From
the Perspective of the Faculty Members at AL- Balqa Applied
University
د .عبد السالم محمد نجادات
جامعة البلقاء التطبيقية – كلية عجلون
تاريخ االستالم2019 /03/20 :

تاريخ القبول للنشر2019/04/30 :

*******
امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن من وجهة نظر
أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية تبعا َملتغيرات الجنس  ،والكلية ،والرتبة األكاديمية.
ولتحقيق الهدف تم تطوير استبانه اشتملت على جزأين :الجزء األول تناول املتغيرات العامة وهى  :الجنس،
والكلية ،والرتبة األكاديمية  ،أما الجزء الثاني فقد اشتمل على  22فقرة .وتكونت عينة الدراسة من  110من
أعضاء هيئة تدريس اختيروا بطريقة العينة الطبقية  ،وقد بلغ حجم العينة ( )%20من مجتمع الدراسة البالغ
( .)550وأظهرت النتائج انه:
– ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس على مقياس الدراسة تعزى
ملتغير الجنس.
– ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس على مقياس الدراسة تعزى
ملتغير للكلية.
– ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس على مقياس الدراسة تعزى
ملتغير لرتبة األكاديمية.
واقترحت الدراسة بعض التوصيات التي من اجلها أن تؤثر على التنمية االجتماعية في األردن .
الكلمات املفتاحية  :التنمية  ،املوارد االقتصادية  ،التنمية االقتصادية  ،التنمية االجتماعية .
Abstract:
The study aimed at investigating the impact of economic resources on social
development in Jordan from the perspective of the faculty members at AL- Balqa
Applied University and it is relation with some variables such as gender, college, and
academic rank. For this purpose a questionnaire was designed consisted of two parts:
the first part included the following variables: gender, college, and academic rank.
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The second part included (23) items. A stratified sample of 110 faculty member was
selected (20% of the total population). The results revealed that:
-There is no statistically significant effect of the average responses of faculty
members on the scale of the study attributed to the Gender.
-There is no statistically significant effect of the average responses of faculty
members on the scale of the study attributed to the College.
-There is no statistically significant effect of the average responses of faculty
members on the study attributed to the academic rank.
The study finally offered several recommendations for which may have some
influence on social development in Jordan.
Keywords: development, economic resources, economic development, social
development.

تمهيد:
ً
يعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في الوقت الحاضر في بالد مختلفة اقتصاديا تيهئ لهم قدرا من حاجتهم ,
وأسباب معيشتهم اقل مما تهيئه ألمثالهم تلك البالد التي حظيت بنصيب أوفر من التقدم والنمو االجتماعي.
ً
فسكان هذه البالد يكافحون كفاحا شديدا في سبيل العيش نتيجة االنخفاض املستمر في مستوى الدخل
الحقيقي الذي يحصل عليه الفرد مع ما نتج عن ذلك من انخفاض في مستويات التغذية والتعليم أو تفش ي
املرض بين الغالبية العظمي منهم  ,األمر الذي أدى إلى استمرار اإلنتاجية املنخفضة ومستوى الدخل القليل في
هذه البالد مثل الهند والصين وباكستان وغيرها .
ومواطن الداء فيما تعانيه هذه املناطق من مشاكل أنما يتركز في زيادة عدد سكانها بشكل مطرد سنة بعد
أخرى أو ضغطهم على املوارد االقتصادية الفقيرة في نوعها ّ
وكمها حيث الحظ أبناء هذه البالد املتخلفة أنهم
أصبحوا أفقر نسبيا مما كانوا عليه منذ سنوات قالئل فطالبوا بضرورة تنمية مواردهم االقتصادية والعمل على
مضاعفة إنتاجهم املادي ورفع مستوى معيشتهم خاصة بعد أن وجدوا أن متوسط دخل الفرد في البالد املتقدمة
اقتصاديا قد زاد زيادة سريعة نسبيا بينما ظل دخال الفرد منهم على ما هو عليه أو مع زيادة قليلة وهي في ذلك
سوف تأثر سلبا في عملية التنمية بشكل عام والتنمية االجتماعية بشكل خاص ( .بكري . )1986،
فالتنمية االجتماعية ال يمكن فصلها عن التنمية االقتصادية الرتباط كل منهما مع األخر وإذا كان
االقتصاد قد يهتم بمعالجة قضايا التنمية عن وجهة نظر اقتصادية وقد لوحظ أن هذه العالقة تغيرت في
الوقت املعاصر وأتجه االقتصاديون املعاصرون إلى دراسة التنمية دون إغفال إبعادها االجتماعية ويعني ذلك
أيمانهم بتداخل وتفاعل عناصر التنمية االقتصادية كانت أم اجتماعية وبعض أخر التنمية العملية ذات
الجانبين (جانب اجتماعي وجانب اقتصادي ).
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وأصبح هناك اعتقاد كبير بأن التنمية االقتصادية تؤدي إلى جانب وظيفتها االجتماعية وظيفة أخرى
اجتماعية وأن التنمية االجتماعية تؤدي وظيفة اقتصادية حيث أنها في املدى البعيد تستهدف رفاهية اإلنسان
ورفع مستوى معيشته والتنمية االجتماعية تؤدي إلى جانب وظيفتها االجتماعية وظيفة أخرى اقتصادية حيث
أنها في املدى البعيد تهدف إلى تحقيق أقص ى استثمار ممكن للطاقات واإلمكانيات البشرية املوجودة في املجتمع
فالتنمية االجتماعية أمر ضروري لتحقيق التنمية االقتصاد لدفع عملية التنمية كما إن زحامها واستقرارها
لتحقيق النمو االقتصادي .
أهمية التنمية ووظائفها :
إن التنمية لها أهمية كبيره في حياة األفراد حيث إنها تشعرهم شعورا حقيقيا بوجود الدولة  ,فالرعاية التي
يشعرون بها تهم في تحقيق معنى املجتمع أو الدولة و تؤكد في نفوس األفراد الشعور بالوجدان الجمعي أو
املشاركات الوجدانية الجمعية  ,حيث أن الدولة ال تكتسب كيانها حقيقيا ووجودا شعوريا إال إذا ارتبط
مواطنوها بوعي جماعي واكتسبوا قسطا من التحرر أما املجتمعات التي تقوم على التسلط واستبعاد الفرد ألخيه
الفرد أو استبعاد املجتمع لغيره من املجتمعات فلن يكون لوجودها معنى ايجابي  ,وتقوم التنمية على تامين
املجتمع أو الدولة وضمان استقراره وعدم انحرافه أو االتجاه إلى مبادئ تقوم على هدم املجتمع من خالل تشيع
الفرقة بين أفراده وتثير الحسد االجتماعي وتصب في النهاية على وحدة املجتمع املادية واملعنوية  ,حيث أن سالمه
الدولة قوة الروابط والعالقات التي تؤلف ين أفراد املجتمع وتوحد بين أفكارهم وتكامل وظائفهم واتحاد
مواقفهم (.حمودة . ) 1981
أهداف التنمية االقتصادية:
للتنمية االقتصادية أهداف عديدة تدور كلها حول رفع مستوى معيشة السكان وتوفير أسباب الحياة
الكريمة لهم  .ويمكن أن نفرض أهداف التنمية االقتصادية من خالل النقاط التالية(:شافعي ) 1977 ,
 .1زيادة الدخل القومي :
تعتبر زيادة الدخل القومي من أول أهداف التنمية االقتصادية في الدول النامية بل هي أهم هذه
األهداف على اإلطالق ذلك بأن الغرض األساس ي الذي يدفع هذه البالد الى القيام بالتنمية االقتصادية أنما هو
فقرها وانخفاض مستوى معيشة واطراد نمو عدد سكانا  .وال سبيل الى القضاء على هذا الفقر وانخفاض
مستوى املعيشة وتحاش ي تفاقم املشكلة السكانية إال بالدة الدخل القومي والدخل القومي الذي نقصد زيادته
هنا هو الدخل القومي الحقيقي ال النقدي .
 .2رفع مستوى املعيشة :
يعتبر تحقيق مستوى مرتفع للمعيشة ما بين األهداف الهامة التي تسعى التنمية االقتصادية إلى تحقيقها في
الدول املتخلفة اقتصاديا ذلك أنه من املتعذر تحقيق الضروريات املادية للحياة من مأكل وملبس ومسكن وغيره
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وتحقيق مستوى مالئم للصحة ,والثقافة ما لم يرتفع مستوى معيشة السكان في هذه املناطق وبدرجه كافيه
لتحقيق مثل هذه الغايات.
 .3تقليل التفاوت في الدخول والثروات :
هذا الهدف للتنمية االقتصادية في الواقع هدف اجتماعي  ,إذ في معظم الدول املتخلفة نجد أنه على
الرغم من انخفاض الدخل القومي وهبوط متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل  ,فأننا نرى بعدا شاسعا
وفوارق كبيره في توزيع الدخل والثروات إذا تستحوذ طائفة صغيره من أفراد املجتمع على جزء كبير من ثروته ,
كما تحصل على نصيب عال من دخله القومي  ,بينما ال تملك غالبيه أفراد املجتمع إال نسبه بسيطة جدا من
ثروته كما ال تحصل إال على نصيب متواضع من دخله القومي وهذا يؤدي في مثل هذا املجتمع إلى إصابته بإضرار
جسميه حيث يع مل على تردده بين حال من الغنى املفرط والفقير هذا باإلضافة إلى أنه غالبا ما يؤدي إلى إحداث
اضطرابات شديدة فيما ينتجه املجتمع ويستهلكه وكلما زاد هذا االضطراب كلما كبر ذلك الجزء املعطل من رأس
مال املجتمع .
 .4تعديل التركيب النسبي لالقتصاد القومي :
ثمة أهداف أخرى أساسيه للتنمية االقتصادية في تلك البالد املتخلفة تدور كلها حول تعديل التركيب
النسبي لالقتصاد القومي وتغيير طابعة التقليدي  .مثل سيطرة الزراعة على اقتصاديات الدول املتخلفة حيث
يشكل خطرا على ما تنشده من هدوء واستقرار في مجرى حياتنا االقتصادية ومن ثم فأن التنمية االقتصادية
البد أن تسعى إلى التقليل من سيطرة الزراعة على االقتصاد القومي وإفساح املجال للصناعة لتلعب دورها إلى
جانب بقية قطاعات االقتصاد القومي األخرى أو بذلك نضمن القضاء على التقلبات التي تصيب النشاط
االقتصادي القومي نتيجة سيطرة الزراعة عليها  ,أو على األقل تضمن التخفيف من جدلنا  .وعلى هذا يسجي أن
يراعي القائمون بأمر التنمية االقتصادية في الدول املتخلفة اقتصاديا تخصص نسبة غير قليله من موارد البالد
املخصصة للتنمية االقتصادية للنهوض بالصناعة سواء كان ذلك بإنشاء صناعات جديدة أو بالتوسع في
الصناعات القائمة وذلك حتى يضمنون القضاء على املشاكل العديدة التي تثيرها سيطرة الزراعة على البنيان
االقتصادي.
-3العالقة بين التنمية االقتصادية واالجتماعية :
التنمية االجتماعية تعد اإلنسان األعداد الذي يؤهله لالستفادة القصوى مما هو متاح بالبيئة املحيطة به
من موارد وإمكانيات حيث يمكنها أن تسهم في استكمال وظيفة التنمية االقتصادية بما يساعد على تحقيق
التنمية الشاملة .
ولكن ال بد من تغيير النواحي االقتصادية واالجتماعية ( املادية – البشرية ) وال يمكن حدوث التنمية إال
إذا قدرنا قيمة هاتين الناحيتين معا في ترابطهما وتكاملهما .
وعلى ذلك فان االرتباط والتكامل بين شقي التنمية االجتماعية واالقتصادية لن يأتي إال إذا توافرت العوامل
اآلتية ( :خاطر)2002
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• االستقالل السياس ي مرحلة أساسية لتحقيق االستقالل االقتصادي .
• تحتاج البالد النامية إلى رؤية جديدة ملشاكلها االقتصادية فهناك نظام عاملي متشابك في إطاره  ,وفي هذا
اإلطار توجد دول كبرى لها اقتصادها القوي الذي يسيطر أحيانا كثيرة على الدول النامية ويجعله في
عالقة تبعيه معه  ,لذا فالدول النامية في حاجة إلى االعتماد على قدراتها الذاتية بجانب العمل على
التعاون وتوفير التكامل اإلقليمي بين مجموعات الدول املتشابهة لتقليل اعتمادها على الدول الكبرى
القوية اقتصاديا .
• إحداث التغيير البنائي املطلوب في هيكل وتركيب البنيان االجتماعي القائم أي في حجمه وتركيب أجزائه.
• تعبئة املوارد الذاتية البشرية واملادية في نطاق بناء اجتماعي ممتد من التبعية االقتصادية.
• من املهم حدوث دفعه قوية بالنسبة للجوانب املرتبطة بالتنمية االقتصادية مع توازي ذلك بحدوث
دفعه قوية مماثلة في الجوانب املرتبطة بالتنمية االجتماعية في املجتمع .
-4عقبات التنمية :
يمكن تقسيم عقبت التنمية إلى ثالث أقسام رئيسية هي ( :الجيب )1985
أوال  :العقبات االقتصادية
ثانيا  :العقبات السياسية واالجتماعية والفكرية
ثالثا  :العقبات التكنولوجية والتنظيمية
 -1العقبات االقتصادية :
إن غالبية الدول النامية تعاني من عقبات كثيرة وأهمها العقبات االقتصادية ومن أهمها انخفاض مستوى
الدخل األمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الصحة  .ومن الطبيعي أن ينعكس انخفاض اإلنتاجية على
مستوى الدخل ومن أهم أسباب انخفاض اإلنتاجية هي تخلف أساليب اإلنتاج املتبعة وتدني مستوى
التكنولوجيا املستخدمة وسوء توزيع قوة العمل بين القطاعات اإلنتاجية .
 -2العقبات السياسية واالجتماعية والفكرية :
يعتبر العامل السياس ي عامال قويا في عملية التنمية  ,الن عدم توافر االستقرار السياس ي يشكل عائقا أمام
عملية التنمية لذلك فانه يتطلب توفير بيئة سياسية مهنية قادرة على إدارة املجتمع وإدارة التنمية من اجل أن
يقلل من ردود األفعال االجتماعية والسياسية ويخلق إطارا ديمقراطيا مالئما  ,فالتنمية نفسها أسلوب العالج
ملشاكل املجتمع .
 -3العقبات التكنولوجية والتنظيمية :
إن الجهاز الحكومي يلعب دور أساس ي في تحريك عجلة التنمية ,وأيضا هناك دورا مهما للقطاع الخاص في
بعض املجاالت االقتصادية واالجتماعية في دفع عملية التنمية إلى اإلمام  ,فيجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق
ضروري بين القطاع العام والخاص من اجل رفع مستوى رفاهية وسعادة املجتمع  ,وحتى يتم دفع وتقدم عجلة
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التنمية إلى اإلمام يجب االبتعاد عن إتباع بعض األساليب اإلدارية املعقدة والروتين والعشائرية والطائفية
والبيروقراطية واملحسوبيات في شتى املجاالت ألنها تعتبر من عوائق التنمية .
-5مشكلة الدراسة وأسئلتها :
تنبثق مشكله الدراسة من خالل تأثير التنمية االقتصادية على التنمية االجتماعية حيث أن التغيرات
االجتماعية مرتبطة بالتغيرات االقتصادية  ,ولذلك تبحث كافه املؤسسات االجتماعية لتطوير خططها ملواجهة
التغيرات االجتماعية بدراسة التنمية االقتصادية.
إن الحراك االجتماعي مرتبط بالتنمية االقتصادية وهي تمكن من إيجاد تنمية اجتماعية ال بد من دراسة
اثر التنمية االقتصادية عليها .
وتكمن مشكلة الدراسة بالهدف الرئيس ي وهو  :التعرف على مدى تأثير استخدام املوارد االقتصادية على
التنمية االجتماعية .
وستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية :
 -1هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية ( ) α = 0.05ملتوسطات استجابات أعضاء الهيئة التدريسية على
مقياس أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية تعزى للجنس؟.
 -2هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية ( ) α = 0.05ملتوسطات استجابات أعضاء الهيئة التدريسية على
مقياس أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية تعزى للكلية ؟.
 -3هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية ( ) α = 0.05ملتوسطات استجابات أعضاء الهيئة التدريسية على
مقياس أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية تعزى للرتبة االكاديمية ؟ .
أهمية الدراسة :
تكمن أهميه الدراسة من الناحية النظرية في تقدير دور التنمية االقتصادية وأهميتها في تطوير التنمية
االجتماعية من خالل الدراسات والنظريات املتعلقة بذلك  ,كما يؤمل من هذه الدراسة التعرف على دور
املؤسسات االقتصادية من خالل وضع برامج وأهداف هادفة لتطوير عمليه التنمية االجتماعية وانعكاسها
االيجابي على أفراد املجتمع  ,علما بان هناك قله في البحوث التي درست هذا املوضوع .
-6املصطلحات املستخدمة في الدراسة واملفاهيم اإلجرائية:
التنمية  :هي انبثاق كل اإلمكانات املوجودة الكامنة في كيان معين بشكل كامل وشامل ومتوازن سواء أكان هذا
الكيان فردا أو جماعه أو مجتمع ( .الروسان واخرون  , 1988,ص)99
التنمية  :النهوض باملجتمع بما فيه من عناصر بشرية ومادية من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية
من اجل الوصول إلى مستويات أعلى للمعيشة وتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والحياة .
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التنمية االجتماعية  :مجموعة من العمليات التي تستهدف إحداث التغير االجتماعي املقصود عن طريق تحسين
الظروف املعيشية للمواطنين وتوفير مزيد من برامج الرعاية من خالل الجهود البناءة باالتساق مع نسق التنمية
االقتصادية في املجتمع . )Midgley 1994( .
كما تعرف أيضا بأنها  :مجموعه من إجراءات وسياسات وتدابير متعمدة لتغيير بنية وهيكل االقتصاد
القومي تهدف في النهاية إلى تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد الحقيقي عن فترة ممتدة من
الزمن وبحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من األفراد . )Nicolasskaldor( .
التنمية االجتماعية :هي عملية بواسطتها تنمو عالقات التعاون بين أفراد املجتمع من خالل التفاعل بينهم
وزيادة الشعور باملسئولية االجتماعية  ,والشعور باآلخرين .
التنمية االقتصادية :التنمية االقتصادية هي تقدم للمجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل
ورفع مستويات اإلنتاج من خالل إنماء املهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل ( .الدوري  )1983.كما
تعرف أيضا هي عبارة عن  :الزيادة التي تطرأ على الناج القومي في فترة معينه مع ضرورة توفر تغيرات تكنولوجية
وفنية وتنظيمية في املؤسسات اإلنتاجية القائمة أو التي ينتظر إنشاؤها )Kindleberger ( .
التنمية االقتصادية  :عبارة عن التغيرات الهيكلية التي تحدث في االقتصاد القومي بأبعادها املختلفة االقتصادية
والسياسية واالجتماعية والتنظيمية من اجل تحسين نوعية الحياة وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد املجتمع.
الدراسات السابقة :
• كما أجرى شبول ( )2008دراسة بعنوان " النمو السكاني " والتنمية من منظور االقتصاد اإلسالمي "
حيث بحثت الدراسة في اآلراء املتباينة في العالقة بين النمو السكاني واالقتصادي في الفكر االقتصادي الوظيفي ,
وان استغالل املؤسسات االجتماعية تؤثر على النمو االقتصادي وليس النمو السكاني وقد يكون النمو السكاني
مشكلة ألنه يعد ثقال على النمو االقتصادي كما إن له اثر ايجابي في زيادة قوة الدولة االقتصادية بسبب زيادة
القوى العاملة الذي يزيد من اإلنتاج وبالتالي زيادة النمو االقتصادي  ,لكن املشكلة هنا ليست مشكلة سكانية أو
مشكلة موارد اقتصادية وإنما مشكلة تخلف اقتصادي بسبب غياب السياسات االقتصادية للسكان والتنمية في
نهاية املطاف سوف تأتي اللحظة التي تكشف فيها البلدان ذات العجز صعوبة الفائض عن استمرارها في تحقيق
الفائض يضعف من احتماالت النمو في املستقبل مع احتمال أن السفر عن اضطرابات في النمو االقتصادي في
العالم .
كما أجرى مجلس الشورى العماني ( ) 2004دراسة بعنوان مراجعة وتقييم السياسات والبرامج املعتمدة
•
لتوظيف القوى العاملة التي تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مشكلة الباحثين عن عمل حيث أن هناك
الكثير من املؤسسات العامة والخاصة ال تقبل بالتخصصات التربوية إنما تذهب إلى التخصصات التي يكون منها
عائد مادي نوعا ما مثل الهندسة بأنواعها  ,الطب  ,مثل االقتصاد واألحياء وغيرها  ,وهناك الكثير من العاطلين
عن العمل يبحثون عن وظيفة حكومية بعيدا عن القطاع الخاص التي ال تستطيع الحكومة توفير هذه الفرص
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لألعداد املتزايدة من العاطلين عن العمل مما يؤدي إلى ضعف في القطاع الخاص وبالتالي إلى الضغط على القطاع
الحكومي الذي يؤدي إلى العجز في النمو االقتصادي للدولة .
دراسة عبد الرزاق ( )2002تنص هذه الدراسة على تقييم للموارد االقتصادية في لواء الرمثا وتخطيطها
•
لتنميتها وتهدف إلى معرفة التغيرات التي طرأت على املوارد االقتصادية وتحليل واقعها واتجاهاتها املستقبلية في
ضوء واقع االستغالل الحالي واالحتياجات السكانية القادمة التي تبعت هذه الدراسة املنهج التاريخي من خالل
تحليل الصور الجوية وطبقت أسلوب االنحدار املتعدد لبيان اثر التوزيع الشهري لألمطار وقد قامت الكثير من
الدراسات عن الكشف عن ارتباط واضح بين موقع اللواء ووجود بعض النشاطات االقتصادية وازدهارها ,
وتؤكد هذه الدراسات على ضرورة االهتمام بالقطاع الزراعي كقطاع إنتاجي يتكامل مع بقية القطاعات
االقتصادية  ,كما تؤكد الدراسات على ضرورة االرتقاء بكفاءة وكفاية الخدمات التعليمية وتنمية املوارد
والقطاعات االجتماعية على جميع مستوياتها .
دراسة دالي ونيومان( )2005بعنوان " التنمية املستدامة  ,التعلم والثقافة " حيث سعت الدول لتحقيق التنمية
املستدامة في الدول من خالل ثالث ركائز :
-1 -1حماية البيئة
-2 -2التنمية االجتماعية
 -3تقدم النمو االقتصادي
وكانت تنص هذه الدراسات على أهمية التعليم املعتمدة على حل املشكالت وأهميتها لتعليم التنمية
املستدامة ,حيث أظهرت الكثير من الدراسات أن الربط بين االستدامة والتنمية يتطلب نظام معقد وهذا ما
يمكن الحول عليه من البيئات التعليمية .
وفي دراسة حول تأثير السياسات االقتصادية على أداء املشاريع االجتماعية مثل الصحة والتعليم في الدول
النامية  ,فقد وجد كل من كوفمان و ونغ ( ) Kaufman & Wang , 2001
إن الطلب على التعليم العالي يعتمد على مستوى األجور السائدة في املجتمع التي تحدد مستواها وفقا
لظروف سوق العمل والبيئة االقتصادية .حيث قدما تحليال تفصيليا لتحديد اآلثار املباشرة للمشكالت
االقتصادية مثل العجز في املوازنة  ,وتخفيض سعر الصرف  .والقيود التجارية وغير التجارية على مشاريع
التعليم العالي باستخدام بيانات ثانوية حول ( )259مشروعا تربويا من مؤسسات التعليم العالي في الدول النامية
 .وتوصلت الدراسة إلى أن االستثمار في رأس املال البشري .
-9يعتمد على مدى توافق الطلب على الخدمات االجتماعية والعرض منها مثل الصحة والتعليم  ,والتي ترتبط
مباشرة بسوق العمل من جهة  ,وبالسياسات االقتصادية من جهة أخرى .
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كما بين التحليل الكمي في هذه الدراسة إن نجاح املشاريع االجتماعية  ,مثل مشروعات التعليم العالي ,
تعتمد على مدى استقرار املتغيرات االقتصادية  ,وتوصلت الدراسة إلى العالقة التبادلية بين معدالت النمو
االقتصادي وانخفاض معدالت البطالة وارتفاع املستوى التعليمي  ,كما إن هناك عالقة مباشرة بين ما
يخصص من الناتج املحلي اإلجمالي على التعليم ومعدل النمو في الناتج املحلي اإلجمالي .
تميزت الدراسة الحالية بأنها اختارت أعضاء هيئة تدريس في حين لم تدرس أثر املوارد االقتصادية على
التنمية االجتماعية في املجتمع األردني من خالل وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات واتفقت هذه
الدراسة مع والي وشوفان( )2005ودراسة كوفمان و ونغ ( .) Kaufman & Wang , 2001
وتمكنت الدراسة التعرف على دور املؤسسات االقتصادية من خالل وضع برامج وأهداف تسعى لتطوير
عملية التنمية االجتماعية وانعكاسها االيجابي على أفراد املجتمع وتفعيل دور منظمات املجتمع املحلي في تسريع
التنمية االجتماعية من خالل االستخدام األمثل للموارد االقتصادية .
منهجية البحث :
• أسلوب الدراسة :
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة .
• مجتمع الدراسة :
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية وبلغ عددهم حوالي
( )550والجدول ( )1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها .
 -10عينة الدراسة :
َ
تكونت عينة الدراسة من ( )110مدرسا ومدرسة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ليمثلوا
متغيرات الدراسة الجنس  ،كلية  ،الرتبة االكاديمية  .والجدول ( )1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب
متغيراتها .
جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها
الجنس

الكلية

الرتبة

املتغير

التكرار

النسبة املئوية

ذكر

51

%46.4

انثى

59

%53.6

الكليات العلمية

54

%49.1

الكليات االنسانية

56

%50.9

استاذ

7

%6.4
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استاذ مشارك

15

%13.6

استاذ مساعد

88

%80.0

أداة الدراسة :
تم االعتماد بشكل مباشر على االستبيان واملكون من قسمين :
• األول  :يحتوي على البيانات األولية وتتضمن الجنس والرتبة االكاديمية ومستوى دخل األسرة ونوع الكلية التي
يدرس بها .
• الثاني  :يشمل ( ) 22فقرة تقيس أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية .
• صدق األداة  :للتحقق من صدق األداة تم عرض األداة على مجموعة وعددهم ( )10محكمين ممن
يعملون في كلية التربية في جامعة اليرموك ويحملون درجة الدكتوراه في القياس والتقييم وعلم النفس التربوي
َ
َ
وقد أبدى األساتذة املحكمون مالحظاتهم الطفيفة التي تضمنت نقدا بسيطا في بعض الفقرات فقام الباحث
بأخذ آرائهم .
• ثبات األداة  :تم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا وبلغ 0.89
ويعد هذا املعامل مرتفعا ومناسبا ألغراض الدراسة.
-11عرض النتائج ومناقشاتها :
أسلوب التحليل اإلحصائي :
يتناول هذا الفصل التحليل اإلحصائي لنتائج استجابة أفراد عينة الدراسة للمتغيرات التي اعتمدت فيها
من خالل عرض املؤشرات اإلحصائية األولية إلجاباتهم من خالل الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل
متغيرات الدراسة واألهمية النسبية لكل متغير ضمن البعد الواحد ،كما يتناول الفصل اختبار فرضيات
الدراسة واالستدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها ،وقد استخدم الباحث لهذا الغرض الحزمة اإلحصائيةspss
.
التوزيع التكراري إلجابات عينة الدراسة عن متغيرات الدراسةالغرض من التوزيع التكراري إلجابات عينة
الدراسة هو معرفة اتجاهات اإلجابة ألفراد العينة على املتغيرات التي تم اعتمادها لبيان أثر املوارد االقتصادية
على التنمية االجتماعية في األردن ،ولقد تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة ووضعت
األهمية النسبية لكل فقرة ،وتم إيجاد نتائج اختبار تحليل التباين األحادي تحليل التباين (  )ANOVAلبيان أثر
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املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن تبعا للمتغيرات(الدخل ،الرتبة) وتم إيجاد اختبارات
لعينتين مستقلتين لبيان اثر دور الخدمة االجتماعية في مكافحة الفقر تبعا للمتغيرات(الجنس ،الكلية).
• كما تم اعتماد املعيار التالي لبيان مستوى األهمية على كل بعد وكل فقرة من فقرات أداة الدراسة :الفقرات
التي متوسطها  2.33فاقل تمثل مستوى أهمية منخفض ،الفقرات التي متوسطة يقع في الفترة 3.67-2.34
تمثل مستوى أهمية متوسط ،الفقرات التي متوسطها  3.68فأكثر تمثل مستوى أهمية مرتفع.
-12وفيما يلي نتائج هذا التحليل:
الجدول ()1-4
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن مرتبة
ً
تنازليا حسب املتوسطات الحسابية.
الرتبة

االنحراف
املعياري

مستوى األهمية

4.3

0.90

مرتفع

0.80

مرتفع
مرتفع

العدد املتوسط
الحسابي

رقم الفقرة

الفقرة

2

أن شجرة الزيتون تأتي في مقدمه
األشجار املثمرة التي تزرع في األردن

1

هناك اتجاها في مقدار املساحات بالقمح 110
في املنطقة

4.27

3

4

تعاني األراض ي الزراعية من الزحف
العمراني املستمر

110

4.11

0.99

4

3

هل هناك تغيير في طبيعة االستغالل
الزراعي للمنطقة حيث تتبين أن هناك
اتجاها نحو زراعة الزيتون واألشجار
املثمرة على حساب املحاصيل الحقلية

110

4.1

0.86

مرتفع

4

5

ترتبط عملية التنمية بالواقع بحجم
املوارد وطريقة استخدامها

110

4.1

0.99

مرتفع

6

ترتبط عملية التنمية بحجم املتاح من
املوارد وطريقة استخدامها وزيادة املوارد
وحس استخدامها بعملية التنمية
االقتصادية

110

4.08

0.92995

مرتفع

1
2

6

110
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الرتبة

رقم الفقرة

الفقرة

7

تتطلب عملية املحافظة على املوارد
االقتصادية حصر املوارد املتاحة
لتحديد إمكانيات استغاللها حاليا
ومستقبال

7

8

العدد املتوسط
الحسابي
110

4.03

االنحراف
املعياري

مستوى األهمية

0.9904

مرتفع

8

تتوافق التخصصات العلمية في
الجامعات مع متطلبات سوق العمل

110

4.02

0.84573

مرتفع

9

أن االستثمار في القوى البشرية يعتمد
على مدى توافق الطلب على الخدمات
االجتماعية والغرض منها مثل الصحة
والتعليم

110

4.00

0.94331

مرتفع

10

أن كفاءة خريجي االقتصاد والعلوم
اإلدارية األردنية تنحصر في الجوانب
السلوكية وتفتقر إلى العديد من معايير
الكفاءة في الجوانب االكاديمية واملهارات
الفردية

9

10

110

3.97

0.84004

مرتفع

11

11

ان العامل املالي سيبقى عائقا أمام
تطوير وتعزيز التعليم االقتصادي
واإلداري في الجامعات األردنية

110

3.96

0.99473

مرتفع

11

12

شيوع الواسطة واملحسوبية في
التعيينات من أسباب البطالة

110

3.96

0.95713

مرتفع

13

13

إساءة استخدام السلطة والصالحيات
لدى بعض املسؤولين واشتراط عدد
معين من سنوات الخبرة في بعض
الوظائف من أسباب البطالة

110

3.95

0.99896

مرتفع

13

14

تتمثل املشكلة في العالم اإلسالمي بأنها
مشكلة تخلف اقتصادي بسبب غياب

110

3.95

1.03902

مرتفع
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الرتبة

رقم الفقرة

الفقرة

العدد املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

مستوى األهمية

السياسات االقتصادية للسكان
والتنمية االقتصادية
15

15

االستثمار األجنبي املباشر الداخل يرتبط 110
بشكل ايجابي مع درجة االنفتاح
االقتصادي

3.94

0.94118

مرتفع

15

16

االستثمار األجنبي املباشر مصدرا لرأس
املال ومصدرا للتشغيل ونقل
التكنولوجيا

110

3.94

0.53964

مرتفع

17

17

االستثمار االيجابي املباشر في الدول
املنفتحة اقتصاديا وسلبي في الدول
املغلقة

110

3.88

0.95525

مرتفع

18

18

في عصر االقتصاد املعرفي أصبحت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسيلة
بقاء وأداة ال يمكن االستغناء عنها في ظل
عالم مفتوح يعتمد القدرة التنافسية
كمعيار للتقدم واالزدهار

110

3.79

0.96826

مرتفع

19

19

تؤدي الجامعات دورا حيويا في مجال
أعداد وتنمية القوى البشرية في املجتمع
من خالل ما تقدمه من خدمات حيوية
في برامجها ومراكزها الخدمية

110

3.73

1.03966

مرتفع

20

20

تظهر مستجدات عاملية تؤثر تأثيرا
مباشرا في عملية التنمية االقتصادية

110

3.66

1.06036

متوسط

20

21

أن الجامعات العربية بشكل عام غير
قادرة بأوضاعها الحالية على مواكبة
تحديات ومتطلبات االقتصاد املعرفي

110

3.66

1.1516

متوسط
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الرتبة

رقم الفقرة

الفقرة

22

22

أن التغيرات العلمية املتسارعة وهذا
الكم الهائل من املعلومات ووسائل
االتصاالت الحديثة تجعل من الصعب
التنبؤ بما سيكون علية الوضع السابق
في التنمية االقتصادية

األداة ككل

االنحراف
املعياري

مستوى األهمية

110

3.63

1.05

متوسط

110

3.5

1.19

متوسط

العدد املتوسط
الحسابي

يبين الجدول ( )1–4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية أثر املوارد االقتصادية على التنمية
االجتماعية في األردن  ،جاءت في مستوى أهمية مرتفع إلى متوسط ،حيث جاءت الفقرة "( ")2في املرتبة األولى
بأعلى متوسط حسابي بلغ ( )4.3وانحراف معياري( ،)0.90تاله في املرتبة الثانية الفقرة األولى "( ")1بمتوسط
حسابي بلغ ( )4.27وانحراف معياري ()0.80بينما جاء في املرتبة الثالثة الفقرة رقم "( ")4إذ بلغ املتوسط
الحسابي ( )4.11وانحراف معياري ( .)0.99وقد جاءت الفقرة رقم "( ")22باملرتبة األخيرة إذ بلغ املتوسط
الحسابي ( )3.63وانحراف معياري (.)1.05
وبلغ املتوسط الحسابي ملتغير املوارد االقتصادية ككل متوسطا إذ بلغ املتوسط الحسابي ( )3.5وبمستوى
أهمية متوسطة ،وبانحراف معياري (.)1.19
-14النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة :
تتناول هذه الفقرة اختبار فرضية الدراسة الرئيسة والفرضيات املتفرعة عنها من خالل استخدام اختبار تحليل
التباين األحادي لبيان أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن.
النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة :
تتناول هذه الفقرة اختبار فرضية الدراسة الرئيسة والفرضيات املتفرعة عنها من خالل استخدام اختبار
تحليل التباين األحادي لبيان أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن.
وفيما يلي توضيح لهذه النتائج:
 -1السؤال األول  :هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية ( ) α = 0.05ملتوسطات استجابات أعضاء الهيئة
 -2التدريسية على مقياس أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية تعزى للجنس؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واختبارات لعينتين مستقلتين والجدول ( )2-4يبين
ذلك الجدول ()2-4
املتوسطات الحسابية واختبارات الستجابات وحد\ة املعاينة تبعا ملتغير الجنس.
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الجنس

االنحراف
العدد املتوسط الحسابي املعياري

ذكر

51

4.0187

.53576

انثى

59

3.8629

.53700

T
قيمة

الداللة اإلحصائية

1.520

.132

يبين الجدول ( )2-4نتائج أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن تبعا ملتغير الجنس،
حيث بلغ املتوسط الحسابي الستجابات الذكور( )4.0187بينما بلغ املتوسط الحسابي الستجابات
اإلناث( )3.8629وبلغة قيمة اإلحصائي( )1.520( )tوبمستوى داللة ( ).132وهي اكبر من مستوى الداللة (=α
 )0.05مما يشير إلى عدم وجود اثر للجنس في تقديرات أفراد الدراسة ألثر املوارد االقتصادية على التنمية
االجتماعية في األردن  ،إي أن جميع أفراد الدراسة بغض النظر عن جنسهم يرون أن هناك دور متوسط ألثر
املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن.
-15السؤال الثاني :
هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية ( ) α = 0.05ملتوسطات استجابات أعضاء الهيئة التدريسية على
مقياس أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية تعزى للكلية ؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب
املتوسطات الحسابية واختبارات لعينتين مستقلتين والجدول تم حساب املتوسطات الحسابية واختبارات
لعينتين مستقلتين والجدول ( )3-4يبين ذلك:
الجدول ()3-4
املتوسطات الحسابية ونتائج اختبارات الستجابات وحدة املعاينة تبعا ملتغير نوع الكلية.
االنحراف
املعياري

الجنس

العدد

املتوسط
الحسابي

tقيمة

الداللة االحصائية

الكليات العلمية

54

3.8678

.57396

1.288

.201

الكليات االنسانية

56

4.0000

.50094

يبين الجدول ( )3-4نتائج أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن ملتغير نوع الكلية  ،حيث
بلغ املتوسط الحسابي الستجابات وحدة املعاينة في الكليات العلمية( )3.8678بينما بلغ املتوسط الحسابي
الستجابات وحدة املعاينة في الكليات اإلنسانية ( )4.0000وبلغة قيمة اإلحصائي()1.288( )tوبمستوى داللة
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( ).201وهي اكبر من مستوى الداللة ( )0.05 =αمما يشير إلى عدم وجود اثر لنوع الكلية في تقديرات وحدة
املعاينة أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن ملتغير نوع الكلية  ،إي أن جميع أفراد الدراسة
بغض النظر عن الكلية التي يدرسون بها يرون أن هناك دور متوسط أثر املوارد االقتصادية على التنمية
االجتماعية في األردن ملتغير نوع الكلية.
السؤال الثالث  :هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية ( ) α = 0.05ملتوسطات استجابات أعضاء الهيئة
التدريسية على مقياس أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية تعزى للرتبة االكاديمية ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واختبارات لعينتين مستقلتين والجدول تم
حساب املتوسطات الحسابية واختبار تحليل التباين األحادي للمقارنة بين استجابات وحدة املعاينة تبعا ملتغير
الرتبة االكاديمية والجدول ( )4-4يبين املتوسطات الحسابية ،والجدول ( )5-4يبين نتائج واختبار تحليل التباين
األحادي:
-16الجدول ()4-4
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات وحدة املعاينة تبعا ملتغير الرتبة االكاديمية
الجنس

العدد

املتوسط الحسابي االنحراف املعياري

استاذ

7

3.9156

.70047

استاذ مشارك

15

3.8091

52903

استاذ مساعد

88

3.9582

.53166

Total

110

3.9351

.53964

يبين الجدول ( )4-4نتائج استجابات وحدة املعاينة أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في
األردن تبعا ملتغير الرتبة االكاديمية  ،والتي تشير إلى تقارب املتوسطات الحسابية .
وملعرفة فيما إذا كانت هذه املتوسطات دالة إحصائيا أم ال تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي،
والجدول() 5-4يبين ذلك:
الجدول() 5-4
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للمقارنة بين استجابات وحدة املعاينة تبعا ملتغير الرتبة االكاديمية.
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مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع
املربعات

ابين املجموعات

2

.288

.180

داخل املجموعات

107

31.454

.772

املجموع

109

31.742

متوسط املربعات fقيمة
.489

الداللة االحصائية
.614

يبين الجدول ( )5-4نتائج أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن تبعا ملتغير الرتبة
االكاديمية  ،حيث بلغت قيمة اإلحصائي().489( )fوبمستوى داللة ( ).614وهي اكبر من مستوى الداللة (=α
 )0.05مما يشير إلى عدم وجود اثر ملتغير الرتبة االكاديمية  ،في تقديرات وحدة املعاينة أثر املوارد االقتصادية
على التنمية االجتماعية في األردن  ،أي أن جميع أفراد الدراسة بغض النظر عن الرتبة االكاديمية ،يرون أن
هناك دور متوسط أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن.
 -17يبين الجدول ( )4-4نتائج استجابات وحدة املعاينة أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن
تبعا ملتغير الخبرة الجامعية  ،والتي تشير إلى تقارب املتوسطات الحسابية.
وملعرفة فيما إذا كانت هذه املتوسطات دالة إحصائيا أم ال تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي،
والجدول() 6-4يبين ذلك:
الجدول ()6-4
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للمقارنة بين استجابات وحدة املعاينة تبعا ملتغير الخبرة الجامعية.
مصدر
التباين

درجات
الحرية

مجموع
املربعات

ابين
املجموعات

3

.687

.229

داخل
املجموعات

106

31.055

.293

املجموع

109

31.742

متوسط املربعات fقيمة
0.781

الداللة
االحصائية
0.507

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،101-83 :جوان 2019
99

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
الموارد االقتصادية وأثرها على التنمية االجتماعية في األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية

يبين الجدول ( )5-4نتائج أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن تبعا ملتغير الرتبة
األكاديمية  ،حيث بلغت قيمة اإلحصائي( )0.781( )fوبمستوى داللة ( )0.507وهي اكبر من مستوى الداللة (=α
 )0.05مما يشير إلى عدم وجود اثر ملتغير الرتبة األكاديمية  ،في تقديرات وحدة املعاينة أثر املوارد االقتصادية
على التنمية االجتماعية ،أي أن جميع أفراد الدراسة بغض النظر عن الرتبة األكاديمية  ،يرون إن هناك دور
متوسط أثر املوارد االقتصادية على التنمية االجتماعية في األردن.
التوصيات :
 -1على املؤسسات التربوية بشكل عام والجامعات بشكل خاص عقد محاضرات و ورشات عمل وعقد مؤتمرات
علمية يكون موضوعها التنمية االقتصادية ودورها في أحداث التنمية االجتماعية .
 -2على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األخذ بعين االعتبار طرح موضوعات علمية تتعلق باملشاريع
االستثمارية واالقتصادية ومناقشتها لبيان أثرها االيجابي في أحداث التنمية االجتماعية .
 -3تعزيز دور مؤسسات املجتمع املدني لتنفيذ املشاريع االستثمارية الصغيرة واالستفادة منها ملا يخدم التنمية
االجتماعية.
 -4العمل على دعم وتشجيع املؤسسات الثقافية واالجتماعية والتنموية والجمعيات الخيرية إلقامة
َ
املهرجانات واألنشطة السياحية مختلفة نظرا للدور املهم للتنمية االقتصادية بتطوير التنمية االجتماعية التي
تنعكس إيجابا على تطور املجتمع.
 -5وضع خطط إستراتيجية وبرامج من خالل مشاركة مؤسسات القطاع العام والخاص لتوفير املشاريع
التنموية التي تخدم العملية االقتصادية واالجتماعية.
قائمة املراجع:
• بكري  ,كامل ،التنمية االقتصادية – دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت – بيروت – .1986
• الروسان  ,ممدوح  ,ابوالرب  ,احمد محمود  ,وكراجه  ,عبدالحليم محمود ( )1988التنمية في الوطن العربي
عمان  :املؤلفون
• حمودة  ,مسعد الفاروق  ،التنمية االجتماعية (دور الخدمة االجتماعية )  ,املكتب الجامعي الحديث  ,محطة
الرمل – اسكندرية . 1981
• محمد زكي شافعي  ,التنمية االقتصادية  ,القاهرة  ,دار النهضة . 1977 ,
• الدوري ,احمد  ،التخلف االقتصادي  ,ديوان املطبوعات الجامعية  ,الجزائر 1983 ,
• خاطر ,احمد ( )2002التنمية االجتماعية املقومات االساسية نماذج املمارسة املكتب الجامعي الحديث ،
االسكندرية  ,مصر .

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،101-83 :جوان 2019
100

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
الموارد االقتصادية وأثرها على التنمية االجتماعية في األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية

• الجيب  ,فايز ابراهيم  ,التنمية االقتصادية بين النظرية وواقع الدول النامية  ,جامعه امللك سعود  ,عمادة
شؤون املكتبات الفصل الثاني  1985,الرياض ص ص 60 – 36
• شبول  ,فاروق محمد ( , ) 2008النمو السكاني والتنمية من منظور االقتصاد االسالمي  ،رسالة دكتوراه ,
وغير منشورة جامعة اليرموك – االردن .
• عبد الرزاق  ,وليد ذياب صالح ( ) 2002تقييم املوارد االقتصادية وتنميتها في لواء الرمثا  ,رسالة دكتوراه
غير منشورة  ,الجامعة االردنية – عمان .
• مجلس الشورى العماني ( , )2004مراجعة وتقييم السياسات والبرامج املعتمدة لتوظيف القوى العاملة،
مسقط  ،االمانة العامة .
• Midgley,J.,Difpuroionand the development of secialpolicy Evidence from the
third world . Journal of secialpolicy , 13, 137- 184 , 1984 .
• c .p . kindleb erger , economic development , mc graw hill book , new york ,
1958 .
• Kaldor Nicolas , essays on economic stability and growth , 1960 p 23 .
• Dale , am & Lenore . now man .(2005) . sustainable development , education
and literacy . international jounanal if sustainability in high her education .
(1467-6370) p p 351-38 .
Kaufman , d. & Wang, Y . (2001) . macroeconomic polices and project
performance in LDCS: A model of human capital production and evidence for
L. D. C. World development, 23 (5). pp .24-37.

•

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،101-83 :جوان 2019
101

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
الوساطة الجزائية لألحداث الجانحين وفقا للقانون  12/15المتعلق بحماية الطفل.

الوساطة الجزائية لألحداث الجانحين وفقا للقانون  12/15المتعلق بحماية الطفل.
The Penal mediation juvenile offenders in accordance with the law 15/12
on the protection of the child.
أ.د حسينة شرون
جامعة بسكرة– مخبر االجتهاد القضائي
h.cherroun@univ-biskra.dz
تاريخ االستالم2019/02/09 :

تاريخ القبول للنشر2019/03/20 :

*******
ملخص:
إن صدور القانون  12/15املتعلق بحماية الطفل املؤرخ في  2015/07/23يعكس رغبة املشرع في تحديد
إطار قانوني منفصل يهتم بالطفل الحدث الجاني وإعطاء األولوية لضرورة إعادة تأهيله وإصالحه بدل عقابه،
والسيما ما يتعلق بإجراء الوساطة الجزائية التي تعتبر من أهم اآلليات القانونية التي تضمنها هذا القانون.
وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على األحكام املتعلقة بالوساطة الجزائية الخاصة باألحداث
الجانحين التي تضمنتها املواد من  110إلى  115ومدى فعاليتها أمام محاكم األحداث.
وعليه فإن هذه الدراسة تهدف لإلجابة عن اإلشكالية التالية :إلى أي مدى يمكن اعتبار الوساطة آلية
فعالة في حل النزاع الجزائي لألحداث الجانحين ،وماهي األحكام املتعلقة بها في ظل القانون  12/15؟
الكلمات املفتاحية :الحدث؛ الطفل؛ الجانح؛ الوساطة الجنائية؛ محاكم األحداث.
Abstract:
The promulgation of the law on child protection 15/12 of 23/07/2015 reflected
the desire of the legislator in a separate legal framework gives a child offender event
and give priority to the need for rehabilitation and reform rather than punishment,
particularly with regard to penal mediation procedure, which is one of the most
important legal mechanisms Guaranteed by this law.
This study aims to highlight the provisions concerning penal mediation for
juvenile delinquents contained in articles 110 to 115 and effectiveness before the
juvenile courts.
Therefore, this study aims to answer the following problem: how far can the
mediation as an effective mechanism in penal conflict to juvenile delinquents, and
?related provisions under the law 15/12
keywords: juvenile; child; delinquent; criminal mediation; juvenile courts .
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مقدمة:
تعتبر ظاهرة جنوح األحداث من املسائل التي تثير اهتمام الكثير من املجتمعات وتلقى العناية في مختلف
الدراسات االجتماعية و النفسية وكذا عناية فقهاء القانون و التشريعات الحديثة ،حيث يعتبر إعالن جنيف
لحقوق الطفل الصادر عام  1924ثم اتفاقية حقوق الطفل عام  1989والتي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ
االهتمام بهذه الفئة ،على مستوى املجتمع الدولي.
ولم يكن املشرع الجزائري بمنأى عن التشريعات املقارنة ،حيث أصدر العديد من التشريعات التي تعنى
بهذه الفئة كان أولها القانون  155/66املؤرخ في  1966/06/08املتعلق باإلجراءات الجزائية والذي تضمن األحكام
الخاصة بسير املحاكم و املجالس القضائية املتعلقة بسير الدعوى العمومية ومحاكمة الطفل الجانح ،ثم تاله
القانون  03/72املؤرخ في  1972/02/10املتعلق بحماية الطفولة واملراهقة الذي تضمن أحكاما تتعلق بحماية
األطفال الذين يكونون في حالة خطر.
وبالرغم من التعديالت العديدة التي طالت هذه النصوص فإن النقلة النوعية في هذا املجال كانت بصدور
القانون  12/15املؤرخ 2015/07/15 :املتضمن حماية الطفل ،الذي جاء بأحكام جديدة فيما يتعلق باألطفال
الجانحين وألغى األحكام املوجودة في قانون اإلجراءات الجزائية ،ومدخال العديد من اآلليات املتعلقة بحماية
األطفال ومن بينها الوساطة الجزائية التي كان قد أوردها في القانون  02/15املتعلق باإلجراءات الجزائية الجديد
بالنسبة للبالغين ،مكرسا بذلك السياسة التفاوضية على السياسة العقابية بالنسبة لألطفال الجانحين والتي
تسمح بحل النزاع بطريقة ودية بين الجانح و الضحية في تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية و
ذلك على غرار ما أقدمت عليه الكثير من التشريعات الوطنية في الدول األخرى.
وعليه فإن هذه الدراسة تهدف لإلجابة عن اإلشكالية التالية :إلى أي مدى يمكن اعتبار الوساطة آلية
فعالة في حل النزاع الجزائي لألحداث الجانحين ،وماهي األحكام املتعلقة بها في ظل القانون  12/15؟
ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة نقسم هذه الدراسة إلى محورين رئيسيين ،نتناول في األول املقصود
بالوساطة وأطرافها وأهميتها ،وأما املحور الثاني نعرج إلى دراسة األحكام املتعلقة بالوساطة من جانب الشروط
الواجب توفرها ملباشرة اإلجراءات املتعلقة بالوساطة ونطاقها وكذا و آثارها على الدعوى العمومية.

املحور األول :املقصود بالوساطة الجزائية
إن املقصود بالوساطة الجزائية يقتض ي أوال تحديد تعريف لها سواء تعلق األمر من جانب الفقه القانوني
أو من الجانب التشريعي في القوانين املقارنة وكذا في القانون الجزائري أوال ثم تحديد أطرافها وكذلك أهميتها
كطريق أو آلية تفاوضية في حل النزاعات الجزائية و ال سيما املتعلق األحداث من خالل إبراز الغرض من أعمالها.
أوال :تعريف الوساطة الجزائية
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نتط ـ ـ ــرق بدء بتعريف الوساطة من جانب الفقه القان ــوني ثم في التشريعات املقارنة والتشريع الجزائ ــري.
أ :التعريف الفقهي للوساطة الجزائية
ال يوجد تعريف فقهي واحد جامع للوساطة الجزائية ،فهناك من يعرفها على أنها " :ذلك اإلجراء الذي
يتدخل شخص ثالث من الغير يتفاوض فيه بحرية أطراف نزاع ناش ئ عن جريمة للوصول إلى حل هذا النزاع "1؛
كما يعرفها آخرون على أنها " :إجراء يحاول فيه شخص محايد من الغير تقريب وجهات النظر ألطراف نزاع
للوصول إلى حل لهذا النزاع الذي يختلفون حوله "  2أو هي " محاولة شخص محايد بناء على اتفاق األطراف وضع
حد ونهاية لحالة االضطراب التي أحدثتها الجريمة وذلك بتعويض الضحية والعمل على إعادة تأهيل الجاني ".3
وهي بذلك آلية تقوم على أساس تدخل قضائي من أجل ترميم أضرار الجريمة وتعويض املجني عليه بعيدا
عن إجراءات الدعوى العمومية.4
فمن خالل هذه التعاريف يتضح لنا جليا بأن الهدف من الوساطة هو التقريب بين وجهات نظر األطراف
للوصول إلى حل مناسب للنزاع وتحديد تعويض للضحية تجسيدا ملا يسمى بالعدالة التفاوضية التي تعتبر
الوساطة أحد أهم اآلليات التفعيلية لها في مختلف التشريعات الجزائية.
ب :التعريف القانوني للوساطة الجزائية
إن إقبال أغلب التشريعات املقارنة على اللجوء للوساطة الجزائية لحل النزاعات الجزائية ،يعكس األهمية
البالغة التي تكنسيها في فض النزاعات بين األطراف ،كما جعل هذه التشريعات تعزف عن تقديم تعريف قانوني
للوساطة تاركة األمر في ذلك لفقهاء القانون.
غير أننا نجد من بين التشريعات التي عرفت الوساطة الجزائية هو القانون البرتغالي في املادة  2/2من
القانون الصادر في  22جوان  2005املعدل لقانون اإلجراءات الجزائية وقانون التحقيق الجنائي البرتغالي على
أنها " :الوساطة عملية يسمح ألشخاص في حالة نزاع باملشاركة بفعالية – بعد قبولهم له بحريو وبسرية – في حل
الصعوبات الناتجة عن جريمة بمساعدة شخص محايد من الغير ويعتمد في ذلك على منهجية محددة".5
أما املادة الرابعة من القانون  21لعام  2007على أن الوساطة ":هي إجراء مرن وغير رسمي يقوده طرف
ثالث ومحايد( الوساطة ،الوسيط ) والذي يسعى إلى إحضار الجاني واملجني عليه مع بعضهما ويشجعهما بفعالية
للوصول إلى اتفاق حول تعويض الضرر الناتج عن الجريمة وإعادة السلم االجتماعي6.
أما املشرع الجزائري فقد عرف الوساطة الجزائية بموجب املادة  02من القانون  712/15املتعلق بحماية
الطفل على أنها ":آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة ،وبين الضحية أو
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ذوي حقوقه من جهة أخرى ،وتهدف إلى إنهاء املتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية و وضع حد آلثار
الجريمة و املساهمة في إعادة إدماج الطفل"
فقد عمل املشرع الجزائري من خالل تعديل قانون اإلجراءات الجزائية بموجب القانون  8 02/15إلى تبني
نظام الوساطة الجزائية بنص املادة  37مكرر إلى املادة  37مكرر  9ثم أدرجت كذلك بالقانون  12/15املتعلق
بحماية الطفل بموجب املواد من  110إلى  115منه.
ثانيا :أطراف الوساطة الجزائية
تقض ي املادة  111من قانون حماية الطفل على أن وكيل الجمهورية يقوم بإجراء الوساطة بنفسه أو
يكلف أحد مساعديه القيام بها أو يمكنه إسناد ذلك إلى ضباط الشرطة القضائية ،كما أن الفقرة الثانية من
ذات املادة أوضحت أن هذا اإلجراء يتم بطلب من الطفل الجانح أو بطلب من ممثله الشرعي أو محاميه أو يثار
اللجوء إلى هذه اآللية تلقائيا من طرف وكيل الجمهورية ،وإذا قرر هذا األخير ذلك يستدعي األطراف املعني
بعملية الوساطة و املتمثلون في :الطفل وممثله الشرعي ،والضحية أو ذوي حقوقه ويستطلع رأي كل منهم.
وعليه ومن خالل ما سبق نستطيع تحديد األطراف الثالث للوساطة الجزائية كالتالي:
 أ الطفل الجانح أو ممثله الشرعي:وهو الطفل 9مرتكب الجريمة سواء كان فاعال أصليا أو شريكا ،على أن إجراء الوساطة يرتبط بضرورة
موافقة الطفل الجانح وممثله الشرعي 10على اللجوء لهذا اإلجراء ،كما أن رضا الجاني الجانح وتعاونه شرطان
الزمان لتسوية النزاع عن طريق الوساطة ،وهو األمر الذي أشارت إليه وأوصت به ندوة طوكيو حول التحول عن
العدالة التقليدية والوساطة املنعقدة باليابان من  14إلى  16مارس ،1983كما يوص ي جانب من الفقه إلى أن
اعتراف الجاني بالجرم املنسوب إليه ضروري لإلسراع في حل النزاع عن طريق الوساطة ،وال يجوز اتخاذ اعتراف
الجاني في مجلس الوساطة كدليل على ارتكابه الجريمة إذا فشلت مساعي الوساطة ورفعت الدعوى أمام
املحكمة فيما بعد 11
كما أنه الجدير بالذكر فهذا املقام أن اتفاقية حقوق الطفل املوافق عليها من طرف الجمعية العامة لألمم
املتحدة بتاريخ 1989/11/20 :واملصادق عليها بموجب املرسوم التشريعي  06/92املؤرخ في 1992/11/17 :فقد
حددته بـ  18سنة.
وبالرجوع إلى القانون  12/15نجد أنه كرس من خالل نصوصه مصطلح الطفل في كل الحاالت ما يوحي أن
الطفل هو الطرف املستضعف إذ ينظر إليه دائما كضحية حتى ولو كان طفال جانحا فال يكون محال للمتابعة
الجزائية من لم يبلغ  10سنوات ،في حين أن من بلغ بين  10و  18سنة يعامل معاملة خاصة تختلف عن معاملة
البالغين وهو ما يعني أن الطفل قبل بلوغه سن الرشد الجزائي يستوجب الحماية ماديا أو معنويا على اعتبار أنه
مستقبل األسرة واملجتمع ككل12.
ب :الضحية أو ذوي حقوقه:
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يقصد به كل شخص وقع اعتداء على حقه الذي يحميه القانون الجزائي ،أي هو من وقعت عليه نتيجة
الجريمة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا 13،وهناك من يعرف الضحية على أنها :كل شخص فردا كان أو
جماعة تعرض إلى آالم مختلفة تسببت فيها عوامل متعددة منها ماهو مادي ونفس ي ومنها ماهو اقتصادي سياس ي
أ اجتماعي،وأيضا طبيعي كحالة الكوارث الطبيعية " و قد اعتمد هذا التعريف من طرف الجمعية الفرنسية
لعلم الضحية املنعقد في أول مؤتمر لها14.
وبالرجوع إلى قانون العقوبات الفرنس ي نجد انه عرف الضحية على أنها ":كل شخص تعرض الى ضرر أو هي
كل شخص تحمل ضررا ناجما عن جريمة "
" Ayant personnellement souffert du dommage causé par l'infraction."15
كما يشترط موافقة الضحية أو ذوي حقوقه كذلك إلمكانية مباشرة إجراءات الوساطة الجزائية الخاصة
باألحداث الجانحين16.
ج :الوسيط:
بالرجوع إلى أحكام املادة  111من قانون حماية الطفل السابق ذكرها ،نجد أنها حددت األطراف الذين
يمكنهم القيام بدور الوسيط في الوساطة الجزائية للطفل الجانح على وجه التحديد ،حيث تناط بالوسيط مهمة
تقريب وجهات النظر بين األطراف قصد الوصول إلى حل للنزاع القائم ،فهو الطرف الثالث الذي يلعب دور إدارة
النقاش الحاصل بين األطراف ويعمل على إنجاح الوساطة من خالل السعي للوصول إلى حل يرض ي األطراف.
 -1وكيل الجمهورية أو وكيل الجمهورية املساعد:
يمثل وكيل الجمهورية النيابة العامة على مستوى محاكم أول درجة ويساعده واحد أو أكثر من وكالء
الجمهورية املساعدون وكلهم يعملون تحت إدارة وإشراف النائب العام لدى املجلس القضائي 17كما أنه
وبالرجوع للمادة  36من القانون  02/15املعدل لقانون اإلجراءات الجزائية نجد أنها قضت في الفقرة  05منها أن
من صالحيات وكيل الجمهورية أنه يمكنه أن يقرر إجراء الوساطة الجزائية ،والتي يقوم بها بنفسه أو يسند مهمة
القيام بها ألحد مساعديه18.
 -2ضباط الشرطة القضائية:
يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهمة الوسيط بين طرفي النزاع بناء على تكليف من السيد وكيل
الجمهورية املختص محليا وإقليميا بنظر النزاع ،حسب مقتضيات املادة  111من القانون  12/15املتعلق
بحماية الطفل ،من خالل العمل على تقريب وجهات النظر بين األطراف للوصول إلى حل يرض ي األطراف ،وال
يملك ال وكيل الجمهورية و ال ضباط الشرطة القضائية سلطة فرض حل معين على طرفي النزاع ،19.إذا تمت
الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية فإنه يتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة إلى وكيل الجمهورية
العتماده بالتأشير عليه.20
ثالثا :أهمية الوساطة الجزائية
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تتوضح أهمية اللجوء للوساطة في جرائم األحداث من خالل مجموعة األهداف املسطرة من طرف املشرع
باعتبارها آلية جديدة تعمل على وضع حد آلثار الجريمة وجبر الضرر املترتب عن الجريمة ،ناهيك عن إعادة
إدماج الطفل الجانح؛ حيث أن العمل على تحقيق هذه األهداف املذكورة واملعلن عنها بموجب الفقرة  05من
املادة  02من القانون  12/15املتعلق بحماية الطفل يعكس أهمية الوساطة من الناحيتين القانونية والواقعية
في وضع حد للمتابعة للحدث الجانح ( الطفل) وإزالة آثار الجرم املرتكب والعمل على إصالح الحدث باعتباره
طرفا ضعيفا يحتاج للرعاية النفسية واالجتماعية.21
حيث أن لجوء وكيل الجمهورية إلجراء الوساطة من تلقاء نفسه أو بطلب من الطفل أو ممثله يكون في
الحالة يكون متيقنا أن هذا اإلجراء من شأنه أن ينهي حالة االضطراب التي تحدثها الجريمة في املجتمع و التي
تتحدد بمدى جسامة وخطورة السلوك اإلجرامي ومساسه بالنظام العام.
كما أنه من أهم أهداف الوساطة هي التزام الحدث تحت ضمان املمثل الشرعي له بإصالح ما ألحقه
فعله من ضرر ،سواء تعلق األمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه إذا أمكن ذلك أو عن طريق أداء تعويضات مالية
أو عينية للمضرور التي يتم االتفاق عليها تغني املضرور عن اللجوء إلى الدعوى املدنية لطلب التعويض فتكون
الوساطة حال نجاحها سببا في انقضاء الدعوى املدنية الهادفة إلى طلب التعويض ،وتوفر على املضرور
مصاريف وإجراءات التقاض ي حسب رأينا.
إضافة إلى أن إعادة إدماج الطفل الجانح في املجتمع تعتبر من األهداف الهامة آللية الوساطة ،التي تكون
عن طريق إصالح وتأهيل الطفل التي أوردها املشرع بالقانون  12/15املتعلق بحماية الطفل والتي جاء فيه :يمكن
أن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل تحت ضمان ممثله الشرعي بتنفيذ التزام واحد أو أكثر من االلتزامات
اآلتية:
 إجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعالج متابعة الدراسة أو تكوين متخصص عدم االتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل لإلجرام يسهر وكيل الجمهورية على تنفيذ الطفل لهذه االلتزامات22.وعليه فإن الوساطة ال تعنى بتعويض املضرور فقط وإنهاء آثار الجريمة بل تتعدى ذلك إلى إمكانية إلزام
الحدث على التعهد على القيام بالتزامات معينة تصب في مجملها في مصلحة الحدث الجانح حسب رأينا.

املحور الثاني :األحكام املتعلقة بالوساطة الجزائية لألحداث الجانحين
تماشيا مع اإلجراءات الجديدة التي جاء بها تعديل قانون اإلجراءات الجزائية بموجب القانون ،02/15
واملتعلقة باستحداث آلية الوساطة بالنسبة للجناة البالغين سن األهلية الجزائية ،فإنه قام كذلك بإدراج أحكام
تتعلق بالوساطة الجزائية بالنسبة لألحداث الجانحين على اثر إصدار القانون  12/15املتعلق بحماية الطفل،
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متناوال في املواد من  110إلى  115مختلف األحكام املتعلقة بها ،حيث نتناول في هذا املحور نطاق تطبيق الوساطة
وإجراءاتها ثم اآلثار املترتبة عنها في حال نجاحها.
أوال :نطاق الوساطة الجزائية لألحداث الجانحين.
بالرجوع إلى القانون  12/15املتعلق بحماية الطفل نجد بأن نطاق الوساطة قد حدد بنطاق زمني ونطاق
موضوعي.
فأما عن النطاق الزمني للوساطة الجزائية :يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة إلى غاية تحريك الدعوى
العمومية من قبل النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية ،حيث يقرر وكيل الجمهورية اللجوء إلى إجراء
الوساطة الجزائية في جرائم األحداث قبل تحريك الدعوى العمومية قبل تحويل ملف القضية إلى قاض ي
األحداث للقيام بالتحقيق فيها في حالة ارتكاب الطفل لجنحة 23أوفي حالة استدعاء الطفل للمثول أمام قسم
األحداث في حال ارتكابه ملخالفة24
ونالحظ في هذا الصدد وخالفا ملا جاء به املشرع الفرنس ي،فإن املشرع الجزائري لم يعط صالحية اللجوء
للوساطة لوكيل الجمهورية وتقريرها لقاض ي األحداث ،بمعنى أنه بمجرد تحريك الدعوى العمومية وخروج امللف
من يد وكيل الجمهورية يسقط الحق في إمكانية اللجوء للوساطة عكس املقرر في التشريع الفرنس ي الذي يجيز
اللجوء للوساطة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية تغليبا ملصلحة الحدث25 .
أما نطاق الوساطة من حيث املوضوع :فقد بينت املادة  110من القانون  12/15املتعلق بحماية
الطفل بأنه يمكن لوكيل الجمهورية اللجوء إلجراء الوساطة في حال ارتكاب الطفل ملخالفة أو جنحة وقبل
تحريك الدعوى العمومية ،بمعنى أن الوساطة جائزة في مادة املخالفات نظرا ألنها جرائم بسيطة وأقل خطورة،
ويسهل وضع حد لالضطراب الذي تخلفه في املجتمع ،وإمكانية جبر ضررها ،كما أجازت األمر ذاته بالنسبة
للجناة البالغين في قانون اإلجراءات الجزائية  02/15على اثر تعديله.26
كما يمكن لوكيل الجمهورية اللجوء للوساطة في الجنح التي يرتكبها الطفل ،دون ان يقوم املشرع بحصر هذه
الجنح ،حيث يمكن وإعماال لنص املادة  110اللجوء للوساطة في أي جنحة ترتكب من طرف الطفل ،خالفا ملا هو
وارد في قانون اإلجراءات الجزائية  02/15الذي حدد بموجبه املشرع الجنح التي يجوز اللجوء فيها للوساطة
بالنسبة للبالغين ، 27واملتمثلة في جرائم السب والقذف واالعتداء على الحياة الخاصة والتهديد والوشاية الكاذبة
وترك األسرة واالمتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل واالستيالء بطريق الغش على أموال اإلرث
قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة وإصدار شيك بدون رصيد و التخريب أو اإلتالف العمدي
ألموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية املرتكبة بدون سبق اإلصرار والترصد أو استعمال
السالح ،وجرائم التعدي على امللكية العقارية واملحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير واستهالك مأكوالت أو
مشروبات أو االستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل  ،28على خالف ذلك فإن الجنايات مستثناة بموجب
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املادة ذاتها من إمكانية إجراء الوساطة في شأنها و السبب في ذلك يعود إلى خطورة هذا النوع من الجرائم
ومساسها بالنظام العام وصعوبة محو آثارها من املجتمع.
ثانيا :إجراءات الوساطة الجزائية.
ال توجد إجراءات معينة يجب إتباعها أثناء القيام بالوساطة الجزائية بين الضحية والطفل الجانح
وممثله الشرعي ،فهي ممارسة حرة من طرف الوسيط وهذا عن طريق االجتماع بطرفي النزاع سواء على حدى أو
مجتمعين إلى غاية االتفاق على حل يرضيهم.29
ويحرر اتفاق الوساطة في محضر ويوقع من طرف الوسيط وأمين الضبط واألطراف وتسلم نسخة لكل
طرف ،وإذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية فإنه يتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة إلى
وكيل الجمهورية العتماده بالتأشير عليه30
ويتضمن محضر اتفاق الوساطة هوية وعنوان األطراف وعرضا وجيزا لألفعال املكونة للجريمة وتاريخ ومكان
وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه31
كما تقض ي املادة  114من القانون  12/15على منح الطفل أجل محدد لتنفيذ التزاماته في اتفاق
الوساطة ويسهر وكيل الجمهورية على مراقبة تنفيذها في اآلجال املحددة ،مع وجوب حضور املحامي في إجراءات
الوساطة ملساعدة الطفل وجوازي بالنسبة للضحية أو ذوي حقوقها32
ويعتبر اتفاق الوساطة الذي يتضمن تقديم تعويض للضحية أو ذوي حقوقها سندا تنفيذيا طبقا ألحكام
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ويمهر بالصيغة التنفيذية 33وال يكون قابال للطعن فيه بأي طريق من طرق
الطعن34.
ثالثا :آثارالوساطة الجزائية على الدعوى العمومية.
يترتب على إجراء الوساطة التي تكون بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو التي يثيرها وكيل الجمهورية
من تلقاء نفسه آثارا هامة يمكن تلخيصها في اآلتي:
 إلجراء الوساطة أثر موقف لتقادم الدعوى العمومية من تاريخ إصدار وكيل الجمهورية ملقرر إجراء الوساطةإلى غاية انتهائها وتنفيذ اتفاق الوساطة بحسب ما تقض ي به املادة  110فقرة  03من قانون حماية الطفل التي
جاء فيها " :أن اللجوء للوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ إصدار وكيل الجمهورية ملقرر
إجراء الوساطة "
 أما في حال انتهاء الوساطة ونجاحها وتوصل طرفي النزاع إلى اتفاق ،فإن الدعوى العمومية تنقض ي بتنفيذاتفاق الوساطة خالل اآلجال املتفق عليها ،ويترتب عن هذا االنقضاء عدم االعتداد بها كسابقة في العود ،وعدم
إمكانية رفع الدعوى العمومية عن ذات الواقعة وعدم جواز تسجيلها في صحيفة السوابق القضائية للمتهم .وفي
حالة عدم تنفيذ اتفاق الوساطة خالل اآلجال املتفق عليها يتخذ وكيل الجمهورية إجراءات املتابعة في حق
الطفل35.
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 أما في حال فشل الوساطة وعدم التمكن من الوصول لحل يرض ي األطراف ،فإن املشرع الجزائري لم يتعرض فيقانون حماية الطفل أو في قانون اإلجراءات الجزائية لهذه الحالة إال أنه وقياسا على حالة عدم تنفيذ اتفاق
الوساطة للبالغين فإنه في حالة عدم توصل طرفي النزاع التفاق يحرر محضر بفشل إجراءات الوساطة ويتخذ
وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات املتابعة .36
وعليه فإننا نخلص بأن لجوء املشرع إلى تكريس هذه اآللية يعتبر من مظاهر رغبة املشرع في تجنيب
الطفل املتابعة الجزائية حتى ولو خلفت الجريمة املرتكبة ضحية وإضرارا وهو أقص ى ما يمكن أن يصل إليه
املشرع الجزائري في هذا الشأن بدليل أن املشرع لم يحدد نطاقا للجنح التي يمكن اللجوء فيها للوساطة وترك
املجال مفتوحا في ذلك وهو ما يفسر لصالح الطفل الجانح كما انه يتضح من خالل دراسة املواد من  110إلى
 115أن الوساطة تكون في جرائم األموال واألشخاص دون الجرائم املرتكبة ضد األشياء العمومية37.
خاتم ــة:
نخلص من خالل هذه الدراسة إلى أن الوساطة الجزائية لألحداث الجانحين تعتبر من أهم اآلليات التي
استحدثها املشرع الجزائري بموجب القانون  12/15محل الدراسة ،بالنظر إلى األهداف التي تحققها في حال
نجاحها وما توفره للطفل الحدث من حماية باعتباره يبقى ضعيفا من مختلف الجوانب النفسية والذهنية حتى
البنية الجسدية...الخ حتى ولو كان جانيا ومرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون .وذلك إعماال ملفهـوم العدال ـ ـ ـ ـ ــة
التفاوضيـة وإعطائها األولوية على العدالة العقابي ــة تجاه الجاني الطفـل (الحدث) ،فهي مظهر من مظاهر
الحيلولة دون توقيع العقاب عليه ،كما أن توسيع نطاقها ليشمل طائفة من الجرائم غرضه الحفاظ على الطفل
الجاني من النتائج السلبية التي يمكن أن يتركها العقاب على املستويين النفس ي واالجتماعي للطفل.
ولكن بالنظر إلى ما هو واقع أمام املحاكم املختصة بنظر جرائم األحداث نجد الكثير من العوائق
والصعوبات التي تعترض اللجوء إلى الوساطة الجزائية ،إضافة إلى أن اللجوء إليها من األطراف والثقة في نتائجها
مازال محتشما ألسباب عديد أهمها تحريك ومباشرة الدعوى العمومية قبل تقديم الطفل أو ممثله الشرعي أو
محاميه طلب إجراء الوساطة ،إضافة إلى عدم قبول الطرف املضرور في الكثير من األحيان اللجوء للوساطة
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية ودور القطاع السياحي في الجزائر كمساهم وبديل ّ
فعال لالقتصاد
الجزائري ،خاصة في ظل تراجع إيرادات املحروقات ،وهذا من خالل الوقوف على مختلف املقومات واإلمكانات
التي تحوزها الجزائر في هذا املجال ،وكذا إبراز الواقع الحقيقي ملساهمة هذا القطاع في قضايا التنمية
االقتصادية خالل الفترة ( ،)2017-2012وقد توصلت الدراسة ملجموعة من النتائج أهمها أن تهميش القطاع
السياحي في الجزائر لفترة طويلة من الزمن ،وعدم إعطائه املكانة الحقيقية ضمن استراتيجيات التنمية
االقتصادية ،انعكس سلبا على مستوى مساهمته في االقتصاد الوطني.
الكلمات املفتاحية :السياحة ،اإلمكانات السياحية ،التنمية السياحية ،التنمية االقتصادية ،الجزائر .
Abstract:
The aim of this study is to highlight the importance and the role of the tourism sector
in Algeria as a contributor and effective alternative to the Algerian economy, especially in
light of declining oil revenues, and that by standing on different ingredients and Algeria's
potential in this area, as well as bringing out the true reality of the contribution of this
sector. In economic development issues during the period (2012-2017), study for a set of
results that the marginalization of the tourist sector in Algeria for a long period of time, not
to give it real standing and economic development strategies, reflected negatively on the
level of its contribution to the economy Nationally.
Keywords: Tourism, Tourism potential, tourism development, economic development,
Algeria.
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تمهيد:
لقد أصبحت السياحة اليوم ،صناعة قائمة بذاتها ،تحظى باهتمام العديد من الدول سواء كانت متقدمة
ً
ً ّ ً
اال في اقتصاديات الدول
أو نامية ،فالقطاع السياحي اليوم يعتبر من أكثر الصناعات نموا في العالم ،ومساهما فع
ً
ً
يوفر العديد من مناصب الشغل وموردا حقيقيا للعملة الصعبة ،كما يدعم القطاعات األخرى كقطاع النقل
والقطاع الفندقي  ...وغيرها.
ً
والجزائر ورغم ما تحوزه من مقومات جذب سياحية مهمة جدا ،ورغم تعدد األنماط السياحية بها
ً
سواء كانت ساحلية ،جبلية ،صحراوية ،حموية ...وغيرها ،غير أن الواقع ال يزال بعيدا عن حجم اإلمكانات
ً
والتطلعات ،ومساهمة قطاع السياحة في االقتصاد الوطني ال تزال محدودية جدا رغم العديد من اإلجراءات
املتخذة من طرف السلطات.
اإلشكالية:
ً
انطالقا مما سبق ،يمكن إبراز اإلشكالية الرئيسية التالية:
ما مدى مساهمة قطاع السياحة في قضايا التنمية االقتصادية في الجزائر ،وهل يمكن لهذا القطاع أن
يرقى ليصبح بديال لقطاع النفط ؟
أهمية الدراسة:
انطالقا من مشكلة البحث يمكن إبراز أهميته من خالل الدور الكبير الذي يلعبه القطاع السياحي في
اقتصاديات العالم بشكل عام ،كما تبرز أهميته من خالل املقومات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في مجال
ً
ً
الجذب السياحي ما يؤهلها الن تكون قطبا سياحيا بامتياز.
هدف الدراسة :
على ضوء اإلشكالية املطروحة ،نهدف من خالل بحثنا بشكل رئيس ي إلى معرفة واقع قطاع السياحة في
الجزائر ،ومدى مساهمته في االقتصاد الوطني ،كما نسعى لتحقيق جملة من األهداف كما يلي :
❖ تقديم تأصيل نظري مختصر ملوضوع السياحة.
❖ إبراز املقومات السياحية التي تحوزها الجزائر.
❖ إبراز دور القطاع السياحي في التنمية االقتصادية في الجزائر خالل الفترة (.)2017-2012
منهجية الدراسة :
لقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي في معالجة إشكالية هذا املوضوع من خالل تغطية
املحاور التالية:
املبحث األول :اإلطار املفاهيمي للسياحة؛
املبحث الثاني :املقومات السياحية في الجزائر؛
املبحث الثالث :دور قطاع السياحة في التنمية االقتصادية في الجزائر؛
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املبحث الرابع :االستنتاجات التوصيات.

املبحث األول :اإلطاراملفاهيمي للسياحة.

ً
اقتصاديات الدول املتقدمة منها والنامية ،فالسياحة اليوم تنمو بوتيرة سريعة جدا مثلما أشارت إليه
املنظمة العاملية للسياحة في تقرير لها أن عدد ّ
السياح سيصل إلى  1,6مليار سائح بحلول  ،2020ويتوقع أن
ينفقوا أكثر من  2000مليار دوالر  ،1وسيتم التطرق من خالل هذا املبحث لألطر النظرية للسياحة ،من خالل
تقديم مجموعة من التعاريف حول السياحة ،وأنواع السياحة وكذا البنية التحتية للسياحة.
املطلب األول :تعريف السياحة:
تعددت التعاريف التي تناولت مصطلح السياحة ،وهذا الختالف وجهات النظر من طرف الخبراء
الباحثين ،وكذا الجوانب املختلفة التي تناولت من خاللها هذا املفهوم ،سواء كانت اقتصادية ،اجتماعية،
ثقافية...وغيرها ،وهناك اتفاق من طرف الكثير من املختصين على أنه من الصعب إيجاد تعريف موحد وشامل
ملصطلح السياحة ،لذا سنورد التعريف املعتمد من قبل املنظمة العاملية للسياحة ( ،)W.T.Oوكذا تعريف املعهد
الفرنس ي لإلحصاء والدراسات االقتصادية:
فالسياحة حسب تعريف املنظمة العاملية للسياحة تحتوي على مفهومين2:
السائح :كل زائر مؤقت يقيم في البلد الذي يزوره  24ساعة على األقل بحيث تكون أسباب الزيارة من أجل
الترفيه ،الراحة ،الصحة ،قضاء العطل ،الدراسة ،الديانة ،الرياضة أو من أجل القيام بأعمال عائلية ،حضور
مؤتمرات ،ندوات علمية ،ثقافية وسياسية.
املتجول املتنزه :كل زائر مؤقت ال تتجاوز مدة إقامته  24ساعة على األكثر خارج مقر إقامته املعتادة.
أما املعهد الفرنس ي لإلحصاء والدراسات االقتصادية فيرى أن" :السياحة تشمل جميع النشاطات التي
ً
يقوم بها األشخاص خالل سفرهم وإقامتهم في أماكن بعيدا عن بيئتهم املعتادة ،ملدة متواصلة ال تزيد عن سنة،
بغرض الترفيه ،األعمال التجارية أو أغراض أخرى غير مرتبطة بممارسة نشاط معين مقابل أجر في املكان
املقصود".3
املطلب الثاني :أنواع السياحة:
توجد عدة معايير لتقسيم السياحة ،وسنورد فيما يلي أحد هذه املعايير في التصنيف وهو معيار األهداف
والرغبات التي يسعى السائح إلى الوصول إليها:
الفرع األول :السياحة الثقافية :ويقصد بها بالسياحة الثقافية كل استجمام يكون الدافع الرئيس ي فيه هو
البحث عن املعرفة من خالل اكتشاف تراث عمراني ،على غرار املعالم التاريخية والدينية أو تراث روحي ،على
غرار التقاليد والعادات الوطنية واملحلية.4
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الفرع السياحة الترفيهية :ويتمثل الدافع األساس ي وراءها في رغبة الشخص في االستمتاع والترفيه عن النفس،
فهذا النمط من السياحة يتضمن ممارسة الهوايات املختلفة على غرار الصيد ،الغوص في البحار والتزلج على
الثلوج ،كما يتضمن زيارة املناطق الجبلية والصحراوية وشواطئ البحر التي تبعث الهدوء في النفس ،الراحة
واالستقرار ،ويرتكز هذا النوع من السياحة على فرعين أساسيين ،هما :سياحة الشواطئ والسياحة الصحراوية.5
الفرع الثالث :السياحة العالجية :وقد عرفها اإلتحاد العاملي للسياحة أنها :تقديم التسهيالت الصحية
باستخدام املصادر الطبيعية للدولة ،وبشكل خاص املياه املعدنية واملناخ.6:
كما يمكن تعريف السياحة العالجية على أنها :انتقال األشخاص من بلدانهم األصلية إلى بلدان أخرى
بهدف االستفادة من العناصر الطبيعية التي وهبها هللا لهذه املناطق في مجال العالج واالستشفاء. 7
الفرع الرابع :السياحة الرياضية :أصبحت السياحة الرياضية في العصر الحالي من أهم أنواع السياحة ملا توفره
من إيرادات هامة ،إلى جانب التعريف بمختلف أشكال السياحة األخرى وباقي القطاعات األخرى في الدول
املصدرة لهذا النوع من السياحة ،وتعتمد على مجموعة من النشاطات الرياضية على غرار أنشطة سباق
السيارات ،التزحلق على الثلوج وغيرها من األنشطة الرياضية.8
املطلب الثالث :البنية التحتية للسياحة:
تتكون البنية التحتية للسياحة من عناصر عدة تمثل الدعائم والركائز األساسية ألي عملية تهدف إلى
تنمية القطاع السياحي وتطويره ،وأهم عناصر هذه البنية التحتية ،نذكر منها9:
الفرع األول :عناصر الجذب السياحي :وتشمل العناصر الطبيعية ،مثل :الغابات ،املحميات النباتية
والحيوانية ،والحدائق. ..وعناصر من صنع اإلنسان ،كاملتنزهات واملتاحف واملواقع األثرية التاريخية القديمة التي
ترمز إلى عراقة املنطقة املزارة.
الفرع الثاني :البيئة التحتية الخاصة بالنقل :البري ،البحري والجو ،فهي من أهم وسائل التنمية السياحية في
أي دولة ،فال يمكن أن يزور السياح دولة من دون مرافق نقل متطورة ومتنوعة لتسهيل حركة التنقل بين
املناطق املختلفة.
الفرع الثالث :األماكن املخصصة للراحة والنوم :ويأتي على رأسها الطاقة الفندقية في البالد ،فكلما كثرت
ُ
وتنوعت خدماتها وتفرقت أماكنها أسهمت في تنمية السياحة وتنشيطها ،كما ّ
تعد الشقق املؤثثة املعدة لإليجار
من عوامل الجذب الكبيرة للسياح.
الفرع الرابع :التسهيالت الداعمة  :Supporting Facilitiesكاإلعالن والترويج السياحي واإلدارة السياحية
واألشغال اليدوية ،واملصارف وتسهيالتها في عمليات اإليداع والسحب لألجانب.
الفرع الخامس :خدمات البنية التحتية األخرى :كتوافر املياه الصالحة للشرب ،وعدم انقطاع الكهرباء ،وتوافر
وسائل االتصاالت الحديثة والشبكات الالسلكية.
الفرع السادس :عناصر مؤسسية ذات صلة :تتضمن َسن التشريعات والقوانين والهياكل التنظيمية العامة،
ودوافع جذب االستثمار في القطاع السياحي ،وبرامج تعليم املوظفين في القطاع السياحي وتدريبهم.
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خدمات أخرى :مثل مراكز املعلومات السياحية ووكاالت السياحة والسفر ،ومراكز صناعة املنتجات التقليدية
واليدوية وبيعها ،والشرطة السياحية ،واملرشدين السياحيين.

املبحث الثاني :املقومات السياحية في الجزائر

ً
ً
ً
ُ
تعد الجزائر واحدة من بين الدول التي تزخر بمقومات سياحية هائلة جدا ،تؤهلها ألن تكون قطبا سياحيا
ً ً
بامتياز ،ولكن الواقع يعكس ذلك ،فقطاع السياحة في الجزائر ال يزال يسجل تأخرا كبيرا إذا ما قورن بباقي دول
العالم ،وسيتم التعرض من خالل هذا املبحث ملختلف اإلمكانات واملقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر في
مجال الجذب السياحي ،وهي املقومات الطبيعية ،املقومات السياحية التاريخية والحضارية ،وكذا املقومات
املادية.
املطلب األول :املقومات السياحية الطبيعية
ً
ً
تقع الجزائر شمال غرب إفريقيا ،فهي تحتل مركزا محوريا في املغرب العربي وإفريقيا والبحر األبيض
املتوسط ،يحدها من الشمال البحر األبيض املتوسط ،و شرقا تونس و ليبيا ،و غربا كل من املغرب ،موريتانيا
والصحراء الغربية ،وجنوبا النيجر و مالي ،وتعد الجزائر أكبر بلد في القارة اإلفريقية من حيث املساحة ،إذ تتربع
على مساحة( 2.381.471كم  10.)2ويبلغ عدد سكانها ( 42.2مليون فرد)11.
ضا ،مها:
ويف اجلزائر منطقتني متميزتني عن بعضهما بع ً
 منطقة الشمال :وتضم املناطق التلیة واملناطق السهلیة ،وهي مناطق عریضة أكثر منها طویلة ،وتضم
أخصب األراض ي ،وتحتوي السهول والجبال كالونشریس ،القبائل ،تلمسان ،وجبال األطلس الصحراوي التي
ّ
تتكون بدورها من جبال القصور ،العموریة ،أوالد نایل ،وأخریبان ،حیث أن هذه املرتفعات تشكل فرصة
كبيرة لسیاحة االستكشاف والراحة ،وتمنح للزائر فرصة ممارسة ریاضة التزحلق على الثلج هذا مثل
الشریعة وتیكجدة وتاغیالف ،كما تتميز بساحلها الذي یبلغ طوله  1644كلم ،وتتمتع هذه املنطقة باملناخ
ً
ً
أساسا والقاري ،الذین یمتاز بالحرارة والرطوبة وما یجعل الشتاء بار ًدا قار ً
صا ،والصیف حارا
املتوسطي
ً
وجافا.
 منطقة الجنوب الصحراوي :ولها ثالثة صفات رئیسیة ،هي :الهضاب األرضیة ،وتسمى بالحمادة والدروع،
والثانیة تتركز في العروق وهي :العرق الغربي الكبير ،والعرق الشرقي الكبير ،وعرق شاش ،والثالثة طبیعة
ً
الهقار ،والتي توجد بها أعلى قمة بالجزائر ،وهي قمة " تهاة "ب  3003مترا  ،ویمتاز مناخ منطقة الصحراء
بقلة كمیة األمطار التي ال تزید عن  500ملم في السنة ،وبحرارة شدیدة في النهار ومنخفضة في اللیل،
ویسودها املناخ الجاف الذي یتميز بموسم حار طویل یمتد من شهر ماي إلى سبتمبر ،بدرجات حرارة تتراوح
ً
بين  040و  ،050وبقیة األشهر تتميز بمناخ متوسط الحرارة ،أما الغطاء النباتي فهو متكون
أساسا من
12
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واحات النخیل ،ومن أهم محطاتها السیاحیة :غردایة عاصمة واد وواحات الساورة ( ومن بين أجمل واحاتها
تاغیت وبني عباس وتمیمون عاصمة القرارة باإلضافة إلى األهقار والطاسیلي أین توجد محطة اإلسكرم أعلى
قمة في الهقار) حیث أن محطة الطاسیلي تعتبر أول محمیة صحراویة مصنفة عاملیا.
 كما تزخر الجزائر بحمامات معدنیة طبیعیة أثبتت التجارب العلمیة أنها صالحة للعدید من األمراض وتم
إحصاء مائتين واثنين  202منبع للمیاه املعدنیة ،حیث یسمح استغاللها بتوسیع العرض السیاحي الجزائري
وقد شیدت أمام هذه املیاه مراكز صحیة ومراكز استجمام وترفیه ،وصنفت حسب طبیعتها الفيزیائیة
والكیمیائیة على النحو التالي 136 ( :مورد ملیاه حرارية ذات أهمیة محلیة؛  55مورد ملیاه معدنیة حراریة
ذات أهمیة جهویة؛  11مورد ملیاه حراریة ذات أهمیة وطنیة) 13.أما عن املنابع الحموية غير املستغلة والتي
ال تزال على حالتها الطبيعية ما يفوق  % 60من املنابع املحصاة14.
ويمكن حصر ( )6مناطق سياحية في الجزائر ً
تبعا لتنوع املعطيات الجغرافية:15
 .1منطقة السواحل والسهول الشمالية وهضاب األطلس الشمالي :وتتميز هذه املنطقة بطول شواطئها 1644
كلم ،وبعدد كبير من املواقع األثرية ،والتي تعود إلى عهد الرومان والعرب املسلمين ،وآثار تعود إلى عصور ما قبل
التاريخ.
 .2منطقة السلسلة األطلسية :والتي توجد بها أكبر قمة جبلية في الشمال" اللة جديجة " ب ً 2308
مترا ،كما
نجد جبال األوراس ،الونشريس ،وسلسلة جبال موازية للساحل تتميز بإمكانيات كبيرة لتنمية أنواع سياحية
عديدة ،كالنشاطات الرياضية الشتوية ) التزحلق ،التسلق ،الصيد...إلخ).
 .3منطقة الهضاب العليا :والتي تتميز بمناخها القاري ،وبمواقعها األثرية ،وبضاعتها الحرفية والتقليدية
املتنوعة.
 .4منطقة األطلس الصحراوي :وهي املناطق الواقعة بين الهضاب العليا والصحراء الكبرى ،والتي يمكن فيها
تنمية السياحة املناخية ،املعدنية ،الصيد...الخ.
 .5منطقة واحات الصحراء :والتي تتميز باعتدال درجات الحرارة ،فهي أقل درجة من الصحراء الكبرى ،وبها
تتركز الواحات بنخيلها وبحيراتها ،وفيها ّ
عدة صناعات تقليدية.
 .6منطقة الصحراء الكبرى :وهي املنطقة املعروفة بالجنوب الكبير ) الهقار ،التاسيلي( ،وتتميز باملساحات
الشاسعة ،والجبال الشامخة ،وبالحرارة املعتدلة طوال فصول السنة ،والتي تشكل مصد ًرا ً
هاما للسياحة
الشتوية ،بفضل تنوع املناطق السياحية واملناخ في الجزائر ،األمر الذي يساعد على تنمية أنواع عديدة من
السياحة ،وهو ما يساعد كذلك على عدم تركز النشاط السياحي خالل فترة زمنية محددة ،ويؤدي على
استمرارية النشاط السياحي خالل كل فصول السنة ) القضاء على املوسمية(.
املطلب الثاني :املقومات السياحية التاريخية والحضارية.
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ً
ً
ً
تعتبر الجزائر من الدول التي تملك إرثا تاريخيا وحضاريا ،تمتد جذوره إلى أعماق التاريخ مرورا بمختلف
املراحل التاريخية لهذا البلد ،الذي يتميز بتنوع حضاراته ومواقعه األثرية التي تعكس اإلرث الثمين .16فالجزائر
ً
ً
تنفرد الجزائر بمعالم تاريخية وحضارية متنوعة جعلتها مهدا للحضارة اإلنسانية وشاهدا حيا على انتمائها
للفضاء اإلسالمي ،املتوسطي واإلفريقي ،فاملعالم األثرية واملتاحف والوثائق التاريخية املوجودة في الجزائر تشهد
ً
على عراقة وعظمة الحضارات املتعاقبة ،من األمازيغية إلى الفينقية إلى البيزنطية والرومانية وأخيرا اإلسالمية،
التي فرضت نفسها على التاريخ ،والشاهد عليها قلعة بني حمادة ببجاية17.
ً
ولإلشارة فإن الجزائر لديها فقط ( )7مواقع أثرية مصنفة عامليا هي :القالة ،جميلة ،القصبة ،تمقاد،
تيبازة ،وادي ميزاب ،في حين بلغت املواقع املقترحة منذ سنة  2002لتصنيفها ضمن التراث العاملي ( )6مواقع
أثرية18.
املطلب الثالث :املقومات السياحية املادية.
تتوفر الجزائر على شبكة نقل بري بطول  118306كلم ،وشبكة نقل بالسكة الحديدية بطول  4200كلم،
كما تتوفر على  53مطار جوي ،و  13ميناء بحري ،كما تحوز الجزائر على  29بنك مؤسسة مالية موزعة في شكل
فروع على املستوى الوطني بغرض تسهيل املعامالت املالية املختلفة19.
كما أن من بين املؤشرات التي بواسطتها يمكن قياس مدى تقدم القطاع السياحي في بلد معين هو حجم
الطاقة الفندقية بهذا البلد ،حيث تعبر عن القدرة االستيعابية ملختلف املؤسسات املعدة الستقبال ّ
السياح
القادمين إلى الدولة السياحية املضيفة .20وكذلك لكونها تمثل قدرة املنطقة على امتصاص ّ
السياح الوافدين
والتطورات السياحية املصاحبة لها .21إذ أن الفنادق بصفة عامة تقوم بتحضير املزيج التسويقي الفندقي
السياحي املناسب للسياح بالشكل الذي ُيالءم حاجاتهم ورغباتهم السياحية ،وبالتالي جذبهم إلى املنطقة
السياحية املستهدفة من ناحية ،كما تقوم من ناحية أخرى بطباعة وتوزيع النشرات واملطبوعات الخاصة بها
وباملواقع التي تهتم بها ،بل أن األمر قد يتعدى ذلك ليصل إلى اإلعالن الدوري واملبرمج في مختلف وسائل اإلعالن
واملعارض السياحية والندوات واملؤتمرات.22
وفي الفترة املمتدة ما بين ( )2014-2012كان تطور الطاقة الفندقية في الجزائر كما يوضحه الجدول
التالي:
َّ
األسرة في املؤسسات الفندقية للجزائر
الجدول رقم ( :)01تطور إجمالي عدد
للفترة ()2014-2010
%التغيير
عدد األسرة
السنوات
4.15
92 377
2010
1.77
92 737
2011
3.05
96 898
2012
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1.96
98 804
2013
0.81
99 605
2014
املصدر :بيانات مقدمة من وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية
نالحظ من خالل بيانات الجدول أعاله ،عدد األسرة في املؤسسات الفندقية في الجزائر خالل الفترة
ً
ً
ً
شه َد نموا مطردا لكن بمعدالت ضعيفة جدا ،حيث أن الجزائر تحتل مراتب متأخرة من حيث الطاقة
املذكورةِ ،
االستيعابية ،وهذا راجع للتباطؤ الكبير في وتيرة إنجاز هذه الهياكل.
جدول رقم ( :)02تطور الطاقة الفندقية في الجزائربمعيارعدد الفنادق
للفترة ()2014-2010
التغيير %
عدد الفنادق
السنوات
0.0008
1152
2010
0.02
1184
2011
0.021155
2012
0.01
1174
2013
0.009
1185
2014
املصدر:
▪ بيانات مقدمة من وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية
▪ الديوان الوطني لإلحصائيات ()www.ons.dz
ً
ً
شه َد نموا متزايدا خالل الفترة
نالحظ من خالل بيانات الجدول أعاله ،أن عدد الفنادق في الجزائر ِ
ً
املدروسة ،لكن بمعدالت ضعيفة جدا ،حيث تم إنشاء  33فندق فقط خالل فترة  5سنوات ،وهو رقم ضعيف
بالنظر لإلمكانيات التي تحوزها الجزائر من جهة ،ومقارنة بباقي دول العالم منم جهة أخرى.
الجدول رقم ( :)03توزيع عدد الفنادق حسب تصنيفها في الجزائر
للفترة ()2014-2000
2
3
4
التصنيف 5
السنوات نجوم نجوم نجوم نجوم
72 77 39 13
2010
74 60 64 13
2011

1
نجمة
58
58

غير
مصنفة
893
915

بدون أخرى
قيد
نجمة مصنفة التصنيف
-
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8
8
8

5
5
6

38
38
39

46
46
46

116
149
149

-

127
156
156

197
223
226

2012
2006
2014
املصدر:
▪ بيانات مقدمة من وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية
▪ الديوان الوطني لإلحصائيات ()www.ons.dz

658
625
630

ً
نالحظ من خالل بيانات الجدول أعاله ،أنه إبتداءا من سنة  ،2012وحسب التصنيف الجديد واملعتمد
من طرف وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ،التراجع امللفت في عدد الفنادق ذات (،)3( ،)2
 )4و ( )5نجوم ،من إجمالي الطاقة الفندقية املصنفة ،في الثالثة سنوات ألخيرة ،وباملقابل زيادة في عدد الفنادق
ذات ( )1نجمة واحد في نفس الفترة ملذكورة ،ويرجع ذلك إلى دحرجة هذه الفنادق إلى درجات دنيا ،لعدم
ً
احترامها الشروط املعتمدة دوليا في مجال الخدمات الفندقية ،وتراجع مستوى الخدمات والظروف الصحية
واألمنية فيها.
كما نالحظ من خالل البيانات أعاله ،أن توزيع الفنادق حسب تصنيفها لسنة  ،2014ووفق التصنيف
املعتمد ابتدءا من سنة  ،2012نالحظ أن ما نسبته  %53,16من إجمالي الفنادق هي قيد التصنيف ،وهو تراجع
ملفت لالنتباه مقارنة بما كانت عليه سنة  ،2011حيث بلغت نسبة الفنادق غير املصنفة  ،%77,28و هو ما
يترجم الجهود املبذولة من طرق السلطات املعنية من أجل تنظيم هذا القطاع أكثر وإحصاء كافة الهياكل
السياحية على مستوى الوطن ،ثم تليها  %13,24إقامات أخرى مثل قرى العطل ،اإلقامات السياحية،
املوتيالت ...وغيرها ،ثم تليها الفنادق بدون نجمة بنسبة  ،%13,16و %12,57للفنادق ذات ( )1نجمة واحدة ،ثم
تأتي كل من فنادق ذات ( )5( ،)3( ،)2و( )4نجوم على التوالي.

املبحث الثالث :دور قطاع السياحة في التنمية االقتصادية في الجزائرللفترة ()2017-2012
في هذا املبحث سيتم التطرق ملساهمة القطاع السياحي في الجزائر في قضايا التنمية االقتصادية ،من
خالل تقييم مدى تطور حجم اإليرادات والنفقات السياحية في الجزائر ،ورصيد امليزان التجاري السياحي خالل
فترة الدراسة ،إضافة لتبيان مدى مساهمة هذا القطاع في الناتج املحلي اإلجمالي ،وكذا دوره في امتصاص
البطالة.
املطلب األول :تطور حجم اإليرادات والنفقات السياحية في الجزائر()2016-2012
تتكون إيرادات السياحة الدولية من نفقات الزوار الدوليين ،وتعتبر من بين مؤشرات قياس مستوى تطور
القطاع السياحي في البلد ،في حين أن نفقات السياحة الدولية هي نفقات الزوار الدوليين ّ
املتجهين للخارج في دول
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أخرى ،بما في ذلك املدفوعات لشركات النقل األجنبية للنقل الدولي ،قد تتضمن هذه النفقات تلك التي يدفعها
املقيمون املسافرون للخارج كزائرين في نفس اليوم ،باستثناء في هذه الحاالت حيث تكون هذه مهمة بدرجة كافية
لتبرير تصنيف الفصل ،بالنسبة لبعض الدول فإنها ال تتضمن النفقات لعناصر نقل الركاب23.
الفرع األول :تطور اإليرادات السياحية في الجزائرخالل الفترة ()2016-2012
اإليرادات السياحية من أهداف السياسيات العامة املتعلقة بتنمية وتطوير مختلف القطاعات ،وتعد
أيضا من العناصر التي تستغلها الحكومات في تحسين األداء االقتصادي واالجتماعي 24.وفيما يلي جدول يوضح
تطور اإليرادات السياحية في الجزائر خالل فترة الدراسة.
جدول رقم (:)04تطور اإليرادات السياحية في الجزائرخالل الفترة ()2016-2012
%التغيير
القيمة (مليون دوالر)
التاريخ
-1.67
295
2012
10.51
326
2013
6.75
348
2014
2.59
357
2015
-31.93
243
2016
World Bank Group , World Development Indicators (WDI), 2017.
ما يمكن مالحظته من خالل بيانات الجدول أعاله ،االرتفاع البسيط في حجم اإليرادات السياحية
ً
شه َدت فترة الدراسة تذبذبا في حجم اإليرادات في سنة  2016مقارنة بسنة  ،2015وعلى
املحققة في الجزائر ،فقد ِ
ُ
العموم هي أرقام ضعيفة إذا ما قورنت بباقي الدول على غرار الجارة تونس التي سجلت مداخيل ق ِدرت بحوالي
 3.299 ،3.175و  3.625مليون دوالر خالل سنوات  2013 ،2012و  2014على التوالي.25
الفرع الثاني :تطور النفقات السياحية في الجزائرخالل الفترة (:)2016-2012
جدول رقم (:)05تطور النفقات السياحية في الجزائرخالل الفترة ()2016-2012
%التغيير
القيمة (مليون دوالر)
التاريخ
0.50
598
2012
-11.20
531
2013
28.81
684
2014
11.84
765
2015
-37.90
475.1
2016
World Tourism Organization Database, 2017.
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ً
ً
ما يمكن مالحظته من خالل بيانات الجدول أعاله ،أن نفقات الجزائريين في الخارج تشهد نموا معتبرا
ً
ً
مقارنة بما ينفقه األجانب هنا في الجزائر ،فقد سجلت ارتفاعا مستمرا حتى سنة  ،2015ثم انخفضت إلى 475.1
مليون دوالر سنة .2016
جدول رقم ( :)06رصيد امليزان التجاري السياحي في الجزائرخالل الفترة ()2016-2012
النفقات (مليون
اإليرادات (مليون
الرصيد
التاريخ
دوالر)
دوالر)
-232
428
196
2012
-180
410
230
2013
-353
611
258
2014
-408
765
357
2015
-232.1
475.1
243
2016
املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على الجدولين ( )04و()05
ً
نالحظ من خالل بيانات الجدول أعاله ،أن رصيد امليزان السياحي في الجزائر بقي سالبا طيلة فترة
الدراسة ،أي أن املبالغ املنفقة في الخارج أكثر من املحصل عليها كإرادات من السياح األجانب القادمين إلى
الجزائر .ويعود ذلك لعدة أسباب منها :تدني جودة الخدمات السياحية وضعف نوعية املنتج ،غياب إستراتيجية
لتسويق وجهة الجزائر داخل وخارج الوطن ،ارتفاع نسبي في أسعار الخدمات املقدمة للسكان املحليين ،و بجودة
أقل مقارنة ببعض دول الجوار كتونس مثال.
املطلب الثاني :مساهمة القطاع السياحي الناتج املحلي اإلجمالي في الجزائر ()2017-2012
يعد قطاع الساحة من بين القطاعات املكونة للناتج املحلي في العديد من الدول ،وتزداد أهميته في دول
أخرى غير بترولية ليمثل أكبر نسبة مساهمة في الناتج املحلي ،لذا حظي فيها بأهمية كبيرة كقطاع رئيس ي في
االقتصاد ،وبالنسبة للجزائر فإن مساهمة قطاع السياحة في الناتج املحلي تبقى ضعيفة ودون املستوى كما
سنوضحه في الجدول التالي:

جدول رقم ( :)07تطور إجمالي مساهمة القطاع السياحي في الناتج املحلي اإلجمالي في الجزائرللفترة (-2012
)2017
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التاريخ
2012
2013
2014
2015
2016
2017

القيمة (نسبة مؤوية)
6.8
7.2
6.8
7.1
6.9
6.8
World Travel and Tourism Council Data

%التغيير
5.5
6.10
-4.94
4.47
-2.85
-1.71

نالحظ من خالل بيانات الجدول أعاله ،أن مساهمة اإليرادات السياحية في الناتج املحلي اإلجمالي كانت
ً
ضعيفة جدا طيلة فترة الدراسة ،حيث بلغت  %7,2في أحسن أحوالي وذلك سنة  ،2013في حين سجلت أدنى
نسبة لها سنة  2013و  2017ب  .%6,8وترجع املساهمة الضعيفة لقطاع السياحة في الناتج املحلي اإلجمالي
الجزائري لضعف اهتمام الدولة بهذا القطاع خالل فترة زمنية طويلة ،حيث لم يحظى باالهتمام واألولوية
كقطاع مساهم في التنمية االقتصادية منذ االستقالل بسبب اعتماد الدولة الجزائرية املفرط على قطاع
املحروقات كمصدر رئيس ي للثروة ،وإهمال عديد القطاعات األخرى كالقطاع السياحي.
املطلب الثالث :مساهمة القطاع السياحي في التشغيل في الجزائر()2017-2012
تعد السياحة أحد أهم القطاعات املولدة ملناصب الشغل في مجاالت متعددة ومتنوعة ،حيث تشير
ً ً
ً
الدراسات إلى أن صناعة السياحة من أكبر الصناعات في العالم توفيرا لفرص العمل ،إذ تعتبر مصدرا هاما
للعمالة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ،متمثلة في الصناعات املغذية لصناعة السياحة ،سواء في مرحلة
اإلنشاء أو التجهيز أو مرحلة التشغيل.
جدول رقم ( :)08تطور إجمالي مساهمة القطاع السياحي في التشغيل في الجزائر للفترة ()2017-2012
التاريخ
2012
2013
2014
2015
2016
2017

القيمة (نسبة مؤوية)
6.0
6.2
5.9
6.2
6.0
6.0
World Travel and Tourism Council Data

%التغيير
12.66
4.16
-5.41
4.37
-2.15
-0.94
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يتضح من خالل بيانات الجدول والشكل أعاله ،عدد العاملين ( املباشرين وغير املباشرين) في القطاع
ً
السياحي شهد تذبذبا خالل الفترة املدروسة ،وعلى العموم فاألرقام املسجلة تبقى ضعيفة ودون املستوى بالنظر
لإلمكانات الهامة التي تتوفر عليها الجزائر في هذا املجال ،وقدرة هذا القطاع على توفير فرص عمل أكبر بكثير مما
ً
يوفره حاليا .وباملقارنة مع الدول الجارة ،حيث يساهم هذا القطاع في تونس بنسب (،% )11.03 ،11.52 ،14.05
في سنوات  2016 ،2015 ،2014على التوالي ،في حين يساهم في املغرب بنسب ( ،% )15.54 ،15.65 ،15.89في
سنوات  2016 ،2015 ،2014على التوالي.
خاتمة:
ّ
رغم توفر الجزائر على إمكانيات ضخمة في مجال الجذب السياحي ،إال أنها لم تتمكن من استغاللها
ً
بالطريقة املثلى للنهوض بهذا القطاع ،نظرا لغياب اإلمكانات املادية املختلفة من طاقات اإليواء ،فحجم الطاقة
ً
ً
ّ
واألسرة
االستيعابية للفنادق الجزائرية غير كافية المتصاص السياح الوافدين إليها كما ونوعا ،فعدد الفنادق
يبقى ينمو بوتيرة ضعيفة ال تتماش ى مع حجم السياح ،فأكثر من  %53من الفنادق الجزائرية غير مصنفة حسب
إحصائيات  ،2014وال تستجيب للمعايير الدولية ،وهذه النسبة في تناقص مستمر مع الجهود املبذولة من طرف
السلطات الجزائرية من أجل تنظيم هذا القطاع أكثر وإحصاء كافة الهياكل السياحية على مستوى الوطن.
وقد انعكس تهميش القطاع السياحي بالجزائر ،وعدم إعطائه املكانة الحقيقية ضمن استراتيجيات
التنمية االقتصادية ،على العديد من اآلثار السلبية التي تجسدت في ضآلة عائدات هذا القطاع خالل فترة طويلة
من الزمن ،أدت إلى تسجيل عجز في امليزان السياحي طيلة الفترة املدروسة ( ،)2016-2012وكذا ضعف
ً
املساهمة في الناتج املحلي اإلجمالي ،هذا باإلضافة إلى انعكاسه سلبا على الجانب االجتماعي ،وعدم توفيره لعدد
كافي من مناصب الشغل تليق بحجم القطاع و حجم القدرات واإلمكانات التي تتوفر عليها الجزائر ،في حين تشير
ً
الدراسات إلى أن قطاع السياحة هو األكثر توفيرا لفرص العمل في العالم.
وعلى ضوء هاته النتائج نورد بعض املقترحات لترقية القطاع السياحي في الجزائر ،منها ما يلي:
❖ ضرورة العمل على ترقية وتطوير املنتجات السياحية الخاصة بالتجهيزات العامة من وسائل نقل ومواصالت
مختلفة ومريحة ،تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،الخدمات الصحية...وغيرها ،واملنتجات السياحية
الخاصة بالتجهيزات السياحية من طاقة فندقية ،وكاالت السياحية ،اإلرشاد السياحي...وغيرها ،وذلك
بتوفير مؤسسات فندقية بطاقات استيعابية كافية وبخدمات ذات جودة عالية ،خاصة ما تعلق بالفنادق
الصحراوية ،الحموية والجبلية .ضرورة توفير كافة أنواع الخدمات السياحية ،مثل اإلرشاد السياحي ،األمن
السياحي ،التسوق السياحي ،خدمات الترفيه ،الخدمات الثقافية...وغيرها ،والتي تساهم بشكل كبير في
اإلقبال على الدولة ومنتجاتها السياحية.
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❖

❖
❖
❖

نشر الوعي السياحي والثقافة السياحية لدى أفراد املجتمع سواء كانوا موظفين في مختلف الهياكل
السياحية أو مواطنين عاديين ،نظرا لتأثيرهم املباشر على درجة إقبال ّ
السياح على املنتج السياحي املحلي،
وملا له من دور مهم في تحسين صورة الجزائر كوجهة سياحية.
االستفادة من تجارب اإلطالع البلدان السياحية الرائدة  ،على غرار الدول املجاورة التي أصبحت تستقطب
عدد هائل من السياح األجانب.
ً
االستمرار في عملية إحصاء املؤسسات الفندقية وتصنيفها وفق املعايير املعتمدة دوليا في مجال الفندقة،
ُ
قدم خدمات ذات جودة عالية ترقى لتطلعات النزالء وبأسعار مناسبة.
حتى ت ِ
االهتمام بكافة أنواع السياحة املتوفرة في الجزائر ،على غرار السياحة الصحراوية ،الجبلية والحموية،
وتكثيف الوسائل الترويجية للتعريف بهذه األنواع من املنتجات السياحية.
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الطالق الثالثة بلفظ واحد
دراسة مقارنـة بين الشريعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية
السوداني لسنة 1991م
Three divorce with one word
Comparative study between Islamic law and personal status law
Sudanese in 1991
د .إبراهيم بابكر عبد هللا فضل
أستاذ الفقه المقارن المساعد
جامعة نياال – كلية القانون والشريعة – بالسودان
تاريخ االستالم2019/04/11 :

ملخص:

تاريخ القبول للنشر2019/04/30 :

*******

إن الحيااال الية ياان تاال ااااق الااض ا تياااز ةال ،اكااقو ا ن الااية نو ل ا تقااوم الااض ا حباان ةالت اااةن
ةالت ااا و ةالاماااال ةال اانل ةاوهىاااس ةدااض الما ا ل زااي الحيااال الية ياان و ألاااءا ألقاان ا ا ا ااياق و
ةال يمكا ااس من اما ااتمر الحيا ااال الية يا اان ا ااوا تا ااال اا ااس ا تا ااوال ال ا ااتالس ا أل ا ااار ةالتى ا اورا مة لبغضا اااق
ةكرا ين تمأل قلب متن ما الض اآل ر ةعجيا اس م اق الحقوز ةإقاان تنة هللا أليهماو ةاي اليهماا الىا و
ةليس ةااس ال قا ةالحكمان ةاقاأا من يلايم اوأماان من ع اير اال ار يلان امار ة او يكر ا ةيبغضا و
ةقن يى ا ار و إءا مليم لك إلض قتل مة قتا هيما ةقاا اهاا الانةاإي إلاض اليرقان ةاالهيىاال قان ال ت اون
تقيقين ألقن مار اوسالم اتباع هظام ا ن و ا الاظام يقل اس أمابن الأاالز و ةيوقاو اليرقان الاا ا ن
اس هيةل ارئن مة كرا ين ةقتين مة تالن هيمين اارضن .
Abstract:
The marital life has been based on the agreement and mutual consent
between the spouses, so that it is based on love, cooperation, compassion,
tolerance, justice and fairness, happiness in marital life. If all these things are
lost, marital life cannot continue in any way for differences of ideas and
perceptions or for hatred and hatred that fills the heart And the inability to
perform the rights and the establishment of the limits of Allah in them, and them
patience, and not from reason and wisdom and logic that the human being to live
with another throughout his life, which he hated and hate, and may reach, if
committed to kill him or kill himself and the reasons to Band and detachment
May not be real Islam has been ordered to follow a certain system, this system

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،167-129 :جوان 2019
129

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
الطالق الثالثة بلفظ واحد
دراسة مقارنـة بين الشريعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م

reduces the rate of divorce, and stop the band arising from an emergency whim,
hatred or temporary psychological condition casual.

مقدمة:

ي ااوار اوس ااالم الر ا ا الىا ا ال ااض الية اان ةإن مل ا:ه ااا ا ااا يكر ا ا و ق ااال ا ااالض َ :فإ إ َكره ُت ُم إ ُ
إَّه
ر
َ ً َ ً
َف َع َس ى َأ َتك َر ُهَّا َشي ًئا َو َيج َع َل ُ
َّللا فيه خيرا كثيرا سورل النماق اآلين (. )19
ة ا اا ارمل تتى ااو ى اايا تم ااان ةيو اان ه ااا ا ااا ق اان يكر ا الر ا ةإءا اااق الر ا اا ارم اال اان
ا ةصاااس ألقاان ال يإاان و ألاااءا وااار ا ن الااية ن اشااا ألقاان اارع اوسااالم سااعي ال ااال و ةي ااون اتب اااع
ا ا :
ً
أول  :ةاظ الية ن إن ان الخأو اس اهبها و ةت ك ا وت ام هللا ةاا مة ب اليها اس تق .
ً
ثانيا  :ألان لل ترتنع ألل من يهجر ا و ةي ون الهجران زي اقضجل و ةال عغا ر اقنزل.
ً
ثالثا  :الضرب غ اق ح ون لل يإن زي الهجر ي ا .
َ َ ُ َ ُ ُ َ
إَّه َوا ُ إ إ ُإر ُ
إَّا ُه َفع َُّ إ إ ُ
وه إ إ
ةز ا ااض ءل ا ااك يق ا ااول هللا س ا ااب اه ةا ا ااالض َ :والالت إ إإف تَ إ إإافَّ عظ إ إ
َ َ
ضاجع َواضرُب ُ
َّه سورل النماق اآلين (. )34
اْل
ةإءا لاال تىااألم ا اااور مة ااان الخأااو اااس قب ا الااية ةألقاان مااار هللا ااالت كيل ي:همااا ةءلااك ا تماااع
ر لا ا ن ةات اان ا ااس م ا ا ال ااية ةالع اااأ ا ااس م ا ا الية اان ى اان س ااماع ك ااالم ال ااية ن و ةق اان يوق ااو هللا ال ااض
َ ُ
َ ً
مياان يما ي:همااا و ألااان ى اات الاااا ال عمااتأي ون ت ا اشااكال:هل وهيم ا ل و قااال ا ااالض  :فإإاَ َعثَّا ََكمإإا
َ َ َ َ ً
ما م َأهل َها إ ُير َيدا إصالَ ًا ُي ََّفق ُ
َّللا َبي َن ُه َما سورل النماق اآلين (. )35
م أهله وَك
ألاااءا لاال يإاان ءلااك ااي ا و ةلاال عمااتأيل الر ا البقاااق ااال خة ت ا ألي ااون ال ااال ا ا ااو الأااالز
تيا يا اس الشقاق النائل .
أل ليا من ينتظاار تحااو ت اايت خة تا واال تأ اار واال يوقاال الأااالز ة ا ا ماتعاااال لقولا ا ااالض  :يإإا أاهإإا
النب ُّي إ َذا َطلق ُتم الن َس َاء َف َطل ُق ُ
َّه لعدته سورل الأالز ا ين رقل (. )1
ألال يإوخ تأليق ا زض الحيت و ةال زاض ار اا اا أليا ألااءا اهتظار الاية ا ا الي،ا ل و وال مةقال
الأالز ةال ك ألان مسباب الأالز تقيقين ةليما اس ا اور الوقتين مة ال ارضن .
ألاااءا مةقاال الأااالز الااض الا ااو الا ا ةصااياا و ألااان الحيااال الية ياان ال تاقأاال و ةالااض اقارمل من تبقا
زااي يااا خة ااا ااانل ال اانل و ةااان:ها وااالض تيضااا قااس ت اايت ةوالواان م ا ر لألعماان ةالحااا م ل ااا من تضاال
تمل ا .
ألاااءا ترك ااا تحااو اهقضااا ااان:ها و ةرغبااا زااض إاااا ل ال القاان الية ياان ألااان اوسااالم ال يمااال اااس ءلااكو
ألقاان ي ااون الأ ااالز ا ااال للر ا ةللم ارم أل ااا خأال ق اان يبىاار أ ااو و ةق اان ال ي اانر إه ا ااان اق ااا و أل ،اال
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الحيااال ا ساارين إلااض مألض ا امااا اهااا الي ا ألاااءا ماااا الااية خة ت ا زااض ااان:ها و مة ماا ااا ى قاان نياان ى اان
اهقضاق ان:ها و ول تنض اا مة ب الق ا ارل م را ألاه ع أ اع اليرصن ا ةلض الحو ت نواا ا:ها .
ألان ل العالعن ألانها ال تنتظر زض يت و ا و إلض انزل ةالنيها و ةال ت ا لا ى ان ءلاك تحاو تااكل
َ َ َ َ َ َ
َ ً َ
َ
خة ا غ لقول ا الض  :ف طلق َها فال تح ُّل ل ُه م ََع ُد ََتإى تإنك َ اوجإا ْي َإر ُ ساورل البقارل اآليان ()230
.
ماااا إءا لا الااية خة تا والواان لقااا ليااظ ةاتاان و إ تلااو اليق اااق إلااض مر اان اا ا ب ااا:هل اااس
ها مة لل ين .
قال من الأالز العالون لمن ةاتنل يقل والوا األقا سواق
ةااا:هل اااس قااال يقاال ةتاانل ر ياان إءا اهااا اق ارمل ااان وال هااا و ةااا:هل اااس قااال ال يقاال ااق زااض ااالز
العالوان لمان ةتانل و ةاا:هل ااس ألارز ا ن اقان ول هاا ةخا ن غ ا اان ول هااا ألتقال والواا زاض اقان ول هاا ةتقاال
ةتنل ىغ ا .
ا و ألاأ رميا من م ص اوضوع الب ث زض الأالز العالون ليظ ةاتن زض اوساالم ةءلاك
اس م
لتعي ااان راق اليق اااق ة لي ا ا ا ا ب ةا ااا م ا ا ق اااهون ا ت ااوال ال خى ااين الم ااو اأ لم ااان 1991م –
اققنان ال ااصر التالض -:
راسن اقارهن ةيشم
• اش لن الب ث :
-1
-2
-3
-4

يإوخ للمملل من يأل خة ت والض لقا
اا تكل الأالز زي اوسالم ؟
اا دي الحكمن اس اشرةاين الأالز زي اوسالم ؟
اا و ر ل قاهون ا توال ال خىين المو اأ للمملم ن لمان 1991م؟
ليظ ةاتن ؟

• م مين الب ث :
تنب اال م مي اان ا النراس اان ا ااس غ ااا ن ااالز ال ااعالض لي ااظ ةات اان و اارة ااالأالز ا ااس
ةضا الأبي ااي ةصااورت ا صاالين ن ا صا من ي ااون الأااالز ااارل ى اان ااارل زااض اار لاال يإاااال أليا
ةإن يتمكس اقب ارل اس اقرا ن و ةقا ان الأالز العالض لمن ةتنل مة تكارار رة اا الاض
الااام الأبي ااض للأااالز ألقاان م تلااو ألي ا اليق اااق ةم ا وعماار ما ة ااو اق ا ب القائ ا وقااوع
العالض ليظ ةاتن لقن ر ين ة ن ا الر ا يتي ال رةح الاشريل اوسالا ة او ااا يتمىاقو اال
ُ ُ ُ َ َ َ ُ
َّللا أ ُيَ إف َعإإنكم
القاااانل ا حكماان ةيااى ا إلااض لااب اقىااالم ة ألاال الضاارر و قااال ا ااالض  :يريإإد
َ ُ َ ً
ُ
عسا ضعي ا سورل النماق اآلين (.)28
َوخل َق اإل
م

ةاااس ااةشاان مم اقااىاا ن ( )قالااا أليمااا مناام ا:هااا اااا ا رسااول هللا ( )ا ن ماااريس إال
معمر ما اا لل يكس إول م ر البخارل زي كتاب ا ب تنيث رقل (. )6126
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• ااهج الب ث :
استخنم الباتث اقاهج االستنبا الستنباط الاىوص ةتيم ا ةاقاهج الوصي
الت ليلي لت لي ةتيم اق لواا ةالبياها ه ااهج يىو الظا رل كما دض ائان و ةييمر ا
ةي لل ا ةاقاهج اققارن تيث يقوم الباتث أرح او الين ول يقارن ن الشري ن اوسالاين ةاا
قاهون ا توال ال خىين المو اأ لمان .1991
م

ال صل األول
و أتناول فيه الطالق ى اإلسالم وفيه مبحثا :
اْلبحث األول
هاااةل زي ا الب ث ا ريو الأالز لغن ةاصأالتا ةءلك زض األب ن الض الا و التالض :
اقألااب ا ةل  :ا ريااو الأااالز لغاان  :ل ا ا اللمااان اااليتل ةالكماار ة ل ا او ا ااو ان ي ااون ي:هااا ةخ ا ن اقاااق
ليلتان ألالليلن ا ةلض  :الأل ن الراإي يخليهاا إلاض اقااق ةي ،ك اا اال ءلاك ترإاض زاض سا ا و ألاو ا ى ان الت اويي
ة وال ا ةزااي الليلاان العاهياان قااوارب اققأااق ةالقتااب م القااا ةالم ا م مة هعااا عماات م زااض اوصااباع مة ا ا ة اال
ةالاىب ةالشوط ةقن انا لقا مة لق ن ةتمس لقا ةيضل ما  :ال قيان ةال ةوااز ةهاقان اال اال تأاام
مة اتو اان إلااض اقاااق ااال أااام ) (1ع أااو إءا رألاال القياان ا:هااا كمااا يقااال لا الر ا خة تا إءا رألاال قياان الاايةا
اق ا ااون ةلك ااس ال اارس قى اار اس اات مال لي ااظ الأ ااالز و ةا ااا م اات اا ا ال ااض ت ا قي اان اق ا ااوا و كم ااا ااص
است مال ليظ او الز ي قين الحسقق .
الألا اااق ميضااا ألا ا خاااد اااان الااوال ل الألا ة اال الااوال ل ة ل ا الاابال و ترك ااا الأااال اااس
او الحو لقت زض اقرإي و ةقي دض الحو ال قين اليها و ة الز النماق ق اي ن  :متن ما ت اقان الا ااح و
ةاآل ر م أو التخلين ةاورسال ةيقال لإلأمان إءا ات لي ما صار ترا ) .(2ة ل يقاال تاعس ألاالن
زض السجس ( لقا ةخضل ) ةالى ا ا ا ا ا ااواب ضمت ن ما ال قين ( ةال ةواز ) ةال كي ة وال و ما قن لقا ااس
ال قال ألهو ال ال ت عس اس اس او ).(3
ة ل ا ا ااس اااب اارس ةر ا ( ل ا ) الو ا ( ة ل ا ) الي اانيس ما س اامل ةما ارا ل ا الي اانيس ميض ااا
ةر ا ل ا اللمااان ( لي ا ) اللمااان ةلمااان ( ل ا ) ةم ل ا الااض ا س ا ااالق ةم ل ا الااقاان اااس اقال ااا (
ألألقا ) دض اليتل ةم ل ين الخ ةالتألي ا س ال ا م ل اا مسار ة لض سعيل ).(4
ً
اْلطلب الثاعف  :تعريف الطالق إصطالَا
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ااارس اليق اااق الأااالز ت رييااا اختلياان ااا تالس ة اان هظاار ا ألقيا و ةلك:هااا تاانل زااض اإموا ااا
الااض من الأااالز ااو تا را أاان الية ياان ا أااو الأااالز ااراا  :رألاال الحا الا ا ا صااار اقارمل ا ااال للا اااح
إءا تل ال ن والوا كما قال هللا ا الض :
َ َ َ َ َ َ
َ ً َ
َ
فإ طلق َهإا فإال تح ُّإل ل ُإه مإ ََعإ ُإد ََتإى تإنك َ اوجإا ْي َإر ُ ) (5ةيو اب خةال اقلاك ااتباار ساقوط اليان اااان
اهقضاق ال نل زي الن ول ها ةمأ نام ال نل اان انم الن ول ةاالاتياد اان الخلل). (6
ةالأالز المأق ة و ائي ( ةخنإي ) ة و الحرام ألال ةاساأن ي:هماا الاض متان ا صاأالت ن ةاقشا ور
الأل و ة و اهقماا إلض سأو ةخنإض ةالةال و إءا لا الىاغ ل ةا عمان ةا ختل ان ةااس اساابان تمل اا ااا
ةاس لل ين ها ال سان ألي ةال نان ).(7
ة ااالز المااان و ال ا ل مءهااا الم اان أل ل ا ) (8و ما س ااواق ااان راىح ااا ما لم ااعب رىح ا ال ا ااس تي ااث
وها ساانيا ةقولاااا مة اماااةيا ما لت ااارد ماااريس كمااا يااوا مة ااالس ا ةلااض ما كمااا ااو ا ص ا ألي ا ه ا م اان
مأل ارا و قااا اهااا مت اا ا اااس وه ا راىحااا ةاماااةيا مة ار وتااا ةقيااو المااا اااس المااان مضاايو إليهااا ةن
القر ن ةإن ان ا ءن ألي ةقل زض القر ن كما ةقل زاض الماان ةالأاالز و اراا ميضاا م أاو تا قيان الا ااح)(9
ة و اشرةع و ةك لك الأالز راا  :إخالن الك الا اح و إ الز الماان ة او من يألق اا الر ا والواا زاض والوان
م ااار ( ااالز البنااان ) ااو من يألق ااا والواان لماان ةاتاان مة والواان زااض اار ةاتاان ( ااالز المااان ) ااو من
يألق ا الر ةاتنل زض ر لل يإاا ا ةي ،ك ا اس غ إيقاع لقن م را تحو تاقضقق ان:ها ).(10
ةالأااالز ااراا ااو تا را أاان الاايةا ليااظ صااريل اهااا ااال مة كااياان ااال هيتا ااوء و إلااض م لااك
).(11
ةا ريو الأالز راا ميضا و رألل قين الا اح الصحيل ليظ اخىوص زاي الحاال مة اقاال لياظ
ييين ءلك صراتن مة كتا ن مة ما يقوم اقام ءلك اس الكااين ةاو ارل ).(12
اْلبحث الثاعف
نتناول هذا اْلبحث ع مظروعية الطالق
متي اليق اق الض اشرةاين الأالز ةاستنلوا الض ءلك الكتاب ةالمان ةاو ماع ةالقيا
لي اشرةاين الأالز اس الكتاب :
َُ َ َ ُ
َ ُ
َ َ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ
يض إ ًإة )(13
إاَ َعل إإيكم إ طلق إإتم النس إإاء م إإا ل إإم تمس إإَّه أو ت رض إإَّا لهإ إ فر
ق ااال ا ااالي  :ل جن إ
َ
َ
َ
َ َ ُّ َ ُ َ َ ُ ُ
َ
َ
ُ َ
وس أو تسإ إإري ب َ َسإ إإا َ ول يحإ إإل لكإ إإم أ ت خإ إإذوا ممإ إإا
ةقول ا ا ا ا ااالض  :الطإ إإالق مرتإ إإا ف مسإ إإاْ ب َمعإ إ ُإر َ
َآتي ُت ُمإ ُ
يمإإا َُإ ُإد َ
يمإإا َُإ ُإد َ
وِ َّللا َفإإال ُج َنإ َ
إاَ َع َليه َمإإا ف َ
وِ َّللا َفإ خ إ ُإتم َأل ُيق َ
إَّه َشإإي ًئا إل َأ َي ََ َافإإا َأل ُيق َ
يمإإا
ََ
افتدت به ).(14
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َ َ َ
ةقول ا الض َ :وإ َذا َطلق ُتم الن َس َاء َف َب َلغ َ َأ َج َل ُهإ َفإال َتع ُ
ض ُإل ُ
َّه َأ َيإنكح َ َأا َو َ
اج ُهإ إذا ت َراضإَّا
َ
َبي َن ُهم باْلع ُروس ).(15
َ ُ
َ
ةقول ا ا ااالض  :ي إإا أاه إإا النب إ ُّإي إ َذا َطلق إ ُإتم الن َس إ َإاء َف َطل ُق إ ُ
إَّه لع إإدته َو َأَ ُ
ص إإَّا الع إإد َو اتق إإَّا َّللا
َ ب ُكإإم ل ُتَر ُجإ ُ
وِ َّللا َو َمإ َي َت َعإإد َُإ ُإد َ
إَّه مإ ُب ُيإإَّته َول َيَإ ُإرج َ إل َأ َيإ تي َ ب َ اَ َظإإة ُم َبي َنإإة َوتلإ َ َُإ ُإد ُ
وِ
ر
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ُ َ َ
َ
َ
َ
َ
َّللا فقد ظل َم ن َس ُه ل تدري ل َعل َّللا ُيحدث ََعد ذل َ أمرا ).(16
َ َ َّ
يق ااول هللا س ااب اه ةا ااالض ِ :إءا ل ْق ا اات ْل أم اااقكل ألألق ااو س لأ اار س الا ا ا ى ااا ا ااس ا اان:هس و
ااا را اااس غ ا ماااع ةال تألقااو س يضااون ال ا ا ال ع تاانةن ا اااس قاار هس) (17يقىاان تيض ا س )(18من
يألق ااا ااا را ا ااس غ ا ماااع ةتأليقاان ةات اانل )(19ةقول ا ( ةمتى ااوا ال اانل ) يق ااول ةمتى ااوا ا ال اانل
ةمقراق ا ألاتيظو اا ةخا او الا ا قلااا زاض ءلاك قاال م ا التوةيا ةقولا ( متقاوا هللا رخكال ال تخر او س ااس
يو:هس يقاول ة ااألوا هللا ميهاا الااا رخكال ألوتا رةا ا ىايت من تت انةا تان و ال تخر اوا ااس لقاتل ااس
أمائكل ل ن:هس اس يو:هس الحو كاتل مسكاتمو س أليهاا قبا الأاالز تحاو تاقضاقو اان:هس و ةتىاو قولا
ةال يخاار س إال من يااوت ن ياتشاان ابيااان يقااول هللا سااب اه ةا ااالي  :ال تخر ااو س إال من يااوت ن ألباتشاان
ابيااان إنهااا ألاتشاان قااس ااي:هااا مة الم ااا ما ألىاالن إرااان اانينل القباتاان ( ابيت ا ) ما ااا رل زااض هيم ا ا
ااورا ياااا اااان ا اااس مرياان يانهااا ل ا و ةءلااك الب ا اقل ا:هااا الااض الااية مة مقارخ ا ألاه ا النشااوخ عمااق
تق ا اس المكأو و أليإوخ ل إ را ا لقأل الشر). (20
ةقول ا ا ااالض  :تل إ َ َُ إ ُإد ُ
وِ َّللا ما اراة ن ةا ارخ ا ةقول ا ( ةا ااس يت اان ت اانة هللا ) ما يخ اار ا:ه ااا
ةيتإاةخ ا إلض غ ا ةال يوتمر ها ةقول ألقن لل هيما ما يي ا ءلاك ألااءا لق اا والواا ملان ةاتانل
ألقن ا نا تنة هللا ألي ون اقا ). (21
ةقولا ال تاانرا ل ا هللا ي اانض ى اان ءلااك ماارا ) يقىاان دااض الر اان ةكا ا قااال الشا ق ةاأاااق ةقتااا ل
ةالضااحا ةاقاتا ا ااس تيااان العااورل و ةاااس اااا ء ااب اااس ء ااب اااس الماالو ةاااس تاااى ل اواااام متماان
س تاب رتم ل هللا ا الض إلض مه ال تإب المكأو للمبتوتن ما اققأوان و ةك ا اتوزض ا:ها خة ا ).(22
ة الناللن اس اآليا :
ءك اار مت ااام الأ ااالز ةتيى اايل ها ا الكييي اان ل اانلي ال ااض اش اارةايت ةلا ا لك لرأل اال الض اارر ا ااس مت اان
الية ن ةتيا يا اس اقشا ةالشقاق النائل .
•

لي اشرةاين الأالز اس المان :

تاانواا إساامااي ااس اباان هللا قااال  :تاانوأق االااك اااس هاااألل اااس اباان هللا ااس اماار ()مه ا
إارمتا ةدااض تااائت الااض ا اان رسااول هللا ( )ألمااول اماار ااس الخأاااب رسااول هللا ( )اااس ءلااك ألقااال رسااول
لا
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هللا ( ( )اار ألل ا

ا و ول ليممك ا تحو تأ ر و وال ت ايت وال تأ ار و وال إن ااق ماماك ى ان و ةمن ااق

ل ا قب ا من يم ااس ألتل ااك ال اانل الح ااو ما اار هللا من تأل ا ل ااا النم اااق ) .(23من الا ااو ( )هه ااو ا ااس الأ ااالز ز ااض
تااالت ن أَإإدهما من اق ارمل تائضاان وثانيهمإإا من ت ااون اق ارمل ااا رل اااس الحاايت ةلكااس خة ااا متا ااا زااض ا ا
ن ماماك ا ةخ ن الق ا زض الأ ر قب من يمم ا .
الأ ر و إه الي الىالل ةالمالم
ةاس ا س امر ()من الا و ( )قال مىغت الحالل إلض هللا الأالز ).(24
ةلاال ياكاار الا ااو ( )الأااالز ألااان لاال يكااس اشاارةاا لاال ا الا ااو ( )ا ااس اماار ا ن اوامااا ةالأااالز و
ةايضااا ةصااو الا ااو ( )الأااالز الح ا لي ا الااض اشاارةايت و ةقاان أل ا الا ااو ( )ءلااك أالق ا لحيى ا
نا امر س الخأاب ( )ول ارا تها ) (25أللو لل يكس ءلك اشرةاا اا أل ل رسول هللا (.)
لي اشرةاين الأالز اس او ماع .
ألقاان ا ماال اقماالمون سااليا ة ليااا الااض اشاارةايت الأااالز ةلاال يخااالو زااض اشاارةايت متاان اااس ال لماااق )(26
ةءلك اسااا ا اما ءكر اس اشرةاين الأالز زض الكتاب ةالمان .
لي اشرةاين الأالز اس القيا
ألان ال شرل الية ين إءا ألمن ن الية ن و ةلل يكس زض االستأاا ةاا اا ي اون ااس ال باث قااق
الاايةا و ةإامااا الااية خة اان ال يأي ا ا ا اار:ها  .قااا زااض ا ا اوامااا اااس تيويااا للمقىااو اااس الاايةا .
ةتضااييل للمىااالم اقنشااو ل اا ا و ةالحااو اارع ل ااا و ةك ا لك إن اقاان الا اااح اقاان ا اةضاان ألإاااخ إخالت ا
الأالز البيل اليسخ ).(27

ال صل الثاعى
و أتناول فيه األصل الطالق وَكمة م مظروعيته
اْلبحث األول  :األصل الطالق
ا ص ا زااي الأااالز إن يوصااو الكرا ياان أل ا ااالز زااض ءات ا اكاارة ) (28أللاايس للر ا من يأل ا
خة تا اانةن سااعب و ةلا ا قااال ( )اىغاات الحااالل إلااض هللا الأااالز ) (29و ةال يارا من الحااالل لاايس أليا ااق
ميل مألرا امنةتن زض هظر الشرع ألهو ا بوخان ن اقارا االحالل ااا قا ا الحارام
ابغوضا هلل ا الض و
و أليشاام اقباااح ةاقكاارةل ةالأااالز اااس مأل ارا اقكاارةل اقبغااود ة ااو م اان اقكرة ااا ىغضااا و ألااالأالز ةمن
ل ا الشااارع سااعبا نااحي ا ليرقاان الااية ن و ةلكا ا يكر ا ةال يركااقو اااس اساات مالن اانةن سااعب و واال من
ا سباب الحو ا رد للأالز ا  ،ين ا ت ام الت ليييان الخممان – ألتاارل ي اون ةا باا ةتاارل ي اون تراااا ةتاارل
ي ون اكرة ا ةتارل ي ون اانةخا ةتارل ي ون اباتا ). (30
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فيكإإَّ واجبإإا إءا ااان اااا لح ا متاان الااية ن اااس الضاارر ال يرألاال إال الأااالز ك جااي الااية اااس
متيا ااان اق ا ارمل مة ا هيا اااز اليها ااا ةألا ااا اواما ااا ا اااق رةس ة البا ااا اق ا ارمل ق ا ااا لا اانألل الضا اارر ا:ها ااا و ةرما
الحكماان اقىااألحن زاض الأااالز اااان الشاقاز ةتااييس الاية من خة تا ترتكااب الياتشان إهمااا ي اون الأااالز زااض
ا الحالاان ةا بااا أل ااا للضاارر ال ا ا يألح ا ا اااس الااية ن أل اانم الأااالز يضاار الر ا ةاق ارمل الااض تاان
سواق ةرألل الضرر ةا ب لقول ( )ال ضرر ةال ضرار
ةي ااون ترااااا  :إءا ةقاال زااض ا ةقااا الحااو ههااو هللا اااس الأااالز أليهااا ااون ت ااون الية اان زااض ةقااا تيضا ا مة
هياس ا مة زض ر اا ا ألي قب اساباهن الحم مة إءا ترتب الي اليها ها مة وتامبن مة ترتاب اليا م ا
ماوال الاا البا ألالتألي زض الحاال اخالو للوا ب ال ا مار هللا ةاخالين الوا ب ترام .
اااس مرا ااالز اا ارمل ل ا قاان ة هااا  :لاال ي ا لا من يألق ااا زااض تيض ا ا ةال زااض اار ة هااا ألي ا و ألااان لق ااا زااض
ا اار ل ا اال يأو ا ااا ألي ا ا أل ا ااو ا ااالز س ا ااا الخم) (31كييم ا ااا مةق ا اان إن ا اااق لق ا ا ةات ا اانل و ةإن ا اااق لقت ا ا ن
اإموات ن ةإن اق والوا اإموان .
ةي ااون اكرة ااا  :إءا لق ااا اانةن س ااعب اه ااا الية اان ام ااتقيمن ا ااالز اى اان اأي اان ةاا اار هللا
َ
َ َ َ َُ َ َ ُ
ً
َ
َّللا ََإا َ َ
علي ًإا َكبيإرًا )(32
ساب اه ةا االض إساااا ا لقولا ا االض  :فإ أطعإإنكم فإال تبغ إ إ إ إإَّا َعلإيه َسإِيال إ
إن هللا سب اه ةا الض ههاو ا خةا ااس االاتاناق الاض خة اا:هل انةن ة ا تا اقاا منهاس اأي اا ل ال أليماا
مار هللا .
ةي ااون اااانةخا  :إءا عجااي الااية اااس القيااام قااوز خة تا مة مأ اانم ايلا إليهااا ة اهااا ألاساانل ا ااالز
ةال تبالض وةاار هللا اي ة ةمت اا اس صالل ةالىيام مة خاهين ةه و ا .
ُ َ َ
ةي ون اباتا  :ةءلك لرألل الضرر اس متن الية ن ةر ءلك زض قول ا الض  :الطإالق َمرتإا ف م َسإاْ
َ ُ َ َ
وس أو تسري ب َ َسا َ ).(33
بمعر َ
ينا اآلين سان الأالز ما اس ل خة ت
ة ا ينل الض إ اتن الأالز .

لقت ن أللايس لا ى ان ءلاك غ ا

لقان والعان ال ر ان أليا و

اْلبحث الثاعف
َكمة مظروعية الطالق
إن اوسالم تص الض قااق الحياال الية يان إءا اان قا هاا الخ ا ةالما ا ل ن الايةا را أان اقنسان
و ةاالقاان سااااين يرياان ل ااا اوسااالم من تبقا ةتاانةم و ةي اارص اوسااالم م اان الحاارص الااض من ت ااون اقااو ل ا ن
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الية ن قائمن و ةلكس القلوب قن تاااألر ول امات كل الايارل ياث ال يمكاس من ا او اقاو ل ةقان عمات كل
الخاالس ا ن الاية ن ألتىابل الرا أان ي:هماا صاورل ااس غ ا خة و ةقيانا ااس غ ا رتمان ألاال تعمار ومر:هاا ةال
ت قا اااا مرياان ا:هااا و ةال ي ااون هااا ماياااس ةال اارس ةال ا اااةن ةال صااياهن أليىاابل اال قاااق اليهااا ةساان ا ااواب
ةن ال ااتخلص ا:ه ااا قم ااول اانين ة لم ااا ال ي تم ا و ألق اان ت ااون الية اان اقيم ااا است ل ااقو اال ا ةخالر ا
رغبن األحن زض النم ةال عمتأيل ا هياز الض خة ن م را و مة ال تركقو دض من ت ون ل ا ضرل .
ةقن ي ون الية سي الأبل يألح ا ءا ية ت القول ةالي

مة الكين ل ا ةا ضرار ها .

ةزااض ا ا الحاااال ةإ عماااراوا إلااض الأااالز مإاار ااور الألااا يمكااس التغلااب اليهااا واسااأن
ا ا مة الحكم ا ن و ألاااءا قااس الر ا ااوا ر النشااوخ اااس خة ت ا ألاوسااالم قاان رساال ل ا اقاااهج ال ا ا ياب ا و
ةقاان ءكاار تبااار ةا ااالض زااض كتا ا ال ييااي مااا يااتالقم ااال باااةل النماااق ا ختلياان أليباانم ااالواظ واال الهجاار زااض
اقضااجل واال الضاارب غ ا اق ا ح اتإابااا الضاارب الشاانين ةاتإابااا الو ا ةالاابأس ةالقبا ةالاان ر تيااث ي اارم
الضاارب زااض ا ا ااااكس ألاااءا لاال ييألاام ءلااك لجوهااا إلااض الحكما ن و ألاااءا لاال ييألاام الحكمااان اااخ ل مااا من يتيقااا
الااض هااوع اااس تإمياان ال القاان ي:همااا ألاااءا لاال يااتل ءلااك لجااو إلااض الأااالز و ل ا لك ألاوسااالم الحايااو قاان اارع
الأ ااالز تي ااث ت ااناو الحا اان إليا ا ل ااي يظ ال ااية ن اللا ا يس س اااق الحي ااال الية ي اان ي:هم ااا ز ااض كع ا ا ا ااس
اقياسن ةالشرةر ةيمابنل ا:هما ية ن ةخة ا ر عمكس إلي ةي ا ل الحب ةالو .
َ َ ُ َ ُ ُ َ
َ َ
ضإإاجع َواضإإرُب ُ
إَّه َوا ُ إ ُإر ُ
إَّا ُه َفع َُّإ ُ
َّه
وه إ اْل
ةزااض ءلااك قااال ا ااالض َ :والالتإإف تَإإافَّ عظإ
َ َ َ َُ َ َ ُ َ
َ ُ
َ ً
ً َ ً
ً
ُ
َ َ
َ َ َ
فإ أطعإنكم فإال تبغإَّا َعلإإيه َسإِيال إ َّللا َإا َعليإا كبيإرا َ )34وإ خ إإتم شإقاق َبينه َمإا فإاَ َعثَّا ََكمإإا
َ ً َ
َ
ً َ ً
ً
َ َ َ
َ
الَا ُي ََّفق ُ
َّللا َبي َن ُه َما إ َّللا َا َعليما خبيرا ). (34
م أهله َو ََكما م أهل َها إ ُيريدا إص
ألقاان ي ااون ا ن الااية ن تبااايس زااض ا ااالز ةتااااألر زااض الأباااع ةقاان يألاال متاان ما اااس صاااتب الااض ااااال
ي ااب ةيرك ااقو ا ااس س االو ىخل ااقو مة اي ااب لق ا ةق اان يى اااب مت اان ما م اارد ال عم ااتأاع ا ا ال ش اارل
ً
َّللا ُك إ ِإال مإ إ َس إ َإعته َو ََ إإا َ ُ
الية ي اان تيام ااا ال يى ااألم ا م ااا إال قولا ا ا ااالض َ :وإ َي َت َ ر َق إإا ُنغإ إ ُ
َّللا َواس إإعا
ً
ََكيما ).(35
ةاس ول ألان اوسالم قن م يل الأالز للضرةرل الحو لو مغلو ا ها لاإل اس ءلك ار اماتأ ةتار
الاا ةضي زض تيا:هل ةإرتكبا رائل كع :هن اس ا جتمل ةتى ا يال ا خةا .

ً
أول  :اْلطلق

ال صل الثالث
و أتناول فيه أرَا الطالق
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قا ان الأاالز ااس ا ااور الخأ ا ل

لا هللا زاض يان الاية و ألاال يإاوخ تان غ ا من يوق ا إال اءها و
اصاان ةءلااك قااال الا ااق ( )الأااالز ياان اااس يملااك

سااواق ااان ا ا الغ ا م ااا مةليااا مة قاضاايا إال زااض تاااال
الماز ). (36
ةقن متي اليق اق الض من اقمالل ال اقا الباالل الحار الا ا لايس ىماكران ةال اكرة اا ةال غضابان ةال
احجااورا الي ا ةال اريضااا ةال اخأ ااا ةال اااخال لية ت ا الحااو تية ااا خةا ااا نااحي ا ااائي إءا ليااظ ا ى اان
الا اح اختارا ل تين ةمةق زض ةقا الأالز ليظ اس ملياظ الأالز الض سان الأالز ألاه الز ).(37
ك لك ا ا ،ط الشاارع الحكايل ألايمس يوق ا ارة ا إءا تاوألر مي اا اان الأاالز ا ت ا ا ةي تان ا
راا ةإءا ألقن مة ألقن ى ض ا لل يكس الأاالز ا ت ا ا ةي تان ا اراا ةإءا ألقان مة ألقان ى ضا ا لال يكاس
الأالز ا قنا راا ة الشرةط دض ( البلوغ و ةال ق ةا تيار و ةالقىن و ةالحرين ) .
نظترط ى اْلطلق شروط ه -:
 -1البلإإَّ :ألااال يصاام ااالز الى ا و و ةإن ااان ام ازا ا هياااز م ااور اليق اااق اااا ااانا رما ال اراىم
لألحاا لاان ألااانهل قااالوا  :يقاال ااالز الى ا و اقم ااز .اسااتنل م ااور اليق اااق ااون عشاا ،ط زااض
اقأل ا لااوغ اانيث اااس ااةشاان مم اقااىاا ن نااا م ا كاار الىااني ركااقو هللا ا:هااا اااس
الا ااو ( )قااال  :رألاال القلاال اااس والواان اااس الاااائل تحااو عمااايقظ ةاااس الىااغ تحااو يك ا
ةاس ا جاون تحو ع ق مة ييي ). (38
ةمستنل الحاا لن ون ال عشا ،ط زاض اقألا البلاوغ ا يكيا ااس ي اون ام ازا انيث ااس م ا ريارل
الأالز ائي إال الز اق تول ). (39
( )اس الا و ( )مه قال
 -2العقل  :ألال يصم االز ا جااون اأبقاا اان ةرياا تاال اوها و ةال اقغ او اليا ةالا ا غااب
اقلا ا ىم ااعب ا
الح ااق ألى ااار يها ا ا و ةيص اام ااالز الم ااكران وتي اااز اليق اااق إءا تا اااةل
اقمااكر ا حاارم ا تيااار ماااا اااس اارب اباتااا ألغاااب اقلاان مة مكاار الااض الشاارب ألااال يقاال
الق ا إسااا ا ا ا ا ا ا ااا ا نيا ا ا ا ااث الا ااو ( )ا امااال الاياان و ةخ ا ما ارال ااااهوا أليمااا ةر
ىم ااان اعم ااان ق ااال  :ل اايس جا ااون ةال س ااكران ااالز ةق ااال إ ااس اب ااا ااالز الم ااكران
ا
ةاقمتكر ليس إائي ةقال اقب س هاألل ال يإوخ الز اقوسو ). (40
ةيصم االز الغىابان اال ت قا قىان الأاالز ةإءا ار ااس ا ور ةإ راكا زاض مقوالا
ةمأل ال اقرل ي ون تكم تكل ا جااون و أليماا ةر زاض تانيث ااس اقبان ) (41ا اس هااألل ال
ا
يإ ااوخ ااالز اقوس ااو لح اانيث الا ااو ( )ا ام ااال الاي اان ةل ا مارةا ا ا ااا ه ااوا ع أ ااو
الغضااب ال ا ا مغتااال اقل ا تحااو ال ع لاال اااا يقااول و ةالوسااوا من يقي ا الااض ال ااخص
اب او را ةالقىن من عمن الي ري الوإي .
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 -3الختيار  :ألال يقل الز اقكر وتياز م ور اليق ااق اانا تاييان ن اقكار الاض الأاالز ةمأا
ما الليظ اققتضقو للأالز إال مه ال يقىن الأاالز و إهماا يقىان ألال ا ءا ااس هيما
و ألااال ي ااون ا تيااار ااااال ألينتيا الحكاال وهتياااق ال قاان ةاال تيااار ة ن اقكاار اضااأر إلااض
الأ ااالز و ةإءا ااان هللا س ااب اه ةا ااالض ةض اال الكي اار ام ااس تلي ااظ ا ت ااال اوك ارا قول ا
ُ
َ
ََ
ا الض َ :م ك َرباَّلل م ََعد إ َيمانه إل َم أكر َ َوقل ُب ُه ُمط َمإ ٌّ باإل َيمإا ) . (42ألكا لك
عمااق اااا ةن اااس اقكاار اااا ةن الكياار و ألااال يقاال الق ا ال ا ا مكاار الي ا ةيش ا ن ل ا ا
ميض ااا ا ااا اااق من رس ااول هللا ( )ق ااال  :رأل اال ا ااس ماح ااو الخأ ااو ةالنم اايان ةا ااا اس ااتكر وا
الي
 -4القصإإد  :أللااو هأا ااالأالز سا وا مة غلأااا مة اايال ألااال يقاال الأااالز اااان اواااياان ةيقاال ااالز
اا اان الحايي اان ا ااس ا ا ى ااخص ا ااا ا اانا الى ااغ ةا جا ااون ةاق ت ااول أليق اال ااالز ال اااخل
ةالمااكران اااس ا اارم ةاقكاار ةا خأااال ةالاافااقو ةقاان ةاألا االااك ةالشاااأل ض م ااا تايياان زااض
منحا النمبن لل اخل ة الي اواام متمن أللال يقال االز ااان و ةاساتنل م او تاييان
ةاس تب اس اليق اق نيث اس م ريارل ( )قاال  :قاال رساول هللا ( )واالض ان س
ن ةتيل س ن الا اح ةالأالز ةالر ن ). (43
 -5الحريإإة  :ةال عشاا ،ط من ي ااون اقأل ا ت ارا و ةال نااحي ا أليقاال ااالز ال باان الااض خة ت ا ةيقاال
ااالز اق ااريت إءا ااان ارض اان غ ا ا ااىور ال ااض اقل ا و اال إه ا لل ااية إءا ت ااوألر الش اارةط
المااا قن من يتااولض إيقاااع الأ ااالز ايم ا ةل ا من يب ا ن اا ا غ ا ز ااض ءلااك امااال القاااانل
اقق ااررل  :من ا ااس ال ااك تى ارألا ق ااا ال لإلها اان ألي ا ت ااوال ايم ا مة ت ااوال غ ا الايا اان اا ا
ةالأالز اس التىرألا القا لن لإلها ن .
ً
ثانيا  :اقألقان :
ت ااون اق ارمل ا ااال إءا اهااا خة اان للمأل ا تقيقاان مة تكمااا خةا ااا نااحي ا و ةلااو قب ا الاان ول
وةت ااون الية اان خة يته ااا تقيق اان إءا ل اال يأ ارم ال ااض خةا ااا الص ااحيل ا اا يرأل اال قي اان ز ااض الح ااال و ةال زااض اق ااال
ةت ون الية ن خة يتها قائمن تكما .
زض الحاال ا تين -:
م -اق تنل اس الز ر ي موااق ان:ها.
ب -اق تنل اس الز ائس ياوهن صغرا موااق ان:ها ن خةا ع ت اقيا تكما وال انل ال نل .
 اق تنل اس ألرقن اس ألسخ ل قن اليةا ىمعب ر ل متن الية ن اقملم ن اس يس اوسالم مةألسخ واتااع الية ن غ الكتا ين اس من ا تا اوسالم و مة ما يس سماةا ى ن إسالم
خة ا ). (44
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ة ااالز اق ارمل اقاان ول هااا غ ا ا عماان ةالحاا ا ةالىااغ ل ةالحااو لاال ياان اليهااا ت ااون الأااالز زااض اار لاال
يواق ا ألي و أللو لقا ةدض زض الحيت مة الايا مة زض ر اقواق ن ألمن الأالز و ةر زض قول ا االض :
َ
يا أاها النب ُّي إ َذا َطلق ُتم الن َس َاء َف َطل ُق ُ
َّه لعدته َو َأَ ُ
صَّا العد ). (45
ما لياااان ااان:هس و ة ااو الأ اار ا ماااع اليق اااق ةالأااالز لل اانل من يألق ااا ااا رل اااس غ ا ماااع و
ةخالجملاان ألااالأالز تااال الأ اار الخم و ةإال ي ااون ساانيا و ةالأااالز زااض المااا إهمااا يتىااور زااض البالغاان اقاان ول
هاا غ ا ا عماان ةالحااا و ة ااالز الماان ااو الأاالز زااض ار لال يىاابها أليا ماااا االز البنااان او من يألق ااا
تائضا مة زض ر مصا ها ألي و ةااس الماان من ي اون الأاالز اارل ةتانل تماب الحالان زاض ار لال يماس أليا
َ ُ َ َ
ُ َ َ َ َ
وس أو تسإإري ب َ َسإإا َ ) .(46مه ا يااان ل اان الأااالز
ماتعاااال لقول ا ا ااالض  :الطإإالق مرتإإا ف مسإإاْ بمعإإر َ
ةتقاانير ااالعالض ةمها يملااك زااض ا واا ن الر اان ةال يم ل ااا زااض العالعاان ) .(47أليمااا رةا اااس شااام ااس ااارةل اااس
م ي ا ق ااال ااان الر ا يأل ا هاس اايا إن را اال مارات ا قبي ا من تاقض ااقو ا اان:ها اه ااا مارمت ا ألى ااب ر ا ا ااس
ا هىار الض مارمت ألقال ل اا م لقاك ألااءا هاا م لاك را تاك ألشاكا خة اا إلاض الا او ( )ألاوهيل هللا ا االض
ُ َ
الطالق َمرتا
ً
ثالثا  :الصيغة :
يقاال الأااالز ا ليااظ ييياان رألاال الح ا العا ااا اااليةا الصااحيل تاااال مة ااااال إءا صاانر امااس يملااك
الأااالز و ةصااا س ا ااال لوقوااان و سااواق ااان ليظااا مة كتا اان مة إ ااارل ةسااواق م ااان اللغاان ال رخياان مم ىغ ااا
ا اال ال ج ااي ا:ه ااا و ةس ااواق أريا ا ال ب ااارل مة أريا ا الكتا اان ةال ااض ا ا ا ال يق اال الأ ااالز ا أل ااال ةالأ ااالز
او ااارل ااال القاانرل الااض الاأا ال ا ا ل ا و ةال تقااوم اقااام الليااظ زااض الأااالز إءا ااان اتمكاااا اااس الااتليظ و
ألان ان غ قا ر الاض الاأا اا ر مة ا تقا اللماان ةال ع ارس الكتا ا ةالقاراقل ألي اون القا ا اارل
اق و ل ن او ارل زض الحالن دض الوسيلن الوتينل للت ب اس إرا ت ةقىن .
إءن ال يإااوخ ااال من تاااقت ا ال ىاامن ةاقااو ل ةالرتماان و ة ا ا ال اان ةاقيعاااز إال ى اان من أ لاال
ك ون الشرع قن ت اليةا ةهقض ى ن من موعت ةم را .
الما قا ا ل
اااان ا اااياان ال يقاال الأااالز إال ىاايغن اصاان ةدااض مهااا ( ااال ) مة ألاله ا ااال مة دااض ااال و أللااو
قااال الأااال مة اقألقاان مة لقااا مة األقااا ةاااا إلااض ءلااك لاال يكااس ااي ا تحااو ةلااو هااوا الأااالز  .ن ي اان (
ال ) لل تت ق ةلكس اق ا ب ا را قان م ااخ الأاالز ا ااا ل اليا ليظاا ةكتا ان ةصاراتن مة كتا ان
اع مها الض ترام ةمها تلن ةخريان ةمء او أل،زة اض و ةتبلاك الاض غارخاك ةملحقا و لاك و ةااا إلاض ءلاك كماا
م اخ من ي ون الأالز األقا ةاقينا اع من ر ا اس النار ألوهاا اال و ةمن لماك م او ألوهاا اال
ةإن أل لااا مهااا كا ا ألاها ِاا ااال ة ا ااارمل متية اا ألهااو ااال و أليقاال الأااالز مإاار تىااول ال قاان اليهااا و
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ةاااا إلااض ءلااك امااا ال ياماال لا اققااام و ةقاان م اااخ اقا ا ب ميضااا الأااالز تيويضا إلااض اقارمل ةإلااض غ ااا و إن
اق ا ب اليق ين لل اش ،ط ا ا لصحن الأالز خالس اواااين تيث مات ة ركاا ). (48

ال صل الراَع
نتنإ إإاول إ إإى هإ إإذا ال صإ إإل ع إ إ الطإ إإالق الثالثإ إإة بل إ إ واَإ إإد إ إإى الظإ إإر عة اإلسإ إإالمية وقإ إإانَّ األَإ إإَّال
الشخصية السَِّاعى لسنة 1991م .
اقب ث ا ةل  :الأالز العالون ليظ ةاتن زض الشري ن اوسالاين ..
مةال  :ال ن اقشرةع للأالز ةكييين إيقاا :
لقن تن اوسالم الألقا الحو يمتلك ا الاية الاض خة تا اعالض تألقاا ة ارع من يوقال الاية
الأالز الض أل ا ال الض أل ن ةاتنل و
• الحكمن اس ا ن الألقا :
من الر إءا مةقل الأالز الض خة ت ارل مةلض اان ة و الناإض ل لك ول هانم الاض ااا أل ا
و لكاا الشااارع اااس التاانر مااار مرا اان خة تا اااا ااااا زااض ال اانل اانةن ا اار ةال اقاان نياانيس و
ةاااس غ ا توقااو الااض رضااا ا و إءا اهااا األقاان القااا ائاااا ال تايال زااض ال اانل مة اهقضااا ااان:ها أللا
من يقين ا إلض اىمت رضا ا ةخم ر ةاقن نينيس و ول راا الألقن العاهين ن الية ان قان ال
عمااتقيل ا ااار ا ااا اااان ال ااو ل ى اان الألقاان ا ةلااض و ةال عمااتأيل الىا الااض النازاع ةأليمااا تاانةر زااض
البيا الية ين و ألي تا لألخالص ألا ي ا ل الألقن العاهين و ةقان عمامل لا الشارع إااا ل خة تا
ى اان الألقاان العاهياان ر اااق اسااتقاان الحااال ي:همااا ة اان من ي ااون ا اااس الااية ن قاان رةد هيم ا
الاض الىا ةاالتتمااال ة رخاا اقارمل هيما ا ألااءا لال تياان التإاارب ةالال من البقاااق الاض الييإان لاايس
ألي ا ا ةمن ا هيىااال مت ا ةمةلااض ل ا ااراا ل ا الألقاان العالعاان و لي،اازة ا اااس الااية ن مااس
يواألق ألت ى اقاصن اليةا .
• الكييين اقشرةان ويقاع الأالز :
كييين اقشرةع زض إيقاع الأالز من يأل الر اارمت لقن ةتانل زاض تاال ر اا الا ا لال
يمم ا ا ألي ا ألل اال عش اارع إيقاا ا أل اان ةات اانل ةال مكق ا ا ااس ةات اانل لي ااظ ةات اان و أل ااان ق ااال الر ا
لية تا مهااا اال والوااا و مة مهاا ااال وال لق ااا ااارل م ارا زااض هياس الأ اار قبا من يرا ااا و ااان
الأالز زض ءلك نايا ا ظورا ل نم اواألقت اقشرةع زض كييين إيقاع الأالز
واهيا  :تكل الأالز العالض ليظ ةاتن :
ةقن م تلو مقوال اليق اق زض تكل ا الأالز إلض مر ن راق -:
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( )1ا ب الجم ور اليق اق ااس مئمان اقا ا ب ا ر ان الحاييان) (49ةاقالكيان) (50ةالشااأل ين) (51ةالحاا
ةالييني اان ةالظا ري اان ) .(53ة ااو ا اارةا ا ااس ا ااس اب ااا ةا ا ري اارل ةا ااس ام ا و ة ااو ق ااول م ا ال ل اال ةا ااس
ها مة لل ين .
ى ن ل يرةن من الأالز العالض لمن ةاتنل يقل والوا األقا سواق
أِل إإة اْل إإذهب األول  :اس ااتنلوا ا ااس الكت اااب ةالم ااان ةاو م اااع ةالقي ااا ل اايل ل ا ااس الكت اااب قول ا ا ااالض :
َ ُُ ُ َ ً َ
َ ُ َ َ
َُ َ َ ُ ُ
ُ َ َ َ َ
إَّه شإيئا إل أ
وس أو تسري ب َ َسا َ َول َيح ُّإل لكإم أ ت خإذوا ممإا آتيتم
الطالق مرتا ف مساْ بمعر َ
يمإإا َُإ ُإد َ
يمإإا َُإ ُإد َ
يمإإا اف َتإ َدت بإإه تلإ َ َُإ ُإد ُ
وِ َّللا َفإإال ُج َنإ َ
إاَ َع َليه َمإإا ف َ
وِ َّللا َفإ خ إ ُإتم َأل ُيق َ
َي ََ َافإإا َأل ُيق َ
وِ
َ َ َ َ َ َ
َُ َ
ُ َ
َّللا َفال َتع َت ُد َ
وها َو َم َي َت َعد َُ ُإد َ
وِ َّللا ف ولئإ َ ُهإم الَّإاْلَّ  )229فإ طلق َهإا فإال تح ُّإل ل ُإه مإ ََع ُإد ََتإى
َ َ َ ً
اَ َع َليه َما َأ َي َت َر َ
جا َْي َر ُ َف َطل َق َها َفال ُج َن َ
اج َعا )(54
تنك او
لان)(52

وجإإه الدللإإة  :اااق زااض تيم ا الجالل ا ن ) (55تاانل اآلياان الااض من التألي ا ال ا ا يرا اال ى اان مواااان ما أل لاايكل
إاماااك س ى اان ااون ترا ااو س اااس غ ا ضاارر ما ارسااال س وتمااان ميهااا ا خةا اااس اق ااور إءا لقتمااو س
ما الية ان ما من ال ياتيا ما تن ل ماا ااس الحقاوز زاض قاراقل ( ايخاألاا ) الباااق للمي اول ألاها ال يقيماا يانل
ا ااتمال اااس الضاام ألي ا ةقااري القوقاهياان زااض الي لا ن ( أليمااا مقتاان ا ) هيم ا ما اااس اقااال ليألق ااا ما ال
تار الاض الااية زاض م ا ةال الية ان زااض لا ا ت ااام اق ك ااورل و ألااان لق اا الااية ى ان ا وا ا ن ( ألاال ت ا
ل اس ى ن ) ما ى ن الألقن العالعن ( تحو تاكل) ما ت،زة ( خة اا غ ا ) ةيأا اا كماا زاض الحانيث ااةشان مم
اقىاا ن ركقو هللا ا:ها قال من ر ال ل مارات والوا أل،زة ا ألأل ألمول الا و ( )مت ا لاألةل ؟ قاال ال
تحو ي ةز اميلتها كما ءاز ا ةل ).(56
ة ا ا اآليااا ةر األقا لاال ا اارس ا ن ةقااوع الألقاان لماان ةاتاانل مة غ ااا ألي م ا الااض مسااا
اقتليظ اقأل ه اقالك للأالز .
لي اق ب ا ةل اس المان :
استنلوا نيث  :ا س ابا ركقو هللا اا قال و ان الأالز الض ا ن رسول هللا ( )ةم
كر الىني ةسنت ن اس الأل امر س الخأاب ( )الز العالض ةاتنل ألقال امر س الخأاب إن
الاا قن است جلوا زض مار قن ان ل ل ألي مهال و أللو ماضياا اليهل ألواضاق اليهل ).(57
قَّل إإه ا ااس إ ااس اب ااا ق ااال  :ااان ااالز ال ااعالض ز ااض ا اان رس ااول هللا ( )ةم ا ا ك اار الى ااني ()
ةس اانت ن ا ااس الأل اان ام اار ااس الخأ اااب و ااالز ال ااعالض ةات اانل ألق ااال ام اار ااس الخأ اااب  :إن الا ااا ق اان
است ألجوا زض مار اها ل ل أليا مهاال أللاو ماضاياا الايهل ألواضااا الايهل ) ةزاض رةايان ااس م ا الىا باق ( إها
قال ال س ابا ما لل إهما اها العالض تإ ةاتن الض ا ن الا و ( )ةم كر الىني ةاتانل ؟ ألقاال :
قن ان ءلك و أللما ان زاض ا ان امار تتااىل الااا زاض الأاالز ألو ااخ الايهل ةزاض سانن م ا اأ ةر ( ااس م ا
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الى ياق ) اس ا س ابا ه و ا إال ه قال  :ان الر إءا ل إارمت قي إن يان هاا لاو ةاتان
) . (58ا ملي اااظ ز ااض ا ا الح اانيث ةد ااض ا اانة ا ااس ا تا ي ااث اقش ا لن و ةق اان ا تل ااو ال لم اااق أل اايمس ق ااال
ارمت  :مها ال والوا  :ألقال الشاأل ض ةاالك ةم و تايين ةمتمن س تاي ة ماا ال لمااق ااس المالو
ةالخل ا يقاال وااالض و ةقااال اااة ة اات م ا الظااا ر ال يقاال ا لك إال ةتاانل ة ااو رةاياان اااس ال جااا ااس
مر اا ةا ماان ااس إ ااحاز ةاقشا ور اااس ال جااا ااس مر ااال إها ال يقاال ا ااق و ة ااو قااول إ ااس اقاتا ةرةاياان
اااس ا ماان ااس إس ا ا ا ا ا ا ا از ةك ا لك اسااتنلوا اانيث قتااا ل و ةاااس ل ا اارمت ا والوااا لاال تإ ا ل ا يملااك ةال
ه اااح تحااو تاكا ا اال خة ا ا ا ااا غيا ا ا ا ا اار ة ااالز والواان زااض لماان ةتاانل نااان ةيلاايم إن ةقاال )(59ة ااالز المااان اباااح
لقااول الا ااو ( )ا ام ااال الايااا ةل ا مارة ا اااا هااوا ةق ااال قتااا ل إءا قااال إءا تمل ااا ألوهااا ااال والو ااا
ر ارل و ألان اسابان تمل ا ألقن اها اا ).(60
عغش ا ان
ةك ا لك اس ااتنلوا اانيث الليع ااو ااس س ا ن و ا ااس إ ااحاز ااس م ا ا اارةل ا ااس م ا اليه ااا ا ااس ا اااار
الش و و قال  :قلا ليا من نا قيس تنوأق اس القك قالا  :لقأو خة ي والوا  :ة او اار إلاض اليما ن
و ألو اخ ءلك رسول هللا (.(61))
ةاسااتنل ايضااا اانيث اااا رةا اااس مم اقااىاا ن من ر ااال ل ا اارمت ا والوااا أل،زة ااا ألألقااا ألم ا رسااول
هللا صلض هللا الي ةسلل ات لألةل ؟ قال ال تحو ي ةز اميلتها كما ءا ا ةل ).(62
ة الناللان :
ءكاار البخااارا ا ا الحاانيث ت ااا تر ماان اااس م اااخ الأااالز الااعالض ةقااال ا ااس جاار) (63ااو ااا ر زااض
ونهاا اإموااان ةقاال ا ااس القايل زااض ة ا اسااتنالل ل الحانيث أللاال ياكار صاالض هللا اليا ةساالل ءلاك) (64ة ا ا
ي اانل ال ااض إ ات اان م اال ال ااعالض ةال ااض ةقوا ااا إء ل ااو ل اال يتوق ااو ر وا ااا إل ااض ا ةل ال ااض ءةز الع اااأ ام اايلتها
ىوصااا ةمن الرسااول صاالض هللا اليا ةساالل لاال عمتيىا ةلاال عمااول ا لق ااا والواان اإموااان مة اتيرقاان
ةلو ا تلو الحكل ال اتالس الحاال لو اب االستيىاال لكاا لال عماول ةلال عمتيىا ألانل ءلاك الاض إ اتان
مل العالض ةالض ةقوا ا إءا لل يقل العالض لل يوقو ر وا ا لألةل.
لي اق ب ا ةل اس او ماع :
ألق اان م م اال الم االو ال ااض ةق ااوع الأ ااالز لي ااظ ةات اان والو ااا ا ااس ت ا او م اااع ال ااض ل اايةم ال ااعالض ز ااض
الأااالز لماان ةاتاانل زااض تاانيث ألا ماان نااا قاايس ألقاان لق ااا خة ااا والوااا ألو اااخ رسااول هللا ()و ةوعااا
هقا اااس مكق ا ا جتهاانيس اااس الصااحا ن ةالتاااى ن ةاااس تاااى ل و من الااعالض ع اات اإتم ا ةلاال ياكاار الاايهل
ءل ااك ااك اار ةق اان ا ااب ام اار ااس الخأ اااب ( )الا ااا
الرسول ( )ةأليهل اس ان ع لل اا ان الي ال م زض تيات ( )ةلل ياكر متن .

واض اااق ال ااعالض ال ااض ا ااس تل ااو ه ااا ةأل اايهل من ااحاب
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أل ان ءلك مك ال جن اا تقنم اس ءلك ه ) (65قا ان هق مناحاب الرساول مي اا هقاال تإاب ا
ال جن و ةكما ان إ مااا الض هق رئيا اس الو ل ةال ل ان ك لك م ماا ل الاض الار ا ري اا ااس الاو ل
ةال ل و ةقن رمياا ا ياق كع ل قن اها زاض ا ان رساول هللا ( )الاض ا ااأ ألإ ل اا مناحا ركاقو هللا اا:هل
الااض ااالس تلااك اق اااأ قااا رمةا أليهااا اااا قاان ي ا الااض اااس ى اان ل أل ااان ءلااك جاان ها ااخن كمااا تقاانم ةا:هااا
اقال اس يل ما ا ا ةال ةقن ان ي س قب ءلك أللما ان اا الموا ااس ءلاك ال يإاوخ لااا الألان الاض ااا
رميااا اماا تقانم أل ل اال ا اان ءلااك ااا ةقيااا اليا ااس الأاالز الاعالض اقوقاال ا اا إها يلاايم والواا ةال يإاوخ لاااا
الألن إلض غ اا رةا مه ان قبل الض الس ءلك .
لي اق ب ا ةل اس القيا :
ةاااس القيااا ألقاان إسااتنلوا ااون الأااالز الااعالض لماان ةتاانل يقاال والوااا تحااو ةلااو ساالماا وه ا ااالز
ُ ً
َ ً
َ
ناان ي ارم تااةلا ةءلاك قياساا الاض الظ اار ألاها كماا ةصاي هللا زاض ا كال تنزيلا ُمنكإرا مإ القإَّل َواورا
) (66أل او ا اارم ةااال ءلااك ألاها ي ،تاب اليا مواار ة ااو ت ااريل الية ان ةال ألاارز ي:همااا و ةكا لك القا س ا اارم
ةي ،ت ااب الي ا مو اار ا ااس الح اان ةال اار الش ااب ةغ ا ءل ااك أل ااالأالز يق اال ل ا لك .ةالا اااح ال ااك يص اام )(67إخالت ا
اتيرقا ألصم اإتم ا كمائر ا اال .
لي اق ب ا ةل اس اآلوار:
هق اس كع اس الصحا ن ركقو هللا ا:هل مةق وا العالض والوا :
 -1ا:ها اا رةا اة اس اإا ن قال كاا)(68اان إ س ابا ركقو هللا ا:هما ألإاق ر ا ألقاال لا
إه ل اارمت والوا ألمكا تحو انا مه ر ا إلي وال قاال ياألا متانكل أل كاب الحموقان
َ
ً
َ
ول يقول يا ا س ابا يا ا س ابا ةان هللا قال َو َم َيتق َّللا َيج َعل ل ُه َمَ َرجا ). (69
 -2اا رةا االك من ر ال اق إلض ا س اما و ألقاال إأا لقاا مارااا ومااأ لقاا ألقاال ااا قيا
لك ألقال قي لض اها ااك قال و اا يقولون ).(70
 -3ةاااس اآلوااار اااا رةا ان ا ااس ابااا ةا ااا رياارل ةاباان هللا ااس اماارة ااس ال اااص س ا لوا اااس البكاار
يألق ا خة ا والوا أل ل ل قالوا ال ت ل تحو تاكل خة ا غيار ).(71
ة االستنالل اس اآلوار من الصحا ن رضوان هللا اليهل مةق ا العالض ملن ةاتانل ةلاو
لل يكس أليهل إال امر ا حنض لكي ألاه ال يظس ألي اغ اا را الا و صالض هللا اليا ةسالل
اس الأالز الر ي أليإ ل ا راا ةءلك يتضمس ألر هللا الض ااس لال ت ارم اليا ةم اتتا قاس
ال ت ا ل ا ةلااو أل ا ءلااك اماار ركااقو هللا اا ا قااا مقاار الي ا الصااحاين ألضااال اااس من يواألق ااو
جاان اااس رسااول هللا صاالض هللا اليا ةساالل من الااعالض ةاتاانل
ةلااو ااان اااان اباان هللا ااس ابااا
لاال يخالي ااا ةييحااو ىغ ا اواألق ا اماار ةقاان الاال اواألقاان ل ا زااض ال ااول ة جااب ا م ااا وا ن اااس
ا ول ةا وا ةغ ءلك .
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مناقظة أِلة ال مهَّر
ما،ا د اقاااأ ون ااس ةقااوع الاعالض ) (72مااا ءكار ا ااس القاايل اان الت اااكل زاض ا اقماائلن ةغ ااا إلااض
اس مقمل هللا سب اه ةا الض مصنز قمل ةم ر مها ال هىاس تحو ه كما أليماا ىاجر ينااا وال هركاقو كما
ةال يألحقااا أليا تار ةأماالم لا اماليما ال إلااض غ ا ائااا اااس اان الل اال إال من تإتماال ماتا إ مااااا اتقياااا ال
أشااك أليا الااض تكاال أل ااو الحا الا ا ال يإااوخ الألا ةيااو هللا من تإتماال ا ااان الااض ااالس سااان وا تاان ااا
م اانا ةه ااس مة اانهاكل اااس ا لاان اااا تععااا اقمااولن ا ةخنةها ةه ااس هاااا ركل أليمااا اااتل ا زااض تلااك ا لاان
ةأليم ااا اارض ااتموها ا ا ال ااض مه ااا ال ه ك اال ال ااض مهيم اااا إال هى ااا ا ااس هللا مة هى ااا وا ت ااا ا ااس رس ااول هللا ( )مة
إ مااااا اتيقاااا ال ااك أليا ةاااا ااانا ا ا أل رضاان للنازاع ةغايتا من ي ااون ساااةل االتباااع ال الخااان أللااتكس ا
َ َ
َ
َ ََ ُ
اققنااان ساالياا لاااا اااانكل ةقاان قااال هللا ا ااالض ف إ تنإإا َاعتم إ َ إ ي َء فإ ُإر ُِّو ُ إُإإى َّللا َوالر ُسإإَّل ) . (73ألقاان
تااخااا ه س ةاهتل زض اقمالن ألال سعي إلض ر ا إلض غ هللا ةرسول البت .
ةر الض لن الجم ور ما استنلوا اس القر ن الكريل .
ً
ل ااا التخىاايص ةالتقيياان ألانهااا تين ا ال تىااألم لالسااتنالل
أول  :ااون ا اآليااا امواااا ) (74ةا القااا
ها نها ت ون اخىىن مة اقينل ما وعا اس ا لن النالن الض اقال اس ةقوع اا ألوز الألقن الواتنل .
ً
ثانيإإا  :إهاااا أماالل ألرضااا منهااا األق ا لاال يقياان ا ىىااق مة ااااان لاال يخىى ا ا ىىااق ةااال ءلااك ألهااو ال تاانل الااض
الااناوا ن اقألا ت تا الجااائي ةا حاارم كمااا من ال ااام كا لك ألاها ال ياان أليهااا ااالز الحااائت ةال ااالز
اقو وقل زض ر ا .
ً
ثالثا  :ون اق ا ا ا ارا الأالز زض اآلين ) (75الأالز اقوءةن ألي ةإيقاااع العالض ا ا
غ ) (76اوءةن ألكيو عمتنل الض االل،زام أالز ةقل الض غ اقوءةن .
م اب الجم ور ون اآلين لا الض ا ار ت ريو الأالز ةال ااأل اس اللتها الاض االل،ازام أاالز ةقال
الض غ الو اقواورين ة ا مار املل أليما و مكق اخالين تيث من الظ ار لا هللا ااكارا ااس القاول
ةخةرا ةااال ءلااك لاايم) (77تكم ا ةما ،ا د ااون قول ا ا ااالض َ :ف َطل ُقإ ُ
إَّه لعإإدته ). (78من الأااالز إهمااا ي ااون
لل نل ألمحو الو ءلك يقل الق .
م يااب ااون ا ياان تاانل الااض من الأااالز يقاال اااس الر ااال الااض النماااق زااض ةقااا ااان:هس ةدااض ا ااار كمااا
ااو رما اواااام االااك) (79ةاواااام الشاااأل ي) (80ةاااس ةاألق مااا ةا ااار اااس قبي ا اقأل ا ة ااو اقياان اااا ال اانل
ألقا ةا اااا إءا مر تاال تأليا أمااائكل ألليكااو ا ا الأااالز زااض الأ اار الا ا لاال يإاااال أليا ةال ألاارز زااض ءلااك
ا ن من ي ااون ايرقااا مة اإمواااا كمااا ااو ا ا ب اواااام الشاااأل ض ةاااس ةاألق ا زااض من الجماال زااض الألقااا غ ا
ترام احو ان زض الأ ر سواق ان ايرقا مة اإمواا ةالحران أليا لألحايت ال لألجمال ة ها ال يلياا ااس وها
َ
ا ى ااين إه ا ال يلاايم ةقوا ا ايرق ااا مة اإموا ااا أل ااان هللا س ااب اه ةا ااالض ق ااال ى اان ا اآلي ااا َو َم إ َيت َعإإد
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َُ َ
ُ َ
َُإ ُإد َ
وِ َّللا ف ولئإ َ ُهإإم الَّإإاْلَّ ). (81ألااان لا لغ ا ال اانل ألقاان ااارد هيما للضاارر أللااو لاال يكااس القا
ةاق ا اا ان اقا لايم
العتراض الَّارِ على َديث فاطمة بنت قيس :
األمإإراألول  :من ا ا الحاانيث رغاال مه ا نااحيل ألااان اقمااتنل ن ا قاان اااليول أللاال ع لمااوا مقتضااا )(82زااض
ت ا اقبتوتاان إء مة بااوا ل ااا ماااا الايقاان مة المااكأو كمااا ياارا اوا اام م وتايياان )(83ةمنااحا مة المااكأو ألق ا
كمااا ياارا اواااام االااك) (84أل اال لاال ع ملااوا ا ااال من الحاانيث مختلااو رةايت ا صااريل زااض مه ا ال هيق ا ل ااا ةال
سكأو ألاءا ان نحي ا أللل ع ملوا ةإءا ان غ نحيل ألال يصم من ي تج ا خالي ن .
ا ار العاأ  :من رةايا الحنيث ا ختلين قن اق خممن الياظ دض :
 -1لق ا والوا  -2لق ا البت  -3لق ا ر والض لقا
 -4مرس اليها تأليق اها اقين ل ا  -5لق ا والوا مي ا .
ةمقوا الرةايا زض الناللن الض الناوا و م ر ا ة و قول لق اا والواا مي اا ة ا الرةايان تيار هاا
اااس ا ن رةايااا الحاانيث ة ااو ض ا يو ةالااض ألاارد نااحتها ألي ااون اى ا ااا مها إ تماال ل ااا وااالض تأليقااا ال
إنه ااا ةق ااا لم اان ةت اانل ألاه ا إءا لق ااا اار و ااالض تأليق ااا ن اام إن يق ااال لق ااا والو ااا مي ااا ةال ااض ا ا
ألقول مي ا توكينا لل ن ةليس ا اا ا تماع العالض زض ن ةاتن ال ا او ا ا النازاع ةخقرياان الوراياا
ا را ةايضا يمكس من يقاال لايس زاض الحانيث التىاريل وها مةقال )(85الاعالض زاض اإلاس ةاتان ألاال يانل الاض
اقألوب ةخون ال استيىال الرسول ( )ان زض اإلس مة اإالس ؟ ل الض مه ال ألرز زض ءلك .
م اااب الجم ااور ال ااض اقااقش اان ال ااوار ل ال ااض مس ااتنالل ل اانيث ألا م اان ن ااا ق اايس وها ا ( )ل اال
ياميى ه اان الواقال زاض ءلاك ال ىار اانم ارساال الاعالض ةقولااا غالباا لا ال يقاال قان اسالياا منهاا ةق اا
العالض زض اىر الابول نها تقول أ ل لكس ها ر .
العتراض الَّارِ على َديث عائظة رض ى هللا عنها :
ا ا الحاانيث نااحيل ةال هاياع زااض ءلااك كمااا ال هاياع ) (86زااض مها جاان الااض اااس مكتيا مإاار ال قاان العاااا ل ا
ي ا اقألقان والواا لية اا ا ةل ةلكاس ميااس زاض الحانيث مها لا الاعالض ياال ةاتان ة او ا ا النازاع ةال ااك
من الحنيث ال اس الناللان ا يمكاس من يقاال من الحانيث جان الاض ااس اساتنل ا ن اق ارةس زاض اللغان
ةالشاارع ةال اارس مه ا ال يقااال أل ا ءلااك والوااا مة قااال ءلاال والوااا إال قااس أل ل ا مة قال ا ااارل ى اان ااارل كمااا يقااال
ق أل والوا ةسلل الي والوا ة تمن والوا .
ةر الجم ور و قولكل لال عمتيىا وا ان من الحاال) (87اان ااان ل ا لوااا ةمن الاعالض إهماا ت اون
والوااا ةاتاانل ى اان ةاتاانل ة ا ا اقتضااقو اللغاان ااالقرمن ةالشاارع ةال اارس ألخاار الكااالم الااض اقي ااوم اقت ااارس
اس لغن القوم .
مناقظة اإلجماع:
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ةر الض استنالل م لن الجم ور او ماع ) .(88وه لل يععا ألقن رةا م و اأة ااس ا اس اباا مها
يإ ا الااعالض ةاتاانل ةخااون اااة ةاأاااق قاااال إءا ل ا الر ا اارمت ا والوااا قب ا من ياان هااا ألهااو ةاتاانل
ةءكاار ااا س القاايل زااض كتا اان إغاواان الل يااان قااال اآل اارةن قاان اارألتل اااا زااض اااوا او ماااع الا ا لاال ع لاال أليا
اخ ااالو مها ا را اال إل ااض ا اانم ال ل اال وهتي اااق ا خ ااالو ةا اانم ال ل اال ل اايس ى لم ا تح ااو ي ااتج ا ا ةيق اانم ال ااض
الاى ااوص العا ت اان ا ا إءا ل اال ع ل اال ا خ ااالو أليك ااو إءا ال اال ا خ ااالو ةتين ا ت ااون اقم ااولن ام ااولن ه اياع
يإااب ر ااا إلااض هللا سااب اه ةا ااالض ةرسااول ةاااس م ا ءلااك أل ااو ماااا ا ا اقلاان ةاااا ات ىااب صاااتب ااوا
َ َ
َ
َ ََ ُ
ااااص هلل ا ااالض ةرسااول ( )ات اارد لألحااوز الواياان ا قااال ا ااالض  :ف إ تنإإا َاعتم إ َ إ ي َء فإ ُإر ُِّو ُ إُإإى َّللا
ُ ُ ُ ُ َ
َوالر ُسَّل إ كنتم تؤمنَّ باَّلل َوال َيَّم اآلخر ). (89
ألااءا وعاا من اقماولن اماولن هاياع ة اب قأ اا ر اا إلاض كتااب هللا ةساان رساول ة ا اقماولن اماولن
هياع ال هياع ن م ال لل ال يس ل م ل ةالنزاع أليما اس ا ن الصحا ن إلض ةقتاا ا .
االا ،اد الوار الض م لن الجم ور استنالل ل ا واار .
ةر الااض االسااتنالل الجم ااور اااس ألتاااةا الصااحا ن رضااوان هللا الاايهل ونهااا مقااوال مأل ارا مال تقااوم هااا
جن .
االا ،اس الوار الض م لن الجم ور استنالل ل القيا اس قول ل :
ً
أول  :من الا اح الك يصم إخالت اتيرقا ألصم اإتم ا كمائر ا ااال م ااب ا اس القايل اون اقألا ) (90إءا
مل اا مار تيريق ألقن ا نا تنة هللا ة الو را .
ةتووي ا الجم ااور) (91اااس اان اللاايةم ااا رل اانا ة ااو من اقألقاان والوااا ال ت ا للمأل ا تحااو تاااكل
خة ااا غ ا ةال ألاارز ا ن اإموا ااا ةايرق ااا لغاان ة ااراا وه ا يت ااارد ااال اااس قااال متلااو اااهلل والواان ال ع اان
تليان إال يمياااا ةاتانل ألليكااا اقألا اعلا ةااس االا،ا اد الاوار الااض القياا الا ا عماتنل ا الجم ااور ر
ا القيا ما يلض -:
ً
ثانيا  :من القيا زض اقا لن الاص) (92ألال يقب .
ً
ثالثإإا  :واال مه ا قيااا ا ااارد يمعل ا ةءلااك مه ا يقااال من ترات ا تمااال اااس ترتااب مواار الي ا قياسااا الااض الا اااح
ا حرم الشغار ةاقت ن ةغ ما ألان الا اح اقاهو اا ال ي ،تاب اليا اق ااس واار ألكا لك الأاالز الاعالض زاض
لمن ةاتنل .
ً
راَعا  :قيا ال اليارز ةءلك مه زض الظ ار ةالق س ال يو ان ل ماا إال ة ا ةاتان ة او الحراا أللايس ااا
اار تااالل ة اار تارام ةال يمكااس تقماايم الاض ءلااك اعل مااا زاض ءلااك اعا الار ل ألانهااا إءا ة اان ال تو اان إال
اال ايمان:ها ةالاض ءلاك ساائر االأل ااال ا حراان ألوااا الأاالز ةالا ااح أل ا ا:هماا ياقمال إلاض ا يس القماام ن
ألاايمكس من ي ااون ااا لألحااالل ةااا الحارام ةااا الصااحيل ةااا البا ا ألي ااون الحاااز الأااالز الا اااح مةلااض
اس الحاق الظ ار .
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( )2اق ب العاأ  :القاائل ن اون الأاالز الاعالض لمان ةتانل ي اماب ةتانل ر يان إءا اهاا اقارمل اان وال
ها ن غ ا اقان ول هاا ال ي اون القاا ر ي اا وتيااز اليق ااق ةإهماا ي اون ائااا) (93ةخا قاال ا ااايان ) (94ةإ اس
تيمياان) (95ةم ااس القاايل ) (96ةرما اااة ةاكرااان ةالشااو اأ ةمألحااو ا ى اات الحايياان ة اات اقالكياان ة اات
الحاا لن ةهق اعل الض ا س م الاب ةا اس اما و ةإ اس اباا ةابان الارتمس اس ااوس ةاليخ ا اس ال اوام
ركقو هللا ا:هل م م ن .
لي اق ب العاأ اس الكتاب :
َ ُ َ َ
ُ َ َ َ َ
وس أو تسري ب َ َسا َ ). (97
قال ا الض  :الطالق مرتا ف مساْ بمعر َ
إن اآلياان مألااا ااون اقشاارع تي اارز الأااالز ااارل ى اان ا اارل ه ا ا ااالض قااال ( ارت ااان ) ةلاال يق ا لقتااان ةل اايس
اشاارةاا ااون الأااالز لا أل ا ةاتاان ألاااءا ماال الأااالز الااعالض ليااظ ةاتاان ال يقاال إال ةاتاانل ألاااءا ماال
الأالز العالض ليظ ةاتان ال يقال إال ةاتانل ةاقألا لياظ الاعالض األا واتانل ال األا ةواالض ةااا يانل
الاض ءلااك من هللا سااب اه ةا ااالض تىاار الأااالز اقشاارةع زااض ااارت ن أللااو ااان ماال الأااالز زااض أل اان اشاارةاا
لاال يكااو الحىاار نااحي ا ةلاال يكااس الأااالز ل ا ااارت ن ا ي ااون اا ا اااا و ارتااان ةاا ا اااا ااو ااارل ةاتاانل
ة ا الس ا ر زض القر ن الكريل .
ة ا ااالز ارتااان ةاقاارل العالعاان ت را ااا الي ا ة ا ا صااريل زااض من الأااالز اقشاارةع ااو اقتياارز الااض
أل ا زض خاس الأ ر لل يإاال أليها ةاس الواضم اق لوم متيااز اليق ااق زاض اقالااس لاو قاال زاض الل اان م ا ن
لك مر ل ا ا إأ صا ز ل ان ءلك ا ل ةاتنل .
ُ ُ َ ُ َ
ََ
َ َ ََ َ َ ََ
َ َ َ ُ
وس أو
ةك ا ا لك اس ا ااتنلوا قول ا ا ا ا ااالض وإذا طلق إ إإتم النسإ إ َإاء ف إ إإبلغ أجل ُه إ إ ف مس إ إإكَّه بمع إ إإر َ
َ ُ ُ
وس ). (98
سرََّه ب َمع ُر َ
ا أو اآلين إءا لقتل النماق ةقارخا اهقضاق اان:هس ألواما و س اون ترا او س م ارةس ااس غ ا
ضاارر مة متر ااو س تحااو تنته ااو ا اان:هس الر اان اانةن ضاارر ه ااس التأوي ا الحااعس و أل ا ا تكاال ا ااالز
اارإض و إال من عمااب ألقت ا ن قبل ا ) . (99ةقاان متااتج ا ااس ابااا ركااقو هللا اا ا ت ااريل ماال الااعالض قول ا
ا ااالض  :يويهااا الا ااو إءا لقااتل النماااق ألألقااو س ل اان:هل ) .(100يقااول إءا لقااتل النماااق ألألقااوا س لأ اار س
ال ا ي ىيا اس ان:هس و ا را اس غ مااع مةال يإا أاهإا النب ُّإي إ َذا َطلق ُإتم الن َس َإاء َف َطل ُق ُ
إَّه لعإدته
) .(101يقااول إءا لقااتل النماااق ألألقااوا س لأ اار س الا ا ي ىاايا اااس ااان:هس و ااا را اااس غ ا ماااع ةال
تألقو س ي ضاتهس الا ا ال ع تانةن ا ااس قارا هس يقىان تيضا س) . (102من يألق اا اا را ااس غ ا مااع
ةتأليق ةاتنل ).(103
ة الناللن اس ا ين الكريمن :
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إن م ال ) (104اارط اااس م ةا ال مااوم أل ااون اقااولض سااب اه ةا ااالض قااال ما الأااالز يقاال ااااكل زااض ما
ةقا أل كمن ا ةقن ر اس ا ا ال ماوم االاص الألقان اقمابوقن اوونت ن ةالأاالز قيا الان ول ألبقا
اا انا ما ا ال زض ليظ اآلين هىا مة ا را .
لي اق ب العاأ اس المان :
استنلوا نيث هاألل س عج ابن هللا س الاض اس يييان اس ر اها ااس م يا ااس ان من ر اهان لا
اارمتا ( البتان ) وااالض زاض اإلااس ةاتان ألر ااا إليا الا او ( )مص ا ا ا اال و نه ا اال ةلاان الر ا ةم لا مالال ا و إن
ر اه إهما ل اارمت ألإ ل ا الا و ( )ةاتنل ).(105
ةاستنلوا نيث اسمااي اس ميوب اس ابن هللا س كع رةا ااس تماا ا اس يييان ااس اياوب ااس
اكرااان اااس ا ااس ابااا إءا قااال مهااا ااال والوااا ياال ةاتاان ألهااو ةات انل و ةرةا اسمااي ا ا ا ا ا ا ااس ا ارا يل
اس ميوب اس اكران ا قول ةلل ي كر ا س ابا و ة ل قول اكران ).(106
ةاااس ا تا يااث اقا ورل ةاضاام الناللاان الااض من الرسااول( )قاان متامااب الأااالز الااعالض زااض اإلااس
ةاتاان ةاتاانل ةاااس ا ااس ابااا ركااقو هللا ااا قااال ااان الأااالز الااض ا اان رسااول هللا ( )ةم ا كاار الىااني
( )ةساانت ن اااس الألاان اماار ااس الخأاااب و ااالز وااالض ةاتاانل ألقااال اماار ااس الخأاااب ( )إن الاااا قاان
است جلوا زض مار قن اها ل ل ألي مهال أللو ماضياا اليهل ألواضا اليهل ).(107
ةزااض رةاياان اااس م ا الى ا باق إه ا قااال ال ااس ابااا ما لاال إهمااا اهااا الااعالض تإ ا ةاتاانل الااض ا اان
الرسااول ( )ةا ا كاار الىااني ( )ةاتاانل ؟ ألقااال  :قاان ااان ءلااك ألااااا ااان زااض ا اان اماار تتاااىل الاااا زااض
الأالز ألو اخ اليهل .
ة ا الناللاان اااس الحاانيث :من الحاانيث ةاضاام الناللاان الااض من الرسااول صاالض هللا الي ا ةساالل قاان متامااب
الأالز العالض زض اإلس ةاتن ةاتنل ) (108ةن م اقرا للر ال ا قن أل ل من اارمت قان اتاا ااا ةاماا
ينل الض ءلك إه هص زض اقمولن ال يقب التوةي ال ا زض غ اس الرةايا .
لي اق ب العاأ اس اق قول :
قااالوا من ماال العالواان نااان ا رااان ةالبنااان ااار ة ل ااالاص الحاانيث اااس متاانض زااض مارهااا ا ا اااا
ليس ألي أل و ر ).(109
َ
َ
َ َُ َ َ
َ َ ََُ َ
ات بإإاَّلل إنإ ُإه ْلإ الصإإاِقي ).(110
ةيىياان ءلااك قولا سااب اه ةا ااالض فظإ َإهاِ أَإإدهم أر إإع شإ َإهاِ َ
ةقول َ :و َيد َرُأ َعن َها ال َع َذ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ات باَّلل ).(111
اب أ تظ َهد أر ع ش َهاِ َ
ةك ا لك ا اااا ع ت ا ل ا التك ارار اااس تلااو مة إق ارار مة ا ا ل و ةقاان قااال الا ااو ( )األاماات قون
النين ايمان مم ن ااكل ). (112
أللو قالوا ت لو مم ن يمياا من ألالها قتل اها يمياا ةاتنل .
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مناقظة أِلة اْلذهب الثاعف:
ً
أول  :العتراض على وجه الستدلل باألية األوُى .
( الطإإالق مرتإإا ) من اااا ءكاار اااس اقشاارع زااض الأااالز ااو اا ااان اااقرل أل ا ا ااقااود) (113لقولا ا ااالض زااض تا
ََ َ َ ً ُ َ
ُ
َ
ُ
صالحا نؤت َها أج َر َها َمإرتي ) . (114ةقولا
ما ا اقىاا ن قال ا الض َ :و َم َيقنت منك َّلل َو َر ُسَّله وتعمل
َ
ُ َ
ضإ َ
إاعف َل َهإا ال َعإ َإذ ُ
اب ضإع ي ) . (115كمااا مها ااقاود قولا صالض هللا اليا ةسالل ( والواان يىتااون)
ا االض  :ي
مار ل ارت ن ) .(116ر اس م الكتاب ماس اعي ة اس ةاملو م ا ت هللا زض ت اواليان ةر ا م ب
اريت ألوتمس تو يبها ةماتق ا ةتية ا .
ألااأاااق ا اار ااارت ن ال يلاايم من ي ااون ااارل ى اان ااارل ألكا لك الأااالز ةاضااااين ال ا اب ااارت ن لاايس
الخم ك لك من ت ون اقرل ى ن اقرل .
الرِ على هذا العتراض :
م اب اقمتنلون ون اقرا اقرت ن ةالض ي ن اقعالن الل ان يمكس م تماا ما إء من اا
ألرقااا اااا ي ااون ااارت ن زااض ا اااان )(117ةخا ن اااا ي ااون اعل ا ن ة ايميس ةااارت ن زااض اقضااااين ألااا ةل ال يتىااور ألي ا
إ تماااع اقاارت ن زااض ن ةاتاان ةماااا العاااأ أليتىااور ألي ا إ تماااع اقاارت ن زااض ن ةاتاان ةالأااالز اااس ا ةل ال اااس
العاأ .
ً
ثانيا  :العتراض على وجه الستدلل باألَاِيث
االا ،اد الوار الض تنيث ر اهن
ةقن هاقر ا خاليون ا الحنيث الض الو التالض :
ا ا الحاانيث رىحا م ااو اة )(118تألي ا ر اها البتاان ةا أااو االرتإاااع أليهااا تإنياان ال قاان اليهااا اااان
اس يرا ا ائا ةالض ا االسا ي ون ا الحنيث غ صالم لإلستنالل الض اوا ةقوع لقن ةاتنل .
ةقن م يب اس ا االا ،اد ون ا خالي ن متتإوا ا زاض مت اام كع ا ل معا ا ا االسااا ك انيث
من الا و صلض هللا الي ةسلل ر الض م ال اص ا س الرخيل ا نتا الا ااح ا ةل) (119ةلايس ا اختلاو أليا
ار ة .
االا ،اد العاأ :
ا ارضات ليتاوا إ اس اباا وقاوع الاعالض ) (120والواا كمااا تقانم زاض رةايان ااس ا اس اما و ةغ ا ألااال
يظااس ااا س ابااا مها ااان اااان ا ا الحكاال اااس الا ااو صاالض هللا اليا ةساالل واال ييحااو خالألا إال ماارىم لا
ةرةاا الخ ما رةا.
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م يااب الااض ا ا االا ،ا اد ااون االاتبااار رةاياان ال اراةا ال رمياان قااا يأاارز رمي ا اااس الحتمااان النماايان
) (121إء اااس اقمكااس من ينسااقو الحاانيث األقااا مة ال ي ضاار الحاانيث ةقااا اليتيااا مة ال يااتيأس لو ا الناللاان
الض تلك اقمولن اا مة يتاةل توةيال ار وتا مة يقلن غ زض ألتوا خالق الاتقا من غ مالل اا .
ماااا وه ا تممااك  :ااارىم أللاال يا ىاار زااض اقرألااوع التتمااال التممااك تخىاايص مة تقيياان مة توةي ا
ةليس قول اإتهن جن الض اإتهن ر .
االا ،اد العالث :
الاض اسااتنالل ل زاض ا أااو تاانيث ا اس ابااا او من الأااالز الا ا يوق ا اقألا اآلن والواا ااان يوقاال
زااض ا اان الا ااو صاالض هللا الي ا ةس االل ةا اان م ا كاار ركااقو هللا اا ا ةات اانا ااو م بااار)(122اااس ا ااتالس ا ااا ل
الاا ةليس م بار تغ الحكل.
م يب الض ا االا ،اد ون ا القول ى ين نا ن الاا اا خالوا ااا اىار الرساول صالض هللا
الي ا ةساالل تحااو اآلن يألقااون والوااا ةيألقااوا ةاتاان ةقاان ل ا ر ااال أماااق ل الااض ا اان رسااول هللا صاالض هللا
اليا ةساالل والوااا ألماا:هل اااس ر ااا إلااض ةاتاانل كمااا ةر زااض تاانيث اكرااان اااس ا ااس ابااا ة ااو ااالز ر اهاان ا ااس
اباان ييياان ةااا:هل اااس مهكاار اليا ءلااك ةغىااب غىاابا اانينا ة لا اتالابااا كتاااب هللا ةلاال ع اارس الااض ة ا
اليق ا ن اااا تكاال ا الي ا ةااا:هل اااس اليااان الااعالض لي ااون اااا ما ا ا اااس الأااالز اار الااعالض ةااا:هل اااس مقاار
لتوكين الت ريل اقىخنل الا ا مة اب الل اان ةالاض ا ا ألاال ينب اض من يقاال من الااا ااهوا يألقاون الاض ا ان
رسول هللا صلض هللا الي ةسلل ةاتنل ول صارةا يألقون زض ا ن امر والوا .
ً
ثالثا  :العتراض على وجه الستدلل باْلعقَّل
ما ،د الجم ور الض لي اق قول ال ا إستنل القائلون الوقوع ةاتنل ر ين .
من الخأاار ال ياااازض ةقااوع ا حظااور أل اااا م ااياق قاان ترا ااا هللا ا ااالض ةلاال يما ا ءلااك اااس ترتااب وار ااا
اليهااا إءا ةق ااا الظ ااار ألاها ااكاار اااس القااول ةخةر) (123ة ااو ا اارم ااال ااك ةقاان ترتااب اليا مواار ألااال ت ا
الية اان اقظااا رل ا:هااا إال ى اان قيااام الااية ااالتكي اااس ااا ر ةك ا لك الق ا س ةالاار ل ة ااالز ال اااخل أل ا
م ياق ا ران ةااهو ا:ها ةلكس ال ءلك ت ،تب اليها مت اا ا ةتتوقو اليها وار ا .
( )3اق ب العالث  :القائلون ى نم ةقوع الأالز العالض ليظ ةاتن ةخ قال م و ابيانل ة شاام اس الحكال
ة ت الظا رين ة ت ا اااين  .كما هص الي ا اس القايل اان القاول ى انم) (124الوقاوع ملا او اا ب
اواااين .
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* لي اق ب العالث اس القر ن :
َ ُ َ َ
ُ َ َ َ َ
وس أو تسري ب َ َس َا
استنلوا قول ا الض  :الطالق مرتا ف مساْ بمعر َ

)(125

ة الناللن اس اآلين الكريمن :
هإاان من ا ياان اار ا زااض ةقااوع الأااالز من ت ااون زااض تااال يصاام اااس الااية أليهااا اوامااا ن التخ ا إءا ةقاال
ن ماريس ان ا تيان وتان ما ناحي ا ةاقتضاقو ءلاك من ا اماا ال يصام إال ى ان اقرا ان ةمن الألقان
العالعاان ال تص اام إال ى اان اقرا اان ك ا لك إءا ااان ا ا اار ك ا لك ز ااض الألق اان العالع اان أل ااان الحك اال ياأب ا ال ااض
الألقن العاهين ل نم اليرز ي:هما .
لي اق ب العالث اس المان :
استنلوا نيث ابن هللا س امر إه ل اارمت ةدض تائت الض ا ان رساول هللا ( )ألماول امار
ااس الخأاااب ( )اا ا رسااول هللا ( )اااس ءلااك ألقااال الي ا الىااالل ةالمااالم اااار ألل ا ااا واال ليممااك ا
تحو تأ ر ول ت يت ول تأ ر ول إأشاق مامك ى ن ءلك ةإأشاق ل قب من يمس ).(126
ة الناللن اس ا الحنيث :
أل ا الحنيث ينل الض من الأالز تياما ي ون اخاليا قا ةض الشارع ألاه ال ع تن
ةمن الأالز الاعالض لياظ ةاتان ال يقال ا اق ة جاتهل من ا ا الأاالز اخاالو لأاالز الماان ة او
من يألا الر ا خة تا ةل ااارل زااض اار ةاتاان لاال يإاا ااا ةتب ااا ألقاان واهياان زااض اار واااأ قااا يإاااال أليهااا
ة لقاان والعاان زااض اار والااث مة ااالز والوااا زااض ااانل ةاتاان ألااان ا ا الأااالز عم ا و ااالز المااان ) .(127ةي ت ا
الأااالز اقشاارةع زااض اوسااالم ا ا خااالس ااالز العالواان ليااظ ةاتاان أل ااو ااالز اانإض يإااب ر ةال ي ،ت ااب
الي اور امال قول رسول هللا ( )اس متنض زض مارها اا ليس ألي أل و ر ).(128
ة ن الناللن اس ا الحنيث :
إن ااالز الااعالض لاايس اليا مااار الا ااو ( )إء الا ا ااان اليا مااار الا ااو ( )من الااعالض ت مااب ةاتاانل ةاااس
ول ي ون ا ال م ع ت ار ة ا .
مناقظة أِلة اْلذهب الثالث
َ َ
وس ) . (129وه ال يليم من ي اون الأاالز ائماا ى ان
ةر الض استنالل قول ا الض  :ف مساْ ب َمع ُر َ
ر ةءلك كما زض الأالز ا ةل ول من قيا العااأ الاض الأاالز العالاث قياا اال الياارز إء الأاالز العااأ
خالس العالث.
يمكس ا الر
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ةر الااض اسااتنالل الحاانيث اااس ام ا امااال ل اايس الي ا مارهااا أل ااو ر ) (130وه ا عش ا ن للقااائل ن اار
العالون إلض الواتنل ةمن انم متاما ها ق مصال يت ارد ال هص الحانيث أل او جان الايكل ال اا ن لكال
ة ن الاار ااانم القبااول ةال يلاايم اااس ااانم القبااول ااانم الصااحن ألكاال اااس ااق نااحيل غ ا اقبااول ةغ ا اعاااب
الي ة و زض الوقا ءات نحيل كما من ر البناان يت قا ايقااع لقان ةاتانل ال والوان ةخاون ال ماوم الاوار
زض الحنيث اخىص و لن القائل ن وقوع العالض .
اااقشاان تاانيث ا ااس اماار الا ا اسااتنل ا القااائلون ى اانم الوقااوع ةر الااض اسااتنالل ل ااون اققاايس
الي مار الزض ال ألي هيع اليق اق ةاا ان كا لك ال يصام من ي اون اقيماا اليا ىوصاا ةمن متاماا ها
الض ا س امر مرىم .
ةاس االا ،اد الوار الض تنيث إ س امر .
ألاه ل اارمت ةدض تائص ألوا امر س الخأاب الا و صلض هللا الي ةسلل ألمول ألقال اار
ألل ا ا ول يألق ا زض قب ان :ها قال قلا ألي تن ها قال ألم مرميا من عجي ةاست م ) (131أل ا
ا س امر زض ا الحنيث.
إه ااتن تلك الألق ةال ءلك ألقن رةا زض سائر م بار ا س امر من الشاارع ماار اون يرا اا ةلاو
لاال يكااس الأااالز ةاق ااا قااا اتتااا إلااض الر اان ة اهااا ال تصاام ر اان ه ا ال يإااوخ من يقااال را اال اارمت ا ةلاال
يألق ا إءا اها الر ن ال ت ون إال ى ن الأالز ةلو نام ااا رةا مها لال يرا اا اي ا اان ا ااا إها لال يعي:هاا
اا لك الألقن ةلل تقل الية ين .
( )4اقا ب الراىاال  :القااائلون ياارز ا ن اقارمل اقاان ول هااا ةخا ن غ ا اقاان ول هااا ألتقاال والوااا زااض اقاان ول هااا
ةتقل ةاتنل ىغ ا ةخ قال ماان اس منحاب إ س ابا ةإ حاز را وين ةالحمس البىرا .
لي اق ب الراىل :
استنل منحاب ا الرما اس المان ةاق قول
لاايل ل اااس المااان تاانيث م ا الىاابهاق اااس ا ااس ابااا ( ركااقو هللا ا:همااا ) ه ااو ا ا إال مها قااال ااان الر ا
إءا ل اارمت قب من ين ها لو ةاتنل ).(132
ماا اقرمل اقن ول ها اق زض تنيث قتا ل ةاس ل اارمت والوا لل تإ

لا ملاك ةال ه ااح تحاو

تاكل خة ا غ و ة الز والون لمن ةتنل نان ةيليم من ةقال اساااا ا قولا ( )ا اماال الاياا ةل ا
مارة اا هوا ).(133
ة الناللن اس الحنيث :
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ز ااض قول ا قب ا من ي اان ه ااا و تي ااث ا ام اار ال ااعالض ةات اانل ز ااض ت ا غ ا اق اان ول ه ااا أليبق ا ا ااا
انا ا ةدض اقن ول ها الض ا ص ةمن تإ زض تق ا والوا .
ماااا اااس اق قااول ألااان ال ق ا يىياان ا ا القااول اااليرز ا ن اقاان ول هااا ةغ ا اقاان ول هااا ألااان غ ا
اق اان ول ه ااا تب ا ن مإ اار من يق ااول ل ااا خة ااا مه ااا ااال أل اااءا ق ااال والو ااا ي ااون ال اان الغي ااا لوقوا ا ى اان
البياوهن نها ائا اس الألقن ا ةلض ةليس ل الح زض اقض القا إل العاهين ةالعالعن .
مناقظة أِلة اْلذهب الراَع:
قاان ةر التاىاايص الااض غ ا اقاان ول هااا ةغاياان) (134ءلااك من ي ااون ا ا تاىيىااا الااض ى اات مأل ارا
ا اانلول الرةاي اان ال ا ا اس ااتنل ه ااا من ااحاب ال ارما الم ااا ةد ااض رةاي اان ن ااحي ن ة ا ا التاى اايص ال يو ااب
ا تىاص الب ت الحكل ال ا ةقل التاىيص الي .
ماااا اسااتنالل ل اااق قول ال ا ا ءكاارة ألاه ا قااول ال عم ااتقيل ءلااك اااس قول ا مه ااا ااال والوااا ك ااالم
اتى ا غ ا اايى ا ألكيااو يصاام ى لاان لمت ا ن ةا أ ا ا لماان تكمااا امااتقال اااس اآل اار ةل ا ا قااالوا لااو
ااتااا اق ارمل ى اان قول ا ااال قب ا الاأ ا ال اان ألااال يقاال ااق ن ال ا كااالم ةاتاان زااض الحكاال ألااال يصاام اااا
ءكرة اس القيا اس قول ل ال ة ال ة ال .
اْلبحث الثاعى
رأى قانَّ األََّال الشخصية السَِّاعى لسنة 1991م ى طالق الثالث بل
مةال  :ا ريو الأالز زض قاهون ا توال ال خىين المو اأ .
الأالز و ت اقنل اليةا الىيغن اقوضوان ل

واَد

راا ).(135

واهيا  :تاال ةقوع الأالز ؟
يقل الأالز  :الليظ الىريل و مة الكتا ن ةاان ال جي ا:هما ألباو ارل اقي وان ).(136
أل ا ا اااا هىااا اليا اقااا ل ( (137))129يقاال الأااالز ا ليااظ ياانل الااض تا اقاانل الية ياان اااس ما
لغاان ةخمااا يقااوم الليااظ اااس كتا اان او ااارل ةا لياااظ النالاان الااض الأااالز قماام ن صااري ن ةملياااظ تاانل الي ا
أري ا جاخ ة و اا عم و الكااين .
الليااظ قاان ي ااون صااري ا إءا ااان يي اال ااا اااان الاأا ا ا أااو الأااالز ةال عماات م ارألااا إال أليا
اع  :ال ةاألقن ة اشتقا الأالز ةالتألي ة لياظ عمات مل الااا لرألال قيان الايةا اعا الاض
الحرام ةمها الض ترام ةغ ا اس ا لياظ الىري ن .

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،167-129 :جوان 2019
154

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
الطالق الثالثة بلفظ واحد
دراسة مقارنـة بين الشريعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م

ةقاان ي ااون الليااظ كااياان إءا ااان ي تما الأااالز ةغ ا ةلاال يت ااارس زااض االساات مال قىاار الااض ا أااو
الأالز ت تم الأالز ةغ كقول مها ائا و مء ق إلض م لك تبلك الض قارب ).(138
والعا  :مر ان الأالز :
()1

اقألا ا  :عش اا ،ط ز ااض اقألا ا ال قا ا ةالبل ااوغ ةاال تي ااار ال يق اال ااالز ألاق اان التم ااز
ىما ااعب الجاا ااون مة ال ت ا ا مة الما ااكر اقأب ا ا مة اوك ا ارا اقل ا ا مة غ ا ا ءلا ااك اا ااس
ا سباب اق بن لل ق ).(139
بقا ل

الاىوص عش ،ط زض الية اقأل تواألر الشرةط ا تين -:

(م)

من ي ون ااقال  :ألال يقل االز ا جااون ةالجااون او ألا ت ا الانااغ تب اث الاض
ا قنام الض اا يضا اقتضقو ال ق اس غ ض و ةك لك اق تو ال يقل القا
و ةال تاان ااو هقااص ة ل ا زااض ال ق ا يإ ا صاااتبها ا ،ا ا زااض اقوال ا ةمأل ال ا ةال
يقاال ااالز ةات اان ا اا:هل ل اانم م لي ااتهل ويقاا ا ه ا تى اارس ال يص اام ااراا إال ا ااس
اا ال ق ال ا يقنر اقىألحن اس إيقاان .

(ب)

من ي ااون الغااا  :ألأااالز الىا و ال يقاال ةإن ااان ام ازا ن الأااالز اارع تيااث ت ااون
اقى ااألحن ز ااض إيقاا ا ةال ي اانر اقى ااألحن إال ا ااس ي ااون الغ ااا و كم ااا من الأ ااالز ا ااس
التى ارألا الضااارل الحااو ال ي ااون الى ا ق م ااال ل ااا تحااو يبلاال الحلاال ةم ا الق اااهون
المو اأ الض رما الجم ور ةاستنلوا نيث رألل القلل اس والون اس الاائل تحاو
عمايقظ ةاس الىغ تحو يك ).(140

( )

من ي ااون اخت ااارا  :ق اااهون ا ت ااوال ال خى ااين الم ااو اهين م ا اار ا الجم ااور من
اقكرةل الض الأالز ال يقل الق ه لل يىنر اا ارا ت .

 -2اقألقن ( الية ن ) :
ت اااص اقااا ل ( (141) )135ال يق اال الأ ااالز ال ااض الية اان إال إءا اه ااا ز ااض خةا ن ااحيل ق ااائل تقيق اان مة
تكما بقا ل يس الاى ن ألان اقرمل الحو يقل اليها الأالز عش ،ط أليها ا ا -:
(م)

من ي ااون اق اان ال اايةا ي:ه ااا ةخ ا ن خة ااا ق ااائل تقيق اان ةالية ي اان ت ااون قائم اان تقيق اان إءا
اها اقرمل زض اىمن خة ا .

(ب)

من ي ااون اقاان الاايةا قااائل تكمااا ةت ااون الية ياان قائماان تكمااا إءا اهااا الية اان ا تاانل
اااس ااالز ر ااض مة ااائس ياوهاان صااغرا لاال يكم ا الااعالض ه ا إءا ااان اقكم ا للااعالض ألقاان
اا يملك ).(142
خال الح ألال ألائنل اس الأالز إء اسااي اقأل
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ةقاان مات ا الاايةا قائم ااا تكمااا ز ااض الأااالز الر اض موااااق ال اانل ن ال القاان ي:همااا لاال تنت ا تيااث عم ااتأيل
الر ا ارا اان خة ت ا ةل ااو اانةن رض ااا ها ةز ااض الأ ااالز الب ااائس ياوه اان ص ااغرا ألمظ اار قي ااام الا اااح ة ااوب
الايقن ل ا ةاستقرار ا زض يا الية ين ةانم ت خةا ا اس خة ر .
ةخااااق الااض ءلااك لااو قااال الااية لية ت ا اقاان ول هااا تقيقاان مهااا ااال و مهااا ااال و مهااا ااال ةق ااا
اليه ااا ااعالض لق ااا ن ا ةل ااض ص ااا ألتها ةالية ي اان قائم اان تقيق اان ةالعاهي اان ةالعالع اان ص ااا ألتها ةد ااض ز ااض ال اانل
أل اهااا ا ااال لوقااوع الأااالز الااعالض ألوق ااا ن ملاان اااس ا العالواان صاايغن تاااان وأشاااق الأااالز صاانر
ارل ى ن ارل اس خة م ويقاا ةصا س ا ال لوقوا .
 -3الىيغ اان :
صيغن الأالز قن ت ون ااإرل ةقان ت اون ا لقان ةقان ت اون اضااألن إلاي اقماتقب و ن الأاالز ااس
االسا ااقا ا ا ااال ت ةاو ا اراق ألصا اام من ي ا ااون اتا اانا ا ا الىا اايل الا ااعالض اكا ااس ءلا ااك الا اايةا أل ا ااو اا ااس
التملي ا البيل ةال بن ةدض ال يصم ا ليق ا الض الشرط ةال إضاألتها إلض اقمتقب .
(ب) الأ ااالز اقاإ ااي  :د ااض الح ااو تيي اان ةق ااوع الأ ااالز ةترتي ااب مو ااار ز ااض الح ااال ةاعالا ا و مه ااا ااال و
ةيش اا ،ط ز ااض ا ا الا ااوع ا ااس الأ ااالز تح ااو يرت ااب إو ااارل ز ااض الح ااال ةمن ي ااون ال ااية م ااال ويق اااع
الأالز زض الحال ون ي ون امتوأليا للشرةط الحو تىوغ لا ءلاك و ةمن ت اون الية ان صاالحن
ن يقل اليها الأالز .
( ) الأااالز اقضاااس إلااض اقمااتقبلن ( ااو ) إضاااألن الأااالز ةترتيااب موااارل إلااض خاااس امااتقب كقول ا مهااا
ال غنا مة مةل الش ر اققب ةتكل ا الاوع اس الأالز إه احو صنر اس م ل ةصاا س ا لا
مأ قن زض الحال سعبا للأالز ةلكاا ال يقال ةال ت ،تاب اليا واار إال تا ن تلاول الاياس اقضااس إليا
الأااالز أل ااال يقاال إال إءا اااق الغاان مة مةل الش ا ر اق ا ن ىش اارط من ت ااون اق ارمل ت ا ن تل ااول الوق ااا
اقضاس الي ال تيال ا ال لوقوع الأالز اليها تحو يىا س الوقوع ا ل .
( ) الأااالز اق ل ا  :ااو ا ااا اهااا صاايغت ا لقااا أليه ااا تىااول الأااالز الااض ت قي ا مااار اار ااو ال ا ااس
م ةا الشاارط ةالت ليا ةم ةا الت لي ا دااض  :من و إءا و ة لمااا و ةاااا ااا ه ا ةاعااال ءلااك إن لااا
ار ألالن ألوها ال .
راى ا  :الأالز اقق ،ن ى ن ة الز اقتتاىل :
ااان الأااالز قب ا اوسااالم ال يقااو اااان تاان و ة اهااا اقارمل ا اااأ اااس ءلااك م اان ال ااااق و ة ااان ا ااار
الض ءلك زض مةل اوسالم و ةقن مألضقو ا ا إلاض لال اقارمل أل اهاا ى ات ا خةا يألا خة تا تحاو إءا قارخاا
ال اانل ال ااض االهته اااق مر ااا و اال ا ا ا ا ااا ألألق ااا يري اان ا لك إض ارار ا أللم ااا اااق اوس ااالم رأل اال الظل اال ا ااس اق ارمل
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ً َ َ
ألقا ا ا ا ااال ا ااالض َ :ول ُتمس إ ُإك ُ
َّه ض إ َإرارا لتعت إ ُإدوا ) . (143ق ااا قى اار الأ ااالز ال ااض و ااالض لق ااا ةهيل ااا ا ي اان
َ ُ َ َ
ُ َ َ َ َ
وس أو تسإإري ب َ َسإإا َ ) . (144إلااض من قااال ا ااالض :
الكريماان زااض قولا ا ااالض  :الطإإالق مرتإإا ف مسإإاْ بمعإإر َ
َ
َ ً َ
َ
َ َ َ َ
فإ طلق َهإإا فإإال تحإ ُّإل لإ ُإه مإ ََعإ ُإد ََتإإى تإإنك َ اوجإإا ْيإ َإر ُ ) . (145ة لااا ا اآليااا من ااان الألقااا وااالض
ألق نها رتعا الض ارل اس اقرت ن إام ا م رةس مة اماريل اتماان ي اون  ،ك اا تحاو تاقضاقو اان:ها
ةرتعا الض العالعن منها ال ت ل ل تحو تااكل خة اا غ ا ألانل ا ا الاض إها العالعان مهتهاو الكا ةتلا أللايس
ل إال والض لقا .
ماااا إءا اق ،ا ن الأااالز ى اان ااون قااال  :مهااا ااال والعااا ةقاان م ا القاااهون المااو اأ ااالر ل اق ا ب
العاأ أللوا مةقل الر الأالز العالض ارل ةاتنل ال تقل إال لقن ةتنل ألمس قال لية ت مها اال والواا و
مة مهااا ااال ةإ ااارل وصاااىل ياان والوااا أل ا ءلااك ي امااب ةاتاانل ةال اان ليااظ ة ا ا اااا هىااا الي ا اقااا ل
 (146)130تيث تقول ال يقل الأالز اقق ،ن ال ن ليظا و مة كتا ن مة إ ارل إال لقن ةاتنل ر ين.
الأالز اقتتاىل :
ا تلو اليق اق ك لك زض الأالز اقتتاىل ألاق ا ب ا ر ن توقل ا الأاالز أللاو قاال متان لية تا
مها ال  ..مها ال و مها ال توقل الألقا ةلو اها زض اإلس ةاتان ةلكاس اليق ااق الا يس قاالوا
إن الأااالز ليااظ الااعالض ال يقاال إال ةتاانل قااالوا إن الأااالز اقتتاااىل زااض اإلااس ةاتاان ال يقاال إال ةاتاانل ةقاان
م ا ها ا الاار ا قاااهون المااو اأ ألقاان ءكاار ااون الأااالز اقتتاااىل يقاال لقاان ةاتاانل إءا قىاان ا التوكياان أللااو
قال لية تا و مهاا اال ةلكاس لال امام ن ألقاال ل اا اارل م ارا مهاا اال أل او يىكان القان ا ةل أليا ا
الحالاان يقاال لقاان ةاتاانل ماااا أليمااا ااانا ءلااك أليقال تمااب اااا مةق اان أللااو قااال ل ااا زااض اإلااس ةاتاان مهااا ااال
ةس اام ت خة ت ا ةارأل ااا قى اان و اال ق ااال ل ااا واهي اان مه ااا ااال ةق اال والو ااا ة ا ا ا ااا م ااارل إلي ا اق ااا ل ()131
) (147قول ا  :يقل الأالز اقتتاىل لقن ةاتنل إءا قىن التوكين ةإال أليقل ى ن .
الخاتمة:
تل من هللا ةتوأليق كتا

ا الب ث الاتائج ةالتوصيا التالين -:

مةال  :الاتائج :
-1

ا اوسااالم للر ا ةقاياان قب ا الأااالز ي اااةل من يىااألم ال القااا ي:همااا ماتعاااال لقول ا
ُ ُ َ
َ َ ُ َ ُ ُ َ
َ َ
إَّه َوا ُ إ ُإر ُ
إَّا ُه َفع َُّإ ُ
َّه فإ
وه إ اْلضإإاجع َواضإإرب
ا ااالض َ :والالتإإف تَإإافَّ عظإ
َ
ً َ ً
َ َ َُ َ َ ُ
ً
ُ
َ َ
َ َ َ
أطعإإنكم فإإال تبغإإَّا َعلإإيه َسإإِيال إ َّللا َإإا َعليإإا كبي إرا َ )34وإ خ إإتم شإإقاق َبينه َمإإا
َ
َ
َ ُ
ً
َ ً
َ ً
َ
إالَا ُي ََّف إإق ُ
َّللا َبي َن ُه َم إإا س ااورل
ف إإاَ َعثَّا ََكم إإا م إ أهل إإه َو ََكم إإا م إ أهل َه إإا إ ُيري إإدا إص إ
النماق اويتان ( 34و . )35
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،167-129 :جوان 2019
157

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
الطالق الثالثة بلفظ واحد
دراسة مقارنـة بين الشريعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م

-2

من الحيااال الية ياان تقااوم الااض ا حباان ةالت اااةن ةالت ااا و الاماااال ةال اانل ةا هىاااس و
و الأالز .
ا ا ياق ال ال ا
ألاءا ألقن

-3

اقارمل اقاان ول هااا إءا اهااا صااغ ل لاال ت اات مة كب ا ل مهقأاال تيضا ا مهقأااااا تقيقيااا مة
تاا اساباهن تمل ا يإوخ الق ا زض ما ةقا لقن ةتنل.

-4

الأالز اقق ،ن ى ن ليظ مة إ ارل ال يقل إال ةاتنل .

-5

اقارمل اقاان ول هااا إءا اهااا اااس ءةا الحاايت ةلاال تكااس تااااال يإااوخ الق ااا لقاان ةتاانل
زض ر لل عمم ا .

-6

إءا م تل ااو الية ااان ز ااض من الأ ااالز ااان ز ااض الح اايت مة ز ااض الاي ااا مة ز ااض اار ام ا ا ألي ا
ألالقول قول انإض الصحن ال يمياا .

ً
ثانيا  :التَّصيات :
 -1يوصقو الباتث الض الير ةا سرل اليهما اقشاركن زض إ تيار الية ن الىالحن .
 -2يوص ااقو البات ااث ال ااض ال اانةل اوس ااالاين من يوت اان ق ااواه ن ا ت ااوال ال خى ااين للمم االم ن
ةن تقين اق ا ب المنين ا ر ن ال ارااال ا لن ةال جج الحاو عمااان اليهاا ما اا ب
ألاان اار ى اان الي اص ةالتم اايص ةالتاانقي منهاا مقااوا اااس غ اا ةيإلااب صااالم اااام مة
ها .
يرألل ضرر اام ة ب ا
 -3يوصا ااقق الباتا ااث الا ااض اقما االم ن االل ،ا ازام ا ااالقيل ا القيا اان ةالنينيا اان ةان ال عما اات جلون
الأالز زض ةقا الغضب .
 -4يوصقق الباتث الض النةل اوسالاين إ را اا ل زض قاواه ن متاوال ل ال خىاين يلايم الاض
ال اراغب ن ز ااض ال اايةا و ا ةرل تنريعي اان ز ااض مت ااام ال اايةا ةالأ ااالز ةموار م ااا ال ااض الي اار
ةا جتمل قب اليةا ةتيم مار اليةا للمملم ن .
قائمة اْلصاِرواْلراجع:
 )1القرآ الكريم .
كتب الت سيإر:
( )2تيما القاسا ق اقما و ا اسااس التوةيا لإلاااام ا ماان مااال الاانيس القاسا و  9ار الكتااب ال لمياان
– ة ط1418 1ه – 1997م .
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ياار ا ماان ااس رياار الأ ا ا  28ار اليكاار ط 1415ه –

( )3اااال البيااان اااس توةي ا ما القاار ن ا
1995م .
( )4هظل النرر زض تااسب اآليا ةالمور لإلاام ر ان النيس م الحمس ا را يل ا اس امار البقااإي  8ار
الكتب – ة ط1415 1ه – 1995م .
( )5تيم ا القاار ن ال ظاايل لإلاااام امااا الاانيس م ااو الياانا إساامااي ا ااس كع ا القر ااقو  4اكتباان اىاار –
ار اىر للأباان .
( )6ا
الاك ااا ةال ي ااوب ةتيما ا اق اااةر ا ا ا الحم ااس ال ااض ااس ا م اان ااس تبي ااب اق اااةر ا  1ار الكت ااب
ال لمين – ة .
( )7تيم الجالل ن لجالل النيس ا من متمن ا حلض ة الل النيس ابن الرتمس س م كر الميو .
كتب الحديث:
( )8ا،ن نحيل البخارل ( الجاال اقمان الصحيل ا ختىر ) لإلاام ا من س اسمااي البخارا .
( )9ألااتل البااارا ىشاارح نااحيل البخااارا لإلاااام متماان ااس الااض ااس جاار ال مااقالأ ار الريااان لل ،ا اض 9
ط 1407 1ه – 1987م .
( )10امنل القاري رح نحيل البخارا لإلااام انر الانيس م ا ا مان ا ماو  4ار اليكار و ط1422ه –
2002م .
( )11نااحيل اماالل ىشاارح الاااوةا تقق ا اىااام الىاابا ةتاااخم ا ماان ةامااا ااااار اااج  5ار الحاانيث و
القا رل ط 1419 3ه – 1998م .
( )12سنن م اأ لإلاام م و اأ سليمان س ا ث س إ حاز ا خ ا السجاماأ  1ركن ةاأب ن
اىأي البا ط 1371 1ه – 1952م
( )13سنن النراا لإلاام ابن هللا س ابن الرتمس س اليض س هرام س ابن الىمن النراا ار إتياق
المان الابوين .
( )14سب المالم لإلاام ا من س إسمااي الىا اأ رح لوغ اقرام إ س جر ال مقالأ  4ط2
 1369ه – 1950م.
( )15نحيل ال ،ايل ىشرح اواام ا س ال ر  5ط  1350ه – 1931م.
( )16سنن ا س اا ن  1ابن هللا ا من س ييين القيةيأو س اا اج 1ار اليكر .
( )17سنن الك ا للبيهق  7ط  1اأب ن اإلس ار اق ارس ال عماهين .
( )18الب اار الي ااار الجاااال اق ا ا ب الماااق ا اىااار لإلاااام متماان ااس ي يااو ااس اقرتضااقو  3ط1367 1ه –
1948م .
الكتب ال قهيإة :
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مصاِرال قه الحن ف :
( )19اقعموط لشمس النيس ا من س متمن المر سقو  6اأب ن الم ا ل 1324ه اىر.
( )20ناةل الىااةل زض ترتيب الشراةل ل الق النيس م كر س ام و ال اساأ الحاي . 4
( )21رح ا اأ اآلوار للأ اةا  3ار الكتب ال ملين – ة .
( )22الب ر الرائ رح كنز النقائ لييس النيس س هإيل الحاي و  4وط 1اقأب ن ال لمين .
( )23رح ألتل القنير لإلاام كمال النيس ا من س ابن الواتن اق رةس ا س ال مام الحاي ط1316ه .
()24
مصاِرال قه اْلالكى :
( )25تا ين النسوقض الض الشرح الكب لل الان مس النيس الشيخ ا من س ارأل النسوقض الض الشارح
الكب ال ال ا متمن النر ير  2ار إتياق الكتب ال لمين.
( )26اليواك ا ال اانةاأ ال ااض رس ااالن إ ااس ييي اان الق ةاأ ا للش اايخ متم اان ااس غا اايل ااس س ااالل الاي اراةا ا خ اارا
اقال  2ار الكتب ال لمين ة .
( )27ا:ها اقملل م و كر ا ر الجيائرا و ار الجي و ة و ار الكتب المليين و القا رل 1407ه .
( )28اوا ااب الجلي ا و اارح اختىاار الخلي ا لإلاااام م ا اباان هللا ا ماان ااس اباان الاارتمس اقغر ا اق اارةس
الخأاب اج 4ار اليكر و ط1398 2ه – 1978م .
( )29مة ااي اقمااالك ز ااض او ااو اال ااك للش اايخ اواله ااا خكري ااا ال اه اان لوا  10و ار اليك اار و ا ة و ط ا ةل ااض
1428ه – 2008م .
مصاِرال قه الظافع :
اب الانيس الرالاض

( )30نهاين ا حتا إلض رح اق:ها مس النيس ا من م ال با متمن س تميل ا س
 7اأب ن اىأي البا 1357ه – 1938م .
( )31اغأ ااو ا حت ااا إل ااض ا رأل اان ملي اااظ اق:ه ااا ال ااض اارح الش اايخ اامس ال اانيس ا م اان ااس ا م اان الخأي ااب
الشرخيأق خكريا ي يو س رس الاوةا  3ط 1377ه – 1958م.
مصاِرال قه الحنبل :
( )32اقغأو ا من س ابن هللا س متمن س ا من س قناا اققنفقو  7االل الكتب و ة .
()33خا اق اا زااض انا ا ال بااا لإلااام اامس الاانيس م ا اباان هللا ا ماان اس م ا كاار إ اس القاايل الجوخياان
 2ط اأب ن اليماين مىر .
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( )34مغاواان الل يااان اااس اىاااين الشاايأان لإلاااام م ا اباان هللا ا ماان ااس م ا كاار ااس القاايل الجوخياان  1ط
1381ه – 1961م .
ا
( )35اقغأو ال س قناا  10ط1410 1ه – 1989م .
( )36إاالم اقوق ن ال س القيل  3الأباان اقا ين .
( )37اإمل ألتاةا يخ اوسالم متمن س تيمين  33ط1386 1ه .
مصاِرال قه الَّاهرى :
( )38ا حلض ال س ا من س متمن س ين س تيم الظا را  11ار االت ا ال ر ط 1390ه – 1970م .
()39اراتب او ماع ا من الض س متمن س س ين ا س تيم و ار الكتب ال لمين و ة .
مصاِرال قه الظيعى:
(: )40ه يب ا ت ام للشيخ الأوفقو . 8
كتب اللغإة:
جن النيس ا من س ع قوب الي ةخ اا ا – ار اليكار – ا ة – ط  1415ه –

( )41القااو ا حي
1995م .
( )42لمان ال رب اليض مال النيس ا من س اكرم اس ااظاور ااج 10ار صاا ر ا ة ط1410 1
ه – 1990م .
( )43تا ال رة اس و ر القااو ا من ارتضقو ال ينا اج 6ار اكتبن الحيال – ة .
( )44اختار الصحاح للشيخ اواام ا من س م كر س ابن القا ر الراخا ط1329 3ه – 1911م .
()45كتاااب الت رييااا المااين الشااريو الااض ااس ا ماان الجر اااأ ط 1اأب اان الخ ياان – إمالياان – اىاار
1306ه .
الكتب ال قهية والقانَّنية:
( )46اليق الض اق ا ب ا ر ن ابن الرتمس الجييرا  4ار الريان لل ،اض .
( )47مت ام ا سرل زض الشري ن اوسالاين اليةا و الأالز و ةتقوز ا ةال ةهيق  0متمن ا مو
الشاأل ض 1982 1م .
( )48مت ام الأالز زض الشري ن اوسالاين  0تم ن ابن ا جين تم ن ط1415 1ه – 1995م .
( )49اليةا ةالأالز زض اوسالم نران م و ال يا ن نران 1985م .
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يرا) ا من وا اغاين

( )50اليق الض اق ا ب الخممن ( تاي – االك – األ ض – تايلض –
اكتبن الشرةز النةلين ط1428 1ه – 2007م.
( )51الأالز زض اوسالم اوالها ا من الض اكتبن صا ر – ة .
( )52قاهون ا توال ال خىين للمملم ن لمان  1991م ورين المو ان ةخارل ال نل .
( )53رح قاهون ا توال ال خىين المو اأ 1991م ( القمل ا ةل) اليةا ةاليرقن  0ا را يل ابن
الرتمس إ را يل .
الهَّامش:
) (1القااو ا حي
) (2لمان ال رب

جن النيس ا من س ع قوب الي ةخ م ا ا و ار اليكر و ة و ط 1415ه – 1995م ص .814
اليض

مال النيس ا من س اكرم س ااظور اج  10ار صا ر ة ط1410 1ه – 1990م ص . 226

) (3تا ال رة اس و ر القااو ا من ارتضقو ال ينا اج  6ار اكتبن الحيال – ة ص . 426
) (4اختار الصحاح للشيخ اواام ا من س م

كر س ابن القا ر الراخل ط1329 3ه 1911 0م ص 420

) (5سورل البقرل اآلين (. )230
) (6اقعموط لشمس النيس المر سقق  6اأب ن الم ا ل – اىر  1324ه ص.2
) (7نهاياان ا حتااا إلااض اارح اق:هااا

اامس الاانيس ا ماان ااس م ا ال بااا متماان ا ااس تماايل ااس ا اب الاانيس الرالااض  7اارك اأب اان اىااأي

البا 1357ه –  1938م – ص .2
) (8تا ين النسوقض الض رح الكب ا من ارألن النسوقض  2ص . 361
) (9اقغأق ال ا من س ابن هللا أو متمن س ا من س قناا اققنفقق  – 7االل الكتب – ة ص 6
) (10كتاب الت رييا المين الشريو الض س ا من الجر اأ ط 1اأب ن الخ ين إمالين – اىر 1306ه ص . 61
) (11ا:ها اقملل م و كر ا ر الجيائرل ار الجي – ة – لباان – ار الكتب المليين – القا رل 1407ه ص . 413
) (12مت ام ا سرل زض الشري ن اوسالاي ا ا ا ا ا ا ا اان اليةا و الأالز و ةتقوز ا ةال ةهيقن ا قارب  0متمن ا مو الشاأل ي 1982 1م ص. 3
) (13سورل البقرل اآلين ( )236
) (14سورل البقرل اآلين ( )229
) (15سورل البقرل اآلين ( )232
) (16سورل الأاالز اآلين ()1
) (17ا
القرق الحيت ةالأ ر اا .
) (18اال البيان اس توةي ما القر ن ال

ير ا من س رير الأ ا  28و ار اليكر ط  1415ه – 1995م – ص . 164

) (19تيم القاس ق اقم و ا اساس التوةيا لإلااام ا مان ماال الانيس القاسا و  9ار الكتاب ال لميان – ا ة ط 1و  1418ه – 1997م
ص . 249
) (20هظل الانرر زاض تااساب اآلياا ةالماور لإلااام ر اان الانيس م ا الحماس إ ارا يل ا اس امار البقااإي  8ار الكتاب – ا ة ط 1415 1ه –
1995م ص . 26
) (21اقر ل الما لإلاام ا من مال النيس القاس ق ص . 253
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) (22تيم القر ن ال ظيل لإلاام اما النيس م و اليناق إسمااي س كع القر قق  4اكتبن اىر – ار اىر للأباان ص .387
) (23ااا،ن نااحيل البخااارا لإلاااام ا ماان ااس إساامااي البخااارا قارمل ةرا اان  0ا ماان تاااار – ار الحاانيث – القااا رل ط 1432ه – 2011م
ص . 878
) (24سنن الك ا للبيهق
) (25سنن ا س اا

 7ط  1اأب ن اإلس ار اق ارس ال عماهين 1353ه ص 322

ال ابن هللا ا من س ييين القيةيأو  1ار اليكر تنيث ( )2016ص.50

) (26اراتااب او ماااع ال ااس تاايم زااض ال بااا ا ةاق ااااال ةاالاتقااا ا

ا ا ماان الااض ااس متماان ااس س ا ين ا ااس تاايم – ار الكتااب ال لمياان –

ة – لباان ص . 71
) (27الب ر الي ار الجاال اق ا ب الماق ا اىار لإلاام متمن س يحض س اقرتضقو  3ط 1367 1ه –  1948م ص . 150
) (28كتاب اليقن الض اق ا ب ا ر ن  4ابن الرتمس الجييرا و ار الريان لل ،اض ص265
) (29سنن الك ا للبيهق

 7ص . 322

) (30الوا ب  :و اا لب الشارع أل ل الض ة الحتل ةاوليام .
ةالحرام  :و اا لب الشارع ترك الض ة الحتل ةاوليام .
ةاقكرةل  :و اا لب الشارع تركن ال الض ة الحتل ةاوليام .
ةاقانةب  :و اا لب الشارع أل ل اس غ إليام ةال ي م تارك .
ةاقباح  :و اا

الشارع اق لو ن أل ل ةترك .

) (31ا حلض ال ا من الض س ا من متمن س ين س تيم  11ط 1390ه – 1970م ار االت ا ال ر ص .449
) (32سورل النماق اآلين رقل (. )34
) (33سورل البقرل اآلين رقل (. )229
) (34سورل النماق اآلين رقل ( 34و . ) 35
) (35سورل النماق اآلين رقل (. )130
) (36سنن ا س اا

 1ص . 672

) (37مت ام الأالز زض الشري ن اوسالاين  0تم ن ابن ا جين تم ن ط1415 1ه – 1995م ص . 39
) (38سنن ا س اا

 1تنيث (  )2041ص . 658

) (39اقر ل هيم ص . 881
) (40نااحيل البخااارا الجاااال اقمااان الصااحيل ا ختىاار كتاااب الأااالز اااب الأااالز زااض ا غااالز ةالكاار ةالمااكران ةا جاااون ةمار مااا ةالغل ا
ةالنميان زض الأالز ةالشر ةغ ص 881
) (41اقر ل هيم ص . 881
) (42سورل الا

اآلين رقل ()106

) (43نحيل ال ،ا ا ىشرح اواام س ال ر

 5ط1350 1ه – 1931م ص .156

) (44اليةا ةالأالز زض اوسالم نران م و ال يا ن نران ط 1985م ص . 321
) (45سورل الأالز اآلين رقل(. )1
) (46سورل البقرل اآلين رقل (.)229
) (47ا
الاكا ةال يون تيم اقاةر ا

الحمس الض س ا من س تبيب اقاةر ا  1ار الكتب ال لمين و ة ص . 293

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،167-129 :جوان 2019
163

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
الطالق الثالثة بلفظ واحد
دراسة مقارنـة بين الشريعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م

يرا ) ا من وا اغاين اكتبان الشارةز النةليان ط1428 1ه –

) (48اليق الض اق ا ب الخممن ( تاي – االك – األ ض – تابلض –
2007م ص .345

) (49رح ألتل القنير لإلاام كمال النيس ا من س ابن الواتن اق رةس ا س ال مام الحاي ط 1316ه ص . 25
) (50اوا ااب الجلي ا لش اارح اختى اار الخلي ا لإلا ااام ا ا اب اان هللا ا م اان ااس اب اان ال اارتمس اقغر ا اق اارةس الخأ اااب ا ااج 4و ار اليك اار ط2
1398ه – 1978م ص . 39
) (51ا جموع رح اق ب للاوةا اج 17ار اليكر و ص .279
) (52اقغأو ال س قناا

 10ط1410 1ه – 1989م ص . 498

) (53اغاون الل يان اس اىاين الشيأان لإلاام م ابن هللا ا من س م

كر س القيل الجوخي

1ط1ا

1381ه ص .308

) (54سورل البقرل اآليا ()229 – 228
) (55تيم الجالل ن لجالل النيس ا من س متمن ا حلض ة الل النيس ابن الرتس س م

كر الميو و ص . 36

) (56نحيل البخارا الجاال اقمان الصحيل ا ختىر ص  879تنيث رقل (.)5261
) (57نحيل املل ىشرح الااوةا تققا اىاام الىابا أ ةتااخم ا مان ةاماا اااار ااج 5ار الحانيث – القاا رل – ط1419 3ه – 1998م
ص . 317
) (58ألتل البارا ىشرح نحيل البخارا لإلاام متمن س الض س جر ال مقالأ ار الريان لل ،اض  9ط  1407ه –  1987م ص 257
) (59اليواكن النةاأ الض رساالن ا اس م ا خيان الق ةاأا للشايخ متمان اس غاايل اس ساالل الاقاراةا ا خ ارا اقاال

 2انشاورا ا مان الاض و

ار الكتب ال لمين و ة ص . 49
) (60سيو تخريإن نحيل البخارا ص . 881
) (61سنن ا س اا
) (62امنل القارة

ابن هللا ا من س ييين القيةيأو س اا

اج  1ار اليكر ص.651

رح نحيل البخارا لإلاام نر النيس ا ا من ا مو  4ار اليكر ط1422ه – 200م ص .332

) (63ألتل البارا ىشرح نحيل البخارا لإلاام متمن س الض س جر ال مقالأ
ال با لإلاام مس النيس ا ابن هللا ا من س م

) (64خا اق ا زي نا

9ط1407 1ه –  1987م ص . 257
كر ا س القيل الجوخين  2ط اليماين مىر ص. 271

) (65رح ا اأ اآلوار للأ اةا  3ار الكتب ال لمين و ة و ص . 56
) (66سورل ا جا لن يق اس ا ين (.)1
) (67اقغأو ال س قناا

7ص.6

) (68المنن الك ا البيهق

 7ص . 337

) (69سورل الأالز اآلين رقل (. )2
) (70مة ي اقمالك زض او و االك للشيخ اوالها خكريا ال اهن لوا  1ار اليكر و ة ط ا ةلض 1429ه –  2008م و ص . 6
) (71سنن م

اة  1ص . 503

) (72خا اق ا ال س القيل  2ص . 271
) (73سورل النماق اآلين (. )59
) (74هي ا ا ة ااار اارح ااتق ا ا يااار اااس متا يااث سااين ا يااار لإلاااام ا ماان ااس الااض ااس ا ماان الشااو اأ

 6ط ا ةلااض اقأب اان ال عماهياان

اقىرين 1357ه ص . 226
) (75خا اق ا ال س القيل  5ص . 260
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) (76ناةل الىااةل زض ترتيب الشراةل ل الق النيس م
) (77خا اق ا

كر س ام و ال اساأ الحايقق  4ص . 2086

 2ص . 271

) (78سورل الأالز ا ين رقل (. )1
) (79تا ين النسوقض الض رح الكب لل الاان امس الانيس الشايخ ا مان ارألا النساوقي الاض الشارح الكب ا تمان الانر ير  2و ار إتيااق
الكتب ال رخين ص . 362
) (80اق ب للاوةا اج 17ص . 279
) (81سورل البقرل اآلين (. )229
) (82خا اق اء  2ص . 272
) (83الب ر الرائ

رح كنز النقائ لييس النيس ا س هإيل الحاي

) (84تا ين النسوقض الض الشرح الكب

 4ط 1اقكتبن ال لمين ص . 216

 2ص . 362

) (85اق ب للاوةا اج 17ص . 279
) (86خا اق اء  2ص . 271
) (87إغاون الل يان  1ص . 308
) (88إاالم اقوق ن  3الأباان اقا ين ص . 42
) (89سورل النماق اآلين رقل (. )59
) (90إاالم اقوق ن  3ص . 42
) (91ألتل البارا اج 9ص . 362
) (92خا اق ا

 2ص . 278

) (93إغاون الل يان و س القيل الجوخين  1ص . 308
): (94ه يب ا ت ام للشيخ الأوفقق  8ص. 56
) (95اإمل ألتاةا يخ اوسالم متمن س تيمين  33ط1386 1ه – ص . 8
) (96خا اق ا

 5ص. 223

) (97سورل البقرل اآلين رقل (.)229
) (98سورل البقرل اآلين رقل (. )231
) (99امي القر ن لإلاام ا من مال النيس  9ص .253
) (100تيم القر ن لإلاام ا من مال النيس  9ص .253
) (101سورل الأالز ا ين ()1
) (102تيم

اال البيان للأ ا  28ص . 164

) (103تيم القر ن لإلاام ا من مال النيس  9ص . 249
) (104مغاون الل يان  1ص . 308
) (105س اانن م ا اأ لإلا ااام ا ااو اأ س االيمان ااس اال ا ث ااس إ ااحاز ا خ ا السجام اااأ

 1ااركن اكتب اان ةاأب اان اى ااأي الب ااا ط1

1371ه –  1952م ص . 503
) (106سنن م

اأ  1ص . 509
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) (107نحيل املل اج  5ص . 327
) (108ألتل البارا  9ار اليكر و ص .362
) (109نحيل البخارا الجاال اقمان الصحيل ا ختىر كتاب الىألم تنيث رقل ( )2697ص . 437
) (110سورل الاور اآلين رقل ()6
) (111سورل الاور اآلين رقل ()7
) (112نحيل البخارا كتاب الحنة اب القماان ص . 1106
) (113إغاون الل يان  1ص . 308
) (114سورل ا تياب اآلين (.)31
) (115سورل ا تياب اآلين (. )30
) (116امنل القاري رح نحيل البخارا  14ص .332
) (117هي ا ة اار للشو اأ

 6ص . 222

) (118سنن م

اة اج 1تنيث رقل ( )2206ص . 438

) (119سنن م

اة اج 1تنيث رقل ( )2240ص .445

) (120ألتل البارا رح نحيل البخارا  9ص . 259
) (121هيس اقر ل ص . 259
) (122سب المالم لإلاام ا من س اسمااي الىا اأ
) (123اقر ل الما للشو اأ

رح لوغ اقرام لألحاألظ ا س جر ال مقالأ

 4ط 1369 2ه – 1950م ص. 172

 6ص . 222

) (124خا اق ا ال س القيل الجوخين 2ص . 259
) (125سورل البقرل اآلين رقل (. )229
) (126سنن النارا لإلاام ابن هللا ابن الرتمس س اليض س هرام س ابن الىمن النراا و ار متياق المان الابوين ص . 160
) (127الأالز زض اوسالم اوالها ا من الض اكتبن صا ر – ة – ص . 94
) (128نحيل البخارل ص . 437
) (129سورل البقرل اآلين رقل (. )229
) (130اقر ل الما نحيل البخارا ص . 437
) (131اقر ل الما ألتل البارا رح نحيل البخارا  9ص  361تنيث (.)5252
) (132ألتل البارل  9ص . 363
) (133نحيل البخارا الجاال اقمان الىغ ا ختىر كتاب نق الوحض تنيث رقل ( )1ص.19
) (134اقر ل الما للشو اأ

 6ص . 222

) (135اقا ل ( )128اس قاهون ا توال ال خىين المو اأ للمملم ن لمان 1991م.
) (136اقا ل ( )129اس قاهون ا توال ال خىين المو اأ للمملم ن لمان 1991م.
) (137اقا ل ( )129اس هيس القاهون .
) (138اارح قاااهون ا تااوال ال خىااين المااو اأ للمماالم ن لمااان 1991م.القماال ا ةل و الاايةا ةاليرقا و  0ا ارا يل اباان الاارتمس ا ارا يل
ص . 24
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) (139اقا ل ( )134اس قاهون ا توال ال خىين المو اأ لمان 1991م.
) (140سنن ا س اا

 1تنيث رقل ( )2041ص . 658

) (141اقا ل ( )135اس قاهون ا توال ال خىين المو اأ لمان 1991م.
) (142اقر ل الما

 0ا را يل ابن الرتمس ا را يل ص . 23

) (143سورل البقرل اآلين (. )231
) (144سورل البقرل اآلين (. )229
) (145سورل البقرل اآلين (. )230
) (146اقا ل ( )130اس قاهون ا توال ال خىين المو اأ لمان 1991م .
) (147اقا ل  131اس قاهون ا توال ال خىين المو اأ لمان 1991م .
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الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بأساليب السؤال ،االستجواب ،لجان التحقيق
ومدى فعاليتها في الحد من الفساد اإلداري
Parliamentary oversight of the government's work in the methods of
question, questioning, commissions of inquiry and their effectiveness
in reducing administrative corruption
ط.د /براهمي عبدالرزاق
جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
تاريخ االستالم2019/02/21 :

ملخص :

تاريخ القبول للنشر2019/03/20 :

*******
نسعى من خالل هذه الدراسة إلى إبراز دور الرقابة البرملانية و املتمثلة خاصة في آليات السؤال
واالستجواب و لجان التحقيق البرملانية في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري داخل أزقة الحكومة  ،خاصة
بعد التعديل الدستوري لستة  2016و صدور القانون العضوي  12-16املحدد لتنظيم املجلس الشعبي
الوطني ومجلس األمة وكذا العالقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة  ،فالبرملان الجزائري و كما هو معروف
لم يصل بعد إلى تلك الفعالية املرجوة منه في شتى املجاالت ولتحديد فعاليته في مراقبة أعمال الحكومة
قمنا و على سبيل االستئناس بعرض بعض التجارب الدولية في هذا املجال على غرار مصر و فرنسا و ذلك
إلبراز النقائص و محاولة معالجتها .
الكلمات املفتاحية  :السؤال  ،االستجواب  ،لجان التحقيق  ،البرملان  ،الرقابة  ،الحكومة  ،الفساد
االداري.
Abstract:
In this study, we seek to emphasize the role of parliamentary control,
especially in question and interrogation mechanisms and parliamentary inquiry
commissions in reducing the phenomenon of administrative corruption in
government aisles, especially after the amendment of the 2016 constitution and
the enactment of organic law 16-12 , In addition to the functional relations that
unite them to the government, the Algerian Parliament has not yet achieved the
desired effectiveness in various areas and is unable to determine its effectiveness
in monitoring the work of the government. We have tried to draw attention to
some international experiences in this field, Such as Egypt and France, in order
to highlight gaps and try to remedy them.
Keywords: question, questioning, commissions of inquiry, parliament,
censorship, government, administrative corruption.
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مقدمة:
لم يظهر البرملان نتيجة ابتكار ألحد الفالسفة أو نتيجة أفكار بدعة  ،وإنما ظهر نتيجة تجارب و
تاريخ طويل حيث مر البرملان بعدة مراحل عبر التاريخ مليئة بالتحديات و الصعوبات استطاع من خاللها
أن ينتزع السلطة لنفسه من امللكيات املطلقة و نظم الحكم االستبدادية.
إن الحياة البرملانية ألي دولة تعبر عن الصورة الحقيقية ملجتمعها  ،فمعظم التيارات السياسية
واألفكار واآلراء واملبادئ و القيم التي تسود مجتمعا ما إنما تنعكس سواء سلبا أو إيجابا على البرملان من
خالل أعماله و درجة فعاليته ،كون البرملان هو املمثل املباشر إلرادة املجتمع فهو من يشرع القوانين التي
تحكم املجتمع  ،كما له سلطة مراقبة العمل الحكومي لجعله يتماش ى و متطلعات الشعب ، 1ومن هنا
تظهر أهمية دراستنا فالبرملان يسعى ملكافحة الفساد اإلداري املنتشر في أزقة الحكومة من خالل تأثيره على
السلطة التنفيذية بواسطة ما يسمى "بالرقابة البرملانية" من حيث الوسائل املتوفرة للبرملان من خاللها،
حيث تعرف الرقابة البرملان ية على أنها "سلطة تقص ي الحقائق عن أعمال السلطة التنفيذية للكشف عن
عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة  ،وتقديم املسؤول عن ذلك للمساءلة سواء كانت الحكومة
بأسرها أو احد الوزراء" ، 2فهي بهذا تهدف إلى ضمان حسن سير أجهزة الدولة مادام أن الرقابة البرملانية
تأخذ عدة صور و بالتالي تسعى للقضاء عن شتى أنواع الفساد في املجتمع  ،ومن هذا تظهر إشكالية
دراستنا و املتمحورة أساسا في  :ما مدى مساهمة الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة في الحد من
ظاهرة الفساد اإلداري؟.
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية ارتأينا القيام بدراسة وصفية تحليلية لألفكار و النصوص القانونية
املنظمة للرقابة البرملانية على أعمال الحكومة  ،كما اعتمدنا في بعض األحيان على املنهج املقارن و كان
ذلك على سبيل االستئناس في مقارنة وسائل الرقابة البرملانية (السؤال  ،االستجواب  ،لجان التحقيق) في
الجزائر مع بعض الدول األخرى مثل مصر و فرنسا و ذلك إلبراز الثغرات في هذا املجال و محاولة معالجتها
 ،وبالتالي محاول الخروج بنتائج تبين لنا فعالية هذه اآللية في الحد من الفساد اإلداري في أروقة الحكومة ،
وبذلك قمنا بتقسيم دراستنا إلى أربعة محاور :
 املحور األول  :املفهوم العام للفساد اإلداري املحور الثاني  :السؤال البرملاني املحور الثالث  :االستجواب البرملاني -املحور الرابع  :لجان التحقيق البرملانية
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املحور األول  :املفهوم العام للفساد اإلداري
نظرا للمفهوم الواسع للفساد اإلداري فارتأينا التطرق لتعريفه  ،ثم إلى أسبابه
أوال  -تعريف الفساد اإلداري
في حقيقة األمر ال يوجد تعريفات موحدة للفساد اإلداري في علم اإلدارة املعاصر  ،األمر الذي يعني
وجود صعوبات لدى الباحثين في تبيان هذا املصطلح  ،قد يرجع ذلك لعدة أسباب نذكر منها مايلي :
-1عدم وجود منهج موحد لدراسة هذه الظاهرة و بحثها.
-2اختالف املراجع القانونية أو التشريعية التي تهتم بوضع معايير لتمييز العمل الفاسد من غيره  ،فأي
مفهوم للفساد البد من أن يعتمد على معايير محددة تقاس من خالل أفعال املواطنين و تقييمها  ،فبعض
التعريفات مثال تعتمد على معايير مخالفة املصلحة العامة بينما نجد تعاريفا أخرى تعتمد على معايير
الرأي العام.
 -3تعدد أشكال و مظاهر الفساد في املجتمعات  ،فحتى التعريفات التي كانت في فترة معينة قد تصبح
عديمة الجدوى مع مرور الوقت.3
ومع ذلك وجدت تعريفات للفساد اإلداري لبعض الباحثين ذكر منها :
-1تعريف الفساد اإلداري من نظرة إدارية و اقتصادية واجتماعية  :عرف الفساد اإلداري على انه
"استغالل مصادر الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية سواء كان بدافع شخص ي من املوظف أو
نتيجة ضغوط تمارس عليه من قبل جهات خارجية غير حكومية  ،سواء كان هذا السلوك بشكل جماعي أو
بشكل فردي".
وعرف أيضا انه "إساءة استعمال الوظيفة اإلدارية للحصول على منافع شخصية أو فئوية".4
وعرفه الدكتور حسن أبو حمود بأنه " :سلوك غير طبيعي يحدث عندما يحاول شخص ما وضع
مصالحه الخاصة ،أيا كان موقعه فوق املصلحة العامة  ،أو فوق القيم التي تعهد له بخدمتها  ،ويأخذ
أشكاال متعددة تتراوح بين األمور التافهة و األعمال الكبيرة من خالل سوء استخدام السياسات العامة
ووسائل تنفيذها مثل تنفيذ العقود وسياسات اإلسكان و االنتماء و التعرفة ...الخ ،و يكون الفساد
اإلداري على الوعيد و التهديد و االبتزاز من قبل موظف عام او عميل  ،وقد يكون داخل مؤسسة في
القطاعين العام أو الخاص أو خارجهما".5
-2تعريف الفساد اإلداري من وجهة الشريعة اإلسالمية  :عرف الفساد اإلداري من نظرة شرعية على انه
"اإلخالل املقصود بالسلطات املمنوحة بموجب والية شرعية عامة أو خاصة  ،أو قصد استعمالها بما
يتعارض مع مقاصد الشريعة اإلسالمية من تلك الوالية واقعا أو ماال".
فالفساد اإلداري من وجهة الشريعة فهو خروج املوظف عن االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية
ومقاصدها في إطار عمله الوظيفي.6
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ثانيا  -أسباب الفساد اإلداري
-1األسباب الشخصية  :أكدت العديد من الدراسات على وجود ترابط كبير بين خصائص األفراد
وممارساتهم اإلدارية الفاسدة والتي تعود بشكل أساس ي في انحرافهم ويمن إجمال هذه الخصائص فيما
يلي:
أ -العمر  :الفئة العمرية الصغيرة من شباب املوظفين قد تكون السبب الرئيس ي وراء ممارساته
الفاسدة.
ب -مدة الخدمة  :قد تكون طول خدمة املوظف سببا في معرفته ألساليب إخفاء املمارسات اإلدارية
الفاسدة وتكون له دافعا نحو ارتكابها ثقة منه في عدم التمكن من اكتشاف مخالفاته و فساده
اإلداري.
ت -التخصص  :قد يكون الفساد اإلداري الناتج عن تصرفات بعض املوظفين طبيعته الوظائف الفنية
املتخصصة التي تجعلهم على احتكاك مباشر مع طلبات الناس و احتياجاتهم مما قد يكون منفذ إلى
فتح مجال للرشوة أو قبول وساطة أو غيرها من جرائم الفساد اإلداري.
-2األسباب املؤسساتية  :تتعدد األسباب املسببة للممارسات اإلدارية الفاسدة بالجهات الحكومية
و التي تؤثر بشكل كبير في السلوك اإلداري بجعله سلوك منحرف و من أهم تلك األسباب نذكر مايلي :
أ -ثقافة املؤسسة  :غالبا ما يؤدي غياب الثقافة التنظيمية القوية واملتماسكة داخل املؤسسة
الحكومية وااللتزام بأخالقيات إدارية سامية إلى تفش ي ظاهرة الفساد اإلداري في مجمل هياكل
املؤسسة الحكومية.
ب -ضعف النظام الرقابي  :البد على الجهات اإلدارية تطوير النظام الرقابي و أساليبه بصفة دورية بما
يتيح ضبط حاالت الفساد اإلداري  ،فضعه هذه الجهات سيؤدي حتما إلى جعل املمارسات الفاسدة
أمر عادي و تمر دون مسائلة أو حساب.
ت -ضبط العمل املؤسس ي  :إن وضوح عمل املؤسسة و أهدافها في إطار من النزاهة و الشفافية يقلل
بشكل كبير من حاالت الفساد اإلداري.
ث -عدم االستقرار الوظيفي  :إن حاالت شغور مناصب خاصة في اإلدارات العليا هي فرصة يستغلها
بعض املوظفين و لفترة محددة ملمارسات حاالت الفساد اإلداري بغرض اإلثراء و بناء النفوذ وتقوية
العالقات مع اآلخرين على حساب مصلحة املؤسسة و النزاهة والعدالة.
-3األسباب السياسية  :ينتشر الفساد اإلداري في معظم األنظمة السياسية بما فيها الدول النامية
و املتقدمة (بنسب اقل) ،كما يتزايد الفساد اإلداري في األنظمة السياسية التي التبنى معاملها في إطار من
الديمقراطية و الشفافية و املساءلة  ،وال تتاح فيها حرية التعبير و الرأي و الرقابة  ،وال تخضع فيها
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السلطات السياسية للفحص و الرقابة و النقد في ظل عدم توفر أجهزة إعالم حرة قادرة على كشف
الحقائق و إظهار مواطن الفساد.
-4األسباب االقتصادية  :إن ضعف املستوى املادي و املعيش ي للوظائف الحكومية يؤدي باملوظف العام
للجوء للفساد اإلداري بمختلف صوره لتعويض ارتفاع تكاليف معيشته  ،ويؤكد ترسيخ هذا املفهوم لدى
املوظف سوء توزيع الدخل القومي و التفاوت الكبير بين مرتبات الوظائف بالدولة وجميع هذه العوامل
تغذى امليل نحو الفساد واستحالل الرشاوى من أصحاب رؤوس األموال في حالة غياب الضمير.
-5األسباب االجتماعية للفساد اإلداري  :قد يكون للعامل االجتماعي سبب في تفش ي ظاهرة الفساد
اإلداري  ،حيث أن العادات و التقاليد و األعراف تلعب دورا مهما في نمو هذه الظاهرة  ،ويمكن تعريف
العامل االجتماعي على انه مجموعة من املؤثرات و الظروف املحيطة بالجاني و التي تجعله يتخذ سلوكا
مضادا للمجتمع.
ومما ال شك فيه أن املجتمع الجاهل و الفقير و الذي ال تتوفر فيه درجات الوعي القومي و الوازع
الديني واألخالقي والضمير املنهي ال محال سوف يسوده الفساد اإلداري بجميع صوره و مظاهره ويصبح
الفساد داخله ش يء معتاد و طبيعي و الزم لقضاء الحاجات.7

املحور الثاني  :السؤال البرملاني
تعد األسئلة البرملانية وسيلة رقابية للنواب على أعمال الحكومة  ،حيث عرفها الفقيه "بيردو" على
أنها :
"ذلك التصرف الذي بموجبه يطلب النائب من الوزير بعض التوضيحات على نقطة معينة " ،8فمتابعة
العمل الحكومي في كافة اوضاعه يستوجب حصول السلطة التشريعية على التوضيحات الضرورية التي
يستطيع بموجبها مباشرة الرقابة على أعمال الحكومة  ،وفي سبيل ذلك باستطاعة البرملان توجيه أي
سؤال ألي عضو في الحكومة. 9
أوال – أنواع األسئلة البرملانية
نصت املادة  152من التعديل الدستوري لسنة  2016على انه "يمكن أعضاء البرملان أن يوجهوا أي
سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة  ،ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خالل اجل
أقصاه ثالثون ( )30يوما  .وبالنسبة لألسئلة الشفوية يجب أال يتعدى اجل الجواب ()30يوما.
ويعقد كل من املجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة بالتداول جلسة أسبوعية تخصص ألجوبة الحكومة
على األسئلة الشفوية للنواب و أعضاء مجلس األمة ".10
من هنا نستنتج أن املؤسس الدستوري الجزائري منح للبرملان بغرفتيه نوعين من األسئلة :
 -1السؤال الشفوي  :هو ذلك اإلجراء الذي من خالله يمكن ألحد أعضاء البرملان بغرفتيه أن يطلب من
أي وزير في نطاق تخصصه تقديم توضيحات حول موضوع معين .11
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ويمكن تقسيم األسئلة الشفوية البرملانية إلى نوعين  ،كما وانه البد من أن تتوافر فيه مجموعة من
الشروط الشكلية و املوضوعية العتباره صحيحا :
أ -األسئلة الشفوية غير املقترنة باملناقشة  :تتم في شكل مناظرة بين صاحب السؤال  ،الذي يتقدم
بسؤاله في مدة يحددها املجلس  ،وعضو الحكومة الذي يرد على السؤال في مدة تحدد كذلك ويحق
لكل من صاحب السؤال وعضو الحكومة التعقيب على كالم اآلخر وال يحق لغرهما التدخل في
املناقشة  ،واملالحظ هنا أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لم يحدد مدة معينة لتقديم
السؤال الشفهي و الرد عليه و ترك ذلك لتقدير رئيس الجلسة الذي يحدد املدة بناء على عدد األسئلة
و أهميتها .12
ب -األسئلة الشفوية املقترنة باملناقشة  :وهي النوع الذي يتسع فيه مجال املناقشة ليشمل عددا محددا
من النواب أو األعضاء و الغرض منه اإلطاحة بأكبر قدر من املعلومات حول موضوع السؤال  ،هذا ما
أشارت إليه املادة  75من القانون العضوي  12-16بنصها "إذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو
الحكومة عن السؤال الشفهي أو الكتابي يبرر إجراء مناقشة تفتتح هذه املناقشة وفقا للشروط
املنصوص ع ليها في النظام الداخلي لكل من املجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة  ،ويجب أن
تقتصر هذه املناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي املطروح على عضو الحكومة ".13
-2السؤال الكتابي  :بدوره يودع نص السؤال الشفوي من قبل عضو البرملان حسب الحالة لدى مكتب
املجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس األمة  ،يرسل بعد ذلك رئيس مجلس األمة أو رئيس املجلس
الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله إلى الحكومة 14و طبقا للمادة  152من الدستور يكون جواب عضو
الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه إليه على الشكل الكتابي خالل اجل الثالثين ( )30يوما املوالية
لتبليغ السؤال الكتابي .
كما يمكن لعضو البرملان سحب سؤاله الكتابي وتبليغ الحكومة بذلك  ،كما يحدد النظام الداخلي لكل
غرفة من البرملان شروط وكيفيات توجيه األسئلة الكتابية .15
-3الشروط الواجب توفرها في األسئلة البرملانية  :البد في السؤال البرملاني أن تتوافر فيه مجموعة من
الشروط العتباره صحيحا :
الشروط الشكلية  :البد أن يودع نص السؤال الشفوي من قبل عضو البرملان حسب الحالة لدى
أ-
مكتب املجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس األمة في اجل  10أيام على األقل قبل يوم الجلسة املقررة
لهذا الغرض هذا ما أقرت به املادة  69من القانون العضوي  1602-99وأغفلت عنه املادة  70من القانون
العضوي . 12-16
يرسل بعد ذلك رئيس مجلس األمة أو رئيس املجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله إلى
الحكومة على أن يكون جواب الحكومة عنه خالل الجلسات املخصصة لهذا الغرض في اجل ال يتعدى
ثالثين ( )30يوم من تاريخ تبليغ السؤال  .17و طبقا ألحكام املادة  152من الدستور يعقد املجلس الشعبي
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الوطني ومجلس األمة بالتداول جلسة أسبوعية تخصص ألجوبة أعضاء الحكومة عن األسئلة الشفوية
للنواب و أعضاء مجلس األمة .
كما انه يمكن لعضو البرملان سحب سؤاله الشفوي أو تحويله لسؤال كتابي قبل الجلسة
املخصصة لهذا الغرض و تبلغ الحكومة بذلك.
وال يمكن لعضو البرملان أن يطرح أكثر من سؤال في كل جلسة. 18
ب -الشروط املوضوعية  :البد من أن تتوافر في السؤال البرملاني جملة من الشروط املوضوعية نذكر
منها :
• يجب أن يكون السؤال البرملاني بصورة تحريرية سواء كانت األسئلة تحريرية أو شفهية  ،والغاية من
هذا تنظيم طرح األسئلة وتحديد دور كل عضو في طرح سؤاله  ،على أن يكون السؤاملن عضو واحد
فهو حق شخص ي لعضو البرملان و يجوز أن يوجه السؤال ألكثر من وزير .
• أن يكون السؤال خاليا من العبارات الغير الئقة و الشائعات فالغاية منه معرفة أمور يجهلها العضو
السائل و ال يجوز أن يستغل هذا الحق في التطاول على اآلخرين .
• أن يكون السؤال في نطاق اختصاص الوزير املوجه إليه وإال جاز له رفض السؤال  ،وان ال يكون
السؤال يضر املصلحة العامة .
ثانيا – مدى فعالية السؤال البرملاني في الحد من الفساد اإلداري
تلعب األسئلة البرملانية بنوعيها دورا مهما في الرقابة على نشاط الحكومة  ،سواء من خالل كشفها
للتجاوزات املرتكبة من قبل األجهزة التي تشرف عليها الحكومة  ،أو بهدف إرشاد الوزراء املسؤولين عن
قطاع معين التخاذ التدابير الالزمة للقضاء على هذه التجاوزات و إصالح مرافقها  ،لذلك ما نجد نواب
املعارضة يلجئون إلى استعمال األسئلة بأعداد كثيرة ويرجع ذلك عاملين رئيسيين احدهما دستوري كون
وجود بعض العقبات التي تحول دون استعمال وسائل الرقابة األخرى والثاني سياس ي فيعود إلى ضعف
املعارضة .19
وان كان التعديل الدستوري لعام  2016قد منح البرملان حق السؤال دون اشتراط نصاب معين  ،إال
أن النصوص التشريعية املنظمة للسؤال تبرز تواجد الحكومة في كل مراحل تحريك هذه الوسيلة الرقابية
وهذا ما يحد من فعاليتها من مكافحة الفساد في أزقة الحكومة حيث تكشف أن مصير السؤال لن يتعدى
رد عضو الحكومة املختصة ثم التعقيب عن هذا الرد  ،فمن البديهي أن اليترتب عنه اي جزاء قانوني ،
ومن هذا الطرح يمكننا إجمال عوائق السؤال البرملاني في مايلي :
 -1التأخر في اإلجابة عن األسئلة  :ما يزيد من هذا العائق هو انعدام الجزاء القانوني في حالة تماطل
أعضاء الحكومة عن اإلجابة في مرات عديدة بحجة جمع املعلومات حول موضوع السؤال  ،على الرغم
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من أن املؤسس الدستوري قد حدد مدة  30يوم لرد عن األسئلة غير أن هذا األجل يبقى دون فعالية
بسبب غياب الجزاء األمر الذي من شانه التقليل من أهمية السؤال البرملاني .20
 -2اإلطالة في نص السؤال  :تعتبر األسئلة البرملانية وسيلة إعالمية ودعائية ألعضاء البرملان بالنسبة
للرأي العام  ،هذا ما يكون دعاية للحزب بصفة عامة وأعضائه بصفة خاصة في فترة االنتخابات ،هذا
ما جعل معظم األسئلة املطروحة تفقد ميزة االختصار  ،إذ في كثير من األحيان تكون األسئلة عبارة عن
سرد مقدمات بدون فائدة مما يدفع رئيس املجلس الشعبي الوطني في كثير من الحاالت و خاصة في
األسئلة الشفوية تنبيه النواب بضرورة االختصار و تحديد بدقة موضوع السؤال األصلي بدون إضافة
عناصر جديدة  ،وكل هذا يدفع الوزير لإلطالة في اإلجابة إلرضاء فضول النواب .21
 -3عدم تقديم أجوبة مقنعة  :قد أثبتت املمارسة البرملانية في كثير من األحيان احتجاج النواب على عدم
اقتناعهم باألجوبة املقدمة لهم من طرف أعضاء الحكومة سواء كانت األسئلة شفوية أو كتابية .
 -4االمتناع عن اإلجابة  :يمكن ألعضاء الحكومة االمتناع عن اإلجابة على األسئلة املتعلقة بالقضايا ذات
املصالح الحيوية للبالد  ،وفي هذا اإلطار تساءل النائب لخضر لسهل على انه "إذا لم يكن بإمكان
النائب طرح أسئلة في هذه املجاالت فال أرى ما بقي له ليسال عنه فسيصبح باإلمكان ربط أي سؤال
بأمن الدولة وتكييفه معه للتملص من اإلجابة عن أسئلة النواب" ،وفي هذا الصدد يرى بعض النواب
أن التأجيل يجب أن ال يتجاوز الجلسة املوالية تفاديا لتهرب الحكومة من اإلجابة حتى لو تعلق األمر
بمسائل حيوية تمس مصالح البالد. 22

املحور الثالث  :االستجواب
عرف جانب من الفقه االستجواب على انه "محاسبة الوزارة أو احد الوزراء على تصرف في شان
من الشؤون العامة "  ،23و يعتبر االستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة فهو
عبارة عن استيضاح يقدم من احد أعضاء البرملان إلى احد أعضاء الحكومة بشان موضوع عام يدخل في
اختصاصاته بقصد محاسبته عما يكون قد حدث من إهمال أو مخالفة  ،و إذا كان االستجواب يتفق مع
السؤال في انه استيضاح عن موضوع عام في اختصاص عضو الحكومة  ،إال انه يختلف عنه من انه
ينطوي على اتهام لعضو الحكومة املستجوب و محاسبته على التصرفات التي حدثت في املوضوع املقدم
بشان االستجواب كونه اخطر من السؤال ألنه قد ينتهي إلى سحب الثقة من الوزير املعني 24هذا ما كان
عليه الحال في العديد من الدول خالفا للتشريع الجزائري الذي لم ينص على اي سبيل يلتجئ إليه
البرملانيون في حالة تقديم الحكومة إلجابات غير مقنعة هذا ما سنحاول إبرازه من خالل هذا املحور .
أوال – شروط االستجواب
بدوره فان االستجواب يحتوي شروطا شكلية و شروطا موضوعية كاآلتي :
 -1الشروط الشكلية :
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يمكن ألعضاء البرملان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة و يكون جواب الحكومة في اجل
أقصاه ثالثون ( )30يوما  ،و بالرجوع للقانون  12-16يتبين لنا انه البد من توافر مجموعة من الشروط
الشكلية التي يجب مراعاتها عند اللجوء لالستجواب و يمكن إجمالها فيما يلي :
أ -البد أن يقدم االستجواب مكتوبا لطبيعته كونه وسيلة أتهامية و أداة محاسبة لدى تمثل الكتابة دليل
إثبات للوقائع كما تعتبر وسيلة يستطيع بها أعضاء املجلس الوقوف على موضوع االستجواب.
ب -يجب أن يوقع نص االستجواب حسب الحالة ثالثون ( )30نائبا من املجلس الشعبي الوطني أو ثالثون
( )30عضو في مجلس األمة .
ت -يبلغ رئيس مجلس األمة أو رئيس املجلس الشعبي الوطني نص االستجواب املوقع حسب الحالة إلى
الوزير األول خالل الثماني و األربعين ( )48ساعة املوالية لقبوله .25
ث -يحدد مكتب املجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس األمة بالتشاور مع الحكومة جلسة االستجواب
و تنعقد هذه الجلسة خالل ثالثين ( )30يوما على األكثر املوالية لتاريخ االستجواب .
ج -يمكن للممثل أصحاب االستجواب سحب االستجواب قبل عرضه في الجلسة املخصصة لهذا الغرض
ويجب إبالغ رئيس الغرفة املعنية الحكومة بذلك .26
ح -بعد ذلك يقدم ممثل أصحاب االستجواب عرضا يتناول فيه موضوع االستجواب خالل جلسة
املجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة املخصصة لهذا الغرض و تجيب الحكومة عن ذلك. 27
 -2الشروط املوضوعية :
يشترط في االستجواب أن يكون مقترنا بقضايا الساعة و يشمل كل املوضوعات التي تسمح ألعضاء
البرملان بالتأثير على تصرفات أعضاء الحكومة بحيث تكون الحكومة مجبرة على مراعاة موقف أعضاء
البرملان عن كل تصرف تقوم به خاصة و أن نص املادة  152من التعديل الدستوري لسنة  2016ونص
املادة  66من القانون العضوي  12-16جاء عاما ولم يضع أي قيد موضوعي و إنما اشترط فقط أن يكون
استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة .
ثانيا – مدى فعالية االستجواب في الحد من الفساد اإلداري
ماال حضناه من خالل استقرائنا للنصوص التشريعية التي نظمت االستجواب في الجزائر انه ال
يرتب أية نتائج يمكن أن تؤثر على الحكومة  ،فعلى الرغم من سهولة إجراء االستجواب فأعضاء البرملان
بغرفتيه ال يعيرونه أي اهتمام و قد يمكن السبب في ذلك أن النص الدستوري ال يشير إلى أي إجراء ردعي
يلجا إليه البرملانيون في حالة عدم تقديم أعضاء الحكومة إجابات غير مقنعة .
إال أن النظام الداخلي ملجلس الشعبي الوطني في مادته  125و تحديدا في فقرتها الثانية ذكرت على انه
"يمكن أن ينتهي االستجواب في حالة عدم اقتناع املجلس برد الحكومة بتكوين لجنة تحقيق" ولكن حتى لو
شكلت هذه اللجنة فتبقى فعاليتها جد محدودة هذا ما سنوضحه في املحور القادم  ،فاالستجواب في
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الجزائر ال يعد سوى وسيلة أو أداة بسيطة لإلعالم ال يترتب عليها اتخاذ أي إجراء اتجاه الحكومة و هذا ما
يؤدي إلى ضعف مركز النواب و منح األولوية للحكومة .28
ولكن في مقابل ذلك يعتبر االستجواب أداة ردعية و وسيلة فعالة في مراقبة الحكومة في بعض الدول على
رأسها فرنسا و مصر حيث سنحدد اآلثار املترتبة عن االستجواب في هذه الدول مقارنة بالوضع في الجزائر :
 -1اآلثاراملترتبة عن االستجواب في مصر :نصت املادة  131من دستور جمهورية مصر لسنة  2014على
انه " يجوز ملجل النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس نجلس الوزراء أو احد نوابه أو احد الوزراء أو
نوابهم و ال يجوز عرض طلب سحب الثقة إال بعد االستجواب و بناء على اقتراح عشر أعضاء املجلس
على األقل و يصدر املجلس قراره عقب مناقشة االستجواب 29"...
فمن خالل هذه املادة نالحظ أن املشرع املصري كان واضحا أمام املسؤولية السياسية (سحب
الثقة من الحكومة) بعد مناقشة إجراء االستجواب و يكون سحب الثقة من الحكومة إما فرديا و يحمله
الوزير املسؤول بمفرده وقد يكون تضامنيا فتتحملها الحكومة مجتمعتا أما بسبب مساندتها للوزير
املسؤول وتتضامن معه  ،أو عدم موافقة املجلس على السياسة العامة للحكومة مما يؤدي إلى تقرير
مسؤولياتها ممثلة في رئيس مجلس الوزراء .
-2

اآلثار املترتبة عن االستجواب في فرنسا  :لم يختلف الوضع في فرنسا  ،حيث أن دستور فرنسا لسنة
 1958و طبقا للمادة  20فان الحكومة هي مسؤولة أمام الجمعية الوطنية وفقا للشروط و اإلجراءات
املنصوص عليها في املادتين  49و  50وبالرجوع لهذين املادتين نجد أن هنالك وسيلتين إلثارة املسؤولية
السياسية الوزارية أمام الجمعية الوطنية وهما  :طلب الثقة التي تتقدم به الحكومة  ،واقتراح اللوم
بواسطة نواب الجمعية الوطنية  ،واملالحظ ان الدستور الفرنس ي حصر آثار املسؤولية الوزارية
السياسية أمام الجمعية الوطنية فقط وليس أمام مجلس الشيوخ .30

املحور الرابع  :لجان التحقيق البرملاني
يعرف التحقيق البرملاني على انه وسيلة من و سائل الرقابة التي يباشرها البرملان من خالل لجنة
تشكل بمعرفته خصيصا لهذا الغرض  ،أو عن طريق إحدى لجانه النوعية للوقوف على حقيقة أمر أو
قضية مثارة بشان نشاط أو عمل من أعمال الحكومة مما يدخل في نطاق االختصاص الرقابي له".
وعرف كذلك على انه إجراء يلجا إليه البرملان بقصد االستنارة التي على ضوئها يمكن أن يحدد موقفه ".31
ونجد أساس التحقيق البرملاني في الدستور الجزائري من خالل املادة  180من دستور الجمهورية الجزائرية
بنصه "على انه يمكن لكل غرفة من البرملان  ،في إطار اختصاصها أن تنش ئ في أي وقت لجان تحقيق في
قضايا ذات مصلحة عامة ".32
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أوال -شروط إنشاء لجنة التحقيق البرملاني  :ربط املؤسس الدستوري إنشاء لجنة التحقيق البرملاني وفقا
للمعطيات التالية :
 -1شرط املصلحة العامة  :أشار إلى ذلك املشرع الجزائري في املادة  180من التعديل الدستوري لسنة
 ، 2016ويقصد بالقضية ذات املصلحة العامة كل قضية تعني من حيث أهميتها بصفة مباشرة أو غير
مباشرة مصالح املجموعة الوطنية و املواطن طبقا ملبادئ امليثاق الوطني  ،إن وضع املؤسس
الدستوري لشرط املصلحة العامة كشرط جوهري و أساس ي إلنشاء لجنة التحقيق يؤدي إلى توسيع
مجال اللجوء إلى التحقيق البرملاني وفقا ملقتضيات فكرة املصلحة العامة و مرونتها .
 -2شرط عدم وجود املتابعة القضائية  :بالرجوع إلى القانون العضوي  12-16الذي يحدد تنظيم
املجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة وعملهما  ،وكذا العالقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة ،
نجد أن املادة  80منه نصت على انه " ال يمكن إنشاء لجنة تحقيق في وقائع تكون محل إجراء قضائي
إذا تعلق األمر بنفس األسباب و نفس املوضوع و نفس األطراف "  ،و كرس هذا املبدأ احتراما ملبدأ
الفصل بين السلطات و ضمانا بذلك لعدم تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية .33
وهذا الشرط تبنته العديد من الدول  ،ففي فرنسا و طبقا لألمر الصادر في  1958-11-17فال يمكن
إنشاء لجنة التحقيق البرملانية إذا وجدت متابعات قضائية سواء تعلق األمر بقضايا كانت محل متابعة
قضائية أو بقضايا محل متابعة جارية  ،و احتراما لهذا الشرط يتعين إلزام وزير العدل بمبادرة املجلس
اقتراح الئحة هذه اللجنة  ،والذي بدوره يعلم املجلس بوجود أو عدم وجود متابعة قضائية سابقة أو
حالية. 34
 -3أال يكون موضوع التحقيق اجري فيه تحقيق سابق  :أشار املشرع الجزائري لهذا الشرط من خالل
املادة  81حيث نصت على انه "تكتس ي لجان التحقيق طابعا مؤقتا  ،وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو
على األكثر بانقضاء اجل  6أشهر قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ املصادقة على الئحة إنشائها  ،وال
يمكن أن يعاد تشكيلتها لنفس املوضوع قبل انقضاء اجل  12شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها "35
ثانيا – تشكيلة لجنة التحقيق البرملاني  :ذكرت املادة  78من القانون العضوي  12-16على انه " يتم
إنشاء لجنة التحقيق من املجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة بالتصويت على اقتراح الئحة يودعه لدى
مكتب املجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس األمة و يوقعه على األقل  20نائب أو  20عضو في مجلس
األمة  ،كما يجب أن تحدد بدقة في اقتراح الالئحة الوقائع التي تستوجب التحقيق و التحري  ،و يتم
التصويت على اقتراح الالئحة بعد االستماع إلى مندوب أصحاب اقتراح الالئحة و رأي اللجنة املختصة
باملوضوع "36
وذكرت أيضا املادة  79من القانون العضوي  12-16على انه "يعين املجلس الشعبي الوطني أو
مجلس األمة من بين أعضائه لجان تحقيق حسب نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل منهما
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في تشكيل اللجان الدائمة  ، 37 "...وبالرجوع للنظام الداخلي ملجلس األمة نجده حدد كيفية تشكيل اللجنة
و ذلك من خالل املادة  103حيث جاء فيها " تتشكل لجنة التحقيق من األعضاء الغير موقعين على اقتراح
الالئحة وفقا للشروط نفسها التي تحكم تشكيل اللجان الدائمة للمجلس و يعلم املجلس الشعبي الوطني
و الحكومة بإنشاء لجنة تحقيق " ،و جاءت املادة  104لتكمل سابقتها و ذلك بنصها على انه "ينتخب
مكتب التحقيق من قبل أعضائها  ،ويضم الرئيس و نائبا أو أكثر للرئيس و مقررا ،وينصب رئيس املجلس
لجنة التحقيق بعد إنشائها و تباشر أشغالها فور ذلك 38"...
ومن حيث التركيبة البشرية للجنة التحقيق فتثير عدة تساؤالت حول عدد األعضاء فيها  ،حيث أن
ال الدستور و القانون العضوي  12-16و ال النظام الداخلي سواء املتعلق بمجلس األمة لسنة  2017أو
املجلس الشعبي الوطني لسنة  2014قد تعرضوا لذلك  ،و لكن بالرجوع إلى قوانين سابقة نجد أن النظام
الداخلي للمجلس الشعبي رقم  01-77و في مادته  139منه أن يتجاوز عدد أعضاء لجنة التحقيق و
املراقبة  10نواب  ،ثم جاء بعد ذلك القانون  04-80ليحدد العدد األقص ى ألعضاء لجنة التحقيق و
املراقبة في مادته  17با ال يتجاوز  15عضو  ،39و جاء النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1989
و يتبنى نفس العدد األخير.
وما يثير االنتباه أن املشرع الجزائري لم يحدد العدد األقص ى ألعضاء لجنة التحقيق و إنما اكتفى
فقط باإلشارة إلى طريقة تشكيلتها بنفس الكيفية التي تشكل بها اللجان الدائمة على مستوى كل غرفة  ،و
خالفا لذلك نجد أن املشرع الفرنس ي قد نص على الحد األقص ى للجنة التحقيق  ،حيث حددها ب 30
نائبا على مستوى الجمعية الوطنية  ،و  21عضوا في مجلس الشيوخ  ،ويعينون بناءا على تصويت الغرفة
املعينة بعد اقتراح مجموعة برملانية ملرشحيها في عضوية اللجنة بناءا على ما جاءت به املادة  140من
الالئحة الداخلية للجمعية الوطنية .40
ثالثا -صالحيات لجنة التحقيق البرملاني في مكافحة ظاهرة الفساد و اآلثاراملترتبة على عملها
ال يمكن للجان التحقيق البرملاني أن تقوم بدورها في مكافحة الفساد إال إذا منحت لها سلطات وصالحيات
تمكنها من أداء مهمتها الرقابية  .تباشر اللجنة تحقيقاتها و عملها معتمدة في ذلك على سلطات منحت إليها
بموجب القانون حيث تمتد إلى االطالع على الوثائق و املستندات و القيام باملعاينة امليدانية التي تقررها
على األشخاص باستدعائهم و استجوابهم و تسجيل تصريحاتهم و بالتالي لها سلطة كاملة في إعداد
تقاريرها وفق ما توصلت إليه من نتائج.
 -1سلطات لجنة التحقيق البرملاني  :للجان التحقيق البرملانية الصالحية في أن تستمع إلى أي شخص و
أن تعاين أي مكان و أن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها عالقة بموضوع التحقيق  ،و بهذا
الصدد يرسل رئيس مجلس األمة أو رئيس املجلس الشعبي الوطني حسب الحالة إلى الوزير األول
طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة حيث يضبط برنامج االستماع إلى أعضاء الحكومة باالتفاق مع
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الوزير األول  ،يوجه االستدعاء مرفقا ببرنامج املعاينات و الزيارات إلى إطار املؤسسات و اإلدارات
العمومية و أعوانها قصد املعاينة امليدانية لالستماع إليهم عن طريق السلطة السلمية التي يتبعونها .
ويجب التنويه إلى أن عدم االمتثال أمام لجنة التحقيق يعد تقصيرا جسيما يدون في التقرير وبذلك
تتحمل السلطة الوصية كامل مسؤولياتها .
كما للجنة الحق في االطالع على أية وثيقة و اخذ نسخة منها  ،ماعدا الوثائق التي تكتس ي طابعا سريا
واستراتيجيا يهم الدفاع الوطني و املصالح الحيوية لالقتصاد الوطني و امن الدولة الداخلي والخارجي
ويجب عن هذه االستثناءات أن تكون معللة من طرف الجهات املعنية. 41
 -2اآلثاراملترتبة على التحقيق البرملاني :
أ -تقرير لجان التحقيق البرملاني  :في الجزائر تنتهي مهمة لجنة التحقيق البرملاني بإيداع تقريرها أو
بانقضاء ستة أشهر قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ املصادقة على الئحة إنشائها  ،بعدها يسلم التقرير
الذي أعدته إلى رئيس إحدى الغرفتين حسب الحالة  ،يبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية و الوزير
األول كما يوزع على النواب أو على أعضاء مجلس األمة .
ويمكن ملجلس األمة أو املجلس الشعبي الوطني حسب الحالة أن يقرر نشر التقرير كليا أو جزئيا
بناءا على اقتراح املكتب و رؤساء املجموعات البرملانية بعد اخذ رأي الحكومة كما يمكن لكل من الغرفتين
فتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير اثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق .42
ب -النتائج املترتبة على عمل لجنة التحقيق البرملاني  :إن التقرير الذي تعده لجنة التحقيق البرملاني ال
ينتج آثاره إال إذا تمت املوافقة عليه من طرف الغرفة املنشاة لهذه اللجنة و هذا أمر بديهي  ،حيث
يعتبر عملها عمل تحضيري يسمح للغرفة املنشاة لها اتخاذ قرارات تراها مناسبة  ،ومن النتائج التي
تترتب عن عمل هذه اللجنة مايلي :
أ -املطالبة بضرورة تكييف اإلطار القانوني أو إعادة النظر فيه  :من أهداف لجنة التحقيق الكشف عن
النقائص الواردة في القوانين السارية أو ثغرات التي تشوبها  ،من هذا فيمكن للتحقيق البرملاني أن
ينتهي بالتوصية على ضرورة سد هذه النقائص وذلك إما باقتراح مشروع قانون أو اقتراح تعديل
نصوص تحارب الفساد بشتى أنواعه. 43
ب -الدعوى إلحالة على جهات التحقيق  :قد تصل لجنة التحقيق البرملانية إلى نتيجة مفادها أن الخلل
ليس في النصوص القانونية و إنما في تجاوزات سببها الجهات أو األشخاص الذين اخترقوا و خالفوا
القواعد القانونية السارية املفعول  ،وكان السبب الرئيس ي في تفش ي الفساد الحاصل  ،واللجنة حتى
نكون في الصورة ليس بإمكانها طلب إحالة املفسدين على القضاء مباشرة كون الرقابة التي تمارسها
هي رقابة سياسية  ،فضال انه يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات  ،غير أن املجلس املعني بإنشاء
لجنة التحقيق يمكن أن يدعم تقرير اللجنة بالتصويت على الئحة تدعوا الحكومة من خاللها برفع
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دعوى قضائية حول الجوانب غير القانونية التي الحظها املحققون  ،وهو ما جرت عليه التقاليد
البرملانية  ،ومن ثم يكون املجلس قد أحال املخالفين على العدالة ولو بطريقة غير مباشرة.44
ت -إدانة الحكومة  :قد ينتهي التحقيق الذي تعده اللجنة بنتيجة خطيرة مفادها إدانة الحكومة إذا ثبت
تقصيرها  ،فتضع الحكومة أمام مسؤولياتها السياسية  ،لذلك أخذت بعض الدساتير بإنهاء التحقيق
البرملاني بتقرير املسؤولية السياسية للحكومة وهو ما اخذ به النظام السياس ي في لبنان و الذي يسمح
دستوره ملجلس النواب أن يثير املسؤولية السياسية للوزارة في التحقيق.45
املحور الرابع  :مدى فعالية لجان التحقيق البرملانية في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري
إن الش يء الذي يثير االهتمام هو التضييق الكبير لسلطات التحقيق البرملانية  ،فهذه العراقيل التي
تحيط بها ال تمكنها من تحقيق نتائج ايجابية في مكافحة الفساد و تصبح هذه اآللية غير فعالة في متابعة
الفاسدين و معاقبتهم  ،سنحاول من خالل هذا املحور تحديد بعض النقائص و ذلك من خالل عرضها
و تحديد بالتالي مدى فعالية هذه اآللية في مكافحة الفساد مقارنة مع بعض الدول التي حققت تطورا
ملحوظا في الحد من الفساد عن طريق البرملان عموما و ليس فقط لجان التحقيق املنتمية له :
 -1قيد النصاب  :إن اشتراط  20نائبا أو  20عضو من مجلس األمة الغرض منه إعاقة تشكيل لجان
التحقيق  ،إذ ال يمكن تصور أن األغلبية البرملانية ستتخذ مبادرة إنشاء لجنة تحقيق حول عمل
الحكومة املؤيدة منها  ،أو تعبير األستاذ الدكتور السعيد بوشعير "هذه اللجان ال تنشا و تقوم بمهمتها
إال إذا رغبت الحكومة و األغلبية معا نتيجة انتمائها إلى تجمع واحد".46
ونفس هذا اإلشكال نجده في مصر حيث أكد املشرع على ضرورة أن يتقدم أكثر من  20عضو على
األقل باقتراح كتابي إلى رئيس املجلس لتشكيل لجنة لتقص ي الحقائق  ،و هذا ما يعتبر قيدا حقيقيا حسب
أغلبية الفقه املصري  ،بما انه يقيد حق النائب في طلب تشكيل لجنة لتقص ي الحقائق حول موضوع ما
ذلك أن حق االقتراح حق أصيل لكل نائب في املجلس وهذا ما تؤكده املادة  141من الئحة مجلس الشعب
لسنة  1979على أن "لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو اإلضافة أو
التجزئة في املواد أو فيما من تعديالت" ،وتضيف املادة  169من نفس الالئحة على أن "لكل عضو أن
يتنازل عن أي اقتراح بمشروع قانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس املجلس في أي وقت بدء املناقشة في
املواد باملجلس".47
من هذه املواد يتضح أن لكل عضو باملجلس حق اقتراح القوانين  ،وإذا كان حق إجراء التحقيق ما
هو إال نتيجة طبيعية لحق اقتراح القوانين  ،فانه من الطبيعي أن يكون لكل عضو باملجلس حق طلب
تشكيل لجنة تقص ي الحقائق حول موضوع ما .
وفي هذا املجال يمكن اإلشارة إلى التجربة الفرنسة في إنشاء اللجان البرملانية  ،حيث يتم تشكيل
لجنة التحقيق بناء على اقتراح يقدم من احد أعضاء البرملان ويملك كل عضو داخل املجلسين في فرنسا
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حق تقديم االقتراح بإنشاء لجنة التحقيق  ،والبد عند إنشاء لجنة التحقيق من إخطار وزير العدل
بطلبات التحقيق و الهدف من ذلك احترام مبدأ الفصل بين السلطات وهو ما اشرنا إليه سابقا.
 -2قيد تشكيل اللجنة  :إن تشكيل لجنة التحقيق وفق نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي
للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة في تشكيل لجانه الدائمة يعني توزيع املقاعد داخل لجنة
التحقيق يتناسب فيه تمثيل املجموعات البرملانية بكيفية تتناسب مع عدد أعضاء هذه اللجان في
الغرفة أي أن األغ لبية البرملانية في الغرفة تمثلها أغلبية برملانية في مقاعد لجنة التحقيق مما ال يخدم
عمل اللجنة و يضر بحيادها باعتبار أن الحكومة منبثقة من أغلبية برملانية  ،48ومثال هذا اإلشكال
نجده في لجنة التحقيق التي أنشاها املجلس الشعبي الوطني حول ارتفاع أسعار الزيت و السكر  ،إذ
أن جبهة التحرير الوطني أرادت توجيه عمل اللجنة لضرب الوزير األول "اويحي"  ،بينما عمل ممثلي
التجمع الوطني الديمقراطي على تبييض صورة الوزير األول  ،أما حزب حمس فعملوا على تبييض
صورة وزير التجارة.49
إضافة لذلك إذا كان منع البرملانيين املبادرين بالئحة إنشاء لجنة التحقيق البرملانية من العضوية فيها
وذلك حماية ملبدأ الحيادية إال أن هذا املنع ينقص من فعالية عمل اللجنة بحكم أن املبادرين بإنشاء
اللجنة هم أدرى بموضوع التحقيق و مالبساته.50
 -3قيد التحقيق القضائي  :ال شك أن سرية املعلومات القضائية و عدم السماح للجان التحقيق
بالحصول عليها يحد من نطاق سلطات لجنة التحقيق و التي قد تجد نفسها معرقلة بسبب منعها من
املسائل التي تكون في طائلة التحقيق القضائي ،فإذا كان الظاهر من هذا هو تكريس مبدأ الفصل بين
السلطات و لصرف التأثير على حياد الجهات القضائية و استقاللها إال أن الحقيقة هي أن التحقيق
البرملاني هو تحقيق سياس ي تجريه جهة سياسية لغرض سياس ي بخالف التحقيق القضائي  ،كما أن
هذا القيد من شانه أن يشجع الحكومة على منع احذاث لجنة التحقيق بإحالة امللف إلى العدالة
و التهرب من مناقشته برملانيا بما انه ال يوجد نص قانوني يمنح للبرملان بعد االنتهاء من مناقشة تقرير
لجنة التحقيق حق إحالة املسؤولين املتورطين للقضاء. 51
 -4قيد التحقيق البرملاني السابق  :هذا ما نص عليه القانون حيث ال يجوز أن يعاد تشكيلها لنفس
املوضوع قبل انقضاء اجل  12شهر ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها  ،52ولكن قد تظهر أدلة جديدة
و ثابتة تستدعي مباشرة القضية لم تكن تعرفها اللجنة السابقة.
 -5قيد الوثائق و املعلومات السرية  :قد يصعب على لجنة التحقيق ممارسة بعض األعمال التي تتميز
بالسرية التامة و من أمثلة ذلك سرية الدفاع الوطني أو سرية التحقيقات املالية  ،و أشار إلى هذه
املعلومات املشرع الجزائري في املادة  85من القانون العضوي وهي املعلومات التي تهم الدفاع الوطني
و املصالح الحيوية لالقتصاد الوطني و امن الدولة الداخلي و الخارجي  ،53وإذا أردنا مناقشة هذه
املسالة فيمكننا استثناء املعلومات املتعلقة بالدفاع الوطني و فقط كون املعلومات األخرى تعد
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تقليصا من عمل سلطات لجنة التحقيق البرملاني في عملية الرقابة على أعمال الحكومة  ،ولعل املشرع
عندما اقر بان رئيس املجلس يقدم إلى الوزير األول طلبات االستماع ألعضائها فاملعني بتحديد سرية
الوثائق هو الوزير األول نفسه و بالتالي فاألمر يخضع إلرادة الحكومة باألساس .
 -6عدم وجود سلطة إلزامية تملكها اللجنة عند استخدامها لسلطاتها  :حيث اكتفى املشرع في هذا
الصدد في املادة  84من القانون العضوي  12-16بنصه على "يعد عدم االمتثال أمام لجنة التحقيق
تقصيرا جسيما يدون في التقرير و تتحمل السلطة الوصية كامل مسؤولياتها "  ،فبالرجوع للقانون
الفرنس ي نجد أن القانون رقم  807لسنة  1977ادخل عنصر اإللزام في االمتثال أمام اللجنة و في أداء
الشهادة حيث جاء فيه على أن "للجنة أن تستدعي سواء على يد محضر أو عن طريق مأمور السلطة
أي شخص ترى فيه فائدة االستماع إليه  ،وذلك بناء على طلب رئيس اللجنة ويعاقب على الرفض
بغرامة من  600فرنك إلى  3000فرنك  ،وتطبق املواد  363و  365من قانون العقوبات في حالة الرجوع
عن الشهادة أو شهادة الزور أو رشوة الشاهد ".54
 -7قيد نشر تقاريرأعمال اللجنة  :إن نشر تقرير اللجنة كليا أم جزئيا يخضع القتراح مكتب الغرفة
ورؤساء املجموعات البرملانية و رأي الحكومة و تصويت أغلبية الحاضرين  ،وهو ما يعني تحكم
الحكومة في عملية نسبة النشر من التقرير و الذي بالضرورة لن تنشر منه ما يثبت إدانتها سياسيا ،
ومن خالل تجربة املجلس الشعبي الوطني في تشكيل لجنة التحقيق البرملاني تبين صعوبة نشر التقرير
سواء كليا أم جزئيا  ،إذ أنشئت خالل العهدة املمتدة من  1997إلى  2002ثالثة لجان تحقيق  ،األولى
عن تزوير االنتخابات املحلية لعام  ، 1997الثانية عن انتهاك الحصانة البرملانية للنواب  ،والثالثة
للتحقيق في احذاث القبائل  ،أما العهدة املمتدة من  2002إلى  2007فقد تشكلت من خاللها كذلك
ثالثة لجان تحقيق األولى عن املمارسات الالشرعية للوالة و الثانية عن خرق الحصانة البرملانية ،
والثالثة عن تبذير األموال العمومية  ،ونضيف إليهم لجنة التحقيق البرملانية التي انشات خالل العهدة
من  2007إلى  ، 2011إال أن نتائج هذه اللجان يبقى مجهوال لحد الساعة  ،إضافة إال أنها لم تتعلق
بمسائل ذات أهمية باستثناء اللجنة الخاصة باحذاث القبائل فكان تحقيق اللجان األخرى ملصالح
حزبية. 55
وبالتعريج للقانون الفرنس ي نجد أن القاعدة العامة هي سرية أعمال اللجنة و مع ذلك فان اللجنة
تستطيع أن تطلب التصويت على نشر كل أو جزء من التقرير العام عند نهاية أعمالها  ،وفي مصر كذلك
تعتبر سرية جلسات لجان التحقيق قاعدة عامة ومع ذلك يجوز إعالن التقرير إما كليا أو جزئيا سواء عن
طريق الصحافة أو غيرها من وسائل اإلعالم بشرط الحصول على اإلذن املسبق من رئيسها .56
 -8لم يحدد القانون صراحة بوجوب متابعة البرملان ملدى تنفيذ الحكومة للتوصيات املدرجة في التقرير
النهائي املصادق عليه من قبل اللجنة ولم يتبين أيضا موقف البرملان من إهمال الحكومة ملا ورد في التقرير.
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خاتمة :
بعد النهاية من دراستنا تبين لنا ان وسائل الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة في النظام الجزائري
واملتمثلة في السؤال و االستجواب و لجان التحقيق البرملانية ماهية إال وسائل إعالمية حيث يمكن القول
أنها ليست سوى حبرا على ورق تخلو من طابع الردعية و ال يترتب عنها أي جزاء قانوني ،فهي وسائل مغلوب
على أمرها و ال يمكنها مكافحة الفساد اإلداري داخل أجهزة الحكومة ال من بعيد وال من قريب ،حيث ظهر
لنا جليا من خالل بحثنا بوضوح تفوق السلطة التنفيذية وتأثيرها على السلطة التشريعية ،األمر الذي
يؤثر بشكل كبير على فعالية البرملان بغرفتيه في ممارسة عمله الرقابي على أعمال الحكومة ،فباستعراضنا
للوسائل البرملانية في مراقبة عمل الحكومة في الدول املقارنة خاصة وسيلتي االستجواب و لجان التحقيق
تبين لنا أنهما وسيلتان ردعيتان قد يصل بهما الحال حتى إلزالة الحكومة خاصة ملا هو الوضع عليه في
فرنسا  ،وبهذا ومن التوصيات التي نقترحها لتفعيل هذه الوسائل في الجزائر و جعلها أكثر نجاعتا في
مكافحة الفساد نذكر ما يلي :
-1في ما يخص السؤال البرملاني  :البد على األقل من توافر شرطين أساسين في السؤال البرملاني لجعله
فعاال أنا وهما  :األول وهو إعطاء الوقت الكافي للمثل الحكومة للجواب عن السؤال لعدم تحججه بضيق
الوقت حيث أن تمديد آجال اإلجابة عن السؤال في نظرنا ال يفقد أهمية السؤال و ال ينقص من فعاليته ،
أما الثاني فعلى املشرع أن ينص في القانون على إمكانية ترتيب جزاء قانوني عن املمتنعين عن اإلجابة عن
أسئلة أعضاء البرملان .
-2في ما يخص آلية االستجواب  :البد من جعل االستجواب أكثر فعالية ملا هو الوضع عليه بتحويله إلى
آلية ردعية في مكافحة الفساد اإلداري داخل أروقة الحكومة  ،وذلك من خالل منحه إمكانية سحب الثقة
من الحكومة و يكون ذلك طبعا بعد تحديد املشرع للشروط الواجب توافرها لهذا اإلجراء الخطير و تنظيم
هذه السلطة .
-3في ما يخص لجان التحقيق البرملاني  :ال بد من جعل لجان التحقيق البرملاني أكثر نجاعتا و فعاليتا في
ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة و ال يتحقق ذلك في نظرنا إال من خالل تنفيذ مايلي :
 منح البرملان صالحية حق تحريك املسؤولية السياسية للدولة إذا تبث تقصيرها في مسؤولياتها. منح لجنة التحقيق الوقت الكافي في التحقيق وإعداد تقريرها و بالتالي أداء واجبها الرقابي على أكملوجه.
 إصدار قوانين تمنح اللجنة سلطة تسيل عقوبات عن من ال يستجيب الستدعائها  ،ومنح البرملانسلطة متابعة الحكومة في مدى تنفيذها للتوصيات املدرجة في القرار النهائي املصادق عليه من قبل
املجلس.
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 إصدار نصوص قانونية تسمح بإحالة املسؤولين املتورطين للقضاء دون املساس بمبدأ الفصل بينالسلطات.
 منح لجنة التحقيق إمكانية نشر تقاريرها بدون األخذ برأي الحكومة و ذلك لتنوير الرأي العاموالتعرف على النتائج التي توصلت إليها .
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الديمقراطية التشاركية ومظاهر تطبيقاتها في القانون الجزائري
Participatory democracy and the manifestations of its application in
Algerian law
د .حموني محمد
أستاذ محاضر "أ" ،كلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعة أحمد دراية-أدرار
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تاريخ االستالم2019 /03/08 :

تاريخ القبول للنشر2019/04/12 :

*******
امللخص:
الديمقراطية التشاركية أصبحت ضرورة ملحت أملتها الحاجة املاسة إليها ،إذ بمقتضاها يمكن إعادة
اللحمة للنسيج االجتماعي للدول ،وذلك من خالل املشاركة الفعالة والهادفة لألفراد واملنظمات املدنية في
املشاركة في صنع القرار من خالل جملة من الوسائل كاإلعالم واالطالع واملشاورة فيما يعنيه على املستوى املحلي.
الكلمات املفتاحية :ديمقراطية؛ تشاركية؛ إعالم؛ استشارة؛ إطالع؛ تحقيق عمومي؛ حق التقاض ي؛ أفراد؛
منظمات مدنية.
Abstract:
Participatory democracy has become a necessity that is dictated by the urgent
need for it, whereby the social fabric of States can be re-welded through effective and
meaningful participation of individuals and civic organizations in decision-making
through, inter alia, information, consultation and consultation at the local level.
Keywords: Democratic, participatory, media, consultation, public awareness,
litigation, individuals, civil organizations.
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مقدمة:
يتفق فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسية على وجود عدة صور للديمقراطية ،نذكر منها
الديمقراطية املباشرة ،والديمقراطية التمثيلية (النيابية) ،والديمقراطية شبه املباشرة.
وأمام تعثر هذه الصور للديمقراطية في إشباع حاجيات األفراد وتحقيق غايتهم كان من الضرورة بمكان
البحث عن دعائم ترمم التصدعات التي لحقت بالديمقراطية التمثيلية والديمقراطية شبه املباشرة ،زيادة على
ذلك ظهر ما يعرف بالعزوف االنتخابي لألفراد ،مما جعل من الديمقراطية العتيقة بصورها املختلفة في مأزق.
وغير خاف أن مظاهر العوملة التي طالت جل حياة األفراد واملجتمعات وما أفرزته من تعقيدات جعلت
ً
املؤسسات التشريعية للدول تتأثر سلبا بذلك ،حيث أصبح التشريع الداخلي يقع تحت تأثير مظاهر العوملة
حسب املجال املراد التشريع فيه.
وبمقتض ى هذا وذاك ،اتجهت الدول نحو البحث عن سبل كفيلة بالتغلب على هذه املعوقات التي أثرت
على النسيج االجتماعي ،مما دعى إلى تبني نوع جديد من الديمقراطية ليست تمثيلية ،وال خلفية سياسية لها ،بل
تنبع من رحم أقاليم الدولة ووحداتها املحلية لغاية نبيلة هي سد ثغرات ومثالث الديمقراطية التمثيلية
والديمقراطية شبه املباشرة.
وغني عن البيان أن الديمقراطية التشاركية أصبحت ضرورة ملحت أملتها الحاجة املاسة إليها ،إذ
بمقتضاها يمكن إعادة اللحمة للنسيج االجتماعي للدول ،وذلك من خالل املشاركة الفعالة والهادفة لألفراد
واملنظمات املدنية في املشاركة في صنع القرار من خالل االعالم واالطالع واملشاورة فيما يعنيه على املستوى
املحلي.
ومما سبق ذكر نطرح تساؤول مفاده :ما املقصود بالديمقراطية الديمقراطية التشاركية؟ وما مبررات
وجودها؟ وما مدى تطبيقها في القانون الجزائري؟
ولإلجابة عن هذه التساؤالت اعتمدنا املنهج الوصفي باعتباره مناسبا للخوض في مثل هذه الدراسة ،مع
االستعانة في باملنهج التاريخي في بعض جوانب املوضوع.
وقد تم تقسيم موضوع الدراسة إلى مطلبين :األول يتناول ماهية الديمقراطية التشاركية ،أما الثاني
فخصص لدراسة مظاهر تطبيقات الديمقراطية التشاركية في القانون الجزائري.
املطلب األول :ماهية الديمقراطية التشاركية
يقتض ي تحديد ماهية الديمقراطية التشاركية التعرض إلى مفهومها ،وظهورها ومبررات وجودها ،وآليات
استخدام الديمقراطية التشاركية وأهدافها ،هذا ما نبينه في الفروع التالية:
الفرع األول :مفهوم الديمقراطية التشاركية
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تعرف الديمقراطية التشاركية بأنها صورة حديثة العهد للديمقراطية تتجلى في مشاركة أفراد املجتمع
بصفة
مباشرة في مناقشة وبلورة الشؤون العامة واملساهمة في اتخاذ القرارات املتعلقة بهم.1
كما توصف الديمقراطية التشاركية بكونها تنطلق من حق املواطن في الحصول على فرصة اإلخبار
واالستشارة واملشاركة في املجالس املنتخبة للجماعات املحلية ومتابعة املشاريع املنجزة واملشاركة في تقييمها على
املستوى املحلي.2
ومن جانب آخر ،تعرف الديمقراطية التشاركية بأنها تعني املشاركة الفردية من جانب املواطنين في القرارات
السياسية التي لها تأثير مباشر على حياتهم ،بدال من االعتماد الكلي ،في هذه القضايا ،على النواب املنتخبين،
وبالتالي؛ فإن هذه املشاركة من جانب املواطنين تتسم بالتفاعل املباشر والنشط ،وتتم في إطار مجتمعات
صغيرة ،حيث تتكون فرص التواصل بين الجماهير أكبر.3
كمااا يراهااا الاابعض الديموقراطيااة التشاااركية بأنهااا شااكل ماان أشااكال التاادبير املش ا رك للشااأن العااام املحلااي
يتأسس على تقوية مشاركة السكان في اتخاذ القرار السياس ي وهي تشاير إلاى نماوذس سياسا ي يباديلي يساتهدف زياادة
انخ ارام ومشاااركة املااواطنين فااي النقااا العمااومي وفااي اتخاااذ الق ارار السياس ا ي ،أي عناادما يااتم اسااتدعاء االف اراد
للقيااام باستشااارات كباارى تهاام مشاااريع محليااة أوق ارارات عموميااة تعناايهم بشااكل مباشاار ،وذلااك بغايااة إش اراكهم فااي
اتخاذ القرارات مع التحمل الجماعي املسؤوليات امل رتبة على ذلك.4
وغنااي عاان البيااان ،أن الديمقراطيااة التشاااركية تقتضا ي وتعنااي وجااود مشاااركة شااعبية فعالااة ماان خااالل إعااادة
ّ
توزيع القوة والسلطة في املجتمع ،كما تمكن املواطنين من ممارسة حقوقهم بصفة دورية ،و فاي ظال شافافية تتايح
ّ
لهم االش راك في صنع السياسات ّ
العامة ،و هذا في إطار أوسع و املتمثل في الهندسة السياسية.5
وتعارف بعاض الدراساات الديمقراطياة التشااركية بأنهاا نظاام يمكان مان مشااركة املاواطنين فاي صانع القارارات
السياساية ذات االولوياات بالنساابة إلايهم عاان طرياق التفاعاال املباشار مااع السالطات القائمااة واملشاكالت املطروحااة.
كما تتفاق علاى ان الديمقراطياة التشااركية تتبناى مفهوماا جوهرياا يأخاذ بعاين االعتباار دور املاواطنين فاي املشااركة فاي
صاانع القارار السياسا ي وتاادبير الشااأن العااام ،كمااا انهااا تتساام بالتفاعاال بااين املااواطنين والحكومااات أو املستشااارين
املحليااين ،وأنهااا مكملااة للديمقراطيااة التمثيليااة ،هااذا التصااور األخياار لاايس هناااك اتفاااق بشااأنه ،فحسااب “انطااوني
جي ا اادنر” ع ا ااالم االجتم ا اااع البريط ا اااني “ليس ا اات– الديمقراطي ا ااة التش ا اااركية -امت ا اادادا للديمقراطي ا ااة التمثيلي ا ااة
أوالديمقراطياة الليبراليااة وال حتااى مكملاة لهااا ولكنهاا ماان خااالل التطبياق تخلااق صايغا للتبااادل االجتماااعي (املقصااود
هااو االدوار االجتماعي ااة)” وال ااذي وف ااق تص ااوره “تس اااهم موض ااوعيا وربم ااا بش ااكل حاس اام ف ااي إع ااادة بن اااء التض ااامن
االجتماعي. 6
ويمكن تعريف الديمقراطية التشاركية من خالل أدوات ووسائل قيامها واملوضاوعة علاى ذمتهاا ،حياث تعارف
بأنها مجموعة اإلجراءات والوسائل واآلليات التي تتيح للمواطن االنخرام املباشر في تسيير الشؤون العامة.7
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وغنااي عاان البيااان أن الحااال يقتض ا ي وجااود قنااوات معينااة تمااار ،ماان خاللهااا عمليااة املشاااركة ،وبقاادر تااوافر
هااذه القنااوات ماان جهااة ،وفاعليتهااا ماان جهااة أخاارى ،يكااون الاادور الااذي تلعبااه املشاااركة السياسااية فااي عمليااة صاانع
القرار في مستويات مختلفة داخل النظام السياس ي.8
ومما تجب اإلشارة إليه ،أن مصطلح الديمقراطية التشاركية استخدم في تقارير البنك العاملي الذي دعا في
تسعينيات القرن املاض ي إلى اعتماد أسس ي اإلدارة التنموية الجديدةي عبر تبني مطالب هيئات املجتمع املدني
على املستوى املحلي ،من خالل تحقيق ال رابط بين عاملية حقوق اإلنسان ،ومقاربة الديمقراطية التشاركية
باعتبارها تصورا اقتصاديا قائما على حرية املبادرة الفردية ،وكذا مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم والراشد،
التي تكفل تحقيق أكبر قدر من حاجات املجتمع ومطالب الواقع املحلي ،في أقصر مدة ممكنة وبأقل تكلفة
مقدرة.9
وخالصااة القااول ،أن الديمقراطيااة التشاااركية تعنااي مساااهمة أف اراد املجتمااع فااي التااأثير فااي صااناعة الق ارار ماان
خالل توسيع مشاركتهم من خالل إقحامهم فاي الحاوار والنقاا العماومي ،خصوصاا فاي املجاال الحلاي ،مماا يعطايهم
القاادرة علااى تجاااوز مرحلااة اإلعااالن واإلعااالم بمطااالتهم للساالطات املعنيااة ،والوصااول إلااى مرحلااة املشاااركة فااي صااناعة
واتخاذ القرار املتعلق بمحنى حياتهم ومعيشتهم.
الفرع الثاني :ظهور الديمقراطية التشاركية و مبررات وجودها
يتطلب منا هذا العنصر اإلشارة إلى تاريخ ظهور الديمقراطية التشاركية كموضوع مستق عن الديمقراطية
التمثيلية ،ومن ثم تحديد مبررات استخدام هذا املبدأ أو اللجوء إليه ،وذلك في النقام الجزئية التالية:
ً
أوال :ظهور الديمقراطية التشاركية
تشير البحوث والدراسات التي تناولت إشكالية الديمقراطية التشاركية إلى أن الفضل في بروزها يرجع إلى
الواليات املتحدة األمريكية خالل ف رة الستينيات من القرن املاض ي ،وذلك في املجالين الصناعي واالقتصادي ،
حيث قامت بعض املؤسسات في الواليات املتحدة اإلمريكية بمشاركة العمال في بلورة تنظيم التسيير املتعلق
بطرق العمل واالنتاس من خالل املناقشة واإلثراء والخروس بقرارات بشأن ذلك.10
ويرى الفقيه سيدريك أن مواجهة الفقر والتهميش كانتا من بين العناصر األساسية في الكشف عن أهمية
الديمقراطية التشاركية ،فمن خالل أسلوب الحوار والتشاور مع املواطنين بشأن كيفية تدبير الشأن العام
وصنع القرار الكفيل ملواجهة التحديات املطروحة محليا ،أسفرت الحصيلة بأن خلق نخبة محلية من املواطنين
العاديين كان لها القدرة والقوة لطرح الحلول املالئمة للمشاكل املطروحة وملواجهة النخبة املهيمنة محليا
واملتكونة من القوى الضاغطة والفاعلين في الحقل املحلي.11
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وإلى جانب الواليات املتحدة األمريكية – بعد نجاح التجربة -نجد كثير من الدول اعتمد مبدأ الديمقراطية
التشاركية ،حيث توسع تطبيقه ليشمل دول أمريكا الالتينية على غرار البرازيل واألرجنتين ،وفي خالل الثمانينات
من القرن املاض ي شمل تطبيق الديمقراطية التشاركية دول أوروبا ،حيث استخدمت بريطانيا مصطلح
الديمقراطية التد اولية ،ثم أملانيا ،وفرنسا ،وهكذا دواليك ،حيث تعددت أسماؤها بين الديمقراطية املحلية،
الديمقراطية املحلية التشاركية ،الديمقراطية الجوارية12...
وجدير باملالحظة أنه في فرنسا تم إصدار قانون  27فبراير  2002املتعلق بديمقراطية القرب(الجوارية) الذي
اش رم في فصله األول من الباب املتعلق بمشاركة السكان في الشؤون املحلية إحداث مجالس األحياء باملدن
التي يتجاوز ساكنيها  80000نسمة .وقد أسفرت الحصيلة بفرنسا عن إيجاد الحلول للمشاريع الكبرى والتي
تواجه معارضة قوية عند تنفيذها واستخالص املالحظات االيجابية والسلبية حول املشروع و التي تكون كفيلة
بتطويره في نهاية األمر.
ومن نافلة القول ،نشير إلى أنه في أوروبا الغربية ،عقد مؤتمر لالتحاد األوربي حول الديمقراطية التشاركية
املنعقد بالعاصمة البلجيكية بتاريخ  8و  9من مار ،2004 ،حيت تم التأكيد على أن الديمقراطية األوربية في
أزمة حصيلة يتقاسمها الكل و”أن الديمقراطية التشاركية هي الحل لالزمة وقيمة مضافة لدول االتحاد األوربي”
و “يجب على الديمقراطية التشاركية أن تضخ دما جديدا للديمقراطية لتكمل الديمقراطية التمثيلية وتنمية
التعاون مع باقي الشركاء االجتماعين.
ولم تبقى الديمقراطية التشاركية حبيسة الدول الغربية ،بل وصلت إفريقيا ،ودول املغرب العربي وغيرهم
من الدول ،نذكر منهم على سبيل املثال جنوب إفريقيا واملغرب والجزائر وتونس...
ً
ثانيا :مبررات وجود الديمقراطية التشاركية
من املعلوم أن الديمقراطية املباشرة هي أنجع الطرق الديمقراطية ،حيث يمار ،الشعب حكم نفسه
ً
بنفسه دون وساطة هيئة تشريعية تمثله ،وبطبيعةالحال هي الصورة املثلى للديمقراطية ،13ونظرا لعدم امكانية
تطبيقها في العصر بالنظر لعدة اعتبارات موضوعية لجأت النظم السياسية الستخدام الديمقراطية التمثيلية
التي تقوم على انتخاب أفراد الشعب أصحاب السيادة اختيار ممثلين عنهم بواسطة االنتخاب ملباشرة الحكم.
وتجد الفكرة أساسها في فكرة التمثيل القانون املوجودة في القانون الخاص ،إذ بموجتها يوكل أحد األفراد غيره
في التصرف باسمه ولحسابه في بعض املسائل ،وتعود آثار تلك التصرفات على املوكل.14
وغير خاف ما تعرضت له الديمقراطية التمثيلية من أزمات ،حيث ظهرت إلى العلن الكثير من النقائص
التي اع رت هذا النوع من الديمقراطية نذكر منها:
 -1العزوف عن ممارسة حق االنتخاب
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االمتناااع ع اان التصااويت ف ااي االنتخابااات يك ااون باإلمجااام ع اان املشاااركة بإب ااداء ال ارأي أو االختي ااار ماان الب اادائل
املطروحااة للتصااويت عليهااا ،وهااو يختلااف عاان التصااويت االحتجااا ي الااذي ياادلي فيااه الناخااب عماادا بصااوت غياار
صااحيح ال يمكاان احتسااابه ،بعماال اختيااارات غياار صااحيحة أو ب اارك كاال االختيااارات ماابطال صااوته أو ماادليا بصااوت
فارغ إن كان ذلك مسموحا به في نظام التصويت .
ك ااال املمارسا ااتان ،االمتن اااع و إبطا ااال الص ااوت ،قا ااد تع ا ّادان تصا ااويتا احتجاجيا ااا ،و ذل ااك حسا ااب الظا ااروف
السياسااية التااي يجااري فيهااا التصااويت .االمتناااع عاان التصااويت قااد يكااون مؤش ارا علااى حياارة الناخااب أمااام الخيااارات
املطروحة أو رفضه الطفيف لها الذي ال يرقى إلى درجة االحتجاس الفعلاي .يمكان كاذلك لالحتجااس أن يكاون مؤشارا
على أن الناخب له موقف ّ
معين مان املساألة املطروحاة لالق اراع إال أن الارأي الشاا ع شاعبيا حولاه يختلاف عان رأياه
لذا فال جدوى فعلية من التصويت وفقا لرأيه .
كمااا يمكاان أن يكااون االمتناااع عاان التصااويت رفضااا لنظااام التصااويت ذاتااه و تعبي ارا عاان عاادم رضاااه عاان كاال
الخيااارات املطروحااة و النظااام السياس ا ي ذاتااه .يمكاان كااذلك للناااخبين أن يمتنعااوا عناادما يشااعرون أنهاام ليساات
لديهم معرفة كافية باملسألة املطروحة أو أنه لم يشارك في النقا بما يكفي لتكوين قناعة بشأنها.15
 -2تقنوقراطية الحكم املعاصر:
بحكم التطور الذي يحكم كل مناح الحياة تقلص دور املشرع إلى حد بعيد ،وذلك بالنظر للمعطيات التي
تالزم
التشريعات من تكنولوجيا وتعقيدات مست مختلف مظاهر الحياة ويجهله املشرع ،ومن ثم تحول االختصاص
التشريعي إلى ذوي االختصاص من التقنوقراطيين ،حيث يصف موريس دي فر ي الديمقراطية بأنها ي
تقنوقراطية ،مما أدى بالنهاية إلى تحول املجالس املنتخبة إلى مكاتب تسجيل لقرارات أجهزة تقنوقراطية غير
منتخبة ،وأحيانا غير معروفة ،وقد تكون أجنبية في حالة لجؤ الدولة لالستعانة بالخبرة األجنبية كما هو حال
الدول النامية.16
وغير خاف ،أن من شأن ذلك أن يهدم املبادئ التي ترتكز عليها الديمقراطية ،ففي غياب اآلراء املختلفة التي
تبلور املوضوع املطروح للتصويت ،يجعل القوانين والقرارت غير معبرت عن الشعب صاحب السلطة والسيادة،
ومن جهة أخرى ،تمس بمركز املشرع الذي له الوالية العامة في إعداد القوانين والتصويت عليها.

 -3تأثيرالعوملة على الدول.
العوملااة هااي أيااديولوجيا تعكااس النظااام الجديااد وتخدمااه وتطاارح نفسااها علااى أنهااا نظااام فااوق األيديولوجيااة،
بمعنى أنها ال تتحدد في مصالح طبقة أو أمة أو دين أو جنس .من هناا نارى أن دوال قليلاة اساتفادت مان هاذا النظاام
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الجديد ،وهي الدول الصناعية التاي اتخاذت الادول النامياة لتساويق منتجاتهاا ولام ياتم توزياع ثاروات وفوائاد العوملاة
بما يحقق التكامل الدولي املطلوب.17
ومما تجب اإلشارة إليه ،أن العوملة شمل ت مظاهر الحياة ،وترتب عن ذلك الخضوع لضوابط ومعايير
مفروضة من طرف منظمات دولية وشركات عاملية تعتمد على تأثير الدول الكبرى التي تنتمي إليها ،وإن كان ظاهر
ً
العوملة اقتصاديا إال أنه مس أيضا املجال السياس ي واالجتماعي والثقافي بواسطة عوملة القانون ،حيث أصبحت
السلطات التشريعية في الدول تنفذ نصوص أجنبية ،ومن اثم اكتسحت العوملة التشريعات الوطنية.18
الفرع الثالث :آليات استخدام الديمقراطية التشاركية وأهدافها
نتعرض في هذا العنصر إلى اآلليات املتطلبة الستخدام الديمقراطية التشاركية ،ومن ثم بيان األهداف
املتوخاة من استخدام هذا املبدأ ،ذلك ما نشرحه في اآلتي:
ً
أوال :آليات استخدام الديمقراطية التشاركية
يتطلا ااب اسا ااتخدام وممارسا ااة الديمقراطيا ااة التشا اااركية ما اان قبا اال أف ا اراد املجتما ااع ضا اارورة كفالا ااة جملا ااة ما اان
الش ااروم ،والت ااي بمقتض اااها يتيس اار عل ااى امل ااواطنين املش اااركة الفعلي ااة ف ااي ص ااناعة الق ارار أو املش اااركة في ااه ،وس اابيل
تحقيق ذلك نذكر البعض من هذه الشروم في التالي:
 -1بناء مؤسسات مدنية
من املعلوم أن الديمقراطية التشاركية جاءت بعد فشل الديمقراطية التمثيلياة فاي تحقياق األهاداف املرجاوة
منها ،أو على األقال عادم القادرة علاى الوفااء بكال ال زامتهاا ،ومان ثام وجاب وضاع قواعاد قانونياة تمكان أفاراد املجتماع
من تشكيل هياكل غير سياسية لها أبعاد ذات طابع اقتصاادي أو اجتمااعي أو ثقاافي ،وال يتحقاق ذلاك إال مان خاالل
منظمات املجتمع املدني ،واملعبر عنها بالجمعيات.
وجادير بالاذكر ،أن الجمعياات لهاا دورا مهام وفعاال فاي تكاوين املاواطن مان خاالل زرع روح املواطناة واملباادرة
والتط ااوع وحث ااه عل ااى املس اااهمة ف ااي الحي اااة العام ااة وبن اااء الديمقراطي ااة وتحقي ااق التنمي ااة ،وذل ااك عل ااى اعتب ااار أن
الجمعيات وكأنها مجتمعات الديمقراطية املباشرة.19
وما يمكن اإلشارة إليه ،أن هذه الجمعيات قد تأخذ أشكاال متعددة ،فقد تكون في شكل جمعية الحاي ،ومناه
ينصااب اهتمامهااا علااى كاال مااا يتعلااق بانشااغاالت سااكان الحااي ماان نظافااة ،وتعلاايم  ،ونقاال عمااومي ،وقضااايا البيئااة ،...
واق راح جملة منالبرامج في هذا الشأن ،واملشاركة فيصناعة القرارات املتعلقة بها.
وعل ا ااى س ا اابيل املث ا ااال ت ا اام تأس ا اايس مج ا ااالس األحي ا اااء ف ا ااي فرنس ا ااا بموج ا ااب ق ا ااانون  27فبراي ا اار  2002واملتعل ا ااق
بالديمقراطية املحلية للسلطات املحلية (الديمقراطية الجوارياة) ،وهاي عباارة عان هياكال تاربط ساكان مديناة كبيارة
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مااع إدارة البلديااة ،هااذا القااانون يلاازم البلااديات التااي يزيااد عاادد سااكانها علااى  80.000نساامة بإنشاااء مجااالس أو أكثاار
من مجالس األحياء التي يتمثل دورها في تطوير مشاركة املواطنين.20
 -2مجالس الشباب:
ً
تعااد مجااالس الشااباب منصااات لتمكااين وتفعياال دور الشااباب فااي مختلااف القطاعااات ،فضااال عاان االطااالع علااى
أفضاال املعااايير العامليااة املعنيااة بالشااباب ونقلهااا إلااى الدولااة ،21قاااطرة التنميااة البشاارية التااي تقااود قطاعااات التنميااة
الشاااملة واملسااتدامة فااي املسااتقبل ،ول رسااخ القاادرات الوطنيااة الشااابة وتعاازز مشاااركتهم بفاعليااة واقتاادار فااي رساام
مستقبل وطنهم الغالي ،وتحقيق آماله وطموحاته.22
وعل ااى س اابيل ال ااذكر ،ف ااإن مجل ااس الش ااباب البريط اااني يع ااد جمعي ااة تعم اال عل ااى تمك ااين الش ااباب وتط ااوير
اهتمامااتهم ،و ياادار املجلااس ماان قباال الشااباب ،وهااو موجااود ماان أجاال عاارض آراء الشااباب علااى الحكومااة ومتخااذوا
القارار علاى املساتوى املحلاي ،والاوطني ،واألوروباي ،والعااملي .وكاذلك لتااجيع املشااركة امل زايادة للشاباب فاي املجتماع
والحياة العامة.23
وفي الجزائر أنشأ املجلس األعلى للشباب بمقتض ى املادة مائتان ( )200من الدساتور ،24حياث يقاوم املجلاس
بتق ااديم اآلراء ح ااول املس ااائل املتعلق ااة بحاج ااات الش ااباب وازده ااارهم ف ااي املج ااال االقتص ااادي واالجتم اااعي والثق ااافي
والرياض ي ،واملساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير والحس املدني ،في حين يمكن أن يخطر املجلس مان طارف
رئيس الجمهورية أو الوزير األول أو بمبادرة منه بخصوص كل مسألة تتعلق بنشاطه.
 -3النقاش العام:
النقا العام هو آلية من آليات الديمقراطية التشاركية معمول به في معظم دول العالم ،وفي فرنسا أصبح
اللجؤ إليه إلزميا ،وذلك بموجب القانون القانون رقم  ،101-95وله لجنة وطنية مستقلة منذ سنة  ،2002وهي
التي تقرر فتح نقا عام حول موضوعات محلية أو جهوية أو وطنية تتعلق بخيارات سياسية هامة.25
ً
ثانيا :أهداف الديمقراطية التشاركية
ممااا تجااب اإلشااارة إليااه ،أن الديموقراطيااة التشاااركية تسااعى لدمقرطااة الديموقراطيااة التمثيليااة التااي تجلاات
بعااض عيوبهااا ماان خااالل تعزيااز دور املااواطن الااذي ال ينبهااي أن يبقااى دوره منحصارا فحسااب فااي الحااق فااي التصااويت
أوال رش ااح ودخ ااول املج ااالس املنتج ااة محلي ااا ووطني ااا ،ب اال يمت ااد ليش اامل الح ااق ف ااي اإلع ااالم واالستش ااارة وف ااي التتب ااع
والتقييم.
وإذا كاناات الديمقراطيااة التشاااركية تعنااى بمشاااركة األفاراد فااي صاانع القارارات ذات التااأثير فااي حياااتهم ،فااإن كاال
ذلك يكون بغاية تحقيق جملة من األهداف ،ونذكر منها:
 -1سااد ثغارات الديمقراطيااة التمثيليااة والتوجااه نحااو إصااالحها ،بمعنااى دمقرطااة الديمقراطيااة فااي حااد ذاتهااا فااي وجااه
جديد.26
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 -2تحسين إدارة الشؤون املحلية ،وبالتالي تحسين فعالية مسارات اتخاذ القرار ،ومناع نشاوب النزاعاات املحتملاة،
وتحقيق أقص ى قدر من العقالنية في الحلول املق رحة.27
 -3تحسين التماسك االجتماعي على مستوى األقاليم ،إذ تعد شكل من أشكال تعلم وتحمل املساؤولية الجماعياة،
والحد من االنطواء.28
 -4الوصول إلى املواطنة الحقيقية االيجابية من خالل االنخرام واملشاركة.
املطلب الثاني :مظاهر تطبيقات الديمقراطية التشااركية ياا القاانول الئزا ارال الاالعاملما املشااوراا املشااركةا
التقاض ي)
بااالرجوع علااى مختلااف النصااوص القانونيااة نجااد أن املشاارع الجزائااري كاار ،مبااادئ الديمقراطيااة التشاااركية
من خالل آليات تفعليها واملتمثلة في كفالة الحق في اإلعالم واملشاورة (التحقيق العماومي) واملشااركة ،ويتجلاى ذلاك
في قانون البلدية ،وفي مجال التهيئة والتعمير ،وحماية ال راث الثقافي ،وحماية البيئة ،ذلك ما نوضحه تباعا.
الفرع األول :مظاهر االعملم واالطملع واملشاركة كآلية ملباشرا الديمقراطية التشاركية يا القانول الئزا رال
ممااا تجااب اإلشااارة إليااه ،أن املشاارع الجزائاري نااص فااي الكثياار ماان أحكااام القااوانين علااى جملااة ماان اآلليااات تمكاان
األفراد واملنظمات من ممارسة ومباشرة مظاهر الديمقراطية التشاركية ،خصوصاا فاي الشاأن املحلاي بغاياة تحقياق
مشاركة املواطن في تسيير الشأن العام ،هذا ما نبينه في النقام الجزئية التالية:
أوال :مفهوم آلية االعملم واالطملع واملشاركة
نتعرض في هذا العنصر إلى مفهوم آليات االعالم واالطالع واملشاركة ،ومن ثم بيان مظاهر هذه اآلليات في
القانون الجزائري.
 -1مفهوم آلية االعملم
يقص ااد بحريااة اإلع ااالم حري ااة إب ااالغ املعلوم ااات واألنب اااء ألكب اار ع اادد ممك اان م اان الن ااا ،،س ااواء ع اان طري ااق م ااا ي اارى
بااالعين كاملطبوعااات واالستعراضااات العامااة ،أم مااا يساامع باااألذن كالبااث اإلذاعااي ،أو مااا يساامع وياارى كإرسااال التلفاااز
وشبكة املعلومات.29
والحااق فااي اإلعااالم يتضاامن حااق تبليااع األنباااء واملعلومااات واآلراء ،وهااذا الحااق يتعلااق بال ااحفي أو معااد الرسااالة
اإلعالمياة ،ساواء كااان فاردا أو مؤسسااة إعالمياة ،وحاق تلقااي األنبااء واملعلومااات واآلراء ،وهاذا يتعلااق باأفراد املجتمااع
وجماعاته.
 -2مفهوم آلية االطملع
يعاارف الحااق فااي االطااالع علااى املعلومااات بأنااه  :حااق الجمهااور و األف اراد فااي الحصااول علااى جميااع املعلومااات التااي
تضع السلطات العامة اليد عليها أو تحتفظ بها  ،بأي طريقة كانت والاذي أضاحى واحادا مان أهام الحقاوق الطبيعاة
لإلنساان  ،فالسالطات العاماة ليسات إال وكيال عان الشاعب واألفاراد فاي إدارة الشاأن العاام  ،ولايس مان حاق الوكيال
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إخفاااء أي ء ا يء عاان األصاايل (الشااعب) فالبااد أن تتاااح جميااع املعلومااات أمااام الجمهااور  ،ماداماات الساارية أو منااع
وصول األفراد إلى تلك املعلومات ال يحقق مصلحة عامة جدية.30
 -2مفهوم آلية املشاركة
يمكاان تعريااف املشاااركة السياسااية بأنهااا مساااهمة املااواطنين املباشاارة أو غياار املباشاارة فااي عمليااة اتخاااذ القارار فااي
إطااار النظااام السياسا ي املحاايط ،وبناااء علااى ذلااك فااإن قواعااد بناااء هااذه املشاااركة تقتضا ي كفالااة جملااة ماان املبااادئ
وهي:
• حق املوطن في التصويت
• حق املوطن في تولى وظائف عامة
• حق املواطن في املشاركة في عملية اتخاذ القرار
وغير خاف ،أن هذا املفهوم للمشاركة يرتبط بعدة أوجه لها تتأرجح ما بين السلبية وااليجابية واملطلقاة ،وبطبيعاة
الحال فإنها تختلف باختالف اتجاهات أنظمة الحكم ومدى تبنيها للنظام الديمقراطي من عدمه31.
 -2مظاهرآليات االعملم واالطملع واملشاركة
نستعرض في هذا العنصر جملة من مظاهر اآلليات املتعلقة بالديمقراطية التشاركية الواردة في مختلف
النصوص القانونية.
أ -مظاهرتطبيق ليات الديمقراطية التشاركية يا قانول البلدية
بالرجوع إلى املادة الثانية ( )02قانون البلدية 32نجد أنها نصت بصراحة على ضرورة مشاركة املواطنين في
تسيير شؤون البلدية بقولها :ي البلدية هي القاعدة اإلقليمية الالمركزية ،ومكان ملمارسة املواطنة ،وتشكل إطار
مشاركة املواطن في تسيير الشؤون العمومية.ي
ومن اآلليات املعتمدة لتحقيق الديمقراطية التشاركية كفالة وصول املعلومة للمواطن وطلب استشارته
مما يمكنه من التعرف على املوضوع املعني به وفهمه ،ومن ثم القدرة على طرح املق رحات بشأنه ،وفي ذلك نصت
املادة  11من قانون البلدية إلى أن يتخذ املجلس الشعبي البلدي كل التدابير إلعالم املواطنين بشؤونهم
واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ويمكن في هذا املجال
استعمال ،على وجه الخصوص الوسائط والوسائل اإلعالمية املتاحة ،وزيادة على ذلك يمكن املجلس الشعبي
البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام املواطنين.
ومما تجب اإلشارة إليه ،أن املشرع ضمن حق األفراد في االطالع على أشغال املجلس الشعبي البلدي ،حيث
يمكن كل شخص اإلطالع على مستخرجات مداوالت املجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية .ويمكن كل
شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته ،مع مراعاة األحكام القانونية.33
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وتضمنت أحكام املادة  12من ذات القانون غايات تحقيق أهداف الديمقراطية التشاركية في إطار التسيير
الجواري ،حيث نصت على أن يسهر املجلس الشعبي البلدي على وضع إطار مالئم للمبادرات املحلية التي تهدف
إلى تحفيز املواطنين وحثهم على املشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.
ومن جهة أخرى ،فإن املادة  13من قانون البلدية حثت على إشراك فعاليات املجتمع في مختلف املجاالت،
حيث يمكن لرئيس املجلس الشعبي البلدي ،كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية ،أن يستعين بصفة استشارية،
بكل شخصية محلية وكل خبير و/أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا ،الذين من شأنهم تقديم أي
مساهمة مفيدة ألشغال املجلس أو لجانه.
 -2مظاهر تطبيقات آليات الديمقراطية التشاركية يا مجال التهيئة والتعمير
يعد مخطط شغل األراض ي أحد أدوات التعمير وهو يغطي في غالب األحيان تراب بلدية كاملة يحدد فيه
املظهر الخار ي للبنايات ،املساحات العمومية ،الخضراء ،االرتفاقات ،الشوارع
ً
واملواقع املخصصة للمنشآت ذات املصلحة العامة ،كما يحدد أيضا األحياء والشاوارع والنصاب التذكارياة واملواقاع
واملناطق الواجب حمايتها وتجديدها وإصالحها ،ويعين كذلك مواقع األراض ي الفالحية الواجب وقايتها وحمايتها.34
وقااد نصاات أحكااام هااذا املخطااط 35علااى استشااارة رؤساااء الجمعيااات ماان قباال رئاايس املجلااس الشااعبي البلاادي
حااين جم ااع اآلراء املتعلق ااة بإع ااداد مخطااط ش ااغل األراض ا ي ،وذل ااك يق ااوم بااإعالم رؤس اااء الجمعي ااات املحلي ااة كتابي ااا،
ولهاام فااي ذلااك مهلااة محااددة ب اا 15 :يااوم إلبااداء رغبااتهم فااي املشاااركة فااي إعااداد مخطااط شااغل األراضا ي ،وبانقضاااء املاادة
يضاابط رئاايس املجلااس الشااعبي البلاادي قائمااة اإلدارات والجمعيااات التااي أباادت رغبتهااا باملشاااركة فااي إعااداد مخطااط
شغل األراض ي.
 -3مظاهر تطبيقات آليات الديمقراطية التشاركية يا مجال حماية التراث الثقايا
ال اراث الثقااافي هااو جميااع املمتلكااات الثقافيااة العقاريااة والعقااارات بالتخصاايص ،واملنقولااة واملمتلكااات الثقافيااة
غير املادية الناتجة املوروثة عن مختلف الحضارات املتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا.36
وجدير بالذكر ،فإن الجمعيات تشارك في حفظ ال راث الوطني من خالل كفالة حق االق راح القطاعات
املحفوظة ،وكذلك تمتلك حق املبادرة بنص املادة  69من ذات القانون ،كما تشارك في أعمال اللجنة الوطنية
واللجنة والوالئية بصفة استشارية بثالثة ممثلين عن الجمعيات املكلفة بال راث الثقافي ،من بين املنخرطين
املعروفين بأسمائهم في حماية ال راث الثقافي وتنميته.37
 -4مظاهر تطبيقات آليات الديمقراطية التشاركية يا مجال حماية البيئة
تقتض ي حماية البيئة مراعات مدى التأثير فيها سلبا ،ومن ثم فإن محتوى دراسة التأثير على البيئة يجب
أن يتضمن تحليل حول حالة املكان األصلية ومحيطه 38بغاية تحقيق النمو بأبعاده املتعددة ،البيئي
واالجتماعي واالقتصادي وااليكولو ي واألخالقي.39
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وممااا يجااب التنويااه بااه ،أن لكاال شااخص طبيعااي أو معنااوي يهمااه هااذا األماار حااق االطااالع بمقاار الواليااة املختصااة
إقليميا على دراسة التأثير على البيئة بمجرد ما يبلع الوزير الوالي قراره املتعلق بأخذ الدراسة بعين االعتبار.
ويسااتخدم التحقيااق العمااومي (االستشااارة) كآليااة للديمقراطيااة التشاااركية فااي املجااال املتعلااق بدراسااة ماادى تااأثير
انج اااز املش اااريع عل ااى البيئ ااة ك ااإجراء قبل ااي بغ اارض حماي ااة البيئ ااة واملح اايط ،بغ اارض دراس ااة الت ااأثير لجمي ااع األش ااغال
وأعم ااال التهيئ ااة أو املنش ااآت الكب اارى الت ااي يمك اان بس اابب أهميته ااا وأبعاده ااا وآثاره ااا ،أن تلح ااق ض ااررا مباش ارا أو غي اار
مباشاار بالبيئااة ،وال ساايما ال ااحة العموميااة والفالحااة واملساااحات الطبيعيااة والحيااوان ،والنبااات ،والحافظااة علااى
األماكن واآلثار وحسن الجوار.40
الف اارع الث اااني :مظ اااهرتطبيق ااات آلي ااات الديمقراطي ااة التش اااركية ي ااا الق ااانول الئزا اارال بواس ااطة كفال ااة ح ااق
التقاض ي
يعتبر الحق في التقاض ي آلية أخرى لتجسيد مبادئ و أهداف الديمقراطية التشاركية ،على اعتبار مفاده
أن القانون كفل لألفراد واملنظمات الحق في االعالم واالطالع واملشاورة والتحقيق العمومي في عدة مجاالت ،وقد
تتخلف هذه اآلليات لسبب أو آخر ،وبالتالي فإن كفالة هذه اآللية تبقى مفتوحة من خالل لجؤ منظمات املجتمع
املدني إلى القضاء بغاية تفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية من خالل الدفاع عن أهدافها املنشودة في قوانينها
األساسية ،والتي بطبيعة الحال ال تخرس عن نطاق املصلحة العامة.
وفي هذا اإلطار ،نجد أن املادة  3/17مان القاانون  06-12املتعلاق بالجمعياات نصات علاى أن :تكتساب الجمعياة
املعتمدة الاخصاية املعنوياة واألهلياة املدنياة بمجارد تأسيساها ويمكنهاا حينئاذ القياام بماا ياأتي  ...التقاضا ي والقياام
ً
بكال اإلجاراءات أمااام الجهاات القضااائية املختصاة ،بسابب وقااا ع لهاا عالقااة بهاذف الجمعياة ألحقاات ضاررا بمصااالح
الجمعية أو املصالح الفردية أو الجماعية ألعضاءها...ي
وم اان جه ااة أخ اارى ،وف ااي إط ااار حماي ااة البيئ ااة ،41ف ااإن الجمعي ااات تمتل ااك تفعي اال آلي ااات الديمقراطي ااة التش اااركية
بواسطة مباشرة حقها في التقاض ي ،مان خاالل تمكاين الجمعياات مان رفاع دعاوى أماام الجهاات القضاائية املختصاة
عن كال مساا ،بالبيئاة ،حتاى فاي الحااالت التاي ال تعناي األشاخاص املنتسابين إليهاا ،كماا للجمعياة الحاق فاي التأسايس
ً
ً
ً
كطرف مدني بخصوص الوقا ع التي تلحق ضررا مباشرا أو غيار مباشارا باملصاالح الجماعياة التاي تهادف إلاى الادفاع
عنهاا ،إذا كاناات هااذه الوقااا ع مخالفااة للتشاريع الحااامي للبيئاة ،وتحسااين اإلطااار املعياا ي وحمايااة املاااء والهااواء والجااو
واألرض وباطن األرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث ،42وهاذا اإلجاراء املخاول للجمعياات يصاب
بصفة مباشرة في إطار استخدام آليات الديمقراطية التشاركية بغرض تحقيق أهداف هذا املبدأ بصفة شاملة.
خاتمة:
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خلصنا في دراستنا إلى أن الديمقراطية التشاركية تعني أن يكون للمواطنين دورا ورأيا في صناعة القرارات
التي تؤثر في حياتهم سواء بشكل مباشر ،أو من خالل مؤسسات منتخبة وسيطة تمثل مصالحهم ،ومن خالل ما
سبق نخلص إلى جملة النتائج:
 مواجهة الفقر والتهميش ،وعدم الدراية الكافية للهيئات املركزية واملحلية باملصالح املحلية كانت السبب فيبروز الحاجة للديمقراطية التشاركية.
 أزمات مساؤ الديمقراطية التمثيلية أظهرت النقائص التي تع ري هذا النوع من الديمقراطية مما تطلب تفعيلالديمقراطية التشاركية لسد ثغرات الديمقراطية التمثيلية.
 تطور مناح الحياة من تكنولوجيا وتعقيدات مست مختلف مظاهر الحياة قلص من دور املشرع إلى حد بعيد،مما حول االختصاص التشريعي إلى ذوي االختصاص من التقنوقراطيين.
 تأثير العوملة التي شملت جل مظاهر الحياة مما ترتب عنه الخضوع لضوابط ومعايير مفروضة من طرف دولكبرى ومنظمات دولية وشركات عاملية.
 نثمن توجه املشرع الجزائري بتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في جملة من القوانين منها قوانين الجماعاتاملحلية ،والتهيئة والتعمير ،وحماية ال راث الثقافي ،وحماية البيئة.
وفي سبيل تحقيق غايات الديمقراطية التشاركية نوص ي بما يلي:
 ينبهي كفالة دعائم الديمقراطية التشاركية التي تضمن املشاركة الواسعة وهي حرية التنظيم وحرية التعبير،ً
وأيضا وسائل قدرات املشاركة البناءة.
 ضرورة تفعيل الديمقراطية التشاركية بغاية انتاس نخبة محلية من املواطنين العاديين لهم القدرة والقوة لطرحالحلول املالئمة للمشاكل املطروحة.
 ضرورة وضع برامج توعوية بأهمية الديمقراطية التشاركية ملواجهة النخبة املهيمنة محليا ،وذلك من خاللتنوير األفراد ومنظمات املجتمع املدني بحكم درايتهم بالشأن املحلي.
 تمكين األفراد واملنظمات من الوصول للمعلومة والحق في اإلطالع مما يمكن من استعادة الثقة املتبادلة بينهموبين اإلدارة وبذلك نحقق روح مفهوم الديمقراطية التشاركية.
قا مة املصادرواملراجع:
املصادر:
 القانون  01-16املؤرخ في  06مار 2016 ،املتضمن التعديل الدستوري ،الجريدة الرسمية ،العدد  14لسنة.2016
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 القانون  10-11املؤرخ في  22يونيو  ،2011واملتعلق بالبلدية ،الجريدة الرسمية ،لعدد  37لسنة .2010 القانون  10-03املؤرخ في  19يوليو  ، 2003يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة ،الجريدة الرسمية،العدد  43لسنة .2003
 القانون رقم  29-90املؤرخ في  01ديسمبر سنة  1990واملتعلق بالتهيئة والتعمير ،الجريدة الرسمية ،العدد52 :لسنة .1990
 املرسوم التنفيذي  104-01املتضمن إنشاء اللجنة الوطنية والوالئية للممتلكات الثقافية. القانون رقم  04-98املؤرخ في  1998/06/15املتعلق بحماية ال راث. املرسوم التنفيذي رقم  178-91املؤرخ في  28مايو  ،1991يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل األراض يواملصادقة عليها ومحتوى الوثائق املتعلقة بها ،الجريدة الرسمية ،العدد 26 :لسنة .1991
 املرسوم التنفيذي رقم  78-90املؤرخ في  27فبراير سنة  1990واملتعلق بدراسات التأثر في البيئة ،الجريدةالرسمية ،العدد 10 :لسنة .1990
املراجع:
 -1باللغة العربية:
 ماجد راغب الحلو ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،مصر ،م .2005 ماجد راغب الحلو وآخرون ،حقوق اإلنسان ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر.20015 ، نبي اال عل ااي دري ااس ،الديمقراطي ااة التش اااركية مقارب اات ف ااي املش اااركة السياس ااية ،مرك ااز الكت اااب األك اااديمي للنش اار والتوزيع ،عمان ،األردن ،م .2017
 عثمان محمد غنيم ،التنمية املستدامة ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2007 ، -2باللغة األجنبية:
-Burdeau G, Droit constitutionnel et institutions politiques, Librairie générale de
droit et de jurisprudence (1974), p126.
- Courtemanche G, La seconde revolution tranquille democratiser la democratie,
montereal, ed Boreal, 2003.
-Pascal Pintiaux, la demarche forum, outil de democratie participative realite,
paris1,france

املئملت:

 االمين شريط ،الديمقراطية التشاركية (األسس واآلفاق) ،مجلة الوسيط  ،مجلة دورية تصدر عن وزارةالعالقة مع البرملان ،العدد  ،06السداس ي الثاني ،2008 ،ص .40
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 املنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ،مكتب تونس ،نهج الرائد البجاوي ،املنزه الخامس  2091أريانة،تونس.
 بوزيد سراغني ،املجتمع املدني والديمقراطية التشاركية كآليتين لتحقيق التنمية ،مجلة الباحثّ
للدراساتاألكاديمية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة ،1العدد الثامن ،يناير .2016
 محمد سنوس ي ،ديمقراطية التشاركية وواقع الحوكمة املحلية في الجزائريمدخل نظريي ،مركز جيل للبحثالعلمي ،مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية العدد .15
 محند برقوق ،دور املجتمع املدني في ترقية الحكم الراشد ،مقاربة في الحسبة الديمقراطية ،مركز الشعبللدراسات االس رتيجية ،الجزائر ،العدد  08يناير .2009
 يحي بوافي ،جدوى الديمقراطية في مغرب اليوم ،مجلة العرب ،الصادرة بتاريخ.2009/09/03 :املو اقع اإللكترونية:
 www.zizvalley.com/Article/3720.htmlhttp://jilrc.com
الديمقراطية التشاركيةar.wikipedia.org/wiki
fr.wikipedia.org/wiki La démocratie participative
ديمقراطية_تشاركيةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
الديمقراطية التشاركيةar.wikipedia.org/wiki
العوملة وتأثيراتها على الدول النامية http://www.alwasatnews.com/news/206278.html
جمعية تطوعيةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_quartier
مجالس الشباب -وصناعة -املستقبل https://www.alittihad.ae/article/
www.alkhaleej.ae/alkhaleej/
رحيم حسن العكيلي ،حق االطالع على املعلوماتwww.iraqja.iq/view.1304 ،
مجلس_الشباب_ البريطاني https://ar.wikipedia.org/wiki/
الهوامش:
1 - Pascal Pintiaux, la demarche forum, outil de democratie participative realite, paris1,france
 - 2يحي بوافي ،جدوى الديمقراطية في مغرب اليوم ،مجلة العرب ،الصادرة بتاريخ ،2009/09/03 :ص .06
ّ
 - 3بوزيد سراغني ،املجتمع املدني والديمقراطية التشاركية كآليتين لتحقيق التنمية ،مجلة الباحث للدراساتاألكاديمية ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية بجامعة باتنة ،1العدد الثامن ،يناير  ،2016ص .514
 - 4راجا ا ا ا ااع املوقا ا ا ا ااع االلك رون ا ا ا ااي  ،أطل ا ا ا ااع عليا ا ا ا ااه بتا ا ا ا اااريخ 2018/12/06 :الس ا ا ا اااعة 16:40العما ا ا ا اال الجمعا ا ا ا اوي و آف ا ا ا اااق الديموقراطيا ا ا ا ااة التشا ا ا ا اااركية
www.zizvalley.com/Article/3720.html
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 - 5محم ااد سنوسا ا ي ،ديمقراطي ااة التش اااركية وواق ااع الحوكم ااة املحلي ااة ف ااي الجزائريم اادخل نظ ااريي ،مرك ااز جي اال للبح ااث العلم ااي ،مجل ااة جي اال الدراس ااات
السياسية والعالقات الدولية العدد  15الصفحة  .11راجع املوقع االلك رونيhttp://jilrc.com :
 - 6راجع املوقع االلك روني ،أطلع عليه بتاريخ 2018/12/05 :الساعة  17:23الديمقراطية التشاركيةar.wikipedia.org/wiki
 - 7املنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ،مكتب تونس ،نهج الرائد البجاوي ،املنزه الخامس  2091أريانة ،تونس ،ص .13
 - 8نبيل علي دريس ،الديمقراطية التشاركية مقاربات في املشاركة السياسية ،مركز الكتاب األكاديمي للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن ،م  ،2017ص
.59
 - 9محند برقوق ،دور املجتمع املدني في ترقية الحكم الراشد ،مقاربة في الحسبة الديمقراطية ،مركز الشعب للدراسات االس رتيجية ،الجزائر ،العدد
 08يناير  ،2009ص .03
 - 10راجع في ذلك راجع في ذلك املوقع االلك رونيfr.wikipedia.org/wiki La démocratie participative :
 - 11راجع في ذلك املوقع االلك روني :ديمقراطية_تشاركية https://ar.wikipedia.org/wiki/بتاريخ 2016/11/25 :الساعة.11:43 :
 - 12االمين شريط ،الديمقراطية التشاركية (األسس واآلفاق) ،مجلة الوسيط  ،مجلة دورية تصدر عن وزارة العالقة مع البرملان ،العدد ،06
السداس ي الثاني ،2008 ،ص .40
 - 13ماجد راغب الحلو ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،مصر ،م  ،2005ص .213
14 - Burdeau G, Droit constitutionnel et institutions politiques, Librairie générale de droit et de jurisprudence )1974), p126.
 - 15راجع املوقع االلك روني ،أطلع عليه بتاريخ 2018/12/06 :الساعة  18:57الديمقراطية التشاركيةar.wikipedia.org/wiki
 - 16االمين شريط ،الديمقراطية التشاركية (األسس واآلفاق) ،مشار إليه ،ص .43
 - 17راج ا ا ا ا ااع املوق ا ا ا ا ااع االلك رون ا ا ا ا ااي ،أطل ا ا ا ا ااع علي ا ا ا ا ااه بت ا ا ا ا اااريخ 2018/12/06 :الس ا ا ا ا اااعة 18:57العومل ا ا ا ا ااة وتأثيراته ا ا ا ا ااا عل ا ا ا ا ااى ال ا ا ا ا اادول النامي ا ا ا ا ااة
http://www.alwasatnews.com/news/206278.html
 - 18االمين شريط ،الديمقراطية التشاركية (األسس واآلفاق) ،مشار إليه ،ص .44
 - 19راجع املوقع االلك روني ،أطلع عليه بتاريخ 2018/12/06 :الساعة  18:57جمعية تطوعيةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
 - 20راجع املوقع االلك روني ،أطلع عليه بتاريخ 2018/12/06 :الساعة https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_quartier 20:50
 - 21راج ا ا ا ا ا ا ااع املوق ا ا ا ا ا ا ااع االلك رون ا ا ا ا ا ا ااي ،أطل ا ا ا ا ا ا ااع علي ا ا ا ا ا ا ااه بت ا ا ا ا ا ا اااريخ 2018/12/06 :الس ا ا ا ا ا ا اااعة  21:18مج ا ا ا ا ا ا ااالس الش ا ا ا ا ا ا ااباب -وص ا ا ا ا ا ا ااناعة -املس ا ا ا ا ا ا ااتقبل
https://www.alittihad.ae/article/
 - 22راجع املوقع االلك روني ،أطلع عليه بتاريخ 2018/12/06 :الساعة ://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/ 21:18
 - 23راجع املوقع االلك روني ،أطلع عليه بتاريخ 2018/12/06 :الساعة  20:56مجلس_الشباب_ البريطاني https://ar.wikipedia.org/wiki/
 - 24القانون  01-16املؤرخ في  06مار 2016 ،املتضمن التعديل الدستوري ،الجريدة الرسمية ،العدد  14لسنة .2016
 - 25االمين شريط ،الديمقراطية التشاركية (األسس واآلفاق) ،مشار إليه ،ص .49
26 - Courtemanche G, La seconde revolution tranquille democratiser la democratie, montereal, ed Boreal, 2003, P 175.
 - 27املنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ،مكتب تونس ،نهج الرائد البجاوي ،املنزه الخامس  2091أريانة ،تونس ،ص .12
 - 28نفس املرجع ،ص .13
 - 29ماجد راغب الحلو وآخرون ،حقوق اإلنسان ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،20015 ،ص .162
 - 30رحيم حسن العكيلي ،حق االطالع على املعلومات ،راجع الرابط االلك روني www.iraqja.iq/view.1304 :بتاريخ  2018/11/30الساعة 21:46
 - 31مصطفى عبد هللا خشيم ،موسوعة علم السياسة (مصطلحات مختارة(  ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ،مصراته ،ليبيا ،الطبعة ،2004 ،02
ص420- 419
 - 32القانون  10-11املؤرخ في  22يونيو  ،2011واملتعلق بالبلدية ،س.ر ،عدد  37لسنة .2010
 - 33املادة  14من القانون  10-11املتعلق بالبلدية السالف الذكر.
 - 34انظر املادة  31من القانون رقم  29-90املؤرخ في  01ديسمبر سنة  1990واملتعلق بالتهيئة والتعمير ،الجريدة الرسمية العدد 52 :لسنة .1990
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 - 35املادة  07من املرسوم التنفيذي رقم  178-91املؤرخ في  28مايو  ،1991يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل األراض ي واملصادقة عليها ومحتوى
الوثائق املتعلقة بها ،س.ر ،عدد  26لسنة .1991
 - 36املادة  02من القانون رقم  04-98املؤرخ في  1998/06/15املتعلق بحماية ال راث.
 - 37املادة  14 ،03من املرسوم التنفيذي  104-01املتضمن إنشاء اللجنة الوطنية والوالئية للممتلكات الثقافية.
 -38مع ال ركيز خصوصا على الثروات الطبيعية واملساحات الفالحية والغابية والبحرية واملائية أو ال رفيهية التي تمسها األشغال وأعمال التهيئة أو
ً
املنشآت ،كما تخضع أيضا لتحليل اآلثار في البيئة ال سيما في األماكن واملناظر والحيوان والنبات واألوسام الطبيعية والتوازنات البيولوجية وحسن
ً
الجوار (الضجيج ،االه زازات ،الروائح ،الدخان ،اإلصدارات البراقة )...أو في حفظ ال حة والنقاوة العمومية ،كما يتضمن أيضا التدابير التي ينوي
صاحب املشرع أو مقدم طلب القيام بها إلزالة عواقب املشروع املضرة بالبيئة أو تخفيضها .انظر املواد 05 ،02 :من املرسوم التنفيذي رقم 78-90
املؤرخ في  27فبراير سنة  1990واملتعلق بدراسات التأثر في البيئة ،الجريدة الرسمية ،العدد  10لسنة .1990
 - 39عثمان محمد غنيم ،التنمية املستدامة ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2007 ،ص .27
 - 40انظر املادة ( )02املرسوم التنفيذي رقم  78-90املؤرخ في  27فبراير سنة  1990واملتعلق بدراسات التأثر في البيئة ،السالف الذكر.
 - 41انظر املادة  36القانون رقم  10-03املؤرخ في  19يوليو  ،2003يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة ،الجريدة الرسمية ،العدد 43
لسنة .2003
 - 42املادة  37من ذات القانون.
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التعاون الدولي في مكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات عن طريق البحر
International cooperation in combating illicit drug trafficking by sea
فوزية حاج شريف
جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
hadjcheriffawazia@gmail.com
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لقد استعمل اإلنسان البحر منذ القدم كوسيلة للعبور و نقل البضائع،غير ّأن هذا االستخدام ما فتئ
يأخذ منحى آخر خاصة بعد تفطن عصابات التجارة غير املشروعة للمسالك البحرية لنقل بضائعهم و على رأسها
املخدرات ،حيث يمكن تهريب كميات ضخمة من املخدرات من دول اإلنتاج إلى دول االستهالك وذلك ملا يوفره من
تسهيالت كصعوبة السيطرة على أعالي البحار العالية و إمكانية التخفي.
وقد تنبهت الدول إلى خطورة تهريب املخدرات عبر البحار ،وأدركت صعوبة إمكانية مكافحتها على إنفراد
،مما دفعها إلى بحث سبل التعاون من خالل ابرام اإلتفاقيات للتصدي لهذه الظاهرة بما يتفق مع القانون الدولي
للبحار.
الكلمات املفتاحية :التعاون الدولي؛ االتجار غير املشروع؛ املخدرات؛ البحر.
Abstract:
Human The human foot has been used sea as a means of transit and transport
cargo, but this use has been unable to take another direction, especially after gangs of
illegal trade of goods transport and maritime routes chiefly drugs, where the
smuggling of huge amounts of drugs from countries to countries OK so its facilities
as the difficulty of controlling the high seas and incognito.
States have come to serious drug smuggling across the seas, and realized the
difficulty of access control in private, to discuss ways of cooperation through the
conclusion of agreements to address this phenomenon in accordance with the
international law of the sea
Keywords: International cooperation; Illicit trafficking; Drugs the sea.
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مقدمة:
تعتبر مشكلة اإلتجار غير املشروع في املخدرات من أخطر املشاكل التي تواجه العالم في وقتنا الحالي،
ّ
ً
ونظرا ملا تمثله املساحات البحرية والتي تغطي حوالي ثالث أرباع
بغض النظر عن وسائل وأساليب املتاجرة،
املساحة اإلجمالية للكرة األرضية مثلت منذ القدم وسيلة لنقل الركاب والبضائع املشروعة وغير املشروعية على
حد سواء.
ولقد اتجه املهربون إلى استخدام الطريق البحري لنقل الكميات الضخمة من املخدراتً ،
نظرا ملا يقدمه
هذا املسلك من مزايا لجماعات االتجار في املخدرات تجعلهم في معزل عن قوات املكافحة خاصة مع شساعة
املساحات البحرية.
و تنبهت الدول إلى خطورة تهريب املخدرات عن طريق البحر و أدركت صعوبة مكافحتها على انفراد ،ما دفع
بها إلى التعاون الدولي عن طريق مجموعة من االتفاقيات الدولية حيث جاءت إتفاقية األمم املتحدة ملكافخة
اإلتجار غير املشروع باملخدرات و املؤثرات العقلية لسنة  1988لتضع أسس هذا التعاون  ،حيث أوجبت على
الدول األطراف في اإلتفاقية أن تتعاون و تعزز جهودها لقمع اإلتجار غير املشروع باملخد ات بحرا ّ
وأن يكون
ر
إطار هذا التعاون هو القانون الدولي للبحار .
وتعرف هذه التجا ة غير املشروعة تز ً
ً
مستمرا ،ومثال ذلك ما أشار إليه تقدير الهيئة الدولية ملراقبة
ايدا
ر
ّ
ّ
املخدرات لعام  ،2000والذي أكد على أن املغرب مزال مصد ًرا ر ً
ئيسيا "للكراتنج" ،حيث ضبط أكثر من  500طن
منه كان في أوروبا ً
مهربا عبر مضيق جبل طارق إلى اسبانيا وفرنسا والبرتغال ،و على غرار ذلك أيضا تمكنت
اإلدارة العامة للمباحث و األدلة الجنائية بالتعاون مع قوات خفر السواحل وطيران الشرطة وعدد من أجهزة
الشرطة في  12ماي  2017من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من املواد املخدرة عن طريق البحر بمنطقة
شمالي البحرين على متن قارب بلغت قيمتها  375ألف دينار بحريني.
بناءا على ما سبق نطرح اإلشكالية التالية :ما مضمون التعاون الدولي في مكافحة االتجار غير املشروع في
املخدرات عن طريق البحر؟ وماهي القواعد القانونية املنظمة لهذه املكافحة؟
سنحاول اإلجابة على اإلشكالية املطروحة من خالل النقاط اآلتية:
املحور األول :اإلطار املفاهيمي لتجارة املخدرات عن طريق البحر
املحور الثاني :اإلطار القانوني ملكافحة االتجار باملخدرات عن طريق البحر

املحور األول :اإلطاراملفاهيمي لتجارة املخدرات عن طريق البحر

ّإن تحديد اإلطار املفاهيمي لتجارة املخدرات عن طريق البحر يستدعي منا دراسة تعريف املخدرات إلى
جانب أنواع املخدرات املهربة عن طريق البحر ،مع ذكر أهم األساليب والوسائل املعدة لذلك ،باإلضافة إلى
بيان أسباب لجوء املهربين إلى الطرق البحرية لتهريب املخدرات.
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ً
أوال :تعريف املخدرات.
ً
أ .املخدرات لغة:
َ
"خدر" ومصدره التخدير ،ويعني الستر ،ويقال ّأن املخدر هو الفتور والكسل الذي يعتري
جاءت من اللفظ
شارب الخمر في ابتداء السكر ،أو ّأنها الحالة التي يتسبب عنها الفتور والكسل والسكون الذي يعتري متعاطي
املخدرات.1
ب .املخدرات ً
شرعا:
أطلق عليها لفظ "املفترات" ،وتعني ّ
"كل ما يغيب العقل والحواس دون أن يصيب ذلك النشوة والسرور،
ّ
ّأما إذا صحب ذلك نشوة فإنه مسكر".2
ً
ج .املخدرات قانونا:
يقصد بها مجموعة من املوادّ ،
تسبب اإلدمان وتسمم الجهاز العصبي ،ويخطر تناولها أو زراعتها أو صنعها
ّ
إال بواسطة من يرخص له بذلك3.
ألغراض يحددها القانون ،وال تستعمل
د .املخدرات في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجارغيراملشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية 1988م:
يقصد بتعبير املخدرات أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية من املواد املدرجة في الجدول األول والثاني من
االتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة  ،1961ومن تلك االتفاقية بصيغتها املعدلة ببروتوكول سنة ّ ،41972
ونصت
االتفاقية على اختصاص منظمة الصحة العاملية  WHOبتعديل الجداول املرفقة باالتفاقية ً
وفقا للمستحدثات
واألنواع الجديدة في مجال املخدرات5.
ً
ثانيا :أنواع املخدرات املهربة عن طريق البحر
تتنوع املخدرات املهربة عن طريق البحر من مناطق اإلنتاج أو مراكز التوزيع وهي كاآلتي:
أ .مجموعة الحشيش :يعرف الحشيش انتشا ًرا في العالم ،بحيث ينبت ً
بريا ،في دول آسيا الوسطى والسودان،
وتأتي جنوب افريقيا في مقدمة الدول املنتجة للحشيش الذي يزرع في العراء ،ثم تليها دول آسيا الوسطى
واملكسيك وكوملبيا واملغرب والواليات املتحدة األمريكية والكثير من الدول األخرى ،وتشير إحصائيات برنامج األمم
املتحدة الدولي املعني بمكافحة املخدرات في تقريره اإلحصائي عام  1999إلى وجود زيادة ضخمة في استخدام
ً
الطريق البحري حوالي ً 850
طنا سنة  ،61998فضال عما أثبته تقرير األمانة العامة لألنتربول سنة  1997بضبط
 36طنا من الحشيش على متن سفينة قادمة من املغرب* ،ومثال ذلك ً
أيضا إحباط تهريب  35كيلوغراما من
الحشيش بالقرب من أحد الجزر الكويتية سنة .2000
ب .مجموعة األفيونيات :ومصدرها نبات الخشخاش الذي ينبت ً
بريا في منطقة شرق البحر املتوسط في عصور
ما قبل التاريخ ،وبلغت كمية األفيونيات املضبوطة بنسبة  ،%1وذلك لتفضيل املهربين الطرق البرية أكثر في
تهريب هذا النوع من املخدرات7.
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ج .مجموعة الكوكايين :ومصدرها نبات الكوكا ،حيث بلغت الكمية املهربة ً
بحرا  %41على مستوى العالم سنة
 ،1997ومثال ذلك ما ّ
تم ضبطه من طرف األمن الوطني املغربي سنة  1997في قضية واحدة بلغ وزنها  6طن
ً
تقريبا تم حذفها في البحر على شواطئ الدار البيضاء.
ً
د .مجموعة األمفيتامينات :وتشمل العقاقير ذات التأثير املشابه ،والتي بدأ تهريبها عن طريق البحر بداية من
.1967
ه .مجموعة عقاقير الهلوسة :وأشهر عقاقير هذه املجموعة عقار  ،L.S.Dوإنتاجه مركز في الدول املتقدمة
ً
كميائيا ،مثل الواليات املتحدة األمريكية وهولندا ،حيث بلغت نسبة تهريبه عن طريق البحر 8.%5
ً
ثالثا :وسائل تهريب املخدرات عن طريق البحر
تتمثل وسائل تهريب املخدرات عبر البحر في استعمال:
ّ
 .1السفن الصعبة للكشف ،وهي سفن مصممة بشكل يقلل من إمكانية كشفها ماديا أو بصريا أو الكترونيا
ً
سمعيا ،وتتمتع بدرجة عالية من الفعالية والسرعة ،ويمكن أن تحمل نصف طن من املخدرات ،ومن
أو
مزايا هذه السفن أنها ال ترى على بعد واحد كيلومتر ،ويكثر استخدام هذا النوع من السفن في البحر
الكاريبي لتهريب الكوكايين.
ً
 .2استخدام الد ّراجات النارية املائية ،وخاصة عبر مضيق جبل طارق من املغرب إلى إسبانيا والبرتغال
وفرنسا9.
 .3استخدام الحسكة* في تهريب املخدرات ً
بحرا ،وهي وسيلة استخدمها املهربون من بدو سيناء في
الكميات التي ال تزيد عن  200كيلوغرام.
 .4استخدام الزوارق السريعة واليخوت الفاخرة وسفن الصيد والسفن الشراعية10.
 .5استخدام مراكب وزوارق ذات تقنيات متطورة مزودة بأسلحة أوتوماتيكية ومعدات تقنية تسهم في
تحضير شحنة املخدرات وتأمينها بجانب استخدام أجهزة تشويش عالية للتشويش على أجهزة التنصت،
التابعة لألجهزة املعنية بمكافحة املخدرات.
 .6استخدام عصابات التهريب لنظام األقمار الصناعية لتحديد أماكن املخدرات التي يلقونها في البحر عند
مهاجمة أجهزة املكافحة لهم11.
 .7جمع املهربين لطريقتين ً
معا لنقل املخدرات من مناطق اإلنتاج إلى مناطق االستهالك ،ومثال ذلك قيام
سفينة بنقل كميات من املخدرات ثم تتوقف في عرض البحر لتقوم طائرة هيليكوبتر بنقل هذه الكمية،
وتتجه إلى مناطق نائية ثم تقوم السيارات بنقلها إلى مناطق الترويج.
 .8استخدام الغواصات (جيب) والتي يتراوح طولها بين السبعة أمتار دون أن يكون بها محرك ،ومزودة
بجهاز استقبال ويتم استخدامها في تهريب املخدرات عن طريق البحر بواسطة جهاز تحكم عن بعد.
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 .9إخفاء املخدرات في جسم شبيه بالطوربيد مثبت بأسفل السفينة تحت خط املاء ،بحيث يمكن سحب
هذا الجسم دون لفت انتباه أحد ،ولقد استخدم هذا األسلوب في ّ
كل من الواليات املتحدة األمريكية
وسيريالنكا والبرتغال.
 .10استخدام قطع األسطول البحري في تهريب املخدرات ،ومثال ذلك اعتراض دولة من دول أمريكا الالتينية
ألسطولها البحري وأسفر هذا االعتراض عن ضبط ربع طن من الكوكايين الذي كان ً
مهربا إلى الواليات
املتحدة األمريكية12.
 .11استخدام وسائل النقل املشروعة في نقل كميات ضخمة من املخدرات ،ومثال ذلك ما حدث في مصر
أواخر نوفمبر سنة  1984حيث قامت عصابة تهريب مصرية لبنانية بنقل  16طن من الحشيش داخل 2
كونتينير ّ
تم شحنها من بيروت إلى قبرص ومن قبرص إلى ميناء االسكندرية البحري على ظهر سفينة
"لينتال" التي تحمل علم أملانيا الغربية ،وكانت أوراق الشحن تشير إلى ّأن الحمولة عبارة عن أدوات
كهربائية إلبادة الناموس13.
كما يتم إخفاؤها أيضا داخل حاويات بها فحم أو معادن أو حبوب أو أوان زجاجية أو شاي أو بذور
السمسم ،وأماكن اإلخفاء داخل املركبات البحرية كثيرة ،ومنها على سبيل املثال:
 أسفل الطرود داخل عنابر الشحن ،فقد ضبطت السلطات املصرية  5أطنان من الحشيش مخبأةأسفل ً 18
طردا تحتوي على علب معجون الطماطم.
-

بين طرود أسماك الجمبري املجمد املحشو بالكوكايين أو حتى طرود الدجاج املحشو بالحشيش14.

 إخفاء املخدرات في مخابىء سرية بالسيارات التي يتم شحنها على وسائل النقل البحري. إخفاء املخدرات داخل تجويف سري بقاع السفينة. داخل خزانات املياه االحتياطية أو ّخزانات املياه الخاصة بحفظ توازن السفينة وثالجة حفظ
املأكوالت15.
 تعليق املخد ات حول جسم السفينة من الخارج تحت خط املياه بعد تغليفها ًجيدا بأكياس من
ر
البالستيك والنايلون.
 إخفاء املخدرات في الصواري املجففة والحواجز الواقية املوجودة بين السطح والبدن في املراكبالشراعية ،وفي ديكورات اليخوت الفخمة والحيز املوجود فوق خزانات الوقود ،وفي الخزانات املوجودة
في جميع غرف السفينة وغرف القيادة وغرف طاقم الباخرة وغرف املسافرين ،وصالونات السفينة،
باإلضافة إلى الحيزات املوجودة بين املفاصل األرضية.
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 .12استخدام األختام املغشوشة للحاويات بفتح الحاويات بعد إغالقها ،ووضع املخدرات بها ومن ثم إعادة
ّ
إغالقها وختمها باألختام املغشوشة واملقلدة ،وبعد ذلك تتسلل العصابات إلى املستودعات أو األرصفة في
موانىء الوصول الستالم ما بداخل الحاويات من مخدرات ،ومن ثم إعادة ختمها مرة أخرى16.
 .13اعتماد أكثر من وسيلة واحدة في عملية تهريب واحدة ،كأن يصار إلى شحن املخدرات بواسطة سفن
كبيرة إلى املياه االقليمية إلحدى الدول أو بمحاذاتها ،ومن ثم يتم نقلها إلى أراضيها عبر مراكب صيد أو
عبر زوارق صغيرة17.
ً
 .14التصبيرّ :
تحسبا للفرصة املواتية ،وذلك بعد الوصول إلى
أي تخزين املخدرات في مياه البحر
مناطق اإلنزال ،وإن لم تسمح الظروف الجوية وحالة الحراسة بإنزال شحنات املخدرات 18،هنا يلجؤون إلى
تخزين املخدرات في مياه البحر إلى أن تحين الفرصة املناسبة إلدخالها إلى البالد*.
 .15البشللةّ :
أي عملية انتشال املخدرات من قاع البحر بعد التخزين 19،ويتم انتشالها بواسطة حبل تثبيت
فيه أعداد كثيرة من السنانير الكبيرة واألحجار لتغوص في القاع ،ويمسك بطرف الحبل فريقان ّ
كل منهما
في قارب صغير ،ويقومون بمسح منطقة التصبير إلى أن يلتقطوا طرف الحبل املربوط به شحنة
املخدرات ،ومن ثم يتم انتشالها ونقلها إلى الشاطئ20.
ر ً
ابعا :أسباب لجوء املهربين إلى الطرق البحرية لتهريب املخدرات
هناك ّعدة أسباب تدفع باملهربين إلى استعمال الطرق البحرية لتهريب املخدرات وهي:
أ .األسباب الطبيعية:
 .1تشغل املسطحات املائية ما يقارب نسبة  %73من سطح الكرة األرضية ،فهي وسيلة الربط األساسية بين
مختلف القا ّرات ،وهو ما ّ
يبرر استخدام النقل البحري في نقل البضائع واألشخاص بباقي وسائل النقل؛
رغم وجود طرق برية وجوية متطورة ،وذلك ً
نظرا لشمولية امتداد النقل البحري لشتى بقاع األرض.
ّ
 .2تركز مناطق إنتاج املخدرات بين دول أمريكا الجنوبية وبعض الدول اإلفريقية ،وهي مناطق ذات وجهات
بحرية ،األمر الذي يدفع املهربين إلى استغاللها في تهريب املخدرات على اعتبار أنها أقرب وأيسر الطرق.
 .3االمتدادات الساحلية البحرية لبعض الدول املنتجة أو املستهلكة للمخدرات ،والتي تصل إلى مئات
األميال البحرية ،والتي من شأنها أن تصعب من إمكانية فرض السلطات األمنية لسيطرتها على هذه
االمتدادات21.
ب .األسباب القانونية:
ّ
ً
تعقيدا ،ألنه يمنح الدول
يعد التنظيم الدولي للسيادة على املناطق البحرية من أكثر املسائل القانونية
ونظرا ّ
مجموعة من الحقوق باختالف تقسيمات املياه البحريةً ،
لتعدد تقسيمات املسطحات البحرية 22املجاورة
ألقاليم الدول وتباين حقوق السيادة عليها ،وعدم اإلجماع الدولي على القواعد املنظمة ملمارستها حتى اآلن يترك
ً
ملهربي املخدرات عن طريق البحر العديد من الثغرات التي يمكن استغاللها في عمليات التهريب ،خاصة من خالل
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استغالل حرية املالحة في أعالي البحار وحق املرور البريء في املياه اإلقليمية ،األمر الذي ّ
يحفز املهربين لهذا النوع
من املسالك.
ّ .1إن ّ
كل سفينة تخضع لقانون الدولة التي ترفع علمها ،ويشير الواقع إلى تالعب الشركات املالكة للسفن بما
بغض النظر عن جنسيتها الحقيقية مع تسجيل هذه السفن في الدول األقل ً
ّ
فرضا
ترفعه من أعالم،
ً
ّ
للضرائب ،ويعطي هذا التالعب ً
التسيب القانوني ،فضال على عدم
فرصا ذهبية للمهربين مستغلين في ذلك
ّ
لقلة اإلمكانيات املادية البحرية23.
قدرة هذه الدول من إحكام سيطرتها في البحر العالي
د .األسباب الو اقعية:
 .1سهولة إخفاء الشحنات الضخمة من املخدرات عن طريق البحر أكثر من ّ
أي وسيلة أخرى ،وفي هذا
السياق ضبطت السلطات الجزائرية ما يقارب  640.700كلغ من الكيف املعالج سنة  1994على متن
سيارات كانت في طريقها إلى مرسيليا عبر الباخرة الجزائرية "الجزائر ."3
ً
 .2انخفاض تكاليف الشحن البحري 24،فهي ّ
تعد من أرخص وسائل النقل ،مقارنة بالنقل الجوي والبري،
ويرجع ذلك إلى السعات الهائلة لحمولة السفن وانخفاض أجور صيانتها25.
 .3الطبيعة الخاصة للنقل البحري من حيث كثافة الحركة وتصميم السفن الذي ينعكس بوجود أماكن
كثيرة تصلح إلخفاء املخدرات26.
ّ .4
تعد السفن من أصعب األماكن في التفتيش والبحث عن املمنوعات ،فقد يستغرق فك صامولة ربط
ً
غطاء الخزان ً
طويال وبمعرفة مهندس ،باإلضافة إلى كثرة أماكن اإلخفاء داخلها27.
وقتا

املحور الثاني :اإلطارالقانوني ملكافحة االتجارباملخدرات عن طريق البحر

ّإن تحديد اإلطار القانوني ملكافحة االتجار باملخدرات عن طريق البحر ،يقتض ي معرفة األحكام القانونية
الدولية الخاصة بمكافحة تهريب املخدرات عبر البحر ،باإلضافة إلى األحكام الخاصة بطلب اإلذن باتخاذ تدابير
ّ
ضد السفن املشتبه فيها إلى جانب االلتزام بتأمين السالمة في البحار وعدم اإلضرار بمصالح الدول األخرى.
ً
أوال :األحكام القانونية الخاصة بمكافحة االتجارباملخدرات عن طريق البحر
نتطرق في هذا الصدد إلى اتفاقيتي قانون البحار لسنة  ،1982واتفاقية مكافحة االتجار الدولي غير
املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة .1988
أ .اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحارلسنة :1982
ً
أحكاما من خالل نص املادة ،108
هي أول اتفاقية متعددة األطراف ،تولي أهمية لهذا املشكل وتورد له
والتي جاءت تحت عنوان" :االتجار غير املشروع في املخدرات واملواد لتي تؤثر على العقل" بنصها على ما يلي:
 تتعاون جميع الدول في قمع االتجار غير املشروع في املخدرات واملواد التي تؤثر على العقل بواسطةالسفن في أعالي البحار بما ال يخالف االتفاقيات الدولية.
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 ألي دولة لديها األسباب املعقولة لالعتقاد ّبأن سفينة ترفع علمها تقوم باالتجار غير املشروع في
املخدرات أو املواد التي تؤثر على العقل أن تطلب تعاون الدول األخرى لقمع هذا االتجار28.
غير ّأن نص املادة  108جاء ً
عاما ،ولم ينطوي على تحديد كيفية التعاون ،كما ّأن االتجار غير املشروع في
تبرر التدخل ّ
املخدرات لم يرد ضمن األسباب التي ّ
ضد سفينة أجنبية في أعالي البحار 29،على عكس جرائم
القرصنة حيث تجيز االتفاقية في نص املادة  105للدول في أعالي البحار أو أي مكان آخر أن تضبط سفينة
ّ
قرصنة أو أي سفينة أخذت بطريق القرصنة أو وقعت تحت سيطرة القراصنة ،30ورغم هذا فقد نظم القانون
البحري حدود سيادة الدول على املسطحات البحرية املجاورة ألقاليمها ،وأطلق حرية املالحة في أعالي البحار على
ً
ّ
أساس عدم خضوعها لسيادة الدول ،غير أنه سارع بوضع مجموعة من القيود على هذه الحرية ،خاصة فيما
يتعلق باالتجار باملخدرات ومنها:
 .1تقييد حق املرورالبريء للسفن في املياه اإلقليمية:
ّ
ً
طبقا لنص املادة  18الفقرة 1و 2من اتفاقية قانون البحار لسنة  ،1982فإنه حق مشروع ّ
ألي دولة
ّ
أجنبية ،غير أنه نص في املادة  19من نفس االتفاقية على ّأن السفن التي تتوافر على شبهات قوية على حملها
مواد مخدرة تفقد صفة املرور البريء ويعطي هذا للدولة الساحلية الحق في توقيفها واتخاذ اإلجراءات القانونية
ّ
ضدها ،ويسهم هذا النص في يادة فاعلية الرقابة ،حيث ّ
ّ
تعتد السفن املارة في املياه اإلقليمية إلى إلقاء شحنات
ز
املخدرات إلى املياه ،ويقوم أعوانها بالتس ّلل اللتقاطها ً
بناءا على تخطيط مسبق ،بينما تستمر السفينة في مرورها
البريء31.
 .2تقييد حرية املالحة في أعالي البحار :
جاء النص على هذا القيد في املادة  108الفقرة 1و 2من اتفاقية ّ ،1982
والتي ّ
نصت على ضرورة تعاون
الدول في مكافحة االتجار غير املشروع في املخد ات وإلزام أية دولة تتوافر لديها األسباب املعقولة لالعتقاد ّ
بأن
ر
ّ
أي سفينة ترفع علمها تقوم باإلتجار باملخدرات أن تطلب تعاون الدول األخرى لقمع هذا االتجار.32
 .3حق الزيارة واملطاردة الحثيثة للسفن املشتبه فيها:
يعود حق الزيادة إلى العرف الدولي البحري الذي يجيز هذا األمر ،بهدف حفظ األمن والنظام في أعالي
ّ
ّ
التأكد من صحة رفع السفينة لعلم الدولة التي تنتمي إلى جنسيتها ،فالشبهة في صحة العلم
البحار عن طريق
دليل على قيام السفينة بأعمال غير مشروعة ،وإذا ثبت هذا االشتباه تقوم السفن املكلفة بهذا اإلجراء بمراجعة
وثائق السفينة والتأكد من حمولتها ،فإذا ثبت هذا االعتقاد جاز لهم اتخاذ اإلجراءات ّ
ضدها ،وفي حال ثبوت
العكس يحق للسفينة املوقوفة طلب التعويض.33
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أما حق املطاردة الحثيثة فهو حق يثبت للدول الساحلية في مالحقة السفن التي يشتبه بقيامها باالتجار
في املخدرات أو ملخالفات قانونية ،34وتتم املطاردة بشروط وتتوقف هذه املطاردة بمجرد نجاح السفينة املطاردة
في ّ
الدخول إلى البحر اإلقليمي لدولتها أو دولة أخرى.
 .4قصررفع اللعلم للدولة ذات العالقة بالسفينة
لقد تضمنت هذا املبدأ املادة  91من اتفاقية قانون البحار ،والذي يتبلور في ضرورة قيام عالقة حقيقية
بين الدولة والسفينة لكي يحق للدولة منح السفينة جنسيتها وعلمها ،وفي مثل هذه األحوال من اإلجرام فإن هذه
االتفاقية منحت حق عدم االعتراف بالجنسية ّ
املدعاة ومعاملتها باعتبارها سفينة عديمة الجنسية ،35و تجدر
اإلشارة أن هذه اإلتفاقية منحت االختصاص القضائي لدولة علم السفينة عكس جريمة القرصنة التي منحت
اختصاصها القضائي لكل الدول36.
ب .إتفاقية مكافحة اإلتجارغيراملشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة :1988
استحدثت هذه االتفاقية العديد من األحكام الخاصة بهذا النوع من اإلتجار ،حيث تضمنت في ديباجتها
تعزيز التعاون الدولي في مجال منع اإلتجار غير املشروع في املخدرات عبر البحر ،كما احتوت االتفاقية على املادة
 17التي جاءت تحت عنوان "اإلتجار غير املشروع عن طريق البحر واملكونة من  11فقرة والتي تضم أحكاما على
درجة عالية من اإلبتكار في مجال تعزيز القانون الدولي في منع السفن من ممارسة هذا النوع من اإلتجار غير
املشروع.37
يعتبر نص املادة  108من إتفاقية "قانون البحار" أساسا للمادة  17من إتفاقية  1988وخاصة الفقرة
األولى منها ،والتي تفرض أقص ى حد ممكن من التعاون ،ولقد وسع نطاق الفقرة الثانية من املادة  17بإشتمالها
السفن ذات الجنسية وعديمة الجنسية على حد سواء38.
ج.اإلتفاقية العربية ملكافحة اإلتجارغيراملشروع باملخدرات و املؤثرات العقلية تونس 1994
الجدير با ّلذكر أن مجلس وز اء ّ
الداخلية العرب اعتمد في دورة انعقاده الحادية عشر في يناير 1994
ر
بتونس إتفاقية عربية ملكافحة اإلتجار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية أحكامها مطابقة ألحكام
بالرقابة على ّ
إتفاقية  1988مع عدم احتواء اإلتفاقية العربية على األحكام الخاصة ّ
السالئف والكيماويات،
ودخلت حيز التنفيذ في يوليو  ،1996فقد انطوت االتفاقية على نص املادة  14و التي جاءت بعنوان " االتجار غير
املشروع عن طريق البحر "و تضمنت هذه املادة احدى عشرة فقرة  ،إال ّأن الدول األطراف في االتفاقية لم تبادر
إلى إتخاذ أجراءات تنفيذية ألحكام نص املادة  14إال منتصف سنة .391996
ثانيا :اإلجراءات القانونية الدولية للتدخل في شأن السفن
إذا كان مجال تطبيق املادة  17من اتفاقية األمم املتحدة لسنة  1988هو املسطحات البحرية خارج البحر
ّ
اإلقليمي إال أنه ال يجوز التعرض للسفن إال بوجود أسباب وجيهة لذلك كاالتجار غير املشروع في املخدرات ،كما
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ال يجوز للدولة التي اشتبهت أن تطلب مساعدة دولة أخرى للتصدي لهذا النشاط اإلجرامي على أنه في جميع
األحوال حددت املادة  17مجموعة من اإلجراءات يتعين اتخاذها ضد السفينة.40
أ .التعاون والتنسيق بين الدول املعنية
وذلك من خالل:
 .1طلب الدولة املشتبهة املساعدة من الدول األخرى
ورد في الفقرة الثانية من املادة  " 17يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة لالشتباه في أن إحدى
السفن التي ترفع علمه أو ال ترفع علما وال تحمل عالمات تسجيل ،ضالعة في االتجار غير املشروع ،أن يطلب
مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض ويجب على األطراف التي يطلب إليها ذلك أن تقدم
املساعدة املطلوبة منها في حدود اإلمكانيات لديها ".41
وفقا ملا ورد في نص هذه الفقرة فإنه يجوز للدولة التي تعمل سفنها في االتجار غير املشروع في املخدرات
أن تطلب مساعدة دولة أخرى لقمع هذه املتاجرة ،وتشير عبارة " في حدود اإلمكانيات املتاحة لديها" أن هناك
دوال لديها قيود عملية تمنعها من ممارسة اختصاصها على هذه السفن مما يدفعها إلى طلب املساعدة.42
كما يتبين من نفس الفقرة الثانية على جواز طلب املساعدة في تفتيش السفن التي " ال ترفع علما وال
تحمل عالمات التسجيل" واملقصود بها السفن عديمة الجنسية ،وعليه يجوز ألية دولة اشتبهت في هذه السفينة
أن تطلب مساعدة دولة أخرى في ضبطها.43
غير أنه في جميع األحوال يبقى طلب املساعدة مسألة جوازية تقدرها الدولة الطالبة للمساعدة حسب
إمكانياتها الخاصة في القيام بالضبط من عدمه ،وذلك استنادا إلى عبارة"يجوز" في نص الفقرة.44
 .2ضرورة وجود التنسيق بين الدول املعنية
لم تقتصر املادة  17في فقرتها األولى من نفس االتفاقية السالفة الذكر من التأكيد على ضرورة تعاون
األطراف إلى أقص ى حد ممكن بما يتفق مع القانون الدولي للبحار بل إنها تعدت ذلك لتحدد أسلوب هذا التعاون
في فقرتها الثالثة والتي أكدت على السفن التي تمارس حرية املالحة وفقا للقانون الدولي  ،وجاء هذا النص ليطبق
على السفن األجنبية التي ترفع علم طرف أخر أو تحمل عالمات تسجيل خاصة به ،45ولقد حددت نفس الفقرة
مجموعة من اإلجراءات مثل إخطار الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك ،وأن يطلب منها إثباتا للتسجيل وأن
تطلب إذنا باتخاذ التدابير املالئمة لذلك.46
وبالرجوع لنص الفقرة الرابعة من نفس املادة فإنها تحدد ضوابط اإلذن ،وتجدر اإلشارة إلى أن اإلذن
الذي تمنحه دولة العلم في كل من الفقرتين الثالثة والرابعة ال يقصد به بأي حال من األحوال النيل من حقوق
دولة العلم فيما يتعلق بسفينتها ،فاألمر كله يرجع للسلطة التقديرية لها 47في السماح باتخاذ إجراءات من عدمه
.48
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في حين فرضت املادة  17مجموعة من القيود على الدولة الطالبة ،ومنها أن يتم تنفيذ اإلذن بتفتيش
فئات معينة من السفن أو الطائرات وهي السفن الحربية والطائرات العسكرية أو سفن وطائرات أخرى تحمل
عالمات واضحة ،مع سرعة إبالغ دولة العلم بنتائج أي إجراء تتخذه الدولة املتدخلة.49
وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان لدولة العلم أن تستجيب لطلب اتخاذ إجراءات ضد سفنها في أعالي
البحار ،فإن لها حق رفض هذه الطلبات ولكن إذا ما قبلت فإنه يتعين عليها الرد صراحة على ذلك ،على أنه ال
يجب أن يفسر عدم الرد على أنه قبول ضمني وعليها في ذلك أن تقرر على الفور استالم طلب اإلذن وأن تؤكد
أيضا صفتها كدولة علم ،باإلضافة إلى توضيحها املدة التي يحتمل انقضاءها قبل إرسال الرد.50
ثالثا :االلتزامات الو اقعة على الدول األطراف لقمع االتجارغيراملشروع باملخدرات
يتعين على عاتق دولة علم السفينة املشتبه فيها والدولة املتدخلة لقمع االتجار غير املشروع باملخدرات أن
تراعي مبدأ السالمة في البحار وعدم اإلضرار بمصالح الدول األخرى.
أ .اإللتزام بتأمين السالمة في البحاروعدم اإلضراربمصالح الدول األخرى
يتعين على الدول أن تراعي تأمين السالمة في البحار والتي تتضمن أمن األشخاص و السفن و البضائع ،و
يقع هذا اإللتزام الدولي على عاتق دولة علم السفينة و كذا الدولة التي تتدخل في شأن سفينة ترفع علم دولة
أخرى ،وذلك ملكافحة االتجار غير املشروع في املخدرات عن طريق البحر إلى جانب اإللتزام بعدم اإلضرار
بمصالح الدول األخرى سواء املصالح القانونية أو التجارية. 51
 .1اإللتزام بتأمين السالمة في البحار:
ويقع هذا اإللتزام على عاتق دولة علم السفينة املشتبه بها وأيضا على الدولة املتدخلة.
 إلتزام دولة العلم بتأمين السالمة في البحار:يقع على دولة العلم أن ّتتخذ جميع اإلجراءات القانونية واإلدارية لضمان هذا التطبيق ،فلكي يسمح
لهذه األخيرة باإلبحار يجب أن تكون مزودة بالشهادات التي تطلبها اإلتفاقيات الدولية املتعلقة بتصميم السفينة
وبناءها ومعداتها ،وتكوين طواقمها ،كما يتعين عليها أيضا أن تقوم بتفتيش دوري لضمان إحترام تلك القواعد
الدولية ،52وعلى الدول األخرى أن تقبل هذه الشهادات كدليل على حالة السفينة وأن تعتبرها ذات ّ
حجية مماثلة
ّ
ّ
الشهادات التي تصدرها سلطاتها ،وذلك في حال ما لم تكن بيانات السفينة مطابقة مع حالتها53.
لحجية
 إلتزام الدولة املتدخلة بتأمين السالمة في البحار:يتعين على الدولة التي تقوم بالتفتيش استنادا إلى نص املادة  17أن تجتنب تعريض األشخاص والسفينة
والبضائع لألخطار ،وفي حال قيام مقاومة من السفينة املشتبه فيها يجب أن تواجه هذه املقاومة بالقدر الكافي
والالزم واملناسب إلتمام عملية قمع اإلتجار غير املشروع في املخدرات عن طريق البحر ،مع إعالم الدولة صاحبة
السفينة بما تسفر عليه نتائج التفتيش54.
 .2اإللتزام بعدم اإلضراربمصالح الدول األخرى:
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على الدولة ّ
املتدخلة لدى تنفيذها بأحكام املادة  17من أتفاقية 1988أن تولي اإلعتبار الواجب لضرورة عدم
اإلضرار باملصالح التجارية والقانونية لدولة علم السفينة ،أو ألي دولة أخرى معينة وذلك وفقا ملا ورد في الفقرة
الخامسة من نفس االتفاقية  ،55و نعود في هذا املقام للمبدأ العام املقرر في املادة  300من إتفاقية قانون البحار
النية في العالقات الدولية وعدم ّ
لسنة  1982وهو مبدأ حسن ّ
التعسف في استعمال الحق ،حيث يتعين على
الدولة ّ
املتدخلة أن تستهدف االتجار غير املشروع في املخدرات دون اإلضرار باملصالح التجارية للدول و ذلك
باتباع إجراءات املكافحة في خط مالحي محدد ،56مع مراعاة القواعد القانونية الدولية من ضرورة إخطار دولة
العلم بشأن سفينتها التي ترتكب االتجار غير املشروع في املخدرات والحصول على ترخيص منها إلتخاذ إجراءات
الضبط نحو تلك السفينة و إخطارها أيضا بنتائج التفتيش57.
خاتمة:
لقد تناول املقال موضوع التعاون الدولي في مكافحة اإلتجار غير املشروع في املخدرات عن طريق البحر،
من خالل دراسة الجانب املفاهيمي لإلتجار غير املشروع في املخدرات عن طريق البحر مع تبيان الجانب القانوني
لهذا التعاون.
وخلص املقال إلى النتائج التالية:
 ّأن أعالي البحار أصبح مالذا لعصابات لإلتجار في املخدرات وهذا ما إقتض ى التعاون الدولي لكبح هذا النوع مناإلتجار.
ّ
 أنه و بالرغم من خطورة وحجم االتجار باملخدرات عن طريق البحر إال ّأن النصوص القانونية قليلة إذ تخلوااالتفاقيات الخاصة باملخدرات من ذلك عدا نص املادة  17من اتفاقية األمم املتحدة لسنة .1988
 ّان اتفاقية قانون البحار لسنة  1982لم تعتبر جريمة االتجار غير املشروع في املخدرات ضمن أسباب التدخلفي أعالي البحار.
وخلص املقال إلى التوصيات اآلتية:
 /1العمل على اتخاذ ترتيبات مشددة لتفتيش السفن وتدريب األجهزة املختصة بذلك ،وتزويدها بمختلف
التقنيات الحديثة للتفتيش.
 /2تزويد الدول الفقيرة باإلمكانات الفنية واملادية لزيادة قدرتها على املكافحة.
 /3ضرورة التنسيق بين الدول األعضاء في اإلتفاقية الدولية ملكافحة تهريب واالتجار باملخدرات عن طريق البحر،
والعمل على تبادل املعلومات والخبرات.
 /4تبادل الدول للمعلومات الخاصة بجماعات تهريب والوسائل املستعملة في ذلك ومختلف املسالك البحرية
املعتادة االستعمال.
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 /5تفعيل وتجسيد نصوص اإلتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة اإلتجار غير املشروع في املخدرات عن طريق
البحر.
املراجع:
 -1االتفاقيات الدولية:
 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة .1982 إتفاقية مكافحة اإلتجار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة .1988 -2الكتب:
 ابن منظور األنصاري ،لسان العرب ،املجلد  ،4دار الكتب العلمية ،ط  ،1.مصر.2003 ، -2جبر صالح علي بدر ،عالج اإلدمان دراسة مقارنة بين اآلليات املستخدمة في ّ
كل من دولة اإلمارات العربية
املتحدة وبريطانيا ،الدبلوم االلكتروني في التخطيط االستراتيجي ملكافحة املخدرات ،دبي.2012 ،
 -3االتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية وغسل األموال ،مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا ،تقرير التطبيقات عن االتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية وغسل
األموال.2011 ،
 -4سامي سالم الحاج قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد ،معهد اإلنماء العربي ،لبنان.1980 ،
 -5سمير محمد عبد الغني طه ،املكافحة الدولية للمخدرات عبر البحار ،ط ،1.دار النهضة العربية ،مصر،
.2002
 -6عادل أحمد مشموش ي ،املخدرات ماهيتها -مخاطرها -مكافحتها ،ط  ،1.بدون اسم الناشر ،لبنان.2014 ،
 -7محمد فتحي عيد ،أساليب التهريب وطرق املكافحة والتعاون الدولي ،أعمال ندوة مكافحة تهريب املخدرات عبر
البحر ،ط ،1.جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.2001 ،
 -8محمد فتحي عيد ،املخدرات عبر الحدود املشكالت والحدود ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،الرياض،
.1994
 -9محمد فاروق عبد الحميد ،التعاون الدولي البحري في مجال مكافحة املخدرات ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية.2002 ،
 -10ناصر بن علي الزلفاوي ،مشكلة تهريب املخدرات واملؤثرات العقلية عبر البحر "الواقع والتحديات وآليات
االتصال" ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.2001 ،
 -3األطروحات:
 رشيدة بن صالح ،االتجار غير املشروع في املخدرات من منظور القانون الدولي،أطروحة دكتوراه ،جامعةالجزائر  ،1كلية الحقوق بن يوسف بن ّ
خدة.2015 ،
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Gallouet Emmanuuelle, Le Trasport Martime De Stupéfaints, Thèse De Doctorat,

2-

Ecole Doctorale Des Science Juridique Et Politiques, Université D'aix- Marsielle,
2013.

 -4املذكرات :
 زوينة هدى ،االستراتيجية الدولية ملكافحة املخدرات وتطبيقاتها في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستير ،جامعةالجزائر  ،1كلية الحقوق.2011 ،
 -2فالح مفلح القحطاني ،دور التعاون الدولي في مكافحة تهريب املخدرات عبر البحار ،رسالة ماجستير ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،قسم العلوم الشرطية ،دبي.2008 ،
 – 3مريم عمراني،اآلليات األممية ملكافحة جرائم املخدرات،جامعة الجزائر ،1كلية الحقوق بن عكنون،الجزائر،
.2012
 -5املو اقع اإللكترونية:
 الفاتح عبد الرحمان محمد ،دور اإلسالم في مكافحة املخدرات ،مجلة اإلسالم اليوم 21 ،مارس  ،2016املوقع:WWW.Islamtoday.net
www.sknewsarabia.com -2
هوامش البحث:
 -1ابن منظور األنصاري ،لسان العرب ،املجلد  ،4دار الكتب العلمية ،ط  ،1.مصر ،2003 ،ص.232 .
 -2الفاتح عبد الرحمان محمد ،دور اإلسالم في مكافحة املخدرات ،مجلة اإلسالم اليوم 21 ،مارس  ،2016تاريخ التصفح 2017-09-15 :ساعة التصفح:
 16.00على املوقع WWW.Islamtoday.net :
ّ
 -3جبر صالح علي بدر ،عالج اإلدمان دراسة مقارنة بين اآلليات املستخدمة في كل من دولة اإلمارات العربية املتحدة وبريطانيا ،الدبلوم االلكتروني في
التخطيط االستراتيجي ملكافحة املخدرات ،دبي ،2012 ،ص.16 .
 -4االتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية وغسل األموال ،مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ،تقرير التطبيقات
عن االتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية وغسل األموال ،2011 ،ص.5 .
 -5أنظر املادة  3من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية سنة .1988
* حيث ّ
تم ضبط  36طنا من الحشيش على متن سفينة قادمة من املغرب في حيازة عصابة من اإلسبان والبريطانيين والهولنديين ،وكانت املخدرات في
طريقها إلى اململكة املتحدة وهولندا ،وقد ضبط اإلسبان في هذه القضية أيضا  15مليون دوالر أمريكي وكان هذا بتاريخ  2جانفي  ،1996أنظر :ضبط
أكبر كمية حشيش بأروبا ،العربية نيوز ،2013 ،تاريخ التصفح 15 :أكتوبر  ،2017ساعة التصفح 18.20 :على
املوقعwww.sknewsarabia.com :
 -6د /محمد فتحي عيد ،أساليب التهريب وطرق املكافحة والتعاون الدولي ،أعمال ندوة مكافحة تهريب املخدرات عبر البحر ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،ط  ،1.الرياض ،2001 ،ص.105 .
 -7املرجع نفسه ،ص 106 .وما بعدها.
 -8فالح مفلح القحطاني ،دور التعاون الدولي في مكافحة تهريب املخدرات عبر البحار ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،قسم
العلوم الشرطية ،دبي ،2008 ،ص.47 -46 .
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 -9فالح مفلح القحطاني ،املرجع السابق ،ص.56 .
*الحسكة :هي عبارة عن قارب خشبي صغير من قوارب الصيدّ ،
تم تعديله وتزويده بمحرك قوي يجعله يكاد يطير فوق املاء.
 -10محمد رمضان محمد ،املرجع السابق ،ص.99 .
 -11محمد فتحي عيد ،أساليب التهريب وطرق املكافحة والتعاون الدولي ،املرجع السابق ،ص.123 .
 -12فالح مفلح القحطاني ،املرجع السابق ،ص.59 .
 -13محمد فتحي عيد ،املخدرات عبر الحدود املشكالت والحدود ،الرياض ،1994 ،ص.123 .
 -14محمد فتحي عيد ،أساليب التهريب وطرق املكافحة والتعاون الدولي ،املرجع السابق ،ص.125 .
 -15محمد رمضان محمد ،املرجع السابق ،ص.99 .
 -16فالح مفلح القحطاني ،املرجع السابق ،ص.61 .
 -17عادل أحمد مشموش ي ،املخدرات ماهيتها -مخاطرها -مكافحتها ،ط ،1.دون اسم الناشر ،لبنان ،2014 ،ص.218 .
 -18ناصر بن علي الزلفاوي ،مشكلة تهريب املخدرات واملؤثرات العقلية عبر البحر "الواقع والتحديات وآليات االتصال" ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،2001 ،ص.171 .
* تكون املخدرات معبأة في أكياس من البالستيك ومربوطة ببعض األحجار أو األجسام الثقيلة بحبل واحد طويل حتى إذا ألقيت في املاء ،واستقرت في
القاع يبقى طرف الحبل مربوط فيه قطعة من الخشب طافية على سطح البحر كعالمة ّ
يستدل بها املربون على مكان هذه الشحنة من املخدرات.
 -19محمد رمضان محمد ،املرجع السابق ،ص.99 .
 -20ناصر بن علي الزلفاوي ،املرجع السابق ،ص.172 .
 -21محمد فاروق عبد الحميد ،التعاون الدولي البحري في مجال مكافحة املخدرات ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،2002 ،ص.227 .
 -22ملزيد من التفاصيل حول تقسيمات املياه البحرية أنظر :سامي سالم الحاج ،قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد ،معهد اإلنماء العربي،
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األداء واإلستقرار المالي للبنوك اإلسالمية في ظــــل وبعد األزمة المالية العالمية 2008
( البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج ) 2015-2008
Performance and financial stability of Islamic banks in light of and after
the global financial crisis 2008
)Al Rajhi Saudi Investment Bank as a model (2008-2015
 د .قطاف عبـدالقادر /المـركز الجامعي أفلوguettafaek@yahoo.fr : د .فيروز زروخي /جامعة الشلفfairouzma@yahoo.fr : أ .عبيد فريد زكرياء  /جامعة الجزائر zakifarid417@gmail.com :تاريخ االستالم2019/04/03 :

تاريخ القبول للنشر2019/04/30 :

*******
ملخص:
يعد دراسة موضوع األداء واإلستقرار املالي للبنوك اإلسالمية مقياسا حقيقيا ملدى نجاعتها في تحقيق
أهدافها فهذا النجاح يجمع بين مركبين هما الكفاءة والفاعلية في تعزيز دورها وضمان البقاء واالستقرار لها ،وقد
حاولنا من خالل هذه الدراسة هو التعرف على االداء املالي للبنوك اإلسالمية في ظل وبعد األزمة املالية العاملية
 2008وركزنا في دراستنا على (البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج ) بإعتباره يتصدر البنوك اإلسالمية
العربية من حيث حجم األصول التي بلغت حوالي  82مليار دوالر بنهاية العام  ،2014وهي شكلت حوالي  %14من
مجمل أصول القطاع البنكي اإلسالمي العربي ،ويحتل هذا البنك املرتبة السادسة بين البنوك العربية من حيث
حجم األصول .
من خالل النتائج املحصل عليها بعد عملية حساب أهم مؤشرات تحليل االداء املالي واملتمثلة بالربحية
والسيولة واملالءة املالية وتوظيف رأس املال ان نسبة النمو بمعدل طيلة فترة الدراسة بلغ كمتوسط لها ما
يقارب . %09
الكلمات املفتاحية  :األداء ؛ األداء املالي ؛ البنوك اإلسالمية ؛ األزمة املالية العاملية .
Abstract :
The study of the financial performance of Islamic banks is a real measure of
their effectiveness in achieving its objectives, This success combines two compounds
are efficient and effective in enhancing its role and ensure its survival and stability,
We tried through this study is to identify the financial performance of Islamic banks
in the light of the global financial crisis.
in 2008 In our study we focused on (Al-Rajhi Bank Investment Bank as a
model) as the top Arab and Islamic banks in terms of asset size, which reached about
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$ 82 billion by year-end 2014,That accounted for about 14% of the total Arab Islamic
banking sector assets, this bank occupies sixth place among Arab banks in terms of
asset size.
Through the results obtained after the process of calculating the most important
of financial performance indicators that represented by profitability, liquidity and
solvency and deploy capital . The growth rate between the two periods have averaged
nearly 09%.
Keywords: performance, financial performance, Islamic banks, the global financial
crisis.

تمهيد :
إن املتأمل في مجريات األزمة املالية العاملية التي انطلقت في أواخر سنة  2007من أمريكا وانتشرت إلى باقي
أنحاء العالم ،يجد أنها أزمة حقيقية غير مفتعلة وغير متوقعة ،حيث تعتبر األسوأ من نوعها منذ زمن الكساد
الكبير سنة  1929وقد عصفت بأكبر االقتصاديات في العالم عقب انهيار وإفالس أكبر املؤسسات املالية الدولية
في أمريكا وأوروبا ،كما أنها شكلت أكبر صدمة في القطاع املالي األمريكي وفي ظل هذه األحداث الحظ الجميع وعلى
رأسهم أهل االختصاص أن الطرح اإلسالمي حول األزمة املالية العاملية يحظى بصدى واسع لتقديم عالج يخرج
االقتصاد العاملي من أزمته ،ففي وقت تتوالى فيه ضربات األزمة املالية على الكثير من البنوك التقليدية فإن
تأثيرات هذه األزمة على البنوك اإلسالمية كانت ضئيلة ،مقارنة بالبنوك األخرى حيث حقق النظام املالي اإلسالمي
نجاحا ملحوظا في مواجهة أزمة السيولة واستطاعت مصارفه زيادة رؤوس أموالها واستقطاب املزيد من الزبائن
مما دفع باالهتمام بالصناعة البنكية اإلسالمية من قبل العديد من املؤسسات املالية العاملية الشهيرة ،وبعض
الدول األوروبية التي بدأت بإنشاء فروع إسالمية أو بتقديم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية ،من خالل ما سبق يمكن طرح االشكال الرئيس ي التالي :
كيف يمكن تقييم األداء واالستقرار املالي للبنوك اإلسالمية في ظل وبعد األزمة املالية العاملية  2008؟
لإلجابة على االشكال املطروح حاولنا في هذه الورقة البحثية التطرق الى املحاور التالية :
املح ـ ـ ــور االول  :التأصي ـ ــل النظـ ـ ــري لألزمـ ـ ــة الره ـ ـ ــن العقاري" "2008؛
املح ـ ـ ــور الثاني  :مؤش ـرات التقييـ ــم املالي للبن ــوك اإلسالمية في ظ ــل تداعيات االزمة املاليـة العاملية
املح ـ ــور الثالث  :دراسة نم ـ ــوذج تقييم األداء واإلستقرار املالي البنك اإلسالمي الراحجي لإلستثمار السعودي
()2015-2008

املحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور االول  :التأصيل النظري للزمـة الرهـن العقاري ""2008
املدخل األول  :أزمة الرهن العقاري :2008

ّ
أوال  :مفهوم األزمة املالية « :تدهور أو انخفاض مفاجئ في طلب املستثمر على األصول املالية ،التي تلعب
ً ً
دورا هاما في االقتصاد القومي واالنخفاض الناتج عن ذلك في سعر األصل يقلل من النشاط االقتصادي الكلي
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مباشرة ،من خالل تأثيره على قرارات املستهلكين األفراد والشركات ،وبشكل غير مباشر من خالل تأثيراته على
أسعار باقي األصول األخرى ،واملوازنات املالية للوسطاء املاليون مثل البنوك »(.)1ومنه يمكن القول أن األزمة
املالية تحدث عندما تصل بعض البنوك الكبرى لوضعية عدم كفاية موجوداتها لتغطية مطالبها (األصول ال
تكفي لتغطية الخصوم) تكون في حاجة إلى السيولة لتغطية ودائع عمالئها والقيام بدورها املعتاد في تمويل
االقتصاد ،عموما تقوم املؤسسات املالية بإقراض بعضها البعض ولكن في حالة فقدان الثقة فإنها تتوقف عن
هذه املمارسات خشية عدم وفاء املقترضين بالتزاماتهم  .من خالل ما سبق يمكن تلخيص األزمة املالية في الشكل
التالي  :الشكل رقم ( )1يوضح ماهية االزمة املالية

إنخفاض مفاجئ في أسعار نوع أو أكثر
من األصول
-1رأس املال املادي مثل االالت
واملعدات والعقارات
أصول مالية

إنهيار قيمة هذه األصول
أو اإلنهيار املفاجئ لسوق االسهم او
عملة البلد أو سوق العقارات أو
املؤسسات املالية

رأس املال املادي
أصول مالية

االصول هي

حقوق ملكية لراس املال املادي او
ملخزون السلع مثل االسهم
والسندات
حقوق ملكية لألصول املالية مثل
املشتقات املالية كالعقود املستقبلية
إنهيار قيمة املؤسسات التي
تمتلكها
األزمة
املالية

املصدر :مفتاح صالح "،األزمة املالية العاملية " أبحاث إقتصادية وإدارية ،العدد الثامن ،ديسمبر ،2010
جامعة بسكرة ،ص 3
ثانيا :تقديم أزمة الرهن العقاري :بدأت األزمة كنتيجة للتوسع في تسويق العقارات ملحدودي الدخل في
الواليات املتحدة األمريكية دون مراعاة للحدود اإلئتمانية السليمة ،وبشروط تبدو سهلة للوهلة األولي ولكن
بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ ملحدودي الدخل فقد كانت في مجملها التفاف علي قوانين الدولة والحد
ً
االئتماني ،حيث تضمنت العقود نصوصا تجعل القسط يرتفع مع طول املدة ،وعند عدم السداد ملرة واحده
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ً
تؤخذ فوائد القسط  3أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده ،فضال عن وجود بنود في العقود ترفع الفائدة
عند تغيرها من البنك الفيدرالي األمريكي ،فيما يسمى بـالرهن العقاري( )2ذي الفائدة القابلة للتغيير(،)3حيث
ارتفعت أعباء قروض العقارات التي التزموا بها باإلضافة إلي القروض التي تشكل قيمة العقارات ضمانا لها فامتنع
الكثيرون عن السداد بعد أن أرهقتهم األقساط املتزايدة لتبدأ أسعار العقارات في اإلنخفاض(.)4ومع استمرار
هذا الوضع على مدى سنوات عديدة شجع ذلك البنوك وشركات التمويل العقاري في أمريكا علي توريق هذه
املديونية العقارية في شكل أسهم وسندات حملت درجة مرتفعة من التقويم املالي بحيث دخلت في املحافظ
االستثمارية لبنوك أوروبا وبنوك شرق آسيا في الدول ذات الفوائض املالية الضخمة ،استنادا إلي أن هذه األسهم
والسندات تعكس ملكية عقارية قوية ضامنة للسداد  ،وفي ظل تزايد مخاطر عدم السداد قامت البنوك
وشركات العقارات ببيع ديون املواطنين في شكل سندات ملستثمرين عامليين بضمان العقارات ،الذين لجأوا
بدورهم –بعد أن تفاقمت املشكلة -لشركات التأمين التي وجدت في األزمة فرصة للربح بضمان العقارات فيما لو
امتنع محدودي الدخل عن السداد ،من خالل ما سبق يمكن توضيح طبيعة أزمة الرهن العقاري األمريكي في
الشكل املوالي :
الشكل رقم ()2يوضح طبيعة أزمة الرهن العقاري األمريكي
قروض عقارية لبناء سكن

اخنفاض السیولة بسبب التوسع في اإلقراض من البنوك.

-عدم القدرة على تلبیة طلبات املودعين.

-قیام البنوك بتحویل قیم القروض إلى سندات.

-بیع السندات إلى املستثمرین في سوق األوراق املالیة.

-قیام املستثمرین بالتأمين على السندات

-محاولة بیع العقارات دون توفر مشترین.

ضد املخاطر.
-انخفاض أسعار العقارات لقلة الطلب عليها.

مطالبة املستثمرین حملة السندات شركات التامينابلتعویض.

-انهيار البنوك.

-انتقال األزمة إلى االقتصاد الحقیقي.

-انهيار شركات التأمين.
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األداء واإلستقرار المالي للبنوك اإلسالمية في ظــــل وبعد األزمة المالية العالمية 2008
( البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج )2015-2008

املصدر :بوعشة مبارك "،األزمة املالية :الجذور،األسباب واألفاق" ،مداخلة مقدمة الى امللتقى العلمي الدولي حول
االزمة املالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العاملية ،جامعة فرحات عباس –سطيف -ايام 21-20أكتوبر2009
ص .6

املحـ ــورالثاني :مؤش ــرات التقييــم املالي للبنــوك اإلسالمية في ظ ــل تداعيات االزمة املاليـة العاملية.
املدخل األول  :مؤشرات تقييم األداء املالي للبنوك اإلسالمية.
األداء املالي يعبر عن عملية التي يتم من خاللها اشتقاق مجموعة من املؤشرات سواء كانت كمية ونوعية
حول نشاط أي مشروع إقتصادي مما يسهم في تحديد اهمية األنشطة التشغيلية واملالية للمشروع وذلك من
خالل القوائم املالية ومصادر أخرى  ،وتعـ ـ ـ ـ ـ ــد هذه النسب املالية من اهم االدوات التي تعتمد عليها االدارات في
تحليل القوائم املالية للوقوف على مدى سالمة املركز املالي وربحية املؤسسات ومعرفة وضع سيولة البنك
وموقف األموال املتاحة للتوظيف ،فضال عن مالءة رأس املال والربحية في هذه البنوك ،وبالتالي يمكن إيجاز هذه
املؤشرات لتقييم األداء املالي للبنوك اإلسالمية وفق ما يلي :
 -1نسب الربحية  :هي تعبر عن العالقة بين األرباح التي تحققها املؤسسة واإلستثمارات التي ساهمت في تحقيق
هذه األرباح  ،وتبين هذه النسبة قدرة البنوك على توليد األرباح من العمليات التي تقوم بها حيث تتضمن نسب
()5
الربحية مؤشرات عدة من أهمها :
 : 1-1معدل العائد على الودائع = [صافي األرباح (بعد خصم الضرائب )/إجمالي الودائع ]*100
 : 2-1معدل عـ ـ ـ ــائد السهم = [صافي االرباح /عدد االسهم ]*100
 : 3-1نسـ ــبة هامـ ــش الربح = [هامش الربح  /إجمالي املوجودات ]*100
 : 4-1نسبة العــائد على املوارد = [صافي االرباح (/إجمالي الودائع +حق امللكية )]*100
 : 5-1معدل العائد على حق امللكية[ =صافي االرباح  /حق امللكية]*100
 : 6-1معدل العائد على راس املال املدفوع =[صافي األرباح (بعد خصم الضرائب )/راس املال املدفوع ]*100
 -2نسب السيولة :
هي تلك النسب التي تقيس مقدرة املؤسسات البنكية على الوفاء بااللتزامات قصيرة االجل مما لديها من
نقدية  ،كما يتوجب على البنك توفير جزء من موارده يكون على شكل نقد سائل ملواجهة توقع حدوث سحب
كبير من املودعين  ،وهناك مؤشرات كثيرة للسيولة من أهمها )6( :
 : 1-2نسبة اإلحتياطي القانوني =[ األرصدة لدى البنك املركزي /إجمالي الودائع]*100
 : 2-2نسبـ ــة السيولة القان ـ ــونية =[ النقدية +شبه النقدية / إجمالي الودائع]*100
: 3-2نسبة النقدية إلى إجمالي املوجودات = [النقدية  +املستحق على البنك/إجمالي املوجودات ]*100
 -3نسب توظيف األموال :
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هذه النسب تقيس مدى قدرة البنك على التوظيف االمثل للموارد املتاحة  ،ويتم التعرف عليها باملؤشرات التالية
()7
:
 : 1-3معدل توظيف املوارد =[ التمويل واالستثمار /املوارد املتاحة]*100
 : 2-3معدل توظيف الودائع [= التمويل واالستثمار  /إجمالي الودائع]*100
 : 3-3معدل تشكيلة توزيع توظيف املوارد بين صيغ واساليب التمويل واالستثمار (املرابحة ،املضاربة ،
املشاركة ،السلم ،االستصناع االجارة ....الخ والتي وفق نسب معينة كل على حدى .
 : 4-3نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع =[ إجمالي القروض  /إجمالي الودائع]*100
 : 5-3نسبة إجمالي اإليرادات إلى إجمالي املوجودات =[ إجمالي اإليرادات  /إجمالي املوجودات]*100
 -4نسب مالءة رأس املال  :تبين مالءة رأس املال في أي بنك مدى توفر االموال ملواجهة احتياجات البنك من
األصول الثابتة فضال عن مواجهة املخاطر املحتملة من إستخدام األموال  ،لذا فإن الحفاظ على مالءة رأس
املال في أي بنك يعد من األمور الضرورية لزيادة ثقة املودعين وهناك مؤشرات كثيرة لقياس مالءة رأس املال من
أهمها )8( :
 : 1-4نسبة حق امللكية الى االستثمارات املالية =[ حق امللكية  /إجمالي االستثمارات في األوراق ]*100
 : 2-4نسبة حق امللكية إلى إجمالي املوجودات =[ حق امللكية  /إجمالي املوجودات]*100
 : 3-4نسبة حق امللكية إلى إجمالي القروض املمنوحة =[ حق امللكية  /إجمالي القروض املمنوحة]*100
 : 4-4نسبة حق امللكية إلى إجمالي الودائع =[ حق امللكية  /إجمالي الودائع]*100

املحـورالثالث:دراسة نمـوذج تقييم األداء واإلستقرار املالي البنك اإلسالمي الراحجي لإلستثمار
السعودي ()2015-2008
املدخل األول :تقييم األداء املالي للبنك اإلسالمي الراحجي لإلستثمارالسعودي ()2015-2008
سنحاول من خالل هذه الدراسة تحليل واقع وتطور اعمال للبنك الراجحي لالستثمار في السعودية من
خالل البنود املمثلة في امليزانية العامة وحساب معدالت النمو الحاصلة خالل مدة الدراسة ()2015-2008
مقسمة بالتقسيم التالي :
 من سنة  2011 – 2008تمثل فترة تطور الوضع املالي في ظل االزمة املالية العاملية .2008 من سنة  2015 – 2012تمثل فترة تطور الوضع املالي بعد االزمة املالية العاملية .2008 -1تأثيراألزمة املالية العاملية على إجمالي التمويل واالستثمارات :
تحسب بالعالقة التالية  :إجمالي صافي االستثمارات= متاجرة  +بيع بالتقسيط  +استصناع +مرابحة +متنوعة،
من خالل العالقة يمكن ابراز التطور الحاصل في هذا البند وفق الجدول التالي :
جدول رقم ( )1تطور معدالت النمو في إجمالي التمويل واالستثمارات للبنك الراجحي لالستثمار في السعودية
()2015-2008
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األداء واإلستقرار المالي للبنوك اإلسالمية في ظــــل وبعد األزمة المالية العالمية 2008
( البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج )2015-2008

معدل النمو لكل فترة %

في ظل االزمة
املالية 2008

معدل الزيادة /النقصان
إجمالي التمويل
السنوات
الفترة
مقارنة بالسنة املاضية
واالستثمارات
)V(N)/V(N-1
(مليون ريال سعودي )
/
144003,524
2008
0,9672
139286,715
2009
℅07.56
1,0693
148952,109
2010
1,2030
179198,111
2011
1,1857
212484,007
2012
1,0654
226386,283
2013
()℅0.14
0,9096
205939,960
2014
1,0273
211567,868
2015
%05.64
إجمالي معدل النمو Islamic Banks%
املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات التقارير السنوية للبنك الراجحي في السعودية(-2008
)2015

بعد االزمة
املالية 2008

شهد مؤشر إجمالي التمويل واالستثمار في للبنك الراجحي لالستثمار في السعودية تذبذبا في معدل النمو
أي في ظل االزمة املالية أين عرف إنخفاض موجب في قيمة إجمالي التمويل واإلستثمار إذ بلغ قيمته في سنة
 2009نحو ( 139286مليون ريال سعودي ) مقابل (144003مليون ريال سعودي ) في سنة  2008بمعدل نمو
موجب خالل فترة االزمة املالية بلغ  ℅07.56أين عرف انخفاض بمعدل موجب قدر ب ـ ـ ـ ــ℅06.84 :مقاربة بالفترة
السابقة لألزمة وهذا راجع الى :
 نقص السيولة في الربع الثالث من العام  2008و انتهاء بالتراجعات الحادة التي حصلت في األسواق املالية علىجميع األصعدة ؛
 التأثيرات السلبية على أداء اإلقتصاد العاملي وما تبعه من أثار على البنوك في اململكة العربية السعودية .وتبعه تذبذ ب بعد ذلك في إجمالي التمويل واالستثمار للبنك الراجحي لإلستثمار في اململكة العربية السعودية
حقق معدل نمو سالب بلغ  ، %0.14بحيث بلغت أقص ى قيمة لهذا البند في السنة املالية  2015نحو
(211567مليون ريال سعودي).
وعليه بلغ معدل النمو االجمالي إلجمالي التمويل واالستثمارات للبنك الراجحي لإلستثمار في السعودية طيلة مدة
الدراسة (%05.64 )2015-2008
 -2تأثيراألزمة املالية العاملية على صافي األرباح  :يمكن ابراز التطور الحاصل في هذا البند وفق الجدول التالي :
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األداء واإلستقرار المالي للبنوك اإلسالمية في ظــــل وبعد األزمة المالية العالمية 2008
( البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج )2015-2008

في ظل االزمة
املالية 2008

جدول رقم ( )2تطور معدالت النمو في صافي االرباح (بعد الضريبة) للبنك الراجحي اإلسالم ـ ــي لالستثمار (-2008
)2015
السنوات صافي األرباح(بعد الضريبة ) معدل الزيادة /النقصان معدل النمو لكل فترة %
الفترة
مقارنة بالسنة املاضية
(مليون ريال سعودي )
)V(N)/V(N-1
/
6524,604
2008
%04.18
1,0371
6767,228
2009
1,0005
6770,829
2010
1,0897
7378,268
2011
1,0686
7884,706
2012
0,9433
7437,987
2013
()℅3.29
0,9190
6836,172
2014
1,0429
7130,075
2015
%01.27
إجمالي معدل النمو Islamic Banks%
املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات التقارير السنوية للبنك الراجحي في السعودية(-2008
)2015

بعد االزمة
املالية 2008

لقد شهد معدل نمو صافي األرباح للبنك الراجحي لالستثمار في السعودية تراجع خالل املدة الدراسة إذ
بلغ في الفترة األولى بلغت  ℅04.18كما عرف هذا البند في السنة املالية  2013تراجع طفيف في قيمة صافي
الربح إذ بلغ ( 7437مليون ريال سعودي ) بمعدل تقارب يقدر ب( )0.94عن السنة املالية  . 2012وهذا راجع إلى
سببين هما :
 إنخفاض في املعدل اإلستثمار للبنك قيد الدراسة وهذا ما أظهرته النتائج املبينة في الجدول السابق . إنخفاض معدل دخل العمليات أي إجمالي االيرادات إذ عرف هو إنخفاض خالل فترة االزمة إذ بلغ معدل نمو. %05.73
أما الفترة الثانية فقد عرف البنك الراحجي تراجع في معدل النمو إذ بلغ نحو ( )℅03.29وهذا راجع الى االحداث
التي تحيط باململكة العربية السعودية والى التأثير السلبي على أداء االقتصاد الوطني و على إقتصاديات املنطقة
وعليه بلغ معدل النمو صافي االرباح (بعد الضريبة) للبنك الراجحي لإلستثمار في السعودية طيلة مدة الدراسة
(%01.27 )2015-2008
 -3تأثير األزمة املالية العاملية على حقوق امللكية (حقوق املساهمين ) :يمكن ابراز التطور الحاصل في هذا
البند وفق الجدول التالي
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( البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج )2015-2008

في ظل االزمة
املالية 2008

جدول رقم ( )3تطور معدالت النمو في حقوق امللكية للبنك الراجحي اإلسالمي لالستثمار في السعودية (-2008
)2015
معدل الزيادة /النقصان معدل النمو لكل
حقوق امللكية
الفترة السنوات
فترة %
مقارنة بالسنة املاضية
(مليون ريال سعودي )
)V(N)/V(N-1
/
27031,799
2008
%06.68
1,0632
28740,884
2009
1,0548
30317,789
2010
1,0825
32821,057
2011
1,1111
36468,737
2012
%08.54
1,0530
38404,593
2013
1,0909
41896,194
2014
1,1132
46639,054
2015
%08.10
إجمالي معدل النمو Islamic Banks%
املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات التقارير السنوية للبنك الراجحي في السعودية(-2008
)2015

بعد االزمة
املالية 2008

تبين بيانات هذا الجدول أن مؤشر حقوق امللكية للبنك الراجحي لإلستثمار قد عرف تطور كبير وملحوظ
طوال مدة الدراسة إذ شهد معدل النمو للبنك الراجحي في ظل وبعد األزمة املالية ما يعادل ، %07كما بلغت قيم
الحقوق امللكية أرقاما متقاربة بأقص ى معدل مقدر ب 1.14اي في سنة  2008نحو ( 27031مليون ريال سعودي
) وادناه ب 1.05اي في السنة املالية  2010نحو(30317مليون ريال سعودي ) ،كما إزداد معدل النمو بالتحديد
طيلة املدة ( )2015-2012ب  %08.54وهذا راجع الى:
 إقبال الشديد على املنتجات البنكية واالستثمارية املتفقة مع أحكام الشريعة االسالمية . جذب أعداد إضافية من العمالء الجدد مما زاد نسبة الحسابات بأكثر من . 30% تحسين نوعية الخدمات املقدمة لعمالء .ليصل بذلك إجمالي معدل نمو حقوق امللكية للبنك الراجحي لإلستثمار في السعودية طيلة مدة الدراسة
(%08.10 )2015-2008
 -4تأثيراألزمة املالية العاملية على ودائع العمالء  :يمكن ابراز التطور الحاصل في هذا البند وفق الجدول التالي :
تتمثل ودائع العمالء حسب نوعها الى  - )9( :ودائع عمالء جارية  -استثمارات عمالء ألجل  -حسابات عمالء
أخرى ( رصيد تأمينات االعتمادات وخطابات الضمان والشيكات املقبولة والحواالت).
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في ظل االزمة
املالية 2008

جدول رقم ( :)4تطور معدالت النمو في ودائع العمالء للبنك الراجحي اإلسالمي لالستثمار ()2015-2008
معدل الزيادة /النقصان معدل النمو لكل فترة
ودائع العمالء
السنوات
الفترة
(مليون ريال سعودي ) مقارنة بالسنة املاضية %
)V(N)/V(N-1
/
116611,043
2008
%14.14
1,0536
122861,840
2009
1,1644
143064,037
2010
1,2122
173429,465
2011
1,2765
221394,638
2012
%05
1,0460
231589,113
2013
1,1057
256077,047
2014
1,0005
256227,769
2015
%11.90
إجمالي معدل النمو Islamic Banks%
املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات التقارير السنوية للبنك الراجحي في السعودية(-2008
)2015

بعد االزمة
املالية 2008

يوضح الجدول أعاله ارتفاع في قيمة ودائع العمالء للبنك الراجحي لإلستثمار طيلة مدة الدراسة (-2008
 ، )2015ولكنه خالل الفترة األخيرة بعد االزمة عرف انخفاض في معدل النمو ليبلغ ما نسبته  % 05ليبلغ أقص ى
مقدار له سنة  2015نحو ( 256227مليون ريال سعودي ) وأدناه نحو( 221394مليون ريال سعودي ) سنة
 2012وهذا راجع الى :
 تخوف بعض العمالء في وضع وديعتهم لدى البنك نتيجة التأثيرات السلبية التي أحدتثها االزمة املالية العاملية 2008على إقتصاديات الدولية واملحلية؛
 ضعف ثقة مواطني في البنوك وميلهم الى االحتفاظ بأموالهم في خزائنهم الخاصة على إيداعها في البنوكوخاصة بعد األزمة املالية العاملية وما أحدثته من إفالس للعديد من البنوك التقليدية ؛
 تراجع ايرادات اململكة باإلضافة الى الظروف املحيطة باململكة العربية السعودية خاصة في مجال الحروباالقليمية .
أما الفترة االولى حقق البنك الراجحي معدل نمو  %14.14وهذا نتيجة التوجهات زيادة التوجه نحو االستثمار
باإلضافة الى االيجابيات التي وردت سابقا والى )10( :
ً ً
 استخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة اإلدارة املتطورة دورا مهما في تلبية احتياجات العدد املتزايد من عمالءّ
التميز والخاصة على توثيق العالقة معهم؛
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األداء واإلستقرار المالي للبنوك اإلسالمية في ظــــل وبعد األزمة المالية العالمية 2008
( البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج )2015-2008

في ظل االزمة
املالية 2008

 استمرارية توسيع شبكة فروعه البنكية ،بحيث قام البنك الراجحي خالل السنة املالية  2011بافتتاح  8فروعً
جديدة وتجديد  21فرعا من الفروع القائمة؛ ليصل بذلك إجمالي معدل نمو ودائع العمالء طيلة مدة الدراسة
( )2015-2008للبنك الراجحي%11.90
 -5تأثير األزمة املالية العاملية على النقد في الصندوق وفي البنوك االخرى يمكن ابراز التطور الحاصل في هذا
البند وفق الجدول التالي :
جدول رقم ( ) 5تطور معدالت النمو في بند النقد في الصندوق وفي البنوك االخرى ()2015-2008
السنوات النقد في الصندوق وفي البنوك معدل الزيادة /النقصان معدل النمو لكل
الفترة
االخرى(مليون ريال سعودي ) مقارنة بالسنة املاضية فترة %
)V(N)/V(N-1
/
14139,794
2008
%35.29
1,8209
25747,780
2009
1,1881
30592,735
2010
1,1446
35019,254
2011
1,3524
47361,311
2012
%04.44
0,9592
45432,776
2013
1,1027
50101,585
2014
1,0771
53964,772
2015
%21.08
إجمالي معدل النمو Islamic Banks%
املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات التقارير السنوية للبنك الراجحي في السعودية(-2008
)2015

بعد االزمة
املالية 2008

من خالل الجدول نالحظ أن مؤشر النقد في الصندوق وفي البنوك األخرى عرف انتعاشا في ظل األزمة
املالية إذ بلغ معدل النمو خالل الفترة ب ـ ـ ـ ـ ــ %35.29 :وهذا راجع الى االضطرابات خالل أزمة سوق االئتمان العاملي
ً ً
الذي كان تحديا كبيرا إلدارة السيولة إال أن الخزينة لم تتأثر إذ أنها وضعت نفسها في موضع جيد إلدارة وتجنب
مخاطر االستثمار خالل تلك الفترة .ليصل أقص ى قيمة له في سنة  2011نحو ( 35019مليون ريال سعودي ) ،
وارتفاع في سنة  2009ليصل الى ( 25747مليون ريال سعودي ) بمعدل متزايد مقارنة بسنة  2008واملقدر ب
( )1.82نحو ( 14193مليون ريال سعودي ) .
كما شهدت الفترة ملا بعد األزمة املالية إنخفاض في معدل النمو والتي قدرت ب ـ ـ  %04.44 :بحيث شهدت هذه
املرحلة إنخفاض في قيمة اسعار النفط باإلضافة الى األحداث الدولية واالقليمية خالل هذه السنوات و
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في ظل االزمة
املالية 2008

إضطراب االسواق املالية واسواق صرف العمالت واالسواق النفطية كل هذا كان له إنعكاسات على املؤشرات
املالية املدروسة .
وعليه بلغ إجمالي معدل نمو النقد في الصندوق وفي البنوك االخرى طيلة مدة الدراسة ( )2015-2008للبنك
الراجحي ب ـ ـ ـ ـ ــ%21.08 :
 -6تأثيراألزمة املالية العاملية على إجمالي املوجودات (األصول ) يمكن ابراز التطور الحاصل في هذا البند وفق
الجدول التالي :
جدول رقم ( ) 6تطور معدالت النمو في إجمالي املوجودات للبنك الراجحي اإلسالمي لالستثمار ()2015-2008
معدل الزيادة /النقصان معدل النمو لكل فترة
إجمالي املوجودات
السنوات
الفترة
%
مقارنة بالسنة املاضية
(مليون ريال سعودي )
)V(N)/V(N-1
/
164929,801
2008
%10.21
1,0351
170729,729
2009
1,0826
184840,910
2010
1,1946
220813,412
2011
1,2108
267382,562
2012
%05.68
1,0467
279870,685
2013
1,0994
307711,555
2014
1,0257
315619,648
2015
%09.71
إجمالي معدل النمو Islamic Banks%
املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات التقارير السنوية للبنك الراجحي في السعودية(-2008
)2015

بعد االزمة
املالية 2008

من خالل بيانات الجدول أعاله لبند إجمالي املوجودات للبنك الراجحي نجد انه خالل الفترتين في ظل
وبعد االزمة املالية عرفت تطورا البأس به وهذا ما شهدته معدالت التقارب املتفاونة بين سنة وسنة أخرى والتي
كانت أكثر من الواحد  ،أما في ظل األزمة املالية  2008عرف إنخفاض في معدل النمو نحو  %10.21وهذا راجع الى
األسباب التي ذكرت سابقا  .كما شهدت الفترة بعد األزمة املالية  2008إنخفاض في معدل النمو للبنك الراجحي
إذ بلغ  %05.68لكن على العموم النشاط البنك الراجحي لالستثمار طيلة مدة الدراسة( )2015-2008بلغ معدل
النمو اإلجمالي في إجمالي املوجودات بـ ــ.%09.71 :
 -7تأثيراألزمة املالية العاملية على إجمالي اإليرادات (دخل العمليات )
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األداء واإلستقرار المالي للبنوك اإلسالمية في ظــــل وبعد األزمة المالية العالمية 2008
( البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج )2015-2008

في ظل االزمة
املالية 2008

يحسب هذا البند بالعالقة التالية  :إجمالي اإليرادات = قطاع األفراد  +قطاع الشركات +قطاع الخزينة +
قطاع خدمات االستثمار والوساطة من خالل هذه العالقة يمكن ابراز التطور الحاصل في هذا البند وفق
الجدول التالي :
جدول رقم ( :) 7تطور معدالت النمو في إجمالي اإليرادات للبنك الراجحي اإلسالمي لالستثمار ()2015-2008
معدل الزيادة /النقصان معدل النمو لكل فترة
إجمالي اإليرادات
السنوات
الفترة
مقارنة بالسنة املاضية %
(مليون ريال سعودي )
)V(N)/V(N-1
/
10575,267
2008
%05.73
1,0879
11505,292
2009
1,0135
11661,132
2010
1,0721
12502,119
2011
1,1184
13983,017
2012
()%0.56
1,0094
14114,692
2013
0,9682
13666,974
2014
1,0057
13745,775
2015
%03.81
إجمالي معدل النمو Islamic Banks%
املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات التقارير السنوية للبنك الراجحي في السعودية(-2008
)2015
لقد شهد بند إجمالي اإليرادات للبنك الراجحي لالستثمار طيلة مدة الدراسة إنخفاض في معدل النمو
خالل الفترات االولى والثانية إذ بلغت على التوالي  )%0.56( ، %05.73 :وهذا راجع الى االسباب التي ذكرت
سابقا باإلضافة الى:
 االنخفاض في إجمالي املوجودات طيلة الفترات الثالث ؛ التذبذب في معدالت النمو في بند النقد في الصندوق وفي البنوك االخرى؛ االنخفاض في إجمالي التمويل واإلستثمار .كما يوضح الجدول االختالالت في السنة املالية  2014بقيمة (13666مليون ريال سعودي ) وهذا راجع الى
إنخفاض في قيمة اسعار النفط باإلضافة الى األحداث الدولية واالقليمية خالل هذه السنوات و إضطراب
االسواق املالية واسواق صرف العمالت واالسواق النفطية ،ليصل بذلك معدل النمو االجمالي إلجمالي اإليرادات
في للبنك الراجحي لالستثمار في السعودية الى %03.81

بعد االزمة
املالية 2008
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مجلة البحوث القانونية واالقتصادية

األداء واإلستقرار المالي للبنوك اإلسالمية في ظــــل وبعد األزمة المالية العالمية 2008
( البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج )2015-2008

معدل نمو
إجمالية

إجمالي
االستثمار
%05.64

%01.27

%08.10

ودائع
العمالء
حقوق
امللكية
صافي االرباح

%21.08

%09.71

%03.81

%11.90

البنوك االخرى

الصندوق ولدى

النقد في

إجمالي
املوجودات

متوسط
إجمالي النمو
للبنك
إجمالي
االيرادات

وخالصة القول بعد دراسة هذه البيانات املالية للبنك الراجحي لالستثمار في السعودية أنه عرف نجاحا ملحوظا
إيجابيا في جميع مؤشراته املالية طيلة مدة الدراسة ( ، )2015-2008وعليه يمكن تلخيص ما سبق ذكره في
الجدول التالي :
جدول رقم ( : )08خالصة تطور معدالت النمو للبنك الراجحي لإلستثمار في السعودية ()2015-2008
البند
املعدل

%08.78

املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج دراسة البنود السابقة .
()11
مالحظة  :يتم حساب معدل النمو بالعالقة التالية :
− 1100

 1 


 n −1 


y 0

yt

r= 


في ظل االزمة
املالية 2008

حيث  : r :تمثل معدل النمو ؛  :nعدد السنوات؛  : ytقيمة املؤشر في السنة األخيرة؛  : y0قيمة املؤشر في
السنة األولى.
لنستخلص في نهاية املطاف بعض املؤشرات املالية املشار اليها أعاله وفق الجدول التالي :
جدول رقم ( : )09خالصة تطور مؤشرات االداء املالي للبنك الراجحي لإلستثمار في السعودية ()2015-2008
مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات الربحية مؤشرات توظيف
السنوات مؤشرات مالءة رأس مؤشر
الفترة
االموال
السيولة
املال
X7
X6
X5
X4
X3
X2
X1
0,0734 1,0025 0,2413 0,0559 0,0658 0,2318 0,1639 2008
0,0826 0,9188 0,2354 0,0550 0,0648 0,2339 0,1683 2009
0,0783 0,8591 0,2233 0,0473 0,1361 0,2119 0,164
2010
0,0698 0,8688 0,2248 0,0425 0,1177 0,1892 0,1486 2011
0,0658 0,824 0,2162 0,0356 0,1412 0,1647 0,1364 2012
0,0623 0,8385 0,1936 0,0321 0,1294 0,1658 0,1372 2013
0,0664 0,6911 0,1631 0,0267 0,1312 0,1636 0,1362 2014
0,0650 0,6986 0,1528 0,0278 0,1056 0,182 0,1478 2015

بعد االزمة
املالية 2008
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األداء واإلستقرار المالي للبنوك اإلسالمية في ظــــل وبعد األزمة المالية العالمية 2008
( البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج )2015-2008

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على التقارير السنوية من سنة .2015-2008

حيث :
 : X1تمثل نسبة حق امللكية على إجمالي املوجودات؛
 : X2تمثل نسبة حق امللكية على إجمالي الودائع ؛
 : X3تمثل نسبة االحتياطي القانوني= مجموع االرصدة لدى البنك املركزي على إجمالي الودائع؛
 : X4تمثل معدل العائد على الودائع= صافي االرباح (بعد خصم الضريبة )على إجمالي الودائع؛
 : X5تمثل معدل العائد على حق امللكية = صافي االرباح (بعد خصم الضريبة )على حق امللكية؛
 : X6تمثل معدل توظيف املوارد = إجمالي االستثمارات على( إجمالي الودائع  +حق امللكية )؛
 : X7تمثل نسبة إجمالي االيرادات على إجمالي االستثمارات.
املدخل الثاني  :قياس اإلستقراراملالي للبنك الراجحي لإلستثمارفي اململكة العربية السعودية.
يمكن تلخيص هذا املدخل الى تقديم نموذج لقياس االستقرار املالي للبنك االسالمي محل الدراسة خالل
الفترة ( )2015-2008من خالل مؤشر االستقرار والسالمة املالية الخاص بأصحاب رأس املال (حقوق امللكية) في
()12
البنك اإلسالمي الراجحي لالستثمار في السعودية والتي تحسب وفق العالقة التالية :
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السنة
صافي األرباح
موجودات تمويلية
واستثمارية إسالمية
حقوق امللكية
ودائع العمالء
املجموع
نسبة التمويل من أموال
أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة
حجم األصول املمولة من قبل
أصحاب حسابات االستثمار
املشاركة في األرباحAPSIA
حجم األصول املمولة من قبل
أصحاب حقوق امللكية
ASharHInvest
معدل النمو السنوي في
حقوق امللكية
(RSharHInvest /
)ASharHInvest

2011المالية العالمية
ظــــل وبعد األزمة
20132008 2012
اإلسالمية في2010
المالي للبنوك2009
األداء واإلستقرار2008
( البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج )2015-2008

A
B

6 524

6 767

6 770

7 378

7 884

7 437

2015 2014
7 130
6 836

205 940 186 813 171 941 140 313 120 065 112 148 144 004

210 218

41 896 38 404 36 468 32 821 30 317 28 740 27 031
C
256 077 231 589 221 394 173 429 143 064 120 533 116 611 D
297 973 269 993 257 862 206 250 173 381 149 273 143 642 E=C+D

46 639
256 227
302 866

0,85940 0,85776 0,85858 0,84087 0,82514 0,80747 0,81182 F=D/E

0,84601

176 984 160 241 147 624 117 985 99 071 90 556 116 905 G=B*F

177 846

28 956 26 572 24 317 22 328 20 994 21 592 27 099 H=B-G

32 372

-0,0808 -0,0567 0,0686 0,0898 0,0004 0,0372 0,0116

0,0430

I = (a1a0)/a0
J=A/H

μAnnual/E

0,01415

0,2361 0,2799 0,3242 0,3304 0,3225 0,3134 0,2407

0,2203
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األداء واإلستقرار المالي للبنوك اإلسالمية في ظــــل وبعد األزمة المالية العالمية 2008
( البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج )2015-2008

نسبة حقوق امللكية إلى
إجمالي األصول املمولة من
K=C/H
أصحاب حقوق امللكية E/A
SharH,Invest

1,4469 1,4453 1,4997 1,4699 1,4441 1,3310 0,9975
μ
)(ROA
σ
)(ROA
ZSCORE

1,4407

متوسط مردودية األصول ()SharHInvest / ASharHInvest

0,283

σ)RSharHInvest / ASharHInvest( × 100
قيمة مؤشر االستقرار والسالمة املالية ألصحاب حقوق امللكية
ISLB(Z)SharHInvest
)Ln (Z-SCORE

0,045
38,0629

املصدر :من إعداد الباحثين باإلعتماد على برنامج  Excel 2010وباإلعتماد على التقارير السنوية ()2015-2008
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األداء واإلستقرار المالي للبنوك اإلسالمية في ظــــل وبعد األزمة المالية العالمية 2008
( البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج )2015-2008

ويتم تصنيف درجة السالمة واالستقرار املالي للبنك لثالث مستويات كما يلي:

()13

 -1جيدة إذا كانت قيمة املؤشر للمصرف أكبر من قيمة مؤشر الصناعة البنكية ككل.
 -2مقبولة إذا كانت قيمة املؤشر للمصرف تساوي قيمة مؤشر الصناعة البنكية ككل.
 -3دون املستوى إذا كانت قيمة املؤشر للمصرف أصغر من قيمة مؤشر الصناعة البنكية ككل.
قيمة املؤشر الفعلية
3.639
3.639
3.639

الحالة
أصغر
تساوي
أكبر

متوسط الصناعة = X
0,82
0,82
0,82

تصنيف األداء
ضعيف  /دون املستوى
متوسط  /مقبول
جيد

الخاتمة :
يستمد النظام البنكي اإلسالمي الراجحي للتمويل واإلستثمار في اململكة العربية السعودية إستقراره
في تحقيق التوازن بين اإلدخار واإلستثمار عن طريق تحقيق األهداف املتمثلة أساسا في الربحية مع توخي
الحذر في اإلستثمار لتحقيق األمان للمودعين دون أن تتعرض وحداته لنقص في السيولة على إعتبار أن
املؤشرات املدروسة حققت معدالت نمو متفاوتة موجبة طيلة فترة الدراسة ،كما أوضحت الدراسة مايلي :
 لقد بدا واضحا أن املميزات التي تتمتع بها الصيرفة اإلسالمية شكلت حاجزا عمل على حمايتها مناالنعكاسات السلبية املباشرة لألزمة املالية العاملية .وتكمن األسباب الحقيقية وراء نجاح هذه البنوك في
تحجيم الخسائر في ظل األزمة املالية الدولية تالفي كل صور توليد النقد من دون معامالت حقيقية
واالعتماد على مبدأ التجارة ،وعلى نظام املشاركة في التمويل واالستثمار والبيع والشراء وتقاسم املخاطر؛
 أن هناك معدالت نمو مرتفعة في االستثمارات ،مما یعني أن البنك اإلسالمي (محل الدراسة) یوظفً
أمواله في قنوات استثمارية فعالة تعود بالربح علیه واملودعين معا ،وهذا یعكس الدور املتنامي للمصرف في
دفع عجلة التنمیة االقتصادیة.
 تنامي إجمالي املوجودات بمعدالت موجبة خالل الفترة املدروسة ،وهذا ما یشير إلى أن البنكاإلسالمي(محل الدراسة) قادر على تولید تدفقات نقدیة مستقبلیة  ،وأنه یتمتع بكفاءة عالیة في األداء
املالي.
ً
 تطور حقوق امللكیة أیضا بشكل معتبر خالل الفترة املدروسة ،األمر الذي یعكس قدرة البنك املتنامیةعلى تمویل جانب كبير من استثماراته من أمواله الخاصة ،أي أن البنك اإلسالمي)محل الدراسة ( یتمتع
بمالءة مالیة عالیة ویقلل من احتمال تعرضه للمخاطر االئتمانیة.
املقترحات :
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األداء واإلستقرار المالي للبنوك اإلسالمية في ظــــل وبعد األزمة المالية العالمية 2008
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في ضوء هذه الدراسة العملية والنتائج املحصل عليها يوص ي الباحثين باآلتي:
 أن تتبنى البنوك اإلسالمية السياسات التي من شأنها الحفاظ على الوضع املالي للبنك قائما بكل ما يطمحإليه العمالء من الخدمة في ظل نظام إسالمي متطور ؛
 تنظيم الصناعة البنكية واالشراف عليها ،وضمان سالمة نظام التمويل ،وتحسين سياسة الرقابة البنكية؛
 العمل على رفع كفاءة وتنمیة مهارات العاملين بالبنوك على تطبیق وسائل االستثمار اإلسالمية على إعتبارالعنصر البشري غير امللم بأمور الصيرفة االسالمية من أهم املعوقات التي تعيق تطور البنك اإلسالمي ؛
 إصدار معایير علمية مالئمة لتقویم األداء املالي للبنوك اإلسالمية ؛ التركيز على األساليب الحديثة في مجال التخطيط املالي ،للموازنة بين الودائع وتوظيفات وآجالها؛ تنويع املوائمة بين مبدأ السيولة في البنك وبين بحية عمليات التمويل واالستثمار بما يحقق بحا جيداًر
ر
ملودعين واملساهمين دون تعريض االستثمارات للخطورة وعدم التحصيل.
البد على البنكية اإلسالمية أن تعمل على ابتكار منتجات و أدوات مالية إسالمية تجسد خصوصيةاالقتصاد اإلسالمي وتتفاعل مع املستجدات البنكية واملالية في إطار الضوابط الشرعية واالحتياجات
الفعلية لالقتصاد الحقيقي حتى تحقق التوافق بين املصداقية الشرعية والفائدة االقتصادية؛
التواصل والتنسيق الدائم بين القائمين على وضع سياسات السيولة وبين الجهات األخرى التي يتوفر لديهامعلومات تؤثر على وضع السيولة كمدراء التمويل واالستثمار.
 وضع معايير محكمة للمنتجات البنكية اإلسالمية ،والتوسع في إنشاء املؤسسات املالية اإلسالمية محلياوعامليا ألن الصيرفة اإلسالمية ال تزال تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الصيرفة املالية العاملية.
الهوامش واإلحاالت:
( -)1عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي" ،العوملة ّ
املالية وإمكانات التحكم – عدوى األزمات املالية" ،اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي ،2005 ،ص:
.32
(-)2قروض" ، " sub-primeهي نوع من القروض تمنح لألسر األمريكية التي ليس لها مأوى بهدف شراء مسكن ،ودون األخذ بعين االعتبار لحجم
دخلها أو مقدرتها على سداد القرض .وتقدر مدة هذه القروض ب30سنة ،ففي السنتين أو الثالث األولى تكون معدالت الفائدة ضعيفة وبعدها تبدأ في
االرتفاع ،ونتيجة لذلك ترتفع األعباء الشهرية للقرض الشهرية بحوالي  %25إلى  %40عن مستواها االبتدائي.

(- )3عبد هللا شحاتة" ،األزمة ّ
املالية املفهوم واألسباب" ،متاح على املوقع التالي ، http://www.slideshare.net/guest4464e0/ss-3310041 :
تاريخ االطالع ،)2017/06/12( :مصر ،2008 :ص.7 :
(-)4تقرير لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب املصري (نوفمبر " ،)2008الصناعة والطاقة في مصر بين تداعيات األزمة املالية العاملية
وطموحات التنمية".
( - )5كمال الدين الدهراوي " ،تحليل القوائم املالية ألغراض اإلستثمار " ،املكتب الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية ،مصر  ،ط ،2006، 1ص
ص215-214

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،المجلد  ،02العدد  ،02ص ص ،241-221 :جوان 2019

239

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية

األداء واإلستقرار المالي للبنوك اإلسالمية في ظــــل وبعد األزمة المالية العالمية 2008
( البنك الراجحي لإلستثمار السعودي كنموذج )2015-2008

 - حقوق امللكية  :تشمل راس املال املدفوع واالرباح املحتجزة واالحتياطي القانوني واالحتياطات االخرى بحث يقيس هذا املؤشر معدل العائد
الذي تحقق ألصحاب االسهم في البنك  ،وهم من اهم املؤشرات التي تقيس كفاءة استخدام االموال  ،والبنك مطالب بالعمل على زيادته
لتحقيق عائد يتناسب مع االخطار التي يتحملها املساهمين
)( 6

- Santomero.A , “ financial innovation and bank risk taking” , journal of economic behavior and organization
,vol3 ,1998,p32 .

 - السيولة النقدية :هي النقدية الجاهزة تحت تصرف املصرف ،وتشمل -:النقدية بالعملة الوطنية واألجنبية املوجودة عند املصرف - .الودائع
لدى املصارف األخرى ولدى املصرف املركزي - .الشيكات تحت التحصيل.
السيولة شبه النقدية :هي األصول التي يمكن تصفيتها أو بيعها أو رهنها ومنها األسهم بأنواعها والصكوك بأنواعها ،وتتصف هذه األدوات
بقصر آجال استحقاقها وإمكانية التصرف السريع فيها سواء بالبيع أو الرهن.
( - )7محمد عبدالحليم عمر  "،معايير تقويم أداء البنوك االسالمية " ،مجلة كلية العلوم االسالمية –الصراط ، -جامعة الجزائر  ،السنة
السادسة ،العدد ، 2005، 11ص 156
 - معدل توظيف الودائع  :يقيس هذا املعدل مدى كفاءة البنك في توظيف الودائع في إستثمارات مدرة للعوائد ،وتعود اهميته الى ان الودائع
يدفع عنها فوائد  ،ويجب استغاللها بشكل كبير للحصول على فرق كبير من االرباح .
( - )8حيدر يونس املوسوي " ،املصارف االسالمية أداءها املالي واثرها في سوق األوراق املالية  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ،االردن ،
ط  ، 2011، 1ص 62
( - )9البنك الراجحي لإلستثمار في السعودية  ":التقرير السنوي لسنة  ، ،"2012ص .28
( - )10البنك الراجحي لإلستثمار في السعودية  ":التقرير السنوي لسنة  ، ،"2011ص .20
( - )11حيدر يونس املوسوي " ،مرجع سبق ذكره ،ص 145
( - )12محمد عبدالحميد عبدالحي ",إستخدام تقنيات الهندسة في إدارة املخاطر في املصارف اإلسالمية " ،أطروحة دكتوراه في العلوم املالية
واملصرفية  ( ،منشورة ) ،كلية االقتصاد ،قسم العلوم املالية واملصرفية ،جامعة حلب –سوريا 1435/2014، -ه  ،ص 124
( - )13محمد عبدالحميد عبدالحي ",مرجع سبق ذكره" ،ص. 181

قائمة املراجع املعتمدة :
( –)1حسن محمود صوان ":أساسيات العمل البنكي اإلسالمي –دراسة مصرفية تحليلية مع ملحق
بالفتاوى الشرعية" ،دار وائ ـ ـ ـ ـ ـ ــل للنش ـ ـ ـ ــر ،عمان ،ط.2001 ،1
(-)2حسن سالم العماري :البنوك اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع البنكي ،ورقة عمل مقدمة ملؤتمر
مستجدات العمل البنكي في سورية في ضوء التجارب العربية والعاملية ،مجموعة دله البركة ،دمشق3-2 ،
تموز ،2005
(-)3حسن حسين شحاتة "،البنوك االسالمية بين الفكر والتطبيق "  ،دار النصر  ،القاهرة  ،الطبعة االولى
.2006
(-)4حيدر يونس املوسوي " ،البنوك االسالمية أداءها املالي واثرها في سوق األوراق املالية  ،دار اليازوري
العلمية للنشر والتوزيع  ،االردن  ،ط . 2011، 1
( - )5كمال الدين الدهراوي " ،تحليل القوائم املالية ألغراض اإلستثمار " ،املكتب الجامعي الحديث ،
اإلسكندرية ،مصر  ،ط.2006، 1
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( - )6محمد عبدالحليم عمر  "،معايير تقويم أداء البنوك االسالمية " ،مجلة كلية العلوم االسالمية –
الصراط ، -جامعة الجزائر  ،السنة السادسة ،العدد . 2005، 11
( - )7محمد عبدالحميد عبدالحي ",إستخدام تقنيات الهندسة في إدارة املخاطر في البنوك اإلسالمية "،
أطروحة دكتوراه في العلوم املالية والبنكية  ( ،منشورة ) ،كلية االقتصاد ،قسم العلوم املالية والبنكية
،جامعة حلب –سوريا 1435/2014، -ه
( - )8عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي" ،العوملة ّ
املالية وإمكانات التحكم – عدوى األزمات املالية"،
اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي.2005 ،
ّ
املالية املفهوم واألسباب" ،متاح على املوقع التالي :
( - )9عبد هللا شحاتة" ،األزمة
 ، http://www.slideshare.net/guest4464e0/ss-3310041تاريخ االطالع ،)2017/06/12( :مصر:
،2008
(-)10تقرير لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب املصري (نوفمبر " ،)2008الصناعة والطاقة في مصر
بين تداعيات األزمة املالية العاملية وطموحات التنمية".
(-)11التقارير السنوية للبنك اإلسالمي الراجحي لإلستثمار في اململكة العربية السعودية خالل الفترة
()2015-2008
( -)12املوقع االلكتروني للبنك محل الدراسة :
http://www.alrajhibank.com.sa/ar/about-us/pages/default.aspx
()13

-Eccles, Robert G.,"Performance Measurement Manifesto",Hurra Business
review,Vol.69, No.1
()14
- Santomero.A , “ financial innovation and bank risk taking” , journal of economic
behavior and organization ,vol3 ,1998.
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)انتهاك حقوق مالك براءة اإلختراع (جريمة التقليد
Violation of patent owner's rights (imitation crime(

 مطماطي راوية/د.ط
 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،تخصص قانون األعمال
2019/04/30 :تاريخ القبول للنشر

2019/03/05 :تاريخ االستالم

*******
:ملخص
 والتي كانت وليدة ما،أصبحت حقوق املخترعين في خطر نتيجة إنتشار ما يعرف بظاهرة التقليد
.يعرف بالعوملة وكذا التفتح على األسواق الخارجية
 وكيف،من خالل هذه الورقة البحثية سنحاول معالجة ماهية هذه الجرمية وفيما تكمن آثارها
 بغية الحفاظ على حقوق املبتكرين وكذا منحهم ضمانات أكثر لحماية،تعامل املشرع الجزائري مع ذلك
.حقوقهم الفكرية
 الجريمة، التقليد، براءة اإلختراع، مخترع:الكلمات املفتاحية
Résumé :
Actuellement les droits des inventaires subissent un danger a cause de la
propagation de se qu’on appelle le phénomène de l’imitation, qui a un rapport
avec la notion de la mondialisation et l’ouverture sur les marchés étrangère.
A travére cette étude on va essayé de entamé le sujet de la contrefaçon qui
est classé dans la case des crimes, et on plus on va traité les influence de ce fluo,
en revanche on essaye de voire comment le législature Algérien a-t-il réagit en
vert se phénomène, afin de préserver les doits des innovateurs, et leur accorder
plus de garanties pour la protection de leur droit intellectuel.
Mots clés : Inventaire- Brevet d’invention- Imitation- Crime.
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انتهاك حقوق مالك براءة اإلختراع (جريمة التقليد)

مقــدمة:
تعتــبر ب ـراءة اإلخ ـت ـراع أهــم اإلب ــتكــارات ذات الطــابــع املـوضوع ــي ،فهـي تحتــل أهم ـي ــة كبيــرة بيــن
عــناصـ ــر امللكي ــة الصناعي ــة و التجاريــة ،بسبــب دورهــا الهــام فــي تشجي ــع البـحث العلمــي واإلب ــداع ال ــذي
ينعكس دائما على التقدم الصناعي و التكنولوجي فهي تعد العمود الفقري للملكية الصناعية.
اإلختراع وليد ما يبذله املخترع من جهد و مال و صبر ،ومنحه البراءة هو إستجابة لواجب العدالة
ويعتبر قصر اإلستثمار على صاحبه حقا و عدال ،و تكريما على إبداعه ألنه ال يخفى أن سبب تقدم األمم
يعود إلى العباقرة و النابغين من أبنائها .1فاإلختراع يعد الثمرة التي تنتجها القريحة اإلنسانية و العقل
البشري ،لذلك فهو في حاجة إلى حماية قانونية يجب توفيرها لصاحبها.2
وما يثبت وجود هذه الحماية هو حصول صاحب االختراع بعد تقديم طلب أمام الجهات املختصة
على وثيقة أصبحت تعرف اآلن ببراءة اإلختراع ،و هي شهادة تمنحها الدولة للمخترع فيثبت له حق إحتكار
إستغالل إختراعه ماليا ملدة محدودة و بأوضاع معينة 3فأصبح يطلق على اإلختراعات باسم السالح
اإلستراتيجي لتقدم الصناعة و التجارة نظرا لإلمتيازات التي تضمنها لصاحبها فهي تحميه من املنافسة غير
املشروعة ،و نظرا للدور الذي تلعبه في تطور املجتمعات و تحقيق رفاهيتها فهي املعيار الذي يقاس به
مستوى تقدم الدول و تطورها.4
والحق في براءة اإلختراع ،كأي حق من الحقوق يرتب إلتزاما من قبل الغير بإحترامها وعدم اإلعتداء
عليها بكافة أنواع اإلعتداء وذلك تحت طائلة الجزاءات القانونية ،ومن أبرز هذه االعتداءات التي
سنعالجها من خالل هذه الدراسة ظاهرة التقليد التي عرفت في السنوات األخيرة إنتشارا واسعا وخطيرا
وأوجدت لنفسها سوق موازية في الجزائر تهدد من خاللها سالمة املستهلك و إعاقة تطور اإلقتصاد
الوطني،5
وعليه لضمان حماية فعالة لحق مالك براءة اإلختراع في اإلستئثار بالحقوق الناشئة عنها فقد قرر املشرع
الجزائري ،حماية جنائية لهذا الحق ،وذلك بتوقيع جزاءات جنائية على من يرتكب بعض األفعال التي
تعتبر إعتداء على هذا الحق.
ومنه ،نطرح اإلشكال القانوني كيف تعامل املشرع الجزائري مع ظاهرة التقليد التي تمس حقوق مالك
اإلختراع ؟.
ولإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا لتقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين ،سنعالج في املبحث األول ماهية
جريمة التقليد ،أما املبحث الثاني فخصصناه إلى اآلثار املترتبة عن جريمة التقليد.
معتمدين في ذلك على املنهج التحليلي الذي هو عبارة عن تسلسل منطقي لألفكار للوصول لنتائج عن
طريق التحليل مع إستعمال املنهج الوصفي الذي يعتبر األنسب إلبراز و تحديد جريمة التقليد في القانون
الجزائري.
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املبحث األول  :ماهية جريمة التقليد
لوحظ في األعوام األخيرة إنتشارا واسع لظاهرة التقليد ،نظرا لتوسيع إستراد املنتجات املقلدة
وإعطاء حرية أوسع للتجارة الخارجية ،مما جعل جميع السلع واملنتجات ليست في منأى عن التعدي عليها
بإنتهاك حقوق امللكية الفكرية وبيعها بأبخس األثمان على أنها أصلية بهدف تضليل املستهلك الذي ال
يستطيع بمفرده التفرقة بين السلع األصلية واملقلدة.
وعليه ،سوف نتطرق في هذا املبحث إلى مفهوم جريمة التقليد في (املطلب األول) ،ثم إلى الجرائم املنبثقة
عن جريمة التقليد في (املطلب الثاني).
املطلب األول  :مفهوم جريمة التقليد
جريمة تقليد اإلختراع ال تختلف عن غيرها من الجرائم املنصوص عليها في قانون العقوبات و التي
يستلزم القانون لقيامها توافر أركان معينة ،و عليه ما املقصود بجريمة تقليد اإلختراع؟ وما هو األساس
القانوني لهذه الجريمة؟ و فيما تتمثل أركانها؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه في هذا الفرع .
أوال – تعريف جريمة التقليد :
لم يعرف املشرع الجزائري التقليد ،بل إكتفى بالنص في املادة  61من األمر  07-03املتعلق ببراءات
اإلختراع بتكييف األفعال املاسة بالحقوق الناجمة عن براءة اإلختراع على أساس جنحة التقليد .
أما بالرجوع إلى الفقه فنجد عدة تعاريف من بينها :
ّ
ّ
يعرف التقليد بأنه " :خرق صارخ أو مساس بدون وجه حق بالحقوق املترتبة على منح براءة اإلختراع ".6
ّ
ويعرفها فقيه آخر على أنه ":القيام بصنع الش يء املبتكر محل البراءة سواء أكان هذا الصنع متقنا أم ال
بدون موافقة مالك البراءة ،و التقليد عكس اإلبتكار كما أنه محاكاة لش يء ما".7
كما نجد أن املشرع اللبناني قد نص على هذه الجريمة بحيث عرفها  " :التقليد هو كل تعد عن معرفة على
حقوق مالك البراءة املنشورة أصوال ".8
و التقليد في األصل ال يشكل جريمة ،و لكنه يصبح كذلك إذا كان فيه تعد على حقوق تتمتع بحماية
القانون ،كما هو الحال بإرتكاب أحد األفعال املحددة في مفهوم املادة  56من األمر  07-03املتعلق ببراءات
اإلختراع .
ثانيا – األساس القانوني لجريمة التقليد :
ترفع دعوى التقليد على أساس املادة  61من األمر  07-03املتعلق ببراءات اإلختراع التي تحيلنا بطريقة
غير مباشرة للمادة  11من نفس األمر.
كما يستخلص من نفس املادة أن املشرع الجزائري قد منع على أي شخص أن يقوم بصناعة منتوج ما أو
إستعماله أو بيعه ،أو عرضه للبيع بدون رضا املخترع.9
وعليه ،ففي حالة حدوث تعدي على أي حق إستئثاري يتمتع به مالك البراءة فذلك يعرضه للمتابعة .
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ثالثا  -أركان جريمة التقليد :
يستلزم لقيام جريمة تقليد اإلختراع توافر ثالثة أركان أساسية و هي الر كن املادي 10واملعنوي والركن
الشرعي وإذا إنتفى أحد هذه األركان فال تقوم الجريمة من الناحية القانونية.
 .1الركن املادي :
وهو الفعل الذي بواسطته يكتمل جسم الجريمة ،11وعليه حتى يكتمل للركن املادي شروطه
القانونية ،يجب أن تقع أفعال التقليد وقت تاريخ تقديم الطلب القانوني لحماية اإلختراع محل التقليد أو
بعد ذلك ، 12فهو ركن أساس ي لقيام هذه الجريمة ويتم التقليد بقيام املقلد بإعادة إنتاج الش يء املبتكر
محل البراءة ،سواء كان ذلك الش يء مماثل للش يء األصلي أو غير مماثل له.
ويتمثل الركن املادي للجريمة في املظهر الخارجي لنشاط الجاني الذي هو عبارة عنالسلوك اإلجرامي الذي
يكون منطويا تحت التجريم ويكون محال للعقاب ،ويتكون الركن املادي عادة من سلوك إجرامي ونتيجة
ضارة تتسبب في ذلك السلوك ،أي أن يكون بينهما عالقة سببية.13
ويتمثل النشاط اإلجرامي في جريمة تقليد اإلختراع في اإلعتداء على حق من حقوق مالك البراءة
املنصوص عليها في املادة  11من األمر  07-03املتعلق ببراءات اإلختراع .والتي تنص على ما يلي :
" مع مراعاة املادة  14أدناه تخول براءة اإلختراع ملالكها الحقوق اإلستئثارية التالية :
أ .في حالة ما إذا كان موضوع اإلختراع منتوجا ،يمنع الغير من القيام بصناعة املنتوج أو إستعماله أو
بيعه ،أو عرضه للبيع أو إستيراد لهذه األغراض دون رضاه.
ب .إذا كان موضوع اإلختراع طريقة صنع يمنع الغير من إستعمال طريقة الصنع أو إستعمال املنتوج
الناتج مباشرة عن هذه الطريقة أو بيعه أو عرضه للبيع أو إستيراد لهذه األغراض دون رضاه." ...
و عليه ،لتحقق النشاط اإلجرامي يشترط أن يقع اإلعتداء فعال ،كما يجب أن يكون هذا اإلعتداء قد وقع
بدون إذن و موافقة املخترع.14
و منه فالنشاط اإلجرامي في جريمة تقليد اإلختراع له وجهين :
▪ وجه إيجابي  :يتمثل في اإلعتداء فعال على حق من حقوق املخترع ،الذي يعتبر كحق امللكية بالنسبة
إليه.
▪ ووجه سلبي  :يتمثل في عدم موافقة صاحب اإلختراع ،و بالتالي فالتقليد من هذه الناحية يقترب من
جريمة السرقة التي تتحقق بأخذ مال الغير دون رضاه.15
ولقيام جريمة التقليد ال بد أن يتخذ التقليد شكل صناعة موضوع اإلختراع ماديا 16بحيث ال يكفي أن
يعلن شخص إعتزامه على طرح أشياء مقلدة للبيع أو أن يتعاقد مع الغير على تسليمها طاملا أنه لم يقم
بصنعه و اإلعتداء فعال و هذا ما يستخلص من نص املادتين  56و  61السالفتي الذكر.
 .2الركن املعنوي :
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ال يكفي لقيام مسؤولية املقلد في جريمة تقليد اإلختراع ،أن يصدر عن جاني سلوك إجرامي ذو مظهر
خارجي مادي و فقط بل ال بد من توافر ركن معنوي و هو القصد الجنائي أو سوء نية املقلد ويتعلق األمر
هنا باألشخاص الذين قاموا عمدا بإخفاء منتوج مقلد أو بيعه أو عرضه للبيع ،أو إدخاله للوطن. 17
كما تثير دراسة الركن املعنوي لجنحة التقليد التساؤل عن نية القائم بالعمل ،فهل يفترض هذا الركن
سوء نية الشخص املعتبر مقلدا؟.18
فاملشرع الجزائري كان في السابق يميز بين املقلد املباشر و املقلد غير املباشر حيث لم يشترط
سوء نية املقلد املباشر ،أما بالنسبة للتقليد غير املباشر فإشترط سوء نيته.19
أما بالنسبة لألمر  07-03املتعلق ببراءات اإلختراع فنالحظ أن املشرع الجزائري يشترط سوء نية املقلد
املباشر و غير املباشر ،حيث يعتبر كل عمل متعمد يرتكب جنحة تقليد.
إذن فجريمة تقليد اإلختراع في القانون الجزائري جريمة عمدية يلزم لقيامها القصد الجنائي ،غير أن
الجهل بصدور براءة اإلختراع ال يمكن إعتباره عذرا ،ذلك ألن الجهة املختصة بامللكية تقوم بنشر براءات
اإلختراع ،و بالتالي فإن هذا النشر يعد من الناحية القانونية تبليغا للجمهور ،و ال يمكن إعتبار الجهل
بالقانون عذرا.20
وتجدر اإلشارة أنه في حالة إنعدام علم املقلد بأن محل أفعاله محمي براءة إختراع فال مجال للمسائلة
الجزائية إعتمادا على حسن نيته ،على أنه اليمنعه ذلك من رفع الدعوى املدنية إذن فسوء النية أو قصد
التعدي ركن في جريمة التقليد الجزائية ال املدنية.21
 .3الركن الشرعي :
ال يمكن معاقبة الشخص إال بوجود نص يقرر تلك العقوبة ،و هذا ما يسمى بمبدأ شرعية الجرائم
والعقوبات حيث تنص املادة األولى من قانون العقوبات  " :ال جريمة وال عقوبة و ال تدبير أمن بغير القانون
".22
وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب أن تتوفر بعض الشروط في هذا الفعل أي اإلعتداء القائم على اإلختراع و
التي تتمثل في :
أ .وجود براءة إختراع صحيحة :
إن الشرط األساس ي في إقتراف جريمة التقليد هو كون البراءة صحيحة ،وأن تكون محمية قانونا،
أي توافر جميع الشروط املوضوعية و الشكلية التي ال بد أن تكون في البراءة.23
و بالتالي فاألعمال املدانة عنها قانونا ،هي األعمال الواقعة بعد تسجيل البراءة.24
ب .عدم تمسك القائم بعملية التقليد بأفعال مبررة :
يجب إستبعاد جنحة التقليد في حالة وجود أفعال مبررة ألن املنطق يقض ي بعدم إعتبارها عمليات
تقليد.25
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فاألعمال التي ينجزها شخص شريك في براءة اإلختراع ال تعتبر جنحة تقليد ،إذا أمكن أن يشترك
شخصان أو أكثر في اإلختراع. 26
كما ال يعد مقلدا الشخص الذي قام عن حسن نية بصناعة املنتوج املحمي بالبراءة أوإستعمال
الطريقة املغطاة بالبراءة وقت تقديم طلب البراءة ،كما ال يعتبر مقلد الشخص الذي يستفيد من رخصة "
إتفاقية جبرية " شريطة أال يتجاوز حدود العقد.
و عليه ،فالركن الشرعي للجريمة يقصد به النص القانوني الذي يحدد مواصفات الفعل الذي يعتبره
القانون جريمة ،و يحدد العقاب الذي يفرضه القانون على مرتكبه و قد تضمنت املواد  65و  61و  62من
األمر  07-03املتعلق ببراءات اإلختراع ،تبيان األفعال التي تتحقق بها جريمة اإلختراع و الجرائم امللحقة بها.
املطلب الثاني  :الجرائم املنبثقة عن جريمة التقليد
لقد حدد املشرع الجزائري من خالل النصوص القانونية الواردة ذكرها في األمر 07-03املتعلق ببراءات
اإلختراع األفعال التي تشكل إعتداء على حق من حقوق مالك براءة اإلختراع ،والتي تنشأ عنها جرائم و
دعاوي جنائية ،منها األفعال املكونة لجريمة تقليد اإلختراع ،ومنها ما يشكل جرائم ملحقة بجريمة التقليد و
هي جريمة بيع األشياء املقلدة أوعرضها للبيع ،وجريمة إخفاء األشياء ،وجريمة إسترداد األشياء املقلدة
وإدخالها إلى التراب الوطني.
أوال -جريمة بيع منتجات مقلدة أو عرضها للبيع :
إضافة إلى إعتبار جريمة التقليد قائمة بذاتها ،و يترتب عليها قيام املسؤولية الجزائية كذلك فإن كل ما
يتعلق بها فهو أيضا يعتبر من قبيل الجرائم املعاقب عليها .و مثال ذلك قيام شخص بحيازة منتجات
مقلدة بقصد اإلتجار بها ،و ذلك عن طريق بيعها أو عرضها للبيع. 27
هذه الجريمة موضوعها ليس تقليد اإلختراع وإنما هو حيازة املنتجات املقلدة أوعرضها للبيع ،وهذا
يعني أن هذه الجريمة ال بد أن يكون قد سبقها إرتكاب جريمة التقليد 28و يمكن أن ترتكب هاتين
الجريمتين بيع املنتجات أو عرضها للبيع 29من شخص واحد ،كما قد يرتكبها شخص معين ،و يقوم ببيع
املنتجات املقلدة شخص آخر.
ويقصد بالعرض للبيع هو وضع املنتجات أمام نظر املستهلكين بأي صورة كانت أوإرسال عينات منها
للتجار أو حتى للنشر عنها أو مجرد وضعها في املخازن العامة.30
ثانيا – جريمة إخفاء أشياء مقلدة :
إن إخفاء ش يء أو عدة أشياء مقلدة أو حيازتها من صور التعامل التي جرمها املشرع الجزائري وذلك
بنص املادة  62من األمر  07-03املتعلق ببراءات اإلختراع ،كما يمكن اإلستناد إلى املادة  387من قانون
العقوبات التي تنص على  " :كل من أخفى عن علم أشياء محولة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة
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" .من خالل إستقراء هاتين املادتين نستنتج أن الركن املادي لهذه الجريمة نجده يتمثل في الفعل املتعلق
بحيازة الفاعل للش يء املقلد املراد إخفاؤه و إبعاده عن األنظار.31
أما الركن املعنوي لهذه الجريمة فيتمثل في القصد الجنائي حيث يفترض أن يعلم الفاعل بمصدر هذه
األشياء التي يخفيها و هو ما أشار إليه املشرع في نص املادة  62من األمر 07-03املتعلق ببراءات اإلختراع
اآلنف الذكر.
ثالثا – جريمة إستيراد األشياء املقلدة إلى التراب الوطني :
من صور التعامل في األشياء املقلدة التي جرمها املشرع الجزائري ،إستيراد بضائع أومنتوجات مقلدة
من الخارج و إدخالها إلى التراب الوطني.
وقد جاء النص على هذه الجريمة في املادة  62من األمر 07-03املتعلق ببراءات اإلختراع اآلنف الذكر.
ويقصد باإلستيراد في هذه الحالة إدخال الجاني للدولة منتجات مقلدة ،سبق و أن منحت عنها براءة
إختراع تم تسجيلها بهذه الدولة .
ويالحظ أنه ال يلزم في جريمة إستيراد املنتجات املقلدة من الخارج أن تكون هذه املنتجات معدة للبيع
فتقوم الجريمة حتى لو كانت معدة إلستعمال شخص ي ،32فالسماح بمرور البضائع املقلدة رغم عدم
إستيرادها و العلم بتقليدها ،مخالف ملباديء و إتفاقية باريس اإلتحادية لحماية امللكية الصناعية التي
تقتض ي تعاون جميع الدول اإلتحادية على محاربة اإلحتيال على النظام القانوني لحماية براءة اإلختراع
والغش فيه.33
كما أن العبرة في جريمة اإلستيراد هو بوصف القانون الداخلي للبضائع بأنها مقلدة وبالتالي تشكل
إعتداء على حق مالك البراءة الوطنية ،فالجريمة تقوم عند قيام هذا اإلعتداء حتى و لو كانت هذه
البضائع و املنتجات ال تعتبر مقلدة في قانون البلد الذي صنعت فيه لكون هذا البلد ال ينتمي إلى إتحاد
باريس لحماية امللكية الصناعية.34
تجدر اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري قد أغفل اإلشارة إلى الجرائم األخرى في القانون املنظم لبراءات
اإلختراع رغم األهمية الكبرى لها ،و التي تذكر من بينها :
 -1جريمة اإلدعاء زورا بالحصول على البراءة :
ينصب موضوع هذه الجريمة في ظهور الفاعل بأنه حاصل على براءة إختراع في حين أنه في
الحقيقة ليس كذلك ،و الغرض من هذه الجريمة أن مرتكبها يقوم بوضع بيانات -بدون حق -تؤدي إلى
إعتقاد الغير أنه حاصل على براءات إختراع ،لكن في الحقيقة أنه ليس كذلك.35
-2جريمة تزويرسجل براءات اإلختراع :
نجد في سجل براءات اإلختراع أسماء األشخاص املمنوحة لهم إمتيازات إلختراعاتهم و عناوينهم،
وإشعارات التحويل و الرخص و غير ذلك من األمور ،بحيث يصبح مرآة حقيقية لجميع اإلجراءات.36
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املبحث الثاني  :اآلثاراملترتبة عن جريمة التقليد
تتوقف فعالية الحماية القانونية على نوعية العقوبة املطبقة على الشخص املقلد ،وال شك أنه يجب
أن تكون العقوبة صارمة حتى يحترم الغير حقوق صاحب البراءة .
وعليه ،سنتطرق أوال إلى العقوبات األصلية في (املطلب األول) ،ثم إلى العقوبات التكميلية في (املطلب
الثاني).
املطلب األول  :العقوبات األصلية
كل من وقع منه تعد على الحق في براءة اإلختراع عمدا ،و كان ذلك بتقليد اإلختراع يصبح عرضة
لعقوبة الحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ومنه يعاقب مرتكب تقليد اإلختراع ،والجرائم امللحقة بها بالحبس بين حديه األدنى واألقص ى الذي
يقل عن ستة( )6أشهر ،وال يزيد عن سنتين( ،)2و الغرامة املالية التي ال يقل حدها على مليونين
وخمسمائة دينار جزائري ( 2 500 000دج) و ال يزيد حدها األقص ى على عشرة ماليين دينار
جزائري( 10 000 000دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين.37
و قد أعطى املشرع الجزائري للقاض ي سلطة تقديرية واسعة في النطق بهذه العقوبة األصلية املتمثلة في
الحبس و الغرامة ،فيجوز له أن يحكم بالحد األدنى للحبس كما يجوز له أن يحكم بهاتين العقوبتين
معا38.
وفي األخير فإن املشرع لم يقرر عقوبة في حالة العود ،39أي حالة عود الجاني إلى إرتكاب أفعال التقليد
مرة أخرى.40
املطلب الثاني  :العقوبات التبعية
هي تلك العقوبة التي يجوز للمحكمة أن تقض ي بها إلى جانب العقوبة األصلية في بعض الجرائم التي
يحددها القانون ،فهي عقوبة ترتبط بالعقوبة األصلية غير أنها ال تلحق بها.
وبالرجوع إلى نص املادة  58من األمر  07-03املتعلق ببراءات اإلختراع اآلنف الذكر نستنتج منه أن املشرع
الجزائري قد أجاز لصاحب البراءة املعتدي على حقه بأي صور اإلعتداء املذكورة سابقا إتخاذ أي إجراء
من شأنه ردع هذا اإلعتداء ،كإستصدار أمر من املحكمة يقض ي بمنع مواصلة التقليد كعقوبة تكميلية في
حالة ثبوت إرتكاب أفعال التقليد أو إتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في التشريع املعمول به.
لكن ما يعاب على املشرع الجزائري أنه ذكر عبارة  -أي إجراء -في نص املادة  58الفقرة الثانية بشكل
مبهم و واسع دون تحيد املقصود ،و هذا بخالف القانون القديم ،األمر  54-66املتعلق بشهادات املخترعين
و إجازات اإلختراع امللغى باملرسوم التشريعي . 17-93
و تتمثل العقوبات التبعية فيما يلي :
 -1املصادرة
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تقع املصادرة 41على اآلالت و األدوات املستخدمة في تقليد براءة اإلختراع ألن ذلك يؤدي إلى إمكانية
إستعمالها مستقبال في إرتكاب الجريمة من جديد .
كما قد تقع املصادرة على املنتجات املقلدة ذاتها ،عندئذ قد تقوم املحكمة ببيعها و دفع الغرامات
والتعويضات من ثمنها ،كما قد تقوم بالتصرف فيها بأي طريقة أخرى تراها مناسبة. 42
-2اإلتـ ــالف :
تأمر املحكمة بإتالف املنتجات املقلدة و إتالف اآلالت و األدوات التي إستعملت في تقليدها ،و ذلك أمر
جوازي .
لذلك فال ينبغي إتالف املنتجات إال في حالة الضرورة ،أي مثال حالة خاصة بالدواء والغذاء الذي لم
تتوفر فيهما املواصفات الصحيحة املطلوبة و عدم الصالحية و اإلستفادة منها ،و التقليد يمثل نسبة
عالية فيها.
خاتمـة:
بظهور العوملة في كافة املجاالت وإزدياد املبادالت التجارية ،نجد أنه قد أخدت ظاهرة التقليد
منعرجا خطيرا مما إنعكس ذلك سلبا على الفرد واملجتمع.
والتقليد في امللكية الفكرية ينصب على كافة مجاالتها وعناصرها بما فيها براءات اإلختراع ،التي
أصبحت هي األخرى يعاني منها مالك األختراع.
وعليه ،فالتقليد كباقي الظواهر له أساب وعوامل أدت إلى ظهوره ،منها عامة ترجع إلى عوامل
إقتصادية ،وإجتماعية ،وأخرى خاصة تعود إلى املنظومة القانونية والرقابية املعتمدة في البالد.
وقد حصرنا في هذه الدراسة جزء من الحماية وهي الحماية الجنائية التي تقوم على أساس دعوى التقليد،
إذ أن أغلب التشريعات بما فيها التشريع الجزائري قد عمدوا على سن ترسانة من النصوص القانونية
لتجريم جميع صور التقليد ،ولضمان حماية فعالة لحقوق مالك براءة اإلختراع من التقليد.
وكتوصيات نسعى لتقدميها ملكافحة ظاهرة التقليد:
✓ العمل على سد الثغرات التي تعطي فرصة لخلق جريمة التقليد.
✓ التأهيل املستمر لرجال الجمارك وأعوان الرقابة داخليا وخارجيا.
✓ إيجاد سبل فعالة من أجل توفير حماية أكبر لحقوق مالك براءة اإلختراع من ظاهرة التقليد.
✓ ضرورة نشر الوعي بامللكية الفكرية وأهميتها عند املؤسسات واألفراد والتنبيه بمخاطر الخوض في
ظاهرة التقليد.
قائمة املراجع:
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• األمر رقم  54 -66املؤرخ في  1966 /03/03املتعلق بشهادة املخترعين وإجازات املخترع امللغى ،ج.ر عدد .19
• األمر رقم  156/66املؤرخ في  1966 /06/08املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم ج.ر عدد .49
• األمر 07-03املؤرخ في  2003/07/19املتضمن براءات االختراع ،ج.ر عدد . 44
✓ أحمد عبد الخالق ،حماية حقوق امللكية الفكرية ،دار الفكر والقانون ،مصر.2011.
✓ إدريس فاضلي ،مدخل إلى امللكية الفكرية(امللكية األدبية و الفنية و الصناعية) ،ديوان املطبوعات الجامعية،
الجزائر.2011 ،
✓ حليم سنوت دوس ،قانون براءة االختراع لسنة  ،2008منشأة املعارف ،اإلسكندرية.2003 ،
✓ حياة شيراك ،حياة شيراك ،حقوق صاحب براءة اإلختراع في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير
في الحقوق ،تخصص قانون األعمال ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر .2002/2001 ،
✓ صالح زين الدين ،امللكية الصناعية و التجارية (براءة االختراع ،الرسوم الصناعية ،النماذج الصناعية،
العالمات التجارية ،البيانات التجارية) دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.2012 ،
✓ عبد هللا الخشروم ،عبد هللا حسين الخشروم ،الوجيز في الحقوق امللكية الصناعية والتجارية ،ط ،1داروائل
للنشر والتوزيع ،األردن -. 2005 ،حفيظة دزيري ،دزيري حفيظة  ،حقوق امللكية الصناعية(أثر ظاهرة
التقليد على املستهلك) ،دار الهدى  ،الجزائر.2016،
✓ عتوب سيليا ،عليتوش كهينة ،براءة اإلختراع في القانون الجزائري ،شهادة املاستر  ،كلية الحقوق و العلوم
السياسية ،تخصص قانون إقتصادي و قانون العام لألعمال ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية،
.2014/2013
✓ عامر محمد الكسواني  ،امللكية الفكرية ماهيتها-طرق حمايتها ،دارالجيب ،عمان ،األردن.1998 ،
✓ علي حساني ،براءة االختراع (اكتسابها و حمايتها القانونية بين القانون الجزائري والقانون املقارن) ،دار
الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية. 2010 ،
✓ علي نديم الحمص ي،امللكية التجارية والصناعية ،ط ،1املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
لبنان.2010 ،
✓ فرحة زراوي ،الكامل في القانون التجاري الجزائري املحل التجاري و الحقوق الفكرية (حقوق
امللكية الصناعية و التجارية ،حقــوق امللكية األدبية و الفنية) ،ابن خلدون للنشر و التوزيع ،وهران.2001 ،
✓ لزهر دربالي ،جريمة التقليد امللكية الصناعية و آليات مكافحتها في ظل التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة
املاجستير في الحقوق ،تخصص ملكية فكرية ،جامعة باتنة .2016/ 2015 ،
✓ محمد بلحبيب ،محمد مهدي عبدون ،الحماية القانونية لبراءة اإلختراع ،مذكرة ماستر ،شعبة قانون األعمال،
كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية.2014/2013 ،
✓ مصطفى العوجي ،القانون الجنائي ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.2006 ،
✓ مصطفى كمال طه ،وائل أنور بندق ،أصول القانون التجاري ،دار الفكر الجامعي ،مصر.2006 ،
✓ نسرين لهواري ،حماية حقوق امللكية الفكرية في القانون الجزائري ،دار بلقيس للنشر ،الجزائر ،د.س.ن.
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✓ نوري حمد خاطر،شرح قواعد امللكية الفكرية بامللكية الصناعية ،دارسة مقارنة بين القانون األردني و
اإلماراتي والفرنس ي ،دار وائل للنشر و التوزيع ،األردن. 2005 ،

➢ Hamid Hamidi, Reforme Economique Et Propriété Industrielle, O.P.U, Alger,1993.
➢ Frédéric Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, E.J.A, Montchrestien, 1999.
➢ Michel Dupuis, Les propriétés intellectuelles, Ellipses, 2017, Paris.
الهوامش:
 -1صالح زين الدين ،امللكية الصناعية و التجارية (براءة االختراع ،الرسوم الصناعية ،النماذج الصناعية ،العالمات التجارية ،البيانات
التجارية) دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.2012 ،ص.32 .
 -2أحمد عبد الخالق ،حماية حقوق امللكية الفكرية ،دار الفكر و القانون ،مصر ،2011.ص.3.
 -3إدريس فاضلي ،مدخل إلى امللكية الفكرية(امللكية األدبية و الفنية و الصناعية) ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2011 ،ص.197.
 -4حياة شيراك ،حياة شيراك ،حقوق صاحب براءة اإلختراع في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في الحقوق ،تخصص قانون
األعمال ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ، 2002/2001 ،ص.5.
 -5لزهر دربالي ،جريمة التقليد امللكية الصناعية و آليات مكافحتها في ظل التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في الحقوق،
تخصص ملكية فكرية ،جامعة باتنة  ، 2016/ 2015 ،ص.1.
6- " La Contrefaçon Est Une Violation Flagrante Sans Préjudice Du Droit Du Brevet D’invention " .
Hamid Hamidi, Reforme Economique Et Propriété Industrielle, O.P.U, Alger,1993, P150.
 -7عبد هللا الخشروم ،الوجيز في الحقوق امللكية الصناعية و التجارية ،ط ،1دار وائل للنشر و التوزيع ،األردن ، 2005 ،ص.123.
 علي نديم الحمص ي،امللكية التجارية والصناعية ،ط ،1املؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع ،لبنان ،2010 ،ص8.260. -9املادة  11من األمر  07-03املؤرخ في  2003/07/19املتضمن براءات االختراع ،املتعلق ببراءات اإلختراع ،ج.ر عدد  44السالف الذكر.
 - 10يظهر الركن املادي في جريمة التقليد عند املشرع الفرنس ي في حالة إستغالل اإلختراع املحمي بالبراءة بدون إذن من مالكها األصلي،
راجع :
➢ Michel Dupuis, Les propriétés intellectuelles, Ellipses, 2017, Paris,p 285.
 -11حفيظة دزيري ،دزيري حفيظة  ،حقوق امللكية الصناعية(أثر ظاهرة التقليد على املستهلك) ،دار الهدى  ،الجزائر،2016،ص.70.
 -12حيث أن مدة الحماية القانونية تكون إبتداء من تاريخ إيداع الطلب طبقا للمادة  09من األمر 07-03السالف الذكر ،وكذلك عمال بأحكام
املادة  24من نفس األمر.
 مصطفى العوجي ،القانون الجنائي ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2006 ،ص13.411. -14موس ى مرمون ،مرجع سابق ،ص ،158.راجع أيضا :عامر محمد الكسواني  ،امللكية الفكرية ماهيتها-طرق حمايتها ،دارالجيب ،عمان،
األردن ،1998 ،ص.112.
 -15نوري حمد خاطر،شرح قواعد امللكية الفكرية بامللكية الصناعية ،دارسة مقارنة بين القانون األردني و اإلماراتي و الفرنس ي ،دار وائل
للنشر و التوزيع ،األردن ، 2005 ،ص.135.
 املادة  56و  61من األمر  07-03املتعلق ببراءات اإلختراع ،السالف الذكر16. -17علي حساني ،براءة االختراع (اكتسابها و حمايتها القانونية بين القانون الجزائري والقانون املقارن) ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
 ، 2010ص.182.
 -18فرحة زراوي ،الكامل في القانون التجاري الجزائري املحل التجاري و الحقوق الفكرية (حقوق امللكية الصناعية و التجارية ،حقــوق امللكية
األدبية و الفنية) ،ابن خلدون للنشر و التوزيع ،وهران ،2001 ،ص.183.
 -املادة  31الفقرة  2و املادة  35الفقرة  2من املرسوم التشريعي رقم  ،17-93السالف الذكر19.
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مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
انتهاك حقوق مالك براءة اإلختراع (جريمة التقليد)

 -موس

ى مرمون ،مرجع سابق ،ص20.164.
21- Frédéric Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, E.J.A, Montchrestien, 1999, p 445.

 األمر رقم  54 -66املؤرخ في  1966 /03/03املتعلق بشهادة املخترعين وإجازات املخترع امللغى ،ج.ر عدد 22.19 فرحة زراوي ،مرجع سابق ،ص23.180. املادة  58من األمر  07-03املتعلق ببراءات اإلختراع ،السالف الذكر24. علي حساني ،مرجع سابق  ،ص25.180. -املادة  10من األمر  07-03املتعلق ببراءات اإلختراع ،السالف الذكر26.

 -27عتوب سيليا ،عليتوش كهينة ،براءة اإلختراع في القانون الجزائري ،شهادة املاستر  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،تخصص قانون
إقتصادي و قانون العام لألعمال ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،2014/2013 ،ص.57.
 علي حساني ،مرجع سابق ،ص28.186. املادة  62من األمر  07 -03املتعلق ببراءات اإلختراع ،السالف الذكر29. عبد هللا حسنين الخرشوم ،مرجع سابق ،ص30.126. موس ى مرمون ،مرجع سابق ،ص31.168. مصطفى كمال طه ،وائل أنور بندق ،أصول القانون التجاري ،دار الفكر الجامعي ،مصر ،2006 ،ص32.723. حليم سنوت دوس ،قانون براءة االختراع لسنة  ،2008منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2003 ،ص33.126. موس ى مرمون ،مرجع سابق ،ص34.171. عبد هللا حسنين الخرشوم ،مرجع سابق ،ص35.127. -36محمد بلحبيب ،محمد مهدي عبدون ،الحماية القانونية لبراءة اإلختراع ،مذكرة ماستر ،شعبة قانون األعمال ،كلية الحقوق و العلوم
السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،2014/2013 ،ص.32.
 املادة  61من األمر  07 -03املتعلق ببراءات اإلختراع ،السالف الذكر37. موس ى مرمون ،مرجع سابق ،ص38.174 . و هذا بخالف ما كان عليه الوضع في املرسوم التشريعي  17/93حيث تضمنت املادة  36منه عقوبة مشددة في حالة العود39. نسرين لهواري ،حماية حقوق امللكية الفكرية في القانون الجزائري ،دار بلقيس للنشر ،الجزائر ،د.س.ن ،ص40.50. - 41عرفها املشرع الجزائري في املادة  15من قانون العقوبات الجزائري بأنها  " :األيلولة النهائية إلى الدولة ملال أو مجموعة من األموال".
42
 -نوري حمد خاطر ،مرجع سابق ،ص.155.
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